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ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΙ1ΙΣΚΟΠΗΣΙΣ 
ΤΗΣ ΝΙΤΣΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ')

’Αντίκρυ της Θρφκικής παραλίας, απέναντι των εκβολών τού 'Έ 
βρου ποταμού καί είς άπόστασιν 26 μιλλίων από της Αίνου, 24 από 
τής Ά λε|ανδρουπόλεως καί 12 από τής ’Ίμβρου, κεΐται ή νήσος Σ α 
μοθράκη είς βόρειον γεωγραφικόν πλάτος 40®, 27 καί ανατολικόν μή
κος 43°, 6', “) ή οποία κατόπιν τόσον αιώνων βαρυτάτης δουλείας, ηυ- 
τυχησεν -από τής L2 ’Οκτωβρίου 1012 νά άναπνευση τό μυρωμένο τής 
’λευθεριάς άέοα καί νά άποτελέση ελεύθερον τμήμα τής μεγάλης ‘Ελ
ληνικής Πατρίδος.

Ή  νήσος είναι ορεινή καί τραχεία, καλυπτόμενη υπό πυκνοτά- 
των καί σκιερών δρυμόνων. ΓΙλήν μικράς καί στενής πεδιάδας προς τά 
βορειο-δυΐικά, ή επιφάνεια αυτής, μήκους είκοσι χιλιομέτρων καί με
γίστου πλάτους δώδεκα, καλύπτεται υπό υψηλότατου όρους καί αγρίου 
την δψιν, τής Σαιοκης, Σάου ή Σαύκης, τής οποίας ή υψηλότερα κορυ- 
ρύφή «Φεγγάρι», χιονοσκεπής πάντοτε, ανέρχεται εις ΰψος 5.248 πο- 
δών (1600 μέτρα περίπου). Μετά τον ’Ά θ ω ,  έχοντα ίίψος 1936 μέτρα, 
είναι τό ύψηλότερον όρος κ α θ ’ δλην τήν έκτασιν του Αιγαίου πέλα
γους.

Τό εμβαδόν τής νήσου είναι 180 περίπου τετραγωνικά χιλιόμε
τρα, ή δέ περίμετρος 32 περίπου μίλλια.

*Η καθόλου διάθεσις τοϋ εδάφους τής νήσου, μαρτυρεί ότι προ 
άμνημονεΰτων χρόνων ύπέστη μεγάλας γεωλογικός καί εδαφικός μετα
βολές. Ό  διάσημος γεωγράφος Ε. Kiepert,  άνεκάλυψεν επί τής ΰψη- 
λοτέρας κορυφής τής Σαμοθράκης 1 2 3) κρατήρα μεγάλου ηφαιστείου, 
άποσβεσθέντος προ εκατοντάδων ετών.

1) Περίληψις αυτής έδημοσιευθη είς τήν Μεγαλην 'Ελληνικήν ’Εγκυκλο
παίδειαν.

2) Κατά ιό ν  Πτολεμαίον «Σαμοθράκη νήσος καί πόλις», κεΐται εις βό
ρειον πλάτος 41°, 1 δ 'κ α ί  ανατολικόν μήκος από  των Μακάριον νήσων (Κανα- 
ρίων) 52°,. 80'. (Πτολεμαίου, Γεωγραφική Ύ φήγησις ,  βιβλ. I I I ,  κεφ. X I,  8)·

3) Μεταξύ τών κορυφών: Φεγγάρι,  "Αγιος Ή λ ία ς  καί ‘Αγία Σοφία.
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At κυρκύτεραι κορυφαί αυτής είναι : τό Φεγγάρι, ή ‘Αγία Σοφία , 
ύ "Αγιος Ή λ ία ς ,  τά Ζωνάρια, τό Τβονκλον,δ Βρέχος, τό Τονρλο καί 
άλλαι χαμηλότεραι.

’Ακρωτήρια τής νήσου είναι : πρύς νότον ή Μ  αλαφριά, προς τα 
βορειο-άνατολικά 6 Κήπος,  προς άνατολάς τό Σκεπαοτόν, προς τά 
βορειο-μνατολικά 6 Φονιάς, πρόςβορράν ο Ζαγοριώτης, προς τά βο
ρειοδυτικά ή Παλαιόπολις καί προς δυσμάς τό Ακρωτήρι.

Παρά την δυτικήν άκραν τής νήσου καί πλησίον τοϋ κατηρειπω- 
μένου μετοχιού τοϋ 'Αγίου Άνδρέου, υπάρχουν έν μέσφ βαλτώδους 
τοποθεσίας καλούμενης Λειβάδια, δυο μικραί λίμναι.

Τό κλίμα τής νήσου είναι υγιεινόν, τό θέρος όμως μαστίζεται 
υπό ελωδών πυρετών. Παράγει δε δημητριακοϋς κάρπόΰς, όσπρια, σή- 
σαμον, οπώρας, ελαίας κτλ. ’Έχει άφθυνον κυνήγιον επί δε τών ό- 
ρέων καί τών ,φαράγγων αυτής διαιτώνται ά'γριαι αίγες καί άγριοι 
χοίροι.

Τό νότιον μέρος τής νήσου είναι ξηρόν καί άγονον, ένφ ή βόρεια 
αυτής πλείίρά είναι δασώδης διαρρεομένη υπό όρμητικωτάτιον χε.ιμάρ- 
ρ<ον, τών οποίων κυρκότεροι, είναι έκ δυσμών πρύς άνατολάς : τό 
Πολνπονδι, δ Ξηρυπυταμος, δ Πλάτανος, δ '’Αμμος, δ Βάχος, δ Φηχο- 
πόταμος, δ Πλατνπόταμος, δ ‘Άγκιοχρος  καί ό Κατοαμβάς. Ό  ' Ομη
ρος αποκαλεΐ αυτήν «όλήεσσαν» (*), δηλαδή δασιόδη. Έ π ί  τής πλευ
ράς ταΰτης υπάρχουν θερμοπηγαί θειούχοι καί μεταλλικοί ψυχραί 
γνωστότατοι από άρχαιοτάτιον χρόνων διά τάς ίαματικάς αυτών ιδιό
τητας.

*Η παρουσία τών πηγών τούτων αποδεικνΰει την ηφαιστειογενή 
προέλευσιν αυτών. Κατά τους γεωλόγους, ή νήσος Σαμοθράκη είναι 
τμήμα διαστρώσεως εκ γρανίτου, άργιλομιγοϋς σχιστόλιθου καί άερο- 
στίλβης, τής οποίας λείψανα εύρίσκονταί ακόμη εν εΐδει ζοόνης νοτίως 
τοΰ Αίμου, εκτεινόμενης καί διασχ,ιζοοένης πολλαχώς υπό ηφαιστειο
γενών πετρωμάτων, ένφ αι μέν κοιλάδες αυτής καλύπτονται έν μ€ρει 
υπό ασβεστίτου τριτογενοϋς διαπλάσεως, αι δέ κορύφαί τών δρέων 
υπό πρωτογενούς .ασβεστίτου (μαρμάρου) καί ενίοτε) όπως παρά την 
την πόλιν Σαμοθράκην υπό ασβεστόλιθου βρίθοντος άπολιθυόσεων. 1

1) Ό μη ρ ο υ  Τλιάς Ν, 12. - Δυστυχώς σήμερον είναι άπεψιλοηι.ένή ί:νεκα 
τών συχνών πυρκαϊώ ν και τής υλοτομίας πρός κατασκευήν ξυλανθράκων. Μο- 
νον'κατά. τινα πυρκαϊάν τοϋ 18Θ8 έκάησαν περί τάς 35.000 έλαιοδ£νδρμ>ν.
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Τά ηφαιστειογενή πετρώματα αποτελούνται από άνδεσίτην και τρα- 
χείτην τής τριτογενοΰς διαπλάσεως.

Τά όρη τής Σαμοθράκης αποτελούν συμπαγή οροσειράν τής οποί
ας ή κεντρική κορυφή είναι τό όρος Φεγγάρι, καταπίπτουσαν άποτό- 
μως εις την θάλασσαν προς τά νοτιο-ανατολικά απέναντι τής Ίμβρου, 
ενώ προς τά βόρειό ανατολικά και βορειο-δυτικά και προς τά νοτιο
δυτικά μεσολαβεί μεταξύ αυτής καί τής θαλάσσης στενή λωρίς προσ
χωματικού εδάφους?).

Οι σεισμοί δεν απολείπουν έκ τής νήσου. Ό  μέγας σεισμός τής 9 
Φεβρουάριου 1893, κατά τον οποίον παρετηρήθη καί μεγάλη καθίζη- 
σις τοϋ εδάφους καί μέγα ρήγμα κατά τούς πρόποδας τού όρους, άφή- 
κε τρομερά ΐ'χνη τής καταστρεπτικής δυνάμεώς το υ 1 2). Ή  κατερείπω- 
οις των αρχαίων περικαλλών ναών καί λοιπών οικοδομημάτων τής νή
σου, όπως τού Άρσινοείοο, τού Πτολεμείου, τής Στοάς, τού Ναού των 
Κάβειρων, καί άλλων οφείλεται εις τοιαύτης φύσεως σεισμικάς δο
νήσεις 3). ' ' · · :

Τό σχήμα τής νήσου είναι ελλειψοειδές, μή εχον ούδένα λιμένα, 
πλήν ώρισμένων τινών άποβάσεων καί τούτων επισφαλών ώς επί τό 
πλεΐστον. 'Ο Σκύλαξ 4 5) 6 γεα>γράφος, αναφέρει δτι ή Σαμοθράκη είχε 
λιμένα. ’Αλλά τοιούτος λιμήν δεν υπάρχει, εκτός άν υνομάσωμεν λι
μένα, τό λεγόμενον «^Ακρωτήρι», τό μόνον, άλλως τε, καλλιεργούμε
νων μέρος αυτής προς νότον, τού οποίου σχηματίζεται βαθεΤα τις 
εσοχή, καί ήτις φαίνεται δτι είναι κατά Λίβιον 6) λιμήν αυτής <:<Δήμή-

1) Πλειότερα περί τής γεωολογικής συστάσεως τής νήσου, βλέπ ε ;  ,Α· Κ. 
Χρηστομάνου : 'Η  νήσος Σαμοθράκη  καί ό σεισμός τής 9ης Φεβρουάριου 1893, 
έν τή Έ π ετη ρ ίδ ι  τοϋ Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσός», έτος Γ ',  σελ 198 
—257.

2) ’Επί 600 περίπου οικιών, 52 κατέπεσαν τελείως, 300—350 διερράγησαν
καί κατέστησαν ακατοίκητοι, καί μόνον περί τάς 80—100 έμειναν εντελώς α 
βλαβείς. Ή  έκτασις τής· σεισμικής δονήσεως· έγένετο αισθητή είς μεγάλην άκτΐ" 
να. Έ σε ίσθη  τό Δεδεαγάτς (νϋν "Αλεξανδρούπολις), ή .Άδριανούπολις, τά Δαρ
δανέλια, ή Λήμνος, ή Σάμος,· ή ’Ίμβρος, μέρος τής Μιτυλήνης καί Χίου, ό 
Τσεσμές καί τό ανατολικόν μέρος τής Θάσου. ( Ά .  Κ. Χρηστομάνου, in loc. city 
σελ. 222). ;

3) Ή  διεύθυνσις των σεισμικών δονήσεων, ώς κατεδείχθη έκ τών τελευ
ταίων αρχαιολογικών ερευνών, ήτο από ανατολών καί βορρά πρός δυσμάς καί 
νότον. ·. ■

4) Σκύλακος Καρυανδέως, Περίπλους 67. «Σαμοθράκη νήσος· καί λιμήν»·
5) Τίτου Λιβίου, βιβλ. XLV, 56,
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τριον», παρά τον όποιον πιστεΰοον δτι άνεκάλυψαν τά ερείπια του 
ναοί της Δημητρος L). Κατά τον Πλίνιον όμως, δστις συμφωνεί μέ την 
σημερινήν κατάστασιν τής νήσοι', αυτή είναι εντελώς αλίμενος και 
άποκαλεΐ αυτήν om nium  im portuoss im a ■).

Το άγονον καί τραχύ τοΰ εδάφους αυτής καί ή ελλειψις λιμένας, 
άφ? έτεροιη συνετέλεσαν ώστε τό έμπόριον καί ή βιομηχανία τής νή
σου, νά είναι λίαν περιωρισμένα, όχι μόνον κατά την σύγχρονον επο
χήν, αλλά καί κατά την αρχαιότητα. ° Ο ρητωρ ’ Ανταρών, ζήσας περί 
τά 425 π. χ αναφέρει τα εξής : «‘Η γάρ νήσος (Σαμοθράκη) ήν εχυ- 
μεν, δήλη μέν καί πόρρωθεν οτι υψηλή καί τραχεία* καί τά μ,έν χρή
σιμα καί εργάσιμα μικρά αυτής έστί, τά δ" αργά πολλά, μικράς αυτής 
ουσηςι» ;ί). Έ ν  τουιοις παρήγε είδος τι κρομμυων περίφημων κατά την 
αρχαιότητα. Ε π ίσης έφιίετο εΐδός τι βοτάνη; καλούμενης : πευκέδα- 
νον 4), την οποίαν Ιλάμβανον ώς άντίδοτον κατά των δηγμάτων πών 
όφεων. [Ιλήν τοΰ πευκεδάνου, αναφέρει ό Πλίνιος, χωρίς νά αναφέ- 
ρη καί την χρήσίν του, ειδός τι λίθου μελανός ελαφρού και όμοίου 
πρός ξΰλον. 'Ως μόνην δέ βιομηχανίαν είχε ένα είδος σιδηρών δακτυ
λίων καλούμενων S am o th rac ia  f e r r e a 5), διακοσμημένων διά χρυσού, 
διά των οποίων ήγάπων νά κοσμούνται οί δοΰλοι. 1 2 3 4 5

1) Κατά τον Χ ρησΐομάνον (σε/.. £0$) π ιθανώτερον το «Δημήχμίον» νά 
έκειτο έν χιλιόμετρον περίπου νοταόιερόν τού ’Ακρωτηρίου, δπου σώζονται τά 
ερείπια τοΰ Μετοχιού Α γ ίο υ  Ά νδρ έο υ  καί διακρίνονται επί τής παραλίας θε- 
μέλια αρχαίων κτιρίων, εκτεινόμενα μέχρι των εκβολών τοΰ ρύα κος Πολυπουδι

2) Πλινίου, Φυσική Ισ το ρ ία ,  Βιβλ. Β', 4.
3) Ά ν α φ ώ ν τ ο ς ,  ’Αποσπάσματα, Περί των Σαμοθράκων φόρου, 2. "Εκδο- 

σις 1923 υπό Louis  G ernet,  έν τή Βιβλιοθήκη Bude.
4) *0 μίσχος του, λέγει ό Πλίνιος, ομοιάζει πρός τον τυϋ μαράθρου (feni- 

culum). 'Η  ρίζα του είναι μαύρη, χολ ωδής και οσμής διαπεραστικής. Αυξάνει 
επί των όρέων καί συλλέγουν αυτήν κατά τό τέλος τοΰ φθινοπώρου. Προτι- 
πουν δέ τάς μικροτέρας καί τρυφερωτέρας των ριζών. Διά νά κατεργασθοϋν 
αύτήν, την κόπτουν etc μικρά τεμάχια τεσσάρων δακτύλων περίπου καί την 
άποΟέτουν εις μέρος σκιερόν. *0 εξαγόμενος χυμός καθώ ς καί τό αφέψημα 
τής ρίζης. λαμβάνουν μέρος είς πλήθος φαρμακευτικών παρασκευών. Ό  χυμός 
αύτοΰ έχει μεγαλειτέραν θεραπευτικήν Ιδιότητα. Διαλύουν αύτόν είς ελαιον 
πικρών αμυγδάλων ή μέ πήγανον καί λαμβάνουν αύτόν ώς άντίδοτον κατά τών 
δηγμάτων τών δφεων. Ε π ίσ η ς  προφυλάσσει άπό τών δηγμάτων καί τούς άλει- 
φομένους διά τοΰ ελαίου αύτοΰ. (Πρβλ. και Διουσκουρίδου, Περί ΰλης ιατρ ι
κής, βιβλ. Γ ',  κεφ. 82, όπου αναγράφονται δλαι αί θεραπευτικαί αύτοΰ Ιδιό
τητες).

5) Λουκρητίου, De cerum natura, VI, 1043,
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Ή  αρχαία πόλις τής Σαμοθράκης εκειτο κατά την βορειοδυτικήν 
φίραλίαν, οπού σιοζονται τά ερείπια αυτής καί ονομάζεται υπό των 
κατοίκων Παλαιόπολις. Αί δε από τοϋ 1858 καί εντεύθεν γενόμεναι. 
αυτόθι άνασκαφαί υπό του Conze,Cham posreau, Deville, C oquart  καί 
άλλων, έφεραν είν φως σπουδαιότατα ευρήματα, τά οποία πλήν ιχνών 
ενός μόνον κτιρίου προγενεστέρου τής εποχής Φιλίππου τοΰ Μακε- 
δόνος, ανάγονται εις τον τέταρτον καί τρίτον π. χ. αιώνα. Είναι δέ 
ταΰτα :

α'.) Ίδιόσχημος ναός των Καβείρων, κτισθείς ίσως υπό Πτολε
μαίου τοϋ Βζ βασιλείας τής Αίγυπτου (285—247 π. χ,) προς τέλεσιν 
των Καβειρίων μυστηρίων. Τό μήκος τοϋ σηκού αϋτοϋ είναι 28 μέ
τρα, επί δέ τής βαρείας προσόψεως υπήρχε διπλή πρόστασις δωρικών 
κιόνων. Ή  καθολοί* κάτοψις τοΰ ναοϋ τοϋτου μέ τάς τρεις εΐσόδαυς 
καί τον ημικύκλιον μυχόν του ενθυμίζει κατά πολύ Χριστιανικά; βα
σιλικός. !

β7.) Τό Άρσινόειον, μαρμάρινον περιφερές οικοδόμημα (διαμέτρου 
17 μέτρων) οίκοδομηθέν ϋπό τής ’Αρσινόης, συζϋγου τοϋ βασιλέως 
τής Θράκης Λυσιμάχου. Ά ποτβλεΐται δέ έξ υψηλού κυκλικοΰ τοίχου 
επί τον οποίου έπικάθηνται 45 τετραγωνικαί παραστάδες ύποβαστά- 
ζουσαι θριγκόν δο)ρικοΰ ρυθμού. Έσιοτερικώς αί παραστάδες αΰται 
έχουν σχήμα Κορινθιακού ήμικίονος. Λίθοι δέ μεταξύ των παραστά- 
δων, κεκοσμημένοι δά αναγλύφων βουκράνων καί ροδάκων, άπετέ- 
λουν εΤδός τι θωρακίου. 'Υπέρ τούτο έσχηματίζοντο πιθανώς παρά
θυρα, διά των οποίων έφοηίζετο έσωτερικώς τό οικοδόμημα Χ).

γ7.) Τό κολοσσιαΐον τείχος τό όποιον άναρριχάται υψηλά επί τοΰ 
όρους.

δ7.) Τό περίφημον άγαλμα τής Νίκης τής Σαμοθράκης άφιέρωμα 
κατά τινας Δημητρίου τοϋ Γίολιορκητοϋ, βασιλεως τής Μακεδονίας 
(295—278 π. χ.), εις άνάμνησιν τής κατά Πτολεμαίου παρά την Κύ
προν θαλασσίας νίκης του, τό όποιον από τοΰ 1863 κοσμεί τό Λοΰ- 
βρον των Παρισίων.

ε7.) Πλεϊσται έπιγραφαί τών μακεδονικών καί ρωμαϊκών χρόνων, 
εκ τών οποίων διαφωτίζονται αρκετά περί τών πόλεων, αί οποΐαι 
έπεμπαν θεωρούς κατά την έτησίαν τών μεγάλιον Θεών τής νήσου πα 
ν ήγυριν.

Ή  σημερινή καηιόπολις δέν φαίνεται από τής θαλάσσης, ώς άπέ- 1

1$

1) Π. Καββαδία, Ία το ρ ία  τής Ε λ λ η ν ικ ή ς  τέχνης, σελ. 487.
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χουσα τής παραλίας πλέον τής ώρας, εντός:πτυχής του ορούς, κάτωθι 
τής κορυφής Φεγγάρι, τοποθεσία την οποίαν εξέλεξαν οι παλαιοί,' της 
κάτοικοι προς ασφάλειαν από των πειρατικών επιδρομών. Έπίνεΐ/ον 
5* αυτής είναι ή -Καμαριοότισσα άπέχουσα αυτής, μίαν' ώραν .^περίπου 
καί bika  λεπτά νοτιο-δυτικώς.καί κείμενη εις τούς πράποδας χαμηλού, 
λοφίσκου ύψους περίπου 40 μέτρων. Κατά την'είσοδον τής κωμοπό-· 
λείος επί τετραγωνικού βράχου καί επί βάσεων κυκλωπιαίων τειχών, 
σώζεται τό φρούριον τού άρχοντος Κατελούζου τής εποχής των Γ ε
νουατών. f 1 **·■ ····* ; -'· '· : '· .

Μέχρι τής άπελευθερώσεως τής,>:νήσου κατά τό 1912, ο πληθυ
σμός αυτής άνηρχετρ εις 2.500 ψυχάς καί άπετέλει,.μίαν, μόνον κωμό
πολην, από τού 1923 ρ,μως ,καί εντεύθε ν ο . .πλη θυσμός, , αυτής σχεδόν 
εδιπλασιάσθη ένεκα της έγκαταστάσεως προσφυγιάν, καί νέοι συνοι
κισμοί ίδρύθησαν όπως : τό Λάκκωμα, τά cΑλώνια, ό Ξηροπόταμος καί 
τό Κουρμπέτι,. , ~·

.Ή  .Σαμοθράκη (κοινώς, Χιόρμ, Κάστρο, Πύργος) έχει ήμιγυμνά- 
σ,ιον,/δημοτικά σχολεία,, ύϊτοδιοίκησιν Χωροφυλακής,, ταχυδρομείου 
ασύρματον κ τλ . , ·,. , . · y;.> ■ ' ·. * ι · * ,·

Οί κάτοικοι αύτής ασχολούνται εις την κτηνοτροφίαν, μελισσουρ- 
γίαν, έλμιοφυτεί^ν, ανθρμκοποι'ί'αν, από, δέ τής άπελευθερώσ^ώς της, 
καί εις την καπνοφυτείαν. Γενικώς ή,ξενητεία ήτο άγνωστος εις αυ-; 
τούς. Μόνον κατά τά τελευταία, έτη ,τής Τουρκικής κυριαρχίας, ίδίο>ς 
δέ μετά τό Σύνταγμα τού 1908, ,φεύ,γο.ντες την στρατιωτικήν θητείαν, 
έξενητεύθησαν εις ’Αμερικήν καί αλλαχού, δπου τό πλεΐστον ευδο
κιμούν.

Εις άπόστασιν ώρας περίπου προς βορράν αυτής υπάρχουν θειώ- 
δεις ιαματ,ικαί πηγαί, κοινώς «Θέρμα» ή «Θέρμαι», θερμοκρασίας 45 — 
55 βαθμών, .γνωστόταται από αρχαιότατων χρόνων, δπου κατ’ έτος 
προσέρχονται πολλοί εκ των γειτονικών Θρακικών- παραλίων καί «λ- 
λιον μερών χάριν λουτρών. . ; - . . . · ·

• ί ’

1. Ό ν ο μ α σ ία  τή ς  νήοου

Κατά τούς αρχαιότατους χρόνους ή Σαμοθράκη έφερε διάφορα 
ονόματα. Κ ατ’ άρχάς εκαλείτο Σάμος 1), κατά τινας δέ, ώς αναφέρει 1

1) Στράβωνος V II ,  331, 50. -^-«’Εκαλείτο δέ ή Σαμοθράκη Σάμος πρίν»,
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ο Στράβων, Μ ελίτη1) καί Σαόνησος* 1 2 3), έκ τοΰ πρώτου αυτής βασιλέως 
Σάονος. Κατά τον Παυσανίαν 3) εκαλείτο Δαρδανία, μέχρις ου έγκα- 
τασταθέντες έν αυτή Σάμιοι ώνόμασαν αυτήν Σαμοθράκην. Ό  ’Αρι
στοτέλης ώνομάζει αυτήν Λευκανίαν, Λευκωνίαν ή Λευκωσίαν. 
‘Ωσαύτως κατά τον Ήρακλείδην τον Ποντικόν 4 * 6), κατ’ άρχάς ώνομά- 
ζετο Λευκανία, κατόπιν Θρςικία καί τελευταιον Σαμοθράκη άπο των 
άποίκιον Σαμίων. ’ . · η '. ■ < ύ<

Έ π ί  'Ομήρου τό όνομα Σαμοθράκη δέν ήτο ακόμη έν χρήσει. Διά 
τοϋτο ό 'Όμηρος καλεί αυτήν Σάμον Θρφκίαν δ) π^ός διάκρισιν τής 
Σάμου τής ’Ιωνίας καί ποτέ άπλιΰς -Σάμον °), -οσάκις αναφέρει' αυτήν 
μετά των γειτονικών νήσων ’Ίμβρου καί Λήμνου, .οπότε 'δεν δΰναται 
νά γίνη σΰγχυσις. Οί Λατίνοι συγγραφείς συνήθως μεταχειρίζονται 
την 'Ομηρικήν σημασίαν τό · δε όνομα T h re ic ia  Samos πολλάκις ά - 
παντάται εις τούς στίχους· τοΰ Βίργιλίου7;) καί ’Οβιδίου 8).

Έ π ί  τών χρόνίόν τοΰ 'Ηροδότου (V π. ·χ. αιών) τό · όνομα1 Σ αμ ο
θράκη εΐχεν επικρατήσει καί τοϋτο αυνήθυ.ίς ήτΟ εν χρήσει.
·■!·>>* ; ■ ,·.■■·. ; ■ . , · · ·
________  ■ " ■·; ■.■<'·; ι · ,· ■ >'· ' ·· ·· ■ *..·

1) Στάβωνος X. 472, 19. — « . . . άπελθε ΐν  δέ τούτους ,είς Σαμοθράκην, 
καλουμένην πρότερον Μελί την», Τό όνομα Μελίτη, ήτο κοινόν όπως τό τής 
Σάμου διά πυλλάς νήσους τής Μεσογείου.

' ■ 1 ·.  < ϊ  . Λ .
2) Διοδώρου Σικελιτότου, V. 47.— «Ταύτην γάρ την νήσον ένιοί μεν φασι

τό παλαιόν Σάμον όνομάσθήναι . , . Έ ν ιο ι  δέ φάσι τό παλαιόν Σαόνησον κ α 
λό υμένην ■ ·' '» · · ·■- ' ' ν*·

3) Παυσανίου, ’Α χαϊκά, IV, 3.— «Σαμίων δέ φευγόντων, οί μέν έπί τη 
Θράκη νήσον ωκησαν, καί άπό τούτων ιής ένοικήσεως Σαμοθράκην νήσον κα- 
λοΰσιν αντί Δαρδανίας».

4) Ή ρακλείδου  τοΰ ΙΙοντικοΰ ’Αποσπάσματα, 21.*-« Ή  Σαμοθράκη τό μέν 
ές αρχής εκαλείτο Λευκανία, διά τό λευκή είναι.  'Ύστερον δέ Θρακών κατόι- 
κούντων Θρακία. Τούτων δέ έκλιπόντων, ύστερον ετεόιν έπτακΟσίοις, Σάμιοι 
κατώκησαν .αυτήν έκπεσόντες τής οικείας, καί Σαμοθράκην έκάλβσαν».

ό) 'Ομήρου Ί λ ιά ς ,  Ν, 12. ......... ια> > -  ··' * ~  ■* ·■·; *.
Ύήιοΰ έπ* άκροτάτης κορυφής ύληέσσης · ’ ‘· *
Θρηϊκίης, ' -

6) Αυτόθι,  Ω, 78. * ·.·- - >
Μεσσηγύς δέ Σάμου xe καί "Ιμβρου παιποίλοέσσής'.

' '  Καί Ω, 753- ' °  >■■■■ ■·' ' ' 5
’βς  Σάμον ές τ ’ "Ιμβρον καί-Λήμνον άμιχθαλόεόσανί :

7) Βίργιλίου Αίνέιάς, V II ,  208. ' ζ
8) 'Οβιδίου, Tristes,  1, 10, 20. ' ' · <· ·
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r , ,  ν , , „ . τλ όνομα ΑϊιΉοπίαν)ΙΙλην των ονομάτων τούτων, εφερε και το f
άπο τής βασιλίσσης των ’Αμαζόνων Μυρίνης, 'Ίτ ιζ σωθεΐσα ει, τηι

/ ■ q r Γ/Λ*ήν εις την μητέρανήσον, κατόπιν σφοδρας τρικυμίας, καυτερωσεν αυι<^ ^
των Θεών, όνομάσασα αυτήν Σαμοθράκην, ήτις, <ος άναφερει 10 °
ρος ό Σικελλιώτης 8), σημαίνει : Τεράν νήσον. Όνομάσαι α ιτη^ α
μουρακην, οπερ είναι μεθερμηνευομενον ει* ο ΐ ν
κτον, ίεράν νήσον». _ ν ,

Τέλος, έπεκράτησε το δνομα Σαμοθράκη, το οποίον και σήμερον
φέρει, άποτελεσθέν κατά τινας, έκ του αρχαίου αυτής οιοματος^
μος  >μι'ι Θ$4κι1} παρά τή όποίφ εΰρίσκεται, προς διάκρισιν τιμ τ ί1
Μικρά Άσίςι Σάμου. /  „ „

jr , > , , ς ,  ίίΤι το ονομα Σαμο-Κ,ατα τους νεωτέρους χρονους παραδέχονται υι«  ̂ ^
α / « , * , , &c | κ  του εν αυτήθρακη εχει φοινικην την καταγωγήν, προέρχεται  ̂ t
ύψηλοτάτου ορούς, τό οποίον εκαλείτο Σαώκ-η ή Σανκη.  αι ο μεν
Στράβίον άναφέρων τά τής ονομασίας τής νήσου δεν πιστεύει οτι
ν ' ,  . , Α , - , ~ ν ' .  ’Γωνίας προσελυοντωνονομα της προηλθεν εκ ttov εκ της Σάμου τη* iU' ,
άποίκων 1 2 3), άλλα παραδέχεται ώς π ιθανω τέραν  την γνώμην των ετι^

* / χ . ,ν , , _ , ' Λιτοΐον σημαίνει ταμολογουντων την λεξιν απο του : οαμονς , το UJlu Ν „
ύψη 4 5), «Πιθανότεροι δ’ είσιν (οί) άπύ του σάμους καλείσ αι τα υψη 
φησαντες ευρησθαι τούτο το ονομα την νήσον». ν , _
σχολιαστήν τοϋ Διονύσου 4) εκλήθη ούτως ως έκ τού ορ ο ί ,  α ϊτ η ,  .
«Σάμοι γάρ φασι τά ΰψη*. w „

"Αλλοι πάλιν, δ πως άναφερει ο Σράβοιν, παραδέχονται  οτι το 
άρχικόν ονομα Σάμος, προέρχεται έκ τοϋ ονόματος ~άϊ.οι, "ρακικων

iS Ά χ .  θ .  Σαμοθράκη

1) ΑΙθιοπία  κατά τήν ετυμολογίαν τής λέξεως σημαίνει j ί _
Κατά τον “Ό μ η ρ ο ν  (Ό δυσ ο ία ς  Α, 22), οί Α ίθ ίο π ες  ή ° α ν  ο ι ft7t03ta™_
* , .. 1 , s _ _ > ·ΤΛν ’Ωκεανόν ( Ιλιαόος Ψ,θρωηων, «έσχατοι των ανορων» κατοικουντες παρα τυν / ,
205—20Γ>). Οί μεταγενέστεροι όμως καλοΰσιν «Α ιθ ίο π α ς»  π ά σ τα ς  * ‘χ αία
ή μελανοδέρμους, τοιρύτους δέ παραδέχονται,  υπάρχοντας t v  ^ ν α ς  οίίτω κα-
τή Λέσβω καί Σαμοθράκη. Τινές μάλιστα καί αύτάς. τας ί
λοϋσιν.

2) Διοδώρου Σικελιώτου, Γ. 55.
8) Στράβωνος, X, 457, 17. . - ? '. . „ Λ  . . > Vrtimv. των οικουντων4) Αύτοθι, «Τινές δέ Σάμον καλεϊσθαί φασιν α π ο  , , , Τ

η  ~ * « , , „ „ , ,̂-,ησεΥή, εϊ ι ί  οι αυΐ[:θ1 το,5Θρακών προτερον, οι και την ήπειρον εσχον την πρου  α ι» εχεροι Mr
Σαπαίοις  δντες ή τοις Σ ιντοΐς ,  ούς Σ ίντ ιας  κ α λ ε ΐ  ό « ο ιη ιη ν .
μνηται δέ των Σ α ΐω ν  ’Αρχίλοχος . . . » . ·  α >

5) Ευστάθιος εις Διονυσίου «Οικουμένης π ε ρ ιη Υ Ί ^ ν * παρεκβασε.ς
στίχ. 536.
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λαών, οί οποίοι κατέχοντες εις παλαιοτέραν εποχήν τά θρακικα πα
ράλια, τά οποία δεν απέχουν πολύ τής Σαμοθράκης, άπωκησαν αυ
τήν. Οί Σαΐοι ούτοι, κατά τινας συγγραφείς, δεν διαφέρουν τών Σα- 
παίων ή τών Σιντών, τούς οποίους ο "Ομηρος καλεΐ Σίντιας ’),

Ή  Σαμοθράκη ήτο γνωστή από τών μυθικών έτι χρόνων. Ά π ύ  
τής ΰψηλοτάτης δ’ αυτής κορυφής, ως διηγείται δ "Ομηρος, ό ΊΙοσει- 
δών καθήμενος παρηκολοΰθει τον Τρωικόν πόλεμον :

Θ.αυμάζων ήστο πτόλεμόν τε μάχην τε 
ύψοΰ επ' άκροτάτης κορυφής ύληέσσης 
Θρηϊκίης· ένθεν γάρ έφαίνετο πάσα μέν ’'[δη, 
φαίνετο δέ ΙΙοιάμ,οιο πόλις και νήες ’Αχαιών.

(Ίλιάδος Ν, 11—14).

Την αλήθειαν τών στίχων τούτων, τούς οποίους επαναλαμβάνει 
καί ο Στράβων a), πολλοί τών νεωτέρων ήμφισβήτησαν, ϊσχυριζόμενοι 
ότι είναι αδύνατον έκ τής Σαμοθράκης, όσον υψηλή καί άν είναι ή 
κορυφή αυτής, νά φαίνεται ή 'Γρωάς, κ α θ ’ όσον παρεμβάλλεται ή νή
σος ’Ίμβρος καί Τένεδος. Ό  L a c ro ix  a), πριν ή έπισκεφθή τήν Τροίαν 
αμφέβαλλε καί αυτός περί τής αλήθειας τών ομηρικών στίχων. Κα
τόπιν όμως τοπικής έξετάσεως τής Τρωικής πεδιάδος, επείσθη, κα, 
όπως λέγει, «εύρε τά πάντα όπως είχε περιγράφει αυτά 6 "Ομηρος>ί 
ΙΙολλοί όμως πάλιν άμφέβαλλον, μέχρις οτου ή άνάβασις τοΰ "Αγγλου 
αρχαιολόγου Θωμά Tozzer κατά τύ 1892 μέχρι τής κορυφής τής Σα 
μοθράκης, καί ή επί τύπου παρατήρησις, απέδειξε τήν ακρίβειαν καί 
τής γεωγραφικής ταυ της γνώσεως τοΰ θείου ποιητοϋ.

II. Άρχαΐαι παραδόσεις καί πρώτοι κάτοικοι τής νήσου.

Ή  παλαιοτάτη ιστορία τής νήσου Σαμοθράκης είναι άγνωστος 
όπως καί ποιοι ήσαν οί πρώτοι κάτοικοι αυτής. Κατά τον Η ρόδοτον1 2 3 4), 
οί πρώτοι κάτοικοι αυτής ήσαν Πελασγοί, όπως τής ’Ίμβρου καί Λή
μνου. «Τήν γάρ Σαμοθρηΐκην οΐκεον πρότερον Πελασγοί». Κατά δέ

1) Ό μ η ρ ο υ  Ί λ ιά ς ,  Α, 594.
2) Στράβωνος, X, 457, 17.
3) Louis Lacroix, lies de la Grece, 1881, σελ. 356,
4) Η ρ ο δ ό το υ ,  II ,  52.

Θ ρ (} x  ι κ ά ΙΗ ' , 2



18 Αχ. Θ Σαμοθράκη

τον Διόδιυρον Σικελιοότην ι), οί. κάτοικοί της ήσαν αΰτόχθονες, οΰτος 
δέ είναι ό λόγος διά τον όποιον ούόέν περί των πρώτων αυτής κατοί
κων καί ηγεμόνων. »Α2κησαν δ' αυτήν αΰτόχθονες’ διό καί περί, των 
πρό>το)ν γενομένων παρ’ αυτοί’ ανθρώπων καί ήγεμόνιον οΰδείς παρα- 
δέδοται λόγος»,

Κ ατ’ άλλους ήσαν Δάρδανοι, ’Αρκάδες ή Τρώες. Μετά δε τους 
Πελασγούς έγκατεστάθησαν εν Σαμοθράκη ’Ίω νες έκ Σάμου περί το 
1100 π.χ. καί υπό τάς εξής περιστάσεις. Ό  βασιλεύς τής Εφέσου 
'Άνδροκλος, εκδκύξας τον βασιλέα τής Σάμου Λεωγόραν, υιόν τοΰ 
Ιίροκλέους, κατέλαβε την νήσον. Τότε πολλοί των Σαμίων φ ευγονίες 
τήν τυραννίαν τοΰ Άνδρόκλου, κατέφυγον εις Σαμοθράκην, τής οποί
ας ήλλαξαν καί το όνομα Δαρδανία, τό όποιον έφερε προηγουμένως, 
μετονομάσαντες αυτήν Σάμον τής Θράκης. Ε κ ε ί  δέ συγχωνευθέντες 
μετά των Ιίελασγών, παρέμειναν ανεξάρτητοι μέχρι τών Περσικών 
πολέμιον.

'Ο όηττ.ορ Ά ντ ιφ ώ ν  σχετικώς προς ταΰτα λέγει : «ΟΙ αρχαίοι κά
τοικοι τής νήσου έκ τών οποί (ον καταγόμενα, ήσαν Σάμιοι. Κϊς τ ιήν 
νέαν πατρίδα τιον ιοδήγησεν αυτούς όχι ε υχαρίστησις, άλλ' ανάγκη. 
Έ κδιωχθέντες υπό ενός τυράννου, μετά τινας έπιδρομάς επί τώ>ν 
Θρρκικών παραλίων, κατέλαβον τήν Ααρδανίων 1 2 3).

Κατά τήν εποχήν ταυ την, μεσοϋντος περίπου τοΰ ε νδε κάτου π. χ. 
αΐ.ώνος, οί Σαμόθράκες άπώκισαν τα απέναντι Θρακικά παράλια, ό
που ίδρυσαν αρκετά πολίσματα : τήν Σάλην, Ζώνην καί Μεσημβρίαν, 
υπό τήν επωνυμίαν «Σαμοθρήκεα τείχεα»4 5)-

Ή  διάλεκτος τιον ήτο ιδιαίτερός τις γλωσσικός τόπος, τοΰ οποίου 
πολύ άργύτερον έσιόζοντο λείψανα κατά τάς τελετάς καί Ουσίας τών 
Καβειρίών μυστηρίων, όπως αναφέρει Διόδωρος ό Σικελιώτης, «Έσχη- 
κασι δέ παλαιάν διάλεκτον οί αΰτόχθονες, ής ατολλά εν ταΐς ίίυσίαις 
μέχρι τοΰ νϋν τηρείται Γ’).

1) Διοδώρου Σικελυότου, V, 47.
2) Σουΐδας  έν λέξει Σ α μ οθρά κη . —Παι>σο.νίου Α χ α ϊκ ά ,  IV, Β.
3) Ά ντ ιφ ώ ντο ς ,  ’Αποσπάσματα, ΙΙερί τών ΣαιιυΌράκων φόρου. . . καί 

γάρ οί τήν αρχήν οίκίσαντες τ  » )Λ· νήσον, ήσαν Σάμιοι, έξ <7>ν ημείς έγενόμεθο. 
Κατιρκίσθήσαν δέ ανάγκη, ούκ επιθυμία τής νήσου. Έξέπεσον γάρ υπό τυράν
νου έκ Σάμου καί τάχη έχρήσαντο, καί ταΰτη λείαν λαβόντες από τής Θρά
κης αφικνοϋνται είς τήν νήσον».— Πρβλ. Μελετίου, Γεωγραη ία, Ύομ. Γ ’. πελ 
218.

4) Η ρο δό το υ ,  VII,  59, 108.
5) Διωδόρου Σικελιώτου V, 47.
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Κατ’ αρχαίο τα. την παράδοσιν, διασωθεΐσαν παρά τοΐς αρχαιοις, 
προ των άλλων κατακλυσμών, δηλαδή, του Ώγύγου, του Δευκαλίωνος 
καί τού Λυκάονος, έγένετο και. άλλος σπουδαιότατος, κ αθ ’ ον διερρά- 
γη το περί τάς Συμπληγάδας Πέτρας στόμα καί κατόπιν το τού Ε λ λ η 
σπόντου. Καί ότι ό Εύ'ξεινος Πόντος ύπερεκχειλίσας έκ των ύδάτων 
των ποταμών, οι όποιοι εκβάλλουν εις αυτό, διέρρηςε τάς Συμπληγά- 
δας Πέτρας, κατέκλυσε την Προποντίδα, διέρρηξε τον Ελλήσποντον 
και κατέκλυσεν αρκετόν μέρος τής ’Ασιατικής γης καί [ιερός τής Σ α 
μοθράκης. Εις άνάμνησιν τού κατακλυσμού τούτου καί τής διασιόσεως 
αυτών οί κάτοικοι τής Σαμοθράκης ήγειραν βωμούς, όπου εθυον εύ- 
χαριστούντες τούς Θεούς.

"Οτι ή παράδοσις αΰτη ενέχει στοιχειά τινα αλήθειας, άποδεικνΰ- 
εται καί έκ τής μελέτης τής γεωλογικής διαθέσεως τού εδάφους τής 
περί ής πρόκειται χώ ρας1 2 3), αλλά καί έκ τής άνελκύσεως διαφόρων ευ
ρημάτων, τά όποια, άνέσυρον έκ τού βυθού τής θαλάσσης κατά τούς 
παλαιοτέρους καί νεωτέρους χρόνους.

Κατά τον Πλίνιον y), όστις μετά λεπτομερείας ορίζει την γεωγρα
φικήν θέσιν τής νήσου καί τάς σχέσεις αυτής προς τάς παρακειμένας

1) Διοδιόρου Σικελιώτου, V, 4Θ.—Παρέχομεν ολόκληρον τό σχετικόν χω- 
ρίον : -ΟΙ δέ Σ α μ ο θρ ^κ ες  ίστοροΰσι, προ των παρά τοΐς άλλοις γενομένων κα
τακλυσμών, έτερον έκει μέγαν γενεσθαι,  το μέν πρώτον, τοϋ περί τάς Κυανέας 
στόματος ραγέντος, μετά δέ ταΰτα, ποϋ Ε λλησπόντου . Το γάρ έν τφ ΙΙόντω 
πέλαγος λίμνης έ'χον τάξιν, μέχρι τοσούτου πεπληρώσθαι διά των είσρεόντων 
ποταμών, μέχρις ότου διά τό πλήθος  παρεκχυθέν το ρεύμα λάβρως έξέπεσεν 
εις τον 'Ελλήσποντον, καί πολλήν μέν τής ’Ασίας, τής παρά ύαλο.τταν έπέ- 
κλυσεν, ούκ όλίγην δέ καί τής επιπέδου γης έν τή Σαμοθράκη  θάλασσαν έποί- 
ησε* καί διά τούτο.έν τοΐς μεταγενεστέροις καιροΐς ένίους των άλιέίον άνεσπα- 
κέναι τοΐς δικτύοις λ ίθ ινα  κ ιονόκρανα, ώς καί πόλεων κατακεκλυσμένιον. 
Τους δέ περιληφθέ.ντας προσαναδραμέΐν εις τούς ύφηλοτέρους τής νήσου τό
π ο υς’ τής δέ θαλάσσης άνεβαινοΰσης αεί μάλλον, εύξεσθαι τοΐς θεο ΐς  τούς εγ
χωρίους, καί διασωθέντας κύκλω περί ύλην τήν νήσον ορούς θέσδα ι τής σω
τηρίας καί βωμοί,>ς ίδρύσασθαι. Έ φ ’ ών μέχρι τοΰ νϋν θύειν* ώστ" είναι φανε
ρόν, οτι πρό τοϋ κατακλυσμοί) ωκουν τήν Σαμοθράκην» —ΙΙρβλ. καί Στράβω 
νος Λ, 49. Τοΰ δέ Στράτωνος έτι μάλλον άπτομένου τής αιτιολογίας, δτι φησίν 
οΐεσθαι τον Εί'ζεινον μ ή πρό Γέρον δέ κατά Βυζάντιον στόμα, τούς δέ ποτα
μούς βιάσασθυ.ι καί άνο ΐζα ι  τούς είς αυτόν εμβάλλοντας, ε ί τ ’ έκπεσεΐν τό ΰδωρ 
εις τήν ΙΙροπο.ντίδα καί τον Ε λλή σπ ο ντο ν  . . . ».

2) Περί τής διαμορφώσεως τοΰ εδάφους τής χώρας ταύτης έν γένει, βλέπε 
τά άρθρα των ’Εγκυκλοπαιδειών έν γένει. : Αίγηΐς.

Θ) Πλινίου, Φυσική ‘Ιστορία, ΙΒ, 12 καί Ιο,
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νήσους, υπήρχαν μεταξύ τής Σαμοθράκης και.τής Θρακιηής παραλίας 
εις παλαιοτάτην εποχήν αΐ νήσοι ; 'Αλόννησος, Γηόώνη, Λαμπιόνια 
καί Άλωπεκόννησος, αί όποϊαι επί τής εποχής του ήσαν άγνωστοι. ΙΙι- 
θανώ τατα  αΐ νήσοι αυται κατεποντίσθησαν, ευρίσκονται δέ σήμερον 
περί την θέσιν Ζγόραφα ]), οπού σώζονται καί άνασνρονται από του 
βυθοΰ τής θαλάσσης διάφορα λείψανα ναών καί κτιρίων, ώς μαρμάρι- 
νοι κίονες, κιονόκρανα ,κτλ. 'Η  πληροφορία αυτή τον Πλινίου εί ναι α 
κριβής, συμφωνούσα με τά πράγματα., άποδεικνυει ότι αί. νήσοι α υτ«ι 
κατεποντίσθησαν πρό πολλών αιώνιον, των οποίων ή | ΐν ί,μη δίετηρεϊ- 
το εισέτι επί των χρόνων του.

** *

Κατά την μυθολογίαν, ο Σάιον, υιός τον Αιός καί τ ίνο ς νύμφης 
ή τον Έρμου καί τής ‘Ρήνης κατ’ άλλους, υπήρξεν 6 πρώτος του οι
κιστής καί νομοί)ετης τής Σαμοθράκης, λαβών το όνομα εκ τής νή
σον. Συναγαγών δέ. επί το αυτό τους διεσπαρμένους ατά την νήσον 
κατοίκους, διήρεσεν αυτούς εις πέντε φυλάς, έπωνΰμονς των υιών του.

Τύ σχετικόν χω,ρίον τον Διοδώρου Σικελιιυτου (y, 48) έχει ώς 
εξής : «Μετά δέ ταντα των κατά την νήσον Σάουνα (γενόμενον, ώςμέν 
τινές φασιν, έκ Διός καί νύμφης, ώς δέ τινες, εξ Έρμου καί Τήνης), 
σνναγαγείν τους λαούς σποράδην οΐκονντας' καί νόμους θέμενον, αυ
τόν μεν από τής νήσου Σάουνα κληθήναι, τό δέ πλήθος εις πέντε φ υ 
λάς διανείμαντα, των Ιδίων υιών επώνυμους αύτάς ποιήσαι. Οϋτω δ’ 
αυτών πολιτευόμενων, λέγουσι παρ’ αυτοις έκ Αιός καί μιας των Ά -  1

1) Τά Ζγόραφα είναι μεγάλη καί γνωστή ύφαλος λίαν Επικίνδυνός είς 
τοϋς να υτιλλο μένους κείμενη μεταξύ τής Θρακικής Χερσονήσου καί τής Σ α μ ο 
θράκης είς βόρειον γεωγραφικόν πλάτος 48°, 28' καί ανατολικόν μήκος 25 °, 
51'. ’Απέχει από τό άκρωτήριον ’Αγκίστρι, τής βορειάναΓολικής πλευράς τής 
νήσου περί τά εξ μίλλια. Κάτι), τάς πληροφορίας των άλιέων, τάς οποίας έπε- 
βεβαίώσεν καί επί τόπου έπίσκεψις τού αοιδίμου Φαρδύ, σώζονται πολλά ίχνη 
κτιρίων, επί τών οποίων διακρίνοντια : ί)ύραι,·πάράθυρα, κιονόκρανα καί έν 
γένει λείψανα πολλά, μαρτυρούν τα, ότι τό μέρος έτεΐνο κατφκειτύ ποτέ. Ι’ν 
καιρφ δέ γαλήνης, ή ύφαλος αυτή διακρίνέτοι έκ τίνος ύγρας ελαιώδους ου
σίας έπιπλεούσης περί αυτήν, καί έκ τίνος πνιγηρός οσμής πετρελαίου, ή οποία 
άναδιδεται εξ αυτής. "11 παρουσία πετρελαίου περί την ύφαλον Ζγόραφα, τά 
θερμά μεταλλικά ΰδατα τής Σαμοθράκης καί οΐ συχνοί σεισμοί τής νήσου, 
μαρτυρούν την διαρκή ήφαιστεκόδη εργασίαν πού γίνεται εκεί, καί τής όποιας 
τό κέντρον εύρίσκεται. είς τό Β.Α. μέρος τής νήσου πσρά την ύφαλον Ζγόραφ α. 
(Ν. Φαρδύ, Τά Ζγόραφα, έν τΓ| Θρακική Έπετηρίδ ι ,  Ά Οήναι,  1897, σελ. 48-51.
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τλαντίδιονΉλέκτρας γενέσθαι Δάρδανόντε καί’Ιασίωνα και ‘Αρμονίαν.
- Ό ν  τον μέν \άρδανον μεγάλεπίβουλον γενόμενον, και πρώτον ύ ς  την 

’Ασίαν επί σχεδίας διαπεραιωθέντα, το μέν πρώτον κτίσαι πόλιν ζ\άρ- 
δανον, καί τύ βασίλειο ν το περί την ύστερον κληθεΐσαν Τροίαν, συστή- 
σασί>αι, καί τού; λαούς άφ’ εαυτού Δ αρ δ όνους όνομάσαι. Έπάρξαι δέ 
αυτόν φααι καί πολλών εθνών, κατά την ’Ασίαν, καί τούς περί Θρά
κη; Λαρδάνου: κατοικίσαι. Το ν δέ Δία βουληθέντα καί τον έτερον τών 
υιών τιμής τυχεΐν, παραδεΐξαι αύτώ την τών μ,υ'στηρίων τελετήν, πά
λαι μέν ούσαν έν τη νησιά, τότε δέ πως παραδοθεισαν, ών ού θέμις 
άκοϋσαι πλήν τών μεμυημένων. Δοκεΐ δ ’ ούτος προότους ξένους μυησαι, 
καί την τελετήν διά τούτο ένδοξον ποιήσαι . . .».

Έ κ  τού χωρίου τούτου πληροφορούμενα δτι εκ τού Διός καί τής 
ΊΙλέκτρας μιας τών Ά τλαντίδων 1), έγεννήθη εν Σαμοθράκη ό Δάρ- 
δανος, ο Ίασίων καί ή 'Αρμονία. 'Ό τ ι  ο ;\άρδανθς διαπεραιωθείς εις 
την Μικρά ν ’Ασίαν 3). έκτισε κατά τάς υπώρειας τής ’Ίδης την πόλιν 
Υαρδανίαν, οπόθεν καί οί κάτοικοι αυτής Δάρδανοι έπωνομάσθησαν 
καί εϊ.σήγαγε την λατρείαν τής μεγάλης θεότητας τής Φρυγίας, ήτοι 
τής Κυβέλης. Ό  δέ Ίασίω ν έμυηθη έν Σαμοθράκη εις τά μυστήρια 
ύπ’ αυτού τού πατρός του Διός, τά όποια ένεκα τούτου άπέβηοαν πε- 
ρίφημα κ α θ ’ δλην τήν αρχαιότητα.

Περί τού Ίασίιυνος τά εξής αναφέρει ό Σκύμνος, συμφωνών 
μετά τού Στράβωνος :

Πέραν Σαμοθράκης δ’ εστι νήσος Τρωϊκή 
έχουσα τήν οΐκησιν άναμεμιγμένην.
Πρότερον γάρ είναι φασι έν ταυ τη τινες 
τούς Τρώας, Ή λέκτρας τεκούσης Δάρδανόν, 
τής λεγομένης ’Άτλαντος, Ίάσιονά τε 
ών τον μέν Ίασ ίω να  δυσέβημά τι 
πράξαι περί Δήμητρος λέγουν άγαλμα καί 
πληγή κεραυνωθέντα δαιμόνια τεκεΐν.
Τον Δάρδανόν δέ λιπόντα τούς τόπους προ τού
προς υπώρειαν γε τής ’Ίδης κτίσαι
πόλιν ά φ ’ εαυτού Δαρδανίαν καλόυμένην.
Τούς δέ. Σαμοθράκας, Τρώας όντας τώ γένει 1 2

1) ’Απολλοδώρου, Γ, 12.
2) Στράβωνος, V I I I ,  331, 50.
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από του τόπον τους Τρώας επικαλούμενοι)?»
(V ευσέβειαν έγκαταμεΓναι τφ τόπιο.
Έ ν  σιτοδεία των Σαμίων δε αυτής ποτέ 
επαρκεσάντυ.)ν, τηνικαΰτα έκ τής Σάμου 
έπιδεξάμενοί τινας συνοίκους έσχησαν·*·).

Έ κ  τής Σαμοθράκης διερχύμενος ό Κάδμος, υιός του Λγήνορος, 
ότε άνεξήτει την αδελφήν του Ευρώπην κλαπεΐσαν υπό τοϋ Λιός, υπό 
μορφήν ταύρου, εμυήθη καί ούτος εις τά μυστήρια τής Σαμοθράκης., 
καί ελαβεν ώς σύζυγον την Αρμονίαν αδελφήν του Ίασιωνρς a).

Κατά την μυθολογίαν, εις τούς γάμους των προσήλθον υί Θεοί, 
οί όποιοι εδωκαν έκαστος και διάφορα δώρα εις τους νεόνυμφους. Καί 
ή μεν Δήμητρα έρασθεΐσα του Τασίωνος, έδωκεν εί; αυτόν τον καρ
πόν τοΰ σίτου 1 2 3), ό 'Ερμής την λύραν, ή Ά θ η ν ά  τον πολυθρύλλητον 
όρμον καί πέπλον καί αυλούς. Ί1  Ή λεκτρα  προοέφερε τά μουσικά, όρ- 
γατα καί τα τύμπανα διά των οποίων πανηγυρίζουν τα μυστήρια τής 
Μεγάλης Θεάς των Θεών, οί δέ άλλοι Θεοί προσέψεραν την χαράν 
καί τούς γέλωτάς των. Άναχισρήσας 6 Κάδμος έκ Σαμοθράκης, ήλθεν 
εις Βοιωτίαν, όπου κατά τον χρησμόν έκτισε την πάλιν των Θηβών.

Ό  Ίασίων ενυμφεΰθη την Κυβέλη ν, έκ τής οποίας απέκτησε τον 
Κορυβαντα. Ούτος μετά τον θάνατον τοϋ πατοός του, παραλαβών την 
Κυβέλην καί τον Δαρδανον, ήλθεν εις την Μικράν Α σ ίαν  ιμέρων μ ε θ ’ 
έαυτοϋ καί τά ιερά των Θεών τής μητρός του καί άπφκισε την Φρυ
γίαν i ). Ε κ ε ί  δέ έγένετο ό εισηγητής των μυστηρίιον, την διδασκα

1) Σκύμνου, ΙΤεριήγησις, στίχ. 679—695.
2) Διόδωρου Σικελιώτου, V, 48.
3) ί Ίαο ίωνος έρασθεΐσΛ, τον καρπόν τον σίτου έδωρήσατο. Δ ι ' ό καί εξ 

Ία ο ίω νο ς  καί Δήμητρας Πλούτον γενέσθαί φασιν υί. μύθοι.  Τό δ ’ αληθές δέ 
τοϋ σίτο u πλούτον δωρηθήναι έν τώ τής Α ρμ ο ν ία ς  γάμο» διά τήν συνουσίαν 
τοϋ Ίαοίωνος». (Διοδώραυ Σικελιώτου, V, 47).— Καί πράγματι, ή ολίγη καλ
λιεργήσιμος γή τής Σαμοθράκης, παράγει άρίστην ποιότητα τών δημητριακών 
καρπών, οί όποιοι μάλιστα καί έβραβεύθησα ν κατά τήν Παγκόσμιον ’Έ κ θ ε σ ιν  
τών Παρισίων τοΰ 1867.

3) Κατά τον Διονύσιον τόν ‘ Αλιχαρναοσέα, ό Δάρδανος καί όχι ό Ί α -  
σίων μετέβη έκ Σαμοθράκης είς Τροίαν, τούτον δέ θεω ρεί  καί όχι τόν Ίασ ίω - 
να ώς Ιδρυτήν τών Κπβειρίων μυστηρίων, τά όποια μετέφερεν άργότερον είς τό 
κράτος του. Ε π ίσ η ς  καί κατά τόν Στράβωνα : «ό Δάρδανος άπάρας έκ Σάμο* 
θρρ.κης ωκησεν έν τή υπώρεια τής "Ιδης, τήν πάλιν Δαρδανίαν καλέσας, κ α ι 
έδίδαξε τούς Τρφας τά έν Σαμοθράκη  μυστήρια. (Στράβωνος, VI I ,  331, 50). 
Κ ατ’ άλλους πάλιν ,  ιδρυτής τών μυστηρίων ήτο ό Ί Ιε τ ίω ν  ή Ά ετ ίω ν  κατέχων 
τήν θέσιν τοΰ Ία ο ίω ν ο ς  μεταξύ τών υιών τής Ή λέκτρας.
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λίαν των οποίων, όπως εΐπυμεν, έ'λαβεν απ ’ ευθείας παρά του πα- 
τοος του.

Πάσαι αΰται αί παραδόσεις εκολάκευον την εθνικήν φιλοτιμίαν 
τώνΣ ιμοθράκων, διότι έθβώρουν χ qν νήσον των ως τήν εστίαν τής 
Τρωικής δυνάμεως, καί τό μέρος οπού κατά πρ,οτίμησιν οί Μεγάλοι Θεοί 
ίδρυσαν τήν λατρείαν των καί άπεκάλυψαν εις αυτούς τά ιερά όργια. 
Κατά πάσαν πιθανότητα, ή λατρεία των Μεγάλων Θεών είσήχθη 
εθοθε ν, ήτοι έκ τής Ίδης, τής ίδρύσεώς της δυναμένης νά άποδοθή καί 
εις τους δύο : καί εις τον 'ΐασίωνα καί εις τον Λάρδανον, οί. οποίοι 
ενίοτε καί Κάβειροι επονομάζονται.

*
* *

'Ό πω ς καί άν έχη τό πράγμα, τό βέβαιον είναι ότι. ή ΐδρυσις των 
μυστυρίων τής Σαμοθράκης ανέρχεται εις τους μυθικούς χρόνους, οι 
διασημ.οτεροι δέ των ηρώων τής εποχής εκείνης: ό Όρφεύς, 6 Τάσων, 
ό Η ρακλής, οί Διόσκουροι Κάστωρ καί Πολυδεύκης, ό Όδυσσεύς, ό 
’Αγαμέμνων καί άλλοι ά να φέρονται ώς μυηθέντες εις αυτά.

Κατά τούς ποιητάς οί. Άογοναυται καταληφθέντες υπό σφοδράς 
τρικυμίας, ότε παρέπλεον τήν Σαμυθράκην, κατά συμβουλήν τού Ό ρ -  
φέως, τού μόνου μεμυημένου εις αυτά, προσωρμίσθησαν είς τήν νή
σον, οπότε επαυσεν ή τρικυμία καί οί εταίροι τού Τάσωνος, άποβιβα- 
σθέντες νύκτα είς αυτήν, έμυήθησαν εις τά μυ,στήρια καί άπέπλευσαν 
βέβαιοι όντες περί τού κατόπιν πλοΰ.

Ό  'Ηρόδοτο; 1), αποδίδει τήν εισαγωγήν τής λατρείας των Θεών 
τών μυστηρίων, είς τούς Πελασγούς, οί όποιοι παρέμειναν είς τήν Λή
μνον καί ’Ίμβρον μέχρι τών Περσικών Πολέμιον, κατά τον ενδέκα
τον αιώνα π. X. εποχήν κ α θ ’ ήν οί Σάμιοι μετώκισαν είς Σαμοθρά
κη ν. Ό  δέ Διόδωρος ό Σικελιώτης 'ή, αναφέρει ότι επί πολύν χρόνον 
οί κάτοικοι τής Σαμοθράκης διετήρησαν ιδίαν τινα Πελασγικήν διά
λεκτον, καί ότι τά ονόματα τών Θεών καί οί εν χρήσει όροι τών μυ
στηρίων άνήκον μέχρι τής εποχής του είς τήν διάλεκτον ταύτην, ούχί 
δέ είς τήν Ελληνικήν γλώσσαν.

’Ήκμ.ασαν δέ καί μεγάλου άπήλαυον σεβασμού πανελληνίου,ιδίως 
δέ κατά τούς μετά τούς Περσικούς πολέμους χρόνους, οπότε, κατά 1 2

1) Η ρο δό το υ ,  11, 51.
2) Διοδώρου Σικελαότου, V, 17. «Έσχήκασι δε παλαιάν Ιδίαν διάλεκτον 

οί αύτόχθονες, ής πολλά έν ταΐς θυσίαις μέχρι τοΰ νϋν τηρείται».
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Πίνδαρον, εύρίσκοντο εν ακμή καί τα της Λήμνου.
Έξαίρεσιν κάμνει ό ’Αριστοφάνης, δστις μ.ή φεισθείς ούδενός, 

όμιλεΐ άνευλαβώς και άναιδώς περί αυτών. ’Ίσιος δε καί αί υπό το 
όνομα των Τριβαλλών εν τη κιομιρδία. του του ’Ό ρν ιθες  1) άναφερό- 
μεναΐ θεότητες, δεν είναι άλλο τι παρά γελοιογραφία τις των Κ ά
βειρων.

Οι Σπαρτιάται Λύσανδρος καί Άνταλκίδας, ήσαν εκ τών μεμυη- 
μένων. Μάλιστα ό Λύσανδρος άνέλαβεν υπό την προστασίαν του τά 
ιερά τής νήσου. Ά λλα  καί οι ’Αθηναίοι δεν ύπελείποντο εις τον σε
βασμόν. Ό  Διαγόρας Μ ήλιος ι!), κατεδικάσθη ό>ς άθεος υ.τ’ αυτών, 
διότι είχε εκφρασθεΐ μετά περιφρονήσειος περί τών μυστηρίων τής 
τής Έλευσΐνος καί τής Σαμοθράκης.

Ε π ίσης ό Λυσίμαχος βασιλεύς τής Θράκης (323— 281 π. χ.) άνέ
λαβεν υπό την προστασίαν αυτού τά ιερά τής νήσου, ιός καί την διοί- 
κησιν αυτής.

Ή  μικρά νήσος, χάρις εις την παρεχομένην ασυλίαν άπέβη τό 
καταφυγιον πολλών εστεμμένων καί διάσημων προσωπικοίήτιυν τής 
αρχαιότητας. Ε κ ε ί  κατέφυγεν Πτολεμαίος ό Φούσκων, δευτερότοκος 
υιός Πτολεμαίου τού Ε πιφανούς, περί τάς άρχάς τού δευτέρου π. χ 
αίώνος, μ ε θ ’ δλων τών θησαυρό» ν του, κ α θ ’ ον χρόνον ό αδελφός το τι 
Πτολεμαίος V I ό Φιλοπάτωρ διετέλει αιχμάλωτος Ά ντιόχου τού Ε 
πιφανούς, βασιλέως τής Συρίας

Είς Σαμοθράκην εύρεν άσυλον ή Α ρ σ ιν ό η 1 2 3), σύζυγος Πτολε

1) Ά ριστοφάνους ,  "Ορνιθες, οτΓχ. 1515 καί έξης,
2) ‘Ο Διαγόρας ούτος, η to u ιός τοϋ Τηλεκλείδυυ, σύγχρονος τού Σωκρά- 

τους, καί έγραψε ύμνους καί διθυράμβους. *ΐ£πι5οθείς εις t»iv φιλοσοφίαν καί 
οπαδός γενόμενος της θεωρίας τών ατόμων τού Δημοκρίτου, έκηρυχθη κατά 
τοϋ Ισχύοντος θρησκεύματος, καί ήρνεΐτο την ίίπαρξιν τών Θεών. Περιεφρόνει 
καί έχλεύαξε τά μυστήρια είς τά όποια  έμυήθη, άποτρέπων μάλιστα καί άλλους 
νά πιστεύουν εις αυτά. Οί 'Αθηναίοι άγανακτήσαντες, τά μεν συγγράμματα του 
έξηφάνισαν, αυτόν δέ προέγραψαν, έπικηρύξαντες τήν κεφαλήν αύτοϋ. Μόλις 
κατώρθωσε νά διασωθή είς Κόρινθον, όπου καί άπέθανεν. Έ ξ  όλων τών συγ
γραμμάτων του, μόνον δύο μικρά αποσπάσματα σώζονται είς τάς συλλογάς τών 
Λυρικών.

2) Θυγάτηρ Πτολεμαίου τοϋ Λάγυυ καί τής Βερενίκης, νυμφευθεΐσα είς 
νεαρωτάτην ηλικίαν τον Λυσίμαχον βασιλέα τής Θράκης. Χηρεύσασα εζη έν 
Κασσανδρεία τής Μακεδονίας, όπόθεν άπεδίωξεν αυτήν ό ετεροθαλής αδελφός 
της Πτολεμαίος ό Κεραυνός, ιρονεύσας τους υιούς της. Τότε κατέφυγεν είς Σα- 
μοθρφκην, όπου, όπιος εϊπομεν, άνήγειρε ιό περικαλλές Άρσινόειον οικοδόμη
μα. (Ιουστίνου, A, X X IV , 3).
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μαίου τού Φιλαδέλφου, φεύγουσα Πτολεμαίον τον Κεραυνόν, μετά 
τον θάνατον τού υιού της.

Εις Σαμοθρακην κατέιρυγεν ο τελευταίος 'βασιλεύς τής Μακεδο
νίας Περσεύς ό Βλ μετά την εν Πύδνα ήτταν του τω 168 π. χ υπό 
των Ρ(υμαίω\η φέρων μ ε θ ’ εαυτού 2 0u9 τάλαντα, και πλήθος άλλο 
θησαυρών. Αλλ’ οί Θεοί τής Σαμοθράκης δεν ηδόναντο ν ’ .ανεχθούν 
εις το άσυλόν των ενα φ-ονέα ') Καί κατώρθωσε μέν 6 Περσεΰς, διά 
δωροδοκίας τού ίεροφάντου Θεώνδα, νά άθακοθή από τής αποδιδόμε
νης εις αυτόν κατηγορίας, άλλ' οι κάτοικοι τής νήσου έξηγέρθησαν, 
κατ’ αυτού καί τον εξηνάγκασαν νά φυγή από την νήσον των. Ό  
Περσεύς ήναγκάσθη νά δραπέτευση από τής σημερινής Καμαριωτίσ- 
σης, ή οποία κατά την αρχαιότητα ητο 6 δεύτερος λιμήν τής Σαμο
θράκης, όπιος αναφέρει ο Τίτος Αίβιος, διότι 6 κύριος λιμήν αυτής (Πα- 
λαιοχώρα) όπου φαίνονται ακόμη ίχνη προκυμαίας κατείχετο υπό τοΰ 
'Ρωμαϊκού στόλου. Μή κατορθώσας όμιυς νά δραπέτευση παρεδόθη 
εις τούς ‘Ρωμαίους άνευ όρων.

Έ ν  γένει ή μικρά νήσος άπελάμβανεν εξαιρετικού σεβασμού καί 
απολύτου ασυλίας, παραβιασθεΐσα δύο μόνον φοράς από των χρόνων 
τού Μεγάλου Αλεξάνδρου, μέχρι τού Αύγουστου. ‘Η τελευταία εγέ- 
νετο τω 85 π. χ. κατά τύν μεταξύ Σύλλα καί Μιθριδάτου πόλεμον» 
καθ ' ον αί υπό τού Μιθριδάτου άποσταλέντες πείραταί μεταξύ καί 
άλλων έκυρίευσαν την Σαμοθράκην καί έσύλησαν τούς ναούς της. HI 
αξία των πωληθέντων, καθώς αναφέρει ό Πλούταρχος, άνηρχετο εις 
1 000 περίπου τάλαντα s), ήτοι θ,υΟΟ.ΟΟΟ δραχμάς χρυσάς

1) ‘Ο Περσεύς ήτο πρεσβΰτερος υιός τοΰ Φιλίππου Ε ’, βασιλέως τής Μ α
κεδονίας, αλλ’ ούχΐ έκ νομίμου γάμου. Προ τής εις τύν θρόνον ανόδου ίου, 
συκοφαντήσας τόν κατά πέντε έ ι η νεώτερόν του αδελφόν Δημήτριον, οστις ήτο 
ό νόμιμος διάδοχος τοΰ θρόνου, ώς ουνεννοοόμενον δήθεν μετά των 'Ρωμαίων 
καί μελετώντα την ανατροπήν τοΰ Φιλίππου, κατώρθωσε νά επιτυχή τόν παρά 
τοΰ πατρός του θάνατον. ’Επίσης ε ίχεν  εξοντώσει καί τόν συγγενή του ’Αντί
γονον, τόν όποιον ό Φίλιππος προώριζεν ώς διάδοχόν του. —Λεπτομέρειας περί 
τής διαμονής τοΰ Περσέως έν Σαμοθράκη  καί τοΰ στρατηγού Εύάνάρου βλέ
πε : Τίτου Λιβίου. XLV, 56.

2) Πλουτάρχου, Βίος Π ομπηίου, 24.
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III. Καβείρια Μυστήρια.

Τα περί των Κάβειρων και των μυστηρίιον αυτών είναι σκοτει
νά καί αβέβαια.

Ά π ό  τού προ παρελθόντος α!<ΐ>νυς έπεδόθησαν οι σοφοί καί επι
στήμονες μετά ζήλου καί επιμονής εις την μελέτην καί έρευναν των 
Καβειρίων μυστηρίων Ά λ λ ’ «τυχώς ή ιστορία αυτών, παρ’ όλας τάς 
έρευνας καί άνασκαφάς, αί όποΐαι έγιναν μέχρι σήμερον, παραμένει 
σκοτεινή. Αί έν Σαμοθράκη γενόμεναι άνασκαφαί, όπως καί έν ιώ 
Ιερφ των Κάβειρων, ελάχιστα μόνον διεφώτισαν. Διά τούς σοφούς 

τού κόσμου παραμένει αίνιγμα.
«Το ζήτημα τών Κάβειρων, λέγει ό F r e r e t 1), είναι τό πολυ- 

πλοκιότερον τής 'Ελληνικής μυθολογίας. Αί άφοριΰσαι αυτό παραδό
σεις είναι τόσον συγκεχυμένοι αί μέν προς νάς δε, ώστε ή άνάλυσις 
αυτών μόλις' φαίνεται δυνατή. Αυτοί οι αρχαίοι διεφιόνουν ελλείψει 
συνεννοήσεως, οι δε νεώτεροι συναΟροίσαντες μετά μεγαλειτέρας πο- 
λυμαθείας, παρά κριτικής τάς διαφόρους περί αυτών Ιστορίας, μάλλον 
συνεσκότισαν τό ζήτημα παρά διηυκρίνησαν αυτό».

Ταϋτα έγραψε περί τά μέσα τού δέκατου όγδοου αιώνας ό Γάλ
λος σοφός F re re t .  ’Αλλά καί οί μετ’ αυτόν άσχοληθέντες περί τοϋ 
ζητήματος τούτου, δεν υπήρξαν ευτυχέστεροι εις τάς έρευνας αυτών. 
Διάσημοι σοφοί, δπως ο Schell in", ό W elcker,  ό Ο. Muller, ό G e r 
hard, 6 C reuzer καί ο G n ign iau t,  παρ’ ολας τάς έμβρίθεις αυτών 
πραγματείας, δεν κατώρθιυσαν νά πείσουν ιόν άναγνοόστην, δτι είπον 
την τελευταίαν λέξιν καί δτι έλυσαν τό ζήτημα.

Ό  G uign iau t ,  διάσημος ελληνιστής καί αρχαιολόγο: ΰ), οστι,ς 
έμελέτησν δ,τι σχετικόν υπάρχει μέ τό ζήτημα τών Καβειρίων μυστη
ρίων, διά τών έξης τελειώνει τάς κριτικάς του παρατηρήσεις : «Τό 
πρόβλημα τών Καβειρίων μυστηρίων δεν έλυθη ακόμη, καί ίσως δεν 
θά  λυθή ποτέ».

Τό ζήτημα, άλλιος τε, δεν είναι νέον. Καί αυτοί οί αρχαίοι, δ ιε 
φιόνουν περί αυτών. Πολύ προ τού F re re t  καί τού G uin iau t ,  ό 
Στράβων λέγει περί αυτών : 1 2

1) Ν. F re re t ,  παρά L. Lacroix, lies de la Grece. 1881, in loc, cit. 
πελ. 368.

2) Guiniaut, Religions de l ’Antiquit^, Τόμ. B', 3eme partie, σελ, 1102 
παρά τώ αύτφ συγγραιρει, σελ. 368,
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— «"Οτι τον; εν τη Σαμοθράκη τιμωμένους Θεούς είρήκασι πολ
λοί. τούς αυτούς τοΤς Καβείροις, ούδ’ αυτούς έχοντες λέγειν τούς Κ ά
βειρους, οΐτινες είσΐ . . . »  (VII, 331, 51)-

Με άλλα λόγια : Πολλοί έχουν είπε! ότι όί έν Σαμοθράκη τιμώ
μενοι Θεοί είναι αυτοί οί Κάβειροι, αλλά καί αυτοί πού τό λέγουν 
δεν μπορούν να μάς είπούν τί πράγμα είναι αυτοί οί Κάβειροι , . .

Ά λ λ ’ οί νεώτεροι μάλλον περί έπλεξαν αυτό. Ιδ ίω ς  δέ ή δ ιαφω
νία έγκειται εις το ότι συγχέουν τούς Πελασγούς Κάβειρους προς τούς 
Φοινικικούς, μηδέν έχοντας κοινόν αναμεταξύ των, πλήν μόνον της 
συνωνυμίας.

Καί πρώτον, κατά τούς άσχοληθέντας περί αυτών, ή συλληψις 
τής ιδέας των θεοτήτων τούτων καί ή λατρεία αυτών οφείλεται εις το 
δόγμα, κ α θ ’ ό τό πύο υπό τάς τρ ε ΐ ; μωρφάς αύτον : ουράνιον, γήϊνον 
ή θαλάσσιον, είναι, ή αρχή των όντων. Οί. Κάβειροι λοιπόν, κατά ταύ- 
τα, είναι ή προσωποποίησις τής προι της αρχής, ώς άποδεικν ύει τό όνο
μα αύτών, τό όποιον κατά πάσαν πιθανότητα παράγεται. εκ τού 
κά?Λν=καίειν. Κυρίως όνομάζοντο ΚάΡειροι μέ δίγαμμα. Κατά τρο
πήν δέ τού δίγαμμα εις β, έγινε Κάβειροι, τό οποίον άπαντά καί Κά- 
βι.ροι καί Κάβηροι.

Κ ατ’ άλλους ή λ έξις Κάβειροι είναι φυινιχής καταγωγής, συγγε
νής μέ την φοινικικήν λέξιν Κ a b i r (— μεγάλος) αραβιστί Κ e b i  r, 
κατ’ άλους δέ σανσκριτικής, συγγενής τής σανσκριτικής λ έξεως C a - 
w i r  a s ( — δυνατός, ισχυρός).

Είναι δέ οί Κάβειροι μεγάλοι Θεοί τής αρχαιότατης εκείνης επο
χής, διατηρήσαντες την προσωποποίηση' αυτών καί εις τους μετέπειτα 
χρόνους, αλλά μόνον εν τή τελέσει τών μυστηρίων, όιαδραματίζοντες 
πάντοτε δευτερεύον πρύσωπον καί περιελθόντες εις την κατωτέραν 
τάξιν τών Θεών, την τάξιν τών δαιμόνων, πνευμάτων, ακολούθων 
τών μεγάλων Θειον τού κυρίως 'Ελληνικού πολυθεϊσμοΰ. 'Γούτο άλλως 
τε συμβαίνει γενικώς εις τούς Θεούς τών φυλών αί όποΐαι έςέλιπον. 
Ενίοτε μάλιστα αρχαιότατοι θεοί μεταπίπτουν εις την τάξιν α
πλών ήριόων, όπως οί Κορύβαντες1), οί Κ ουρήτες3), οί Α ά κ τ υ -

J) Οί Κορυβαντες ή σαν Ιερείς τής Κυβέλης ή Ρέας έν Φρυγία, τκλοΰντες 
την λατρείαν αυτής διά ζωηρών χορών υπό τούς ήχους τυμπάνων καί κυμβά
λων, και κτυπώντες τάς ασπίδας αυτών καί τά ξίφη. Πολλάκις δέ συγχέονται 
μετά τών Κουρητών. Δακτύλων καί Ίδα ίω ν ,  καί θεωρούνται ώς τροιροί τοϋ 
Διάς έν Κρήτη.

2J Οί Κουρήτες ούτοι τής Κρήτης, ήσαν καί ούτοι ακόλουθοι τής θεάς,
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λοι.1) και, οί, Τ ελχ ΐνες* 1 2 3) μετά των οποίων π ο λλ αχού αφομοιοϋνται προς 
τούς ιερείς των αρχαίων χρόνων, ιύσάν ή άνάμνηης τον εις επικοινο)· 
νίαν ευρισκομένων ιερέων προς τούς θεούς τής πρωτογόνου εκείνης 
εποχής, να συνεχέοντο προς τούς θεούς τούς ό.πίοίους υπηρετούν, εκ 
τώ)ν όποιο)ν υύχί άπίθα'Ό ν να, έλάμβανον ενίοτε r ΰ ονόματα. Κατά 
ταυ τα, ΐσως νά μή είναι απίθανος ή γνώμη τού F re r e t  περί τής συγ
γένειας τού ονόματος των Κάβειρων προς το των Καρβάνων) ιερέων 
τής Αήμητρος έν Πάρω.

*
* *

Μ ετά τά ανωτέρω, εύνό ητον είναι ότι δεν θά προσπαθ ήσωμεν 
ημείς νά δώσω,μεν την λόσιν των Καβειρίιον μυστηρίων. 'Απλώς ιθά 
άναφέρωμεν τό συμπέρασμα εργασίας γενομένης οπό ειδικών, των

χορεύοντες τον πολεμικόν χορόν, τον καλούμενον πυρρίχιον η πρύλιν. Πλήν 
των Κουρητών τούτων, άναφέρεται καί μυθικός τις λαός, ο αρχαιότατος των 
κατοίκων τής ’Ακαρνανίας καί Αιτωλίας, έξ ου καί τό όνομα τής χώρας 
Κουρήτις.

1) Οι Δάκτυλοι ήσαν αρχαιότατοι φρυγικοί δαίμονες, εις τούς όποιους α π ο 
δίδεται ή έφεύρεσις τής επεξεργασίας τοΰ σιδήρου. Μετά ταύτα έθεωρούν το ώς 
καλλιτέχναι έν γένει, προσέτι δέ καί ώς μάγοι.  Ώ ς  πρώτη δέ κατοικία αυτών 
έθεωρεΐτο τό όρος ’Ί δ η  τής Φρυγίας, έξ oft συνήθως εκαλούντο Ίδα ίο ι  Δάκτυ
λοι. Συνεδέοντο μετά τής έν Φρυγίας Ρέας-Κυβέλης, καί συνεπώς μετά των 
ακολούθων αυτής Κορυβάντων καί Κουρητών, ενίοτε δέ έξελαμβάνοντο αντί 
των Κάβειρων τής Σαμοθράκης καί των Τελχίνων τής Ρόδου. Ώ νομάοθησαν 
δέ Δάκτυλοι έκ τή: έπιδεξιότητος των δακτύλων αυτών, ή διότι κατφκουν εϊς 
τούς δακτύλους, τάς υψηλό τέρας δηλαδή κορυφάς τής ’Ίδ η ς .  Τω ν Δακτύλων 
τρία ονόματα είναι γνωστά : ό Κ έ λ μ η ς, ό Δ α μ ν α μ, ε ν ε ύ ς καί ό
’Ά  κ μ (,ο ν. Κατά δέ. ’Απολλώνιων τόν ’Ρόδιον, ήσαν πέντε, όσοι, καί οί δά
κτυλοι τής χειρός. Κ ατ’ άλλους πάλιν ήσαν 5 άρρενες και 5 θ ήλεις. Κατά τον 
Φερεκύδην ήσαν 52. κ α τ ’ άλλους 100.

2) Οί Τελχΐνες ήσαν τό άρχαιότατον γένος τής νήσου 'Ρόδου, προελθον-
τες έκ Κρήτης, πρώτον εϊς την Κύπρον καί έπειτα εϊς τή ν 'Ρόδον, ή όποια 
α π ’ αυτών ώνομάζετο Τ ε λ χ ι ν ί ς. ~Ησαν δέ εννέα καί πρώτοι έπινυήσαντες 
την χώνευσιν τοΰ χαλκού καί τοΰ σιδήρου. Ούτοι δέ ήσαν κατά την μυθολο
γίαν οί κατασκευάσαντες τό δρέπανον τού Κρόνου, τήν τρίαιναν τού ΓΙοσει- 
δώνος, ώς επίσης καί αγάλματα θεών, όπως ; τής ’Αθήνας, τής "Ηρας, των 
Νυμφών, τού Διός, τού ’Απόλλωνος καί άλλων, τά όποια  ώνομάζοντο Τ ε λ- 
χ ί ν ι α. Εϊς τούς Τελχΐνας άπεδίδετο επί πλέον καί ή έξάσκησις φθοροποιών 
γοητειών, δι’ ό καί Θ ε λ γ ϊ ν ε ς  έπωνομάζοντο, διατελοϋντες όπως έπί- 
στευον υπό τήν προστασίαν τού ’Α πόλλω νος .
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ρποίων ή γνώμη είναι σεβαστή, μέχρις οΰ νεώτεραι έρευναι και με- 
λέται διαφωτίσουν και διευκριν ήσουν αυτά.

Οί Κάβειροι είναι 'Ελληνικά! Θεότητες, των οποίων ή καταγωγή, 
ή αληθής φυσις και. αί διάφοροι μεταμορφώσεις παρέχουν εις τον ιστο
ρικόν των αρχαίων θρησκευμάτων εν των μάλλον σπουδαίων και 
δυσεπίλυτων προβλημάτων.

Τό όνομα αυτών κατά πρώτην φοράν απαντάται κατά τον τέ
ταρτον π. χ. αιώνα εν τινι άποσπάσματι του Πινδάρου. Και μέχρι μέν 
των χρόνων του Έπαμεινώνδου συγχέονται μετά των πολυπληθών 
δαιμόνων, ιός έκπροσωποποίησις τών φυσικών δυμάμεων, από τής 
εποχής όμως ταΰτης μέχρι τής πτώσεως του παγανισμού, λαμβάνουν 
ΐσην θέσιν, αν όχι υπερτέραν προς τάς μάλλον έξοχους προσωπικύτη- 
τητας του Ελληνικού Πανθέου.

IV Οί Κάβειροι δαίμονες τής υλικής φυσεως.

Οί Κάβειροι ανήκουν εις την ιδίαν τάξιν τών θεοτήτων εις την 
οποίαν οί Κουρήτες και οί Κορυβαντες τή;.Φρυγίας, οί Δάκτυλοι του 
όρους "Ιδης καί οί Τελχΐνες* τής νήσου 'Ρόδου' ήτοι, είναι θεότητες 
έκπυοσωποΰσαι κοσμικήν τι να δυναμιν.

' I I  μάλλον ορθή τής λέξεως ετυμολογία είναι έ.κ του ρήματος 
καίειν. ’Άλλω ς τε, καί ό,τι γνωρίζομεν περί τής ύπάρξεως αυτών απ’ 
αρχής τής λατρείας·καί τών τύπων όπόθεν έλαβον την καταγωγήν 
των, συνάδει υπέρ τής ερμηνείας ταΰτης. 'ϋ ς  πρώτην δέ κοιτίδα τής 
λατρείας αυτών, δέον νά αναζητήσουμε ν τά ορεινά τής Τρωάδος μέρη 
καί τάς νήσους του Θρακικοΰ Πέλαγους, γειτνιαζοΰσας προς τά Φρυ
γικά παράλια, την Λήμνον, ’Ίμβρον καί Σαμοθράκην.

Έ ν  Φρυγία κατά τον Στράβωνα1), ΰπήρχεν όρος καλοΰμενον 
Κάβειρος, ταύτόν του ηφαιστειώδης, καί ότι ά π ’ αυτού εκαλούντο 
Κάβειροι. «ΚαλεΤ,σθαι δέ φησιν αυτούς από τού όρους τού εν Βερε- 
κιντία  Καβείρου». "Οσον δ’ αφορά τάς νήσους τάς οποίας άνεφέρα- 
μ«ν, γντοστή είναι ή ηφαιστειογενής φυσις τού εδάφους αυτών.

Έ ν  Λήμνφ οί Κάβειροι θεωρούνται άλλοτε ώς υιοί καί άλλοτε 
<ος έγγονοι τού 'Ηφαίστου, θεού τού υπογείου πυρός. Μήτηρ αυτών 
είναι ή νύμφη Κάβειροι, κόρη τού ΙΙρωτέως, ήτις εις τούς πρόποδας

1) Στράβωνος, X, 472.
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την Αΐτνης έφερε τό δήλωτικόν όνομα * Αΐύαλία», εκ του αΤθειν— 
λάμπειν ώς φλό'ξ. "Ωστε εν Λήμνψ όί Κάβειροι θεωρούνται ώς υπουρ
γοί τοϋ Θεοΰ τοϋ πυρός Την ιδίαν ταυ την ενισχύει και νόμισμά τι ευ- 
ρεθέν εν Θεσσαλονίκη, όπου βεβαίως εγκαίρους είχε διαδοθή ή λα
τρεία αυτών, τό όποιον παριστά αυτούς με σύμβολα σιδηρουργού, ήτοι 
την σφυράν καί την πυράγραν ').

Ε π ε ιδή  δέ τό έδαφος τής Λήμνου είναι γονιμοίτατον διά την 
καλλιέργειαν τής αμπέλου, ό αρχικός, μύθος σχετίζει τούς Κάβειρους 
μετά τοϋ Διονύσου.

Ό  Αισχύλος'), είχε γράψει καί σατιρικόν δράμα φέρον τό όνομά 
των, οί όποιοι καί άπετέλουν τον χορόν. Τους ’Αργοναύτας διεόχομέ- 
νους έκ Λήμνου, ύπεδέχθησαν οι Κάβειροι., ένθαρρϋναντες αυτούς τι), 
μέγιστα επί τον αγώνα.

'Ως πνεύματα δέ τού υπογείου πυρός, τό όποιον ζωογονεί την 
βλάστησιν καί εϋδοκίμησιν τής αμπέλου, θεωρούνται γενικώς ώς 
πνεύματα τής γονιμότητας. Οί Πελασγοί μάλιστα παρεχώρου ν εις α υ 
τούς, ιος καί εις τον ’Απόλλωνα καί Δία το δέκατα ν τοϋ έκλ-εκτού ο ί
νου, οσάκις επαπειλοϋντο υπό αφορίας.

Ή  λατρεία των Κάβειρων είσήχθη ε*ίς την κυρίως Ε λλάδα  υπό 
τώο Πελασγών, ώς μαρτυρεί ό 'Ηρόδοτος λέγων ; «Τα Καβείρια όργια, 
τά Σαμοθρήΐκες επιτελέουσι παραλαβόντες παρά Πελασγών* ")■ ΤΗτο 
δέ διαδιδόμενη κ α θ ’ όλην την Ελλάδα, ιδία δέ έν Βοιωτία, ή οποία 
άπέβη έν των κυριωτέρων κέντρων αυτής, όπου διετήρ ήθη καί επί 
περισσότερον χρόνον παρά εν τή λοιπή Έλλάδι. 'I I  κυρίως όμως έδρα 
τής λατρείας των Κάβειρων, ή διατηρήσασα μέχρι των Ελληνικών 
καί 'Ρωμαϊκών χρόνων την ά.ρχαίαν ακμήν καί αί'γλνν ήτο ή σειρά 
των νήσων από τής Εύβοιας μέχρι του Ελλησπόντου. Τούτο αποτελεί 
την ισχυροτάτην άπόδει'ξι,ν ότι ή Καβειρική λατρεία ήτο καθαρώς 
Πελασγική καί επομένους αύτύχθων, μή εϊσαχθεΐσα ύπο των εν Θά- 
σφ εγκατεστημένων Φοινίκων. 1 2 3

1) H ead - Σβορώνου, ‘Ιστορία των Νομισμάτων, Τόμ. Α'. σβλ. ΒΓ» 1 — 
Πρός τιμήν των Κάβειρων έτελο ίντο  και αγώνες καλούμενοι «Καβείρια ΙίΦΟια» 
καί «Καβείρια έπινίκεια» (Μ. Δημ.ήτσο, Ή  Μακεδονία, σελ. 401).

2) Οί Κάβειροι μετά τής Ά ρ γ ο υ ς  καί τής '.Υψιπύλης, άπετέλουν ιδιαιτέ
ραν τριλογίαν έκ τοϋ Ά ργοναυτ ικοΰ  κύκλου, παρασταθεΐσαν περί τύ 406 π. γ. 
Των δραμάτων τούτων ελάχιστα σώζονται αποσπάσματα.

3) Η ρ ο δ ό το υ ,  11, 51.
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Συγχρόνως ή λατρεία των Καβείρων αναφαίνεται, καί κατά την 
βυρειο-δυτικήν παραλίαν τής Μικράς ’Ασίας, κατοικουμενης καί το ύ 
της υπό Πελασγικών φυλών. Έ κ  των αρχαίων ό Στράβων καί άλλοι 
ισχυρίζονται ότι εκ τής Μικράς ’Ασίας μετεδόθη ή λατρεία αυτών εις 
την Σαμοθράκην, ό δε Διόνυσος ό Άλικαρνασσεΰς, ό Πλούταρχος καί 
άλλοι αντιθέτους, οτι- δηλαδή έκ Σαμοθράκης διεδόθη εις την Μικρών 
Ασίαν. Μέ τήν τελευταίαν τούτην γνοιμην σνντάσσεται καί ό Ott- 
fried Muller, πιθανιυτερον όμως φαίνεται ότι την πρώτην ονάπτυςίν 
αυτής ή λατρεία των Καβείρων ελαβεν εν Μικρά Άσίμ 1). Ό  Στησίμ- 
βροτος ό Θάσιος μάλιστα, άναφερύμενος υπό τού Στράβωνος a), παρε- 
δέχετο οτι οί Κάβειροι προήρχοντο, όπως εϊπομεν ανωτέρω έκ τοϋ 
όρους Καβείρου τής Φρυγίας, διακλαδώσεως τής 'Ιδης  έν τή Βερε" 
κεντία χώρα, όπύθεν καί τό όνομα αυτών, γενόμενοι ίεροφάνται τής 
εκεί λατρευομένης Θεάς Κυβέλης. Επίσης εύρίσκομεν καί πόλιν Κα- 
βειρίαν έν Φρυγία καί άλλην τά Κάβειρα 3) εν τφ ΙΓόντφ, των οποίων 
τα ονόματα μαρτυρούν την αρχαίοτάτην λατρείαν των θεοτήτων τού
των. Τέλος εύρίσκομεν τους Κάβειρους μεμιγμένους έν τή λατρείρ, 
τής Έκάτής καί τής Περσεφύνης, θεότητας τά μέγιστα λατρευομένας 
μετά τής Δήμητρας έν Σαμοθράκη.

V. Οί Κάβειροι δαίμονες βοηθοί.

Ό  Αισχύλος μάς ποριστώ τους Κάβειρους ώς υπηρέτας του Διο
νύσου καί του ‘Ηφαίστου περιποιηθέντας τούς 'Αργοναύτας κατά την 
έκ τής νήσου διάβασίν των. Κατά τι να δέ άλλον μ,ϋθον, άναφερόμε- 
νον υπό τον Διοδώρου Σικελιώτου, προ,σωρμίσθησαν από σκοπού είς 
την νήσον Σαμοθράκην, ΐνο  έπικαλεσθούν, την προστασίαν ιώ ν  Κα * 2 *

ί) Λεξικόν Ισ το ρ ία ς  καί Γεωγραφίας, Σταύρου Βουτυρά, έν λέζει Σ α μ ο 
θράκη,

2) Στράβωνος, X, 472.
ο) Στράβωνος, X IΓ . 560 507. Παρά ιά  σύνορα της 'Αρμενίας καί ώραν

περίπου πρύς βορράν τής Νεοκαισαρείας επί των υπωρειών τοΰ σημερινού 
όρους Καρά-Ντάγ. 11 το όχνρωτάτη εκ (ρύσεως καί όνο μ «στ ή κατά χήν αρχαι
ότητα διά την άκμάζουοαν έν αυτή μεταλλουργίαν. Έ ν  αύιή  υπήρχον άνά* 
κτορα τοΰ Μιθριδάτου μετά πολλών θησαυρών. Καταληη ΟεΤοα υπό τοΰ J I ο μ - 
π,ηΐου ή πόλις , μετωνομάοθΐ) Λιόστολις, έπειτα δέ ή Πυίΐοδωρίς, σύζυγος ιοΰ 
ΓΙολέμωνος Α'. βασιλέοις τοϋ Ιίολεμωνιακοϋ Πόντου, κατέστηοεν αυτήν π ρω 
τεύουσαν τοΰ Κράτους της καί μετωνώμασβν Αύγόΰοταν Σεβαστήν.



βείρων και την θείαν uurrov συνδρομήν πατά το μακρινόν καί έπίπο- 
πονον ταξείδιόν των ’).

ΓΤροσεπάθησαν τινες να αποδείξουν ότι οι Κάβειροι τής Λήμνου 
ήσαν διάφοροι την καταγωγήν των εν Σαμοθράκη. Ά λ λ ’ ή εγγΰτης 
των δυο νήσων ήκιστα π ιθανήν καθιστά τήν γνώμην ταΰτην.

Οί Κάβειροι τής Σαμοθράκης άπέβησαν προστάτα.ι των ναυτιλλο- 
μένων καί οί, κατ' ενοχήν Θεοί εις τους κίνδυνους τής θαλασσοπλο
ΐας. Ή  έξοχος δέ αδτη τιμή κοινή ο όσα μετά των Διόσκουρων 3),συν- 
ετέλεσεν ώστε νά αφομοιωθούν ουτοι προς εκείνους. "Οπως δέ εκεί
νους, έκάλουν καί τούτους: ’Ά νακτας, Πρίγκηπας, ήρωας. Έ πεκα- 
λούντο δέ αυτούς κατά τάς θύελλας καί έπίστευον, δ πως αναφέρει 
ό Διόδωρος Σικελία)της ότι τούς έβλεπαν εις τήν κορυφήν των 
ιστών, προστατεύπντας τούς ναυτιλλομένους. «Διαβεβόηται δ’ ή τού
των των Θεών επιφάνεια καί παράδοξος έν κινδύνοις βοήθεια τοΐς 
επικαλούμενοι^ των μυηθέντων» ;i).

Τοιουτοτρόπως ή λατρεία τών Κάβειρων έπεβλήθη, ούτως είπείν, 
εις τήν φαντασίαν τών διαπλεύντων τάς άγριας εκείνος παραλίας, 
άναδείξασα αυτούς κατ’ εξοχήν σωτήρας θεούς, καί ού μόνον τούς 
Διόσκουρους επεσκίασαν, άλλα καί αυτούς τούς μεγάλους Θεούς, τών 
οποίων κατ’ άρχάς εθεωρούντο άπλοι ύπηρεται. 1 2
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1) Διοδώρου Σικε?αώτου, V, 10.
2) Διά τοΰ ονόματος Διόσκουροι, ύ.τενοοΰιπο οί υιοί του Διός, Κάστωρ 

καί Πολυδεύκης καί τής Λήδας συζύγου τοΰ Τυνδάρεω, βασιλέως τής Σπαρτής. 
Έ ξ  ού πολλάκις καί Τυνδαρίδαι επονομάζονται. Θεωρούνται μεταξύ τών δια- 
σημοτέριυν ήρώων.. Καί εις μέν τον Κάστορα' άπέδιδον τό έπίθετον «ίππόδα- 
μος» εις δέ τόν Πολυδεύκην «πΰξ αγαθός». ’Έ λ α β ο ν  μέρος εις τήν Ά ργοναυ- 
τικόν εκστρατείαν καί άπήλαυρν θε ίω ν  τιμών έν Σπάρτη, όπόθεν ή λατρεία 
των μετεδόθη εις τήν λοιπήν ‘Ελλάδα, τήν Σικελίαν καί ’Ιταλίαν. Έ θεω ροΰντο  
δέ ώς πολιούχοι καί ξένιοι καί προστάται τών θαλασσοπορούνττυν, λαβόντες 
παρά τοΰ Πόσειδώνος τύ χάρισμα νά επιβάλλουν ται επί τών άνεμων καί τών 
κυμάτων. 'Οσάκις δέ προσήρχοντο είς βοήθειαν τών κινδυνευόντων θαλασσο- 
πόριυν, έπίστευον είς αυτούς έποχομέ,νους επί λευκών ίππων. Εις τάς ’Αθήνας 
έπωνομάζοντο Ά ν α κ ε ς  (ήτοι ’Ά να κτες)  καί έορταί έτελοϋντο υπέρ αυτών κα- 
λοΰμεναι ; Διοσκοΰρία ή Άνά,κεια.

’Από τούς Διόσκουρους ώνομάσθησαν «Διόσκουροι» καί τά ηλεκτρικής 
προελεύσεως (ρώτα, τά όποια  εμφανίζονται έν καιρφ τρικυμίας είς τό άκρον 
τών Ιστών τών πλοίων, τά κοι νώς σήμερον υπό τών ναυτικών μας καλούμενα 
«τελώνια» ή «φώτα τής 'Αγίας Ε λένη ς»  κατά τροποποίησήν τής αρχαίας δοξα
σίας. καθ·’ ήν εάν ένεφανίζετο ένα μόνον τοιοΰτον φως, έθεωρειτο οτι παρίστα 
τήν ώραίαν Ε λ έ ν η ν  καί ήρμηνεύετο ώς καλός οιωνός.

ο) Διοδώρου Σικελιώτου, V, 49,
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V. Γενεαλογία των Κάβειρων.

’Ενώ ό Πίνδαρος δεν γνωρίζει παρά μόνον ένα Κάβειρον, τόν 
όποιον τάσσει εις τά μυστηριιόδη τής Λήμνου οργιά, και τόν οποίον 
παραδέχεται ώς τον πρώτον άνθρωπον, πατέρα πάσης φυλής, ό Αι
σχύλος αναβιβάζει αυτούς εις αρκετά περίεργον αριθμόν, άφοΰ μάλι
στα αποτελούν και τόν χορόν άπωλεσθέντος σατιρικού δράματος 
αυτού.

‘Ο ‘Ακουσίλαος αποδίδει εις αυτούς, ό>ς πατέρα τόν Κάμιλλον, μη
τέρα δέ την νύμφην Καβειρώ, προσθέτιον δτι ήσαν τρεις άρρενες καί 
τρεις θήλεις Καβειρίδες1). Την αυτήν γενεαλογίαν παραδέχεται καί ό 
Φερεκύδης, μέ μόνην την διαφοράν δτι κατ’ αυτόν αί Καβειρικαί θ ε 
ότητες κατάγονται α π ’ ευθείας από τού 'Ηφαίστου καί τής συζύγου 
αυτού Καβειρούς, θυγατρός τού Πρωτέως, φέρουσαι ονόματα πλήρη 
μυστηρίου.

Ακριβώς δεν γνωρίζομεν την γενεαλογίαν των αρχικών Καβείριον. 
Φαίνεται όμως, δτι επί των χρόνων τού Φερεκύδου είχον έξελληνι- 
σθή εν Έλλάδι. Έ ν  πάση περιπτώσει ή ιερά όγδοάς 1 2) εξακολουθεί 
ύφισταμένη, άλλ’ εν τή καθόδορ αυτών από τής ’Ανατολής εις την Ε λ 
λάδα, αί θεογονικαί αύται γνώσεις, απομακρυνόμενοι τής πηγής αυ
τών, δηλαδή τής θείας διδασκαλίας, όπόθεν ό άνθριυπος παρέλαβε 
την αρχικήν θρησκείαν, καθίστανται πενιχρότεροι καί χάνουν τό με- 
γαλεΐον αυτών. Πράγματι δέ, από την έποψιν τούτην, ως άνδρογύ- 
νης θεός τών ανατολικών λαών, είναι κατά πολύ άνιότερος τής θείας 
δυάδος τών Ελλήνων, οί όποιοι ευθύς έξ αρχής προδίδουν την προς 
τόν ανθρωπομορφισμόν τάσιν αυτών.

1) Στράβωνος, X, 472. — «’Ακουσίλαος δ ’ ό ’Αργείος έκ Κάβειρους καί 
‘Ηφαίστου Κάμιλλον λέγει, τοϋ δέ τρεις Κάβειρους, οϊς νύμφας Καβειρίδας. 
Φερεκύδης δ ’ έξ ’Απόλλωνος καί ‘Ρητίας Κορύβαντας εννέα, οίκησαι δ ’ αυ
τούς έν Σαμοθράκη. Έ κ  δέ Κάβειρους της Πρωτέιος καί 'Ηφαίστου Κάβει
ρους τρεις καί νύμφας τρεις Καβειρίδας, έκατέροις δ ’ ιερά γίγνεσθαι. Μάλι
στα μέν ούν έν ’Ίμ βρω  καί Λήμνω τούς Κάβειρους τιμάσθαι συμβέβηκεν, άλλα 
καί έν Τροία κατά πόλεις1 τά δ ’ ονόματα αυτών έστι μυστικά».

2) Έ κ  τού αριθμού τών γονέων καί τών έξ τέκνων προκύπτει ή ιερά 
όγδοάς τών Αιγυπτίων. Μέ την διαφοράν δτι έν τη Αιγυπτιακή όγδοάδι, ό 
Φ θ ά —S id y k  καί Έ σμοΰν  (Esm un), γονείς τών επτά Κάβειρων παρίσταντάι 
άνευ συζύγων, ίσιος υπό τόν τίτλον τών ανδρογύνων, οί όποιοι γεννούν έκ τής 
Ιδίας ουσίας, κατά την άρχαίαν δοξασίαν τών ανατολικών λαών.
Θ ρ q η  ι μ ά ΙΗ ' , 3



Έλατρεΰοντο δέ κατά τον Φερεκύδην, οί Κάβειροι εις τάς Τρο3Ϊ- 
κάς πόλεις, ό δέ Π αυσανίας1) αναφέρει δτι ή Πέργαμος ή το άλλοτε 
καί}’ ολοκληρίαν αφιερωμένη εις τούς Κάβειρους. Κατά δέ τον ρήτο
ρα Άριστείδην, έθεωροϋντυ «πρεσβύτεροι δαιμόνων», προς τιμήν των 
οποίων έτελοΰντο μυστήρια. Χρησμός τις τής εποχής των Άντιονίνων, 
σωζόμενος έν τινι επιγραφή, αναφέρει δτι οί Κάβειροι ήσαν υιοί τοΰ 
Ουρανού, δηλαδή ομοπάτριοι αδελφοί των Τιτάνιον 1 2). Ε πίσης δτι έν 
ΙΙεργάμιρ ή Ρέα έτεκε τον Δία, παραστατοΰντων κατά τήν γέννησιν 
τού άνακτος των Θεών, των Κορυβάντων, οί έποίοι κατά τάς έπιχω- 
ριαζουσας παραδόσεις διεδραμάτισαν τό αυτό πρόσοοπον τό οποίον 
καί οί Κουρήτες έν Κ ρ ήτη3).

Έ ν  τή μακρρί περί αυτών παρεκβάσ3ΐ τήν οποίαν κάμνει ό 
Στράβω ν4), εύρίσκομεν αυτούς μετά των Κορυβάντο^ν καί των Τιτύ- 
φων, παρατηρεί δέ δτι υπό πολλών συγχέονται μετά τών θεοτήτων 
τούτων, παρ’ άλλων δέ δτι θεωρούνται ώς γονείς των.

Ό  Η ρ ό δο το ς5) συγχέει τον Έρμήν, εις δσα διηγείται περί Σαμο
θράκης, συνδέων τήν λατρείαν τούτων μετά τών υιών τοΰ Φθά, τού- 
τέστι τού Αιγυπτίου Η φ αίστου . Είσελθών, διηγείται, ό Καμβύσης έν 
τφ ίερφ τών Καβείρων τής Μέμφιδος, τοΰ οποίου ή είσοδος έπετ^έπε- 
το μόνον εις τούς ιερείς, διέταξε νά καύσουν τάς εικόνας τους. Έξει- 
κόνιζον δέ αυτούς υπό μορφήν νάνων αναλογών προς τούς υπό τών 
Φοινίκων προσαρμοζομένων εις τήν πρύμην τών πλοίων των. Έ κ  τοΰ 
ανεκδότου τούτου τοΰ Ηροδότου, πολλοί τών νεωτέρισν μυθολόγων 
ήθέλησαν νά παραστήσουν τούς Ελληνικούς Κάβειρους ως προελ- 
θόντας εκ τών Φοινικικών Καβείρων, όκτό) τών αριθμόν, υιών τοΰ 
Sadyk.

’Έ ν  τινι επιγραφή άνακαλυφθείσα υπό τοΰ A. Conze τφ 1860
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1) Παυσανίου, A, IV, 6.
2) Λεξικόν Βουτυρά.
3) ’Επίσης Νικόλαος ό Δαμασκηνός (’Αποσπάσματα, 52), αναφέρει α ν

έκδοτόν τι, κατά τό όποιον ό Μίλητος, κατά τινα εμφύλιον πόλεμον, εσιόύη Ας 
έκ θαύματος διά τών ιερών αντικειμένων τής λατρείας τών Κάβειρων τά 
όποια έκόμισαν έκ Φρυγίας δύο νεαν ία ι ό Τόττης καί ό ’Ό ννη ς  «Ιερά έχοντες 
Καβείρων έν κίστει κεκαλυ;φ·ένα». Ευγνωμονούσα ή πόλις άπεδέχθη  πάνδή- 
μως τήν λατρείαν τών Καβείρων. Κατά τινα  άλλην παράδοσιν, άναφερομένυν 
υπό τοΰ Κικέρωνος, Κάβειρος ήτο ό πατήρ τοΰ Λυδικοΰ Διονύσου*.

4) Στράβωνος, X, 472—473.
5) Ή ρομότου , Γ, 37—38.
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έν Σαμοθράκη, οί Κάβειροι καλούνται: «Μεγάλοι Θεοί, Θεοί ισχυροί». 
Ά λ λ ’ όπως παρατηρεί ό Fr. L enorm an t,  ή σΰμπτωσις αΰτη φαίνεται 
ολως τυχαία, κ α θ ’ δσον δεν υπάρχουν ίχνη αυτών προ των χρόνων 
τού Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ό  αυτός δέ σοφός, προσθέτει δτι παρά 
την συνήχησιν των ονομάτων, οί Φοινικικοί Κάβειροι είναι αρκετά 
διάφοροι ως προς τον αριθμόν, τον κύριον χαρακτήρα, τό πρόσωπον 
και τά σύμβολα των Πελασγικών Καβείρουν. Ά λ λ 5 δμως δοθέντος δτι 
ό Φοινικικός λαός όχι μόνον έσύχναζεν εις τάς νήσους τοΰ Αιγαίου 
Πελάγους και άφήκε πολυάριθμα ίχνη τής διαβάσεώς του επί τής 
Ελληνικής Χώρας, δεν θά  ήτο παράτολμον νά παραδεχθώμ.εν δτι ό 
σημιτισμός έλαβε μέρος εν τή θρησκείφ τών Καβείρεον.

Κατά τον Μνασέαν 1), οι Κάβειροι ήσαν τέσσαρες ονομαζόμενοι 
Άξιόκεροος, Καομίλος, Ά ξ ίερω ς  καί Άξιόκεροα.  Έ κ  τούτων οι μέν 
πρώτοι είναι άρρενες, άντιπροσωπεΰοντες τον 'ή^δην ή Πλούτωνα καί 
τον Έρμήν, οί δέ δυο άλλοι θήλεις άντιστοιχοΰσαι προς την Δήμητραν 
καί Περσεφόνην. Ή  πληροφορία αΰτη γνωρίζει ήμΐν την άληθεστέ- 
ραν σχέσιν τών Καβειρικών θεοτήτων τής Σαμοθράκης προς τούς κυ
ρίους Ελληνικούς θεούς. Ε π ίσης τά ’Ορφικά έπη σχετίζουν τούς άρ- 
ρενας Κάβειρους προς την Δήμητραν καί Περσεφόνην, ό δέ Στράβων 
αναφέρει περί τών οργίων τής Σαμοθράκης δτι έτελοΰντο πρύς τιμήν 
τής Δήμητρος καί τής Κόρης, δηλαδή τής Περσεφόνης. Ό  δέ Η ρ ό δ ο 
τος, έν τή λατρείφ τών Καβείρισν τής Σαμοθράκης, ταυτίζει τον ίθο- 
φαλλικόν Έ ρμ ήν  τών Πελασγών προς τούς Καβείρους, προσθέτων 
δτι οί μεμυημένοι έγνώριζον την έννοιαν τοΰ ιερού μύθου, τοΰ έξη- 
γοΰντος τον λόγον τής τοιαύτης παραστάσεώς του, δστις κατά τον 
Κικέρωνα έδήλου τό πάθος, τύ οποίον διήγειρεν εις αυτόν ή θέα  τής 
Περσεφόνης.

Εις τό Βατικανόν σώζεται μνημεΐον μαρμάρινου, σχετιζόμενον 
προς τά μυστήρια τής Σαμοθράκης. Τό μνημεΐον τούτο είναι γεγλυμ- 1

1) Ή  μαρτυρία αΰτη τοΰ Μνασέα, συαπληρωδεΐσα υπό τοΰ Διονισοδώρου, 
οφείλεται είς τήν άκριτομ,υθίαν καί βεβήλωσιν τοΰ πρτότου, χάρις είς τήν 
οποίαν οφείλομεν την γνώσιν τών ονομάτων αυτών. Διότι, ως γνωστόν δεν 
έπετρέπετο τά ονόματα αυτών νά προφέρωνται υπό τών πιστών. 'Ο Παυσανίας 
π. χ. όμιλών περί τών Κάβειρων εις τά μυστήρια τών οποίων φαίνεται οτι ήτο 
μεμυημένος, ζητεί συγγνώμην παρά τών αναγνωστών του, διότι σιωπά περ'( 
αυτώ ν.—«Οιτινες δέ είσιν Κάβειροι καί οποία έστίν αύτοΐς καί τή μητρί τά 
δρώμενα, σιωπήν άγοντι υπέρ αυτών συγγνώμη παρά άνδρών φιληκόων έστω 
μοι» (Βοιωτικά, IX , 2δ, 6).
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μένον κατά τάς τρεις προσόψεις αΰτοΰ, παριστάνει δέ επί τής μιας 
πλευράς τον Άξιόκερσον Ιθυφαλλικόν, επί τής άλλης την Άξιύκερ- 
σαν εν πλήρει περιβολή και επί τής άλλης τον Κάσμιλον γυμνόν μεν, 
άλλ’ άνευ τής προπέτειας του Άξιοκέρσου. Ά λλα  τό προσδίδον μεγα- 
λειτέραν αξίαν εις τό μαρμάρινον τοΰτο μνημεΐον είναι δτι επί τής 
βάσεως έκάστης πλευράς απεικονίζονται εν σμικρω αί Έλληνικαί θ ε 
ότητες αί όποια άνταποκρίνονται προς τάς τρεις Καβειρικάς. Οΰτω, 
κάτωθεν τοΰ Άξιοκέρσου υπάρχει ό Άπόλλων-'Ήλιος, κάτωθεν τής 
Άξιοκέρσης ή Αφροδίτη, καί κάτωθεν τοΰ Κασμίλου 6 “Έρως. Κατά 
ταΰτα τρανώτατα άποδεικνΰεται δτι καί τά τρία αγάλματα τά όποια 
εποίησεν δ Σκΰπας διά την Σαμοθράκην : τοΰ Φαέθονος, τής Α φ ρ ο 
δίτης καί τοΰ Πόθου, είναι μετάφρασις, ούτως είπεϊν, των θεοτήτων 
των μυστηρίων τούτων 1).

Έ π ί  τίνος δέ αγγείου φέρεται ή προτομή τής Άξιοκέρσης, έχοΰσης 
τά χαρακτηριστικά τής Αφροδίτης ή Περσεφόνης, μετά των πρώτων 
γραμμάτιον τοΰ ονόματος της, δπως απεικονίζονται αΰται συνήθως έπι 
τών πλείστων κεραμογραφικών μνημείων. Έ π ί  τής άλλης πλευράς τοΰ 
αγγείου φέρεται ό Διόνυσος ως παιδίον μετά τοΰ ονόματος του πλή
ρους, κρατών θύρσον καί περιβεβλημένος κισσόν, καί άνταποκρίνεται 
προς τον Κάσμιλον.

Έ κ  τών ανωτέρω προκύπτει δτι τό Καβειρικόν σύστημά είναι 
σύστημα Θεών τής φΰσεισς, δπως καί πάντες οι Θεοί τών Πελασγικών 
φυλών, εις τάς οποίας ό ανθρωπομορφισμός κατέχει πολΰ κατωτέραν 
θέσιν ή εις την κυρίως Ελληνικήν θρησκείαν. Φέρει δέ τό σύστημα τοΰ
το έν έαυτφ σαφή τά γνωρίσματα τής έκ τής Μικράς ’Ασίας καταγω
γής του καί τής στενής καί αναντίρρητου συγγενείας προς τό φρυγι
κόν θρήσκευμα. Λΰναται δέ νά συνοψισθή ώς εξής : Μεγάλη τις θή- 
λεια θεότης, πρώτη αρχή καί γενική μήτηρ τών Θεών, ώς καί πάντων 
τών δντων, Γή - Μήτηρ, ούτως είπεϊν, ανάλογος έν τή αρχική αυτής 
συλλήψει προς τήν Κυβέλην τής Φρυγίας ή τής ’Ίδης, ευκόλως δυνα- 
μένης νά ταΰτισθή προς τήν Δήμητραν καί νά προσέγγιση τήν Ά -  
φροδίτην. ’Έ πε ιτα  πλησίον της δυο άρρενες θεότητες, έξ αυτής μέν 
καταγόμενοι, αλλά διάφορον βαθμόν έ'χοντες τήν θείαν καταγωγήν, 
συναποτελοΰντες μετ’ αυτής οικογενειακόν τι σύμπλεγμα. Έ κ  τών άρ 1
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1) Είς άγγεΐόν τι απεικονίζεται ό Πάν, ή ’Αφροδίτη καί ό 'Ερμής. Ό  
ΙΙάν  κατέχει ένταΰθα  τήν θέσιν τοϋ Φαέθονος, κ α θ ’ δσον οΰτος εΐνοι θεός 
τ οΰ φωτός, «φώσφορος», έξ οΰ καί έπί τίνος αγγείου «Φαός» επικαλείται.
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ρένων τούτων -θεών, ό πρώτος ό και αρχαιότερος θεωρείται αλληλο
διαδόχους, ως Ζευς, "^δης, "Ηλιος και Διόνυσος, δχι παιδίον, άλλ’ άνήρ. 
Έ ν  Λήμνφ» θεωρείται ό "Ηφαιστος, κ α θ ’ όσον είναι δ Θεός τής φω
τεινής και πύρινης αρχής, τοϋ ουρανίου καί χθονίου πυρός, τό όποιον 
γονιμοποιεί την πρωτίστην καί αδρανή ύλην, την Γήν - Μητέρα έκ τής 
οποίας κατάγεται. Έ κ  τής ένώσεως αυτών γεννάται ό Κάσμιλος, ό 
διακοσμητής τού Σύμπαντος, ό γήινος γεννητής, προσωποποιοΰμενος 
διά τοϋ ιθυφαλλικού Έρμου, τού Διονύσου ή καί αυτού τού ’Έρωτος 
το ύ θ ’ υπέρ άναμιμνήσκει εις ημάς τό δνομα "Ιμερος-"Ιμβρος,  τό 
όποιον υπό τού Καβειρικοϋ τούτου Έρμού έδόθη εις την φερώνυμον 
νήσον. Μεταξύ τών δύο τούτων Θεών, οί οποίοι είναι κυρίους Κάβει
ροι, υπάρχει ή άντίθεσις ή παρατηρούμενη εις πάντα πολυθεϊσμόν, 
ά φ ’ ενός δηλαδή ή μεγαλοπρεπής αδράνεια καί άνάπαυσις Θεού 
αθανάτου, ά φ ’ ετέρου δέ δράσις συνεχής θεού ζώντος καί θνή- 
σκοντος.

Μετά τα ανωτέρω έρχόμεθα εις την ερμηνείαν τών ονομάτων 
αυτών.

'Ο  Κάσμιλος ή Κάδμιλος ερμηνεύεται διά τοϋ «Διατάσσων»1)· Εις 
τάς άλλας λέξεις εύρίσκομεν τό έπίθετον «άξιος» τό όποιον κατά την 
άρχαιοτάτην σημασίαν σημαίνει τον «ισχυρόν», τον «δυνατόν», δπως 
εις τό κύριον δνομα Ά ξ ιθ έ α  καί την επίκλησιν τών γυναικών τής ’Ή -  
λιδος προς τον Διόνυσον τύν ταυρόμορφον : ’Ά ξιε  ταύρε. "Οσον αφο
ρά τό δεύτερον συνθετικόν —κέρσος καί — κέρσα, ούδεμία υπάρχει 
ικανοποιητική ερμηνεία 1 2 3). Πολύ πιθανόν νά σημαίνουν τον σύζυγον 
καί την σύζυγον, κ α θ ’ δσον ό Η σύχιος  τό μέν «κέρση* εξηγεί διά 
τού γάμος, εις δέ τό «κέρσαι» αποδίδει την σημασίαν τού νυμφεύε- 
σθαι.

Πολύ δυσκολοοτέρα αποβαίνει ή ερμηνεία τού Άξίερος. Ίσχυρί- 
σθησάν τινες ότι τό δνομα τούτο έχει ως δεύτερον συνθετικόν την 
λέξιν «έρως», υπό τον άρχαΐον αιολικόν τύπον «έρος» (γενική έρου), 
δπο>ς συνήθως άπαντά παρ’ Όμήρφ. 'Η  ετυμολογία δμως αϋτη δεν

1) Κ ατά τινας τό Κάσμιλος ή Κ άδμιλος, φ α ίνετα ι συγγενές προς το ρήμα 
κάζω, κήδω, τό όποιον  σημαίνει : διακοσμώ, μεριμνώ.

2) Ό  Κ ωνσταντίνος Κ ουρτίδης, λαμβάνων αφορμήν εκ  uvcov νομισμάτων 
θρακικώ ν εις τά όποια  απεικον ίζετα ι ό Ζευς επ ί θρόνου μετά τής επιγραφής
Κ Υ ΡΣ Α  θεω ρεί τήν λέξιν ώς άναμφισβητήτω ς θρακ ικήν καί συντετμημένην 
καί συγγενή προς τά ονόματα - Ά 'ξιόκερσος * Ά ξιόκερσα  κτλ. τά οποία  θεω ρεί 
επίσης θρμκικά. (Τά α ρχα ία  'Ε λληνικά  Μυστήρια, Ά θ ή ν α ι, 1934, σελ. 25).
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είναι πιθανή, κ α θ ’ δσον πρόκειται περί θηλείας θεόΐητος. ’Άλλοι 
θεο^ροϋν το Άξίερος, ώς τό συγκριτικόν του ’Άξιος. Ά λλα  και ή γνώ
μη αυτή φαίνεται ήκιστα πιθανή, κ α θ ’ δσον κατ’ ανάγκην έ'πρεπε νά 
λήξη εις -τερος. 'Η  π ιθανότερα  γνιυμη φαίνεται εκείνη, κ α θ ’ ήν ό 
Άξίερος είναι έπίθετον θετικού βαθμού, παραγόμενον έκ τής ρίζης 
άξιος, οπού ή κατάληξις - ερος σημαίνει έπίτασιν τής υπό τής ρίζης ση- 
μαινομένου. Κατά την γνώμην ταΰτην, Άξίερος σημαίνει τον κατ’ 
εξοχήν δυνατόν, άξιον, την ίσχορατάτην καί σεβαστοτάτην των Καβει- 
ρικών θεοτήτίυν.

Ταϋτα σχετικώς μέ την ερμηνείαν τοΰ Άξιόκερσος, Άξιόκερσα 
καί Κάσμιλος. "Οσον δ’ αφορά τον Έ ρω τα , οΰτος αντιπροσωπεύει την 
αγάπην, κρί θεωρείται, κατά τάς φιλοσοφικάς θεωρίας, ώς ή αρχική 
των δντων αιτία.

Έ ν  τινι επιγραφή οί Κάβειροι καλούνται «Μεγάλοι Θεοί», συν
αντιόνται δέ ό Κάσμιλος καί ό ’Ά να ξ  ηνωμένοι μετά τοΰ Ύπερίωνος, 
τοΰ Ίαπετοΰ  καί τοΰ Κρόνου, δηλαδή προς τους Τιτάνας.

ΙΙλήν των άνω συστημάτων, υπάρχουν καί άλλα συστήματα Κα- 
βειρικών θεοτήτων, εις τήν λεπτομερή των οποίων εξέτασιν θά  ήτο 
ανιαρόν νά είσέλθωμεν.

Συμπληροΰντες τά ανωτέρω, άναφέρομεν δτι κατά τινας τά ονό
ματα αυτών είναι μυστικαί επικλήσεις. Φαίνονται δέ, ανατολικής 
προελευσεοος καί ετυμολογοΰν αΰτάς ως εξής :

Άξίερως εις τήν Αιγυπτιακήν γλώσσαν σημαίνει τον Παντοδύ
ναμον, τον Μέγαν, τοιοΰτος δέ ήτο ό Φθά, ήτοι ό "Ηφαιστος τών 
Αιγυπτίων. Άξιόκερσος σημαίνει τον μέγα γονιμοποιόν. Ούτος δέ εί
ναι ό ’Άρης, τοΰ πλανήτου ’Ά ρεω ς όνομαζομένου εις τήν αιγυπτιακήν 
γλώσσαν E rtos i ,  λέξις σημαίνουσα τήν αυτήν ιδέαν. Άξιόκερσα επο
μένως σημαίνει τήν μεγάλην γονιμοποιόν, τήν Άφροδίτην, τήν σύν
τροφον τοΰ ’Άρεως "Οσον αφορά τον Κάσμιλον, τοΰτον έξηγοΰν διά 
τοΰ Πάνσοφος. Ό  B ochar t  μετά μεγαλειτέρας πιθανότητος ανάγει αυ
τόν εις τό Ε βρα ϊκόν  Cosmiel, τό όποιον σημαίνει: θεράποντα τοΰ 
Θεοΰ i ). Έ κ  δέ τής μαρτυρίας τοΰ Μνασέα, τήν οποίαν άναφέραμεν 
ανωτέρω, πολλοί διαβλέπουν εις τήν αρχικήν δοξασίαν τών μυστηρίοον 
τής Σαμοθράκης, τό δόγμα τής Α γ ία ς  Τριάδος, ή οποία αποτελεί τό 
θεμέλιον τών άρχαιοτέρων θρησκειών τής Α σίας . Ά λ λ ’ ή δοξασία 
αυτή μετενεχθεΐσα εις τήν Ελλάδα, καθώς καί τόσαι άλλαι πολύτιμοι

1) G uiniaut, R elig ions de T A ntiqu ite , Τόμ. Β ', σελ. 291 καί έξης.
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άλήθειαι, αί όποΐαι έπνίγοντο υπό τοΰ πέπλου του μυστηρίου, έπνίγη- 
σαν σιγά σιγά, υπό το βάρος πλανών τάς οποίας έπηύξησεν ή αχαλί
νωτος φαντασία τώ>ν Ελλήνων. Και έκπεσόντες τοΰ αρχαίου αυτών 
μεγαλείου, σμικρυνθέντες διά τών πλασμάτων τής μυθολογίας, οι 
παντοδύναμοι ούτοι και χρηστοί Θεοί, δεν ήσαν εις τά μάτια τοϋ λαοΰ, 
παρά οι δυο υιοί τοΰ Διός καί τής Λήδας, οί δυο δίδυμοι Κάστωρ κα<- 
Πολυδεύκης.

** *

Ό  μυστυκισμός έν τή λατρείφ τών Κάβειρων είσήχθη κατά την 
αυτήν εποχήν κ α θ ’ ήν καί ή τής Δήμητρος έν Έλευσίνι καί ύπό τήν 
έπίδρασιν τών αυτών αιτίων. Ά λ λ 5 άργότερον, τόσον εις τον Ε λ λ η ν ι
κόν κόσμον γενικώς καί τάς νήσους τοϋ Θρακικοΰ Πελάγους ιδίως, 
οπότε επεκτείνεται ή υπεροχή τών ’Αθηνών, τά μυστήρια τών δυο 
γειτονικιον νήσων, τής Λήμνου καί τής Σαμοθράκης, παρουσιάζουν 
μικρόν ενδιαφέρον.

Ό  τύπος τών μυστηρίων καί αί τελεταί τής μυήσεως, ούσιωδώς 
ήσαν αί αΰταί, ανάγονται εις τάς Ιδίας φιλοσοφικάς καί θρησκευτικός 
άρχάς. Έ ά  πιστεΰσωμεν τον Ιά μ β λ ιχ ο ν 1), τά Καβείρια μυστήρια έν- 
ειχον καί φιλοσοφικήν τινα βάσιν έκ τής οποίας ό Πυθαγόρας ήντλη- 
σε μέρος τών θεο>ριών του.

Κατά τήν Μακεδονικήν καί ’Αλεξανδρινήν εποχήν, άνοικοδομή· 
θησαν λαμπρώς τά 'Ιερά τής νήσου. Τά σωζόμενα δε ερείπια αυτών 
έμελετήθησαν έπισταμένως καί άνασκαφαί έγένοντο κατ’ έπανάλη- 
ψιν 1 2 3). Κατά τάς άνασκαφάς ταύτας, μόνον τά ίχνη ενός κτιρίου αρ
χαιότερου τοΰ Φιλίππου άνεκαλΰφθησαν, καί τριών άλλων ναών πλη
σίον άλλήλων κειμένων, πολύ πολυτελεστέρων τοΰ πρώτου καί άνα- 
γομένων εις τούς χρόνους τοΰ Μεγάλου ’Αλεξάνδρου.

Έ κ  τούτων δμοος δύο είναι τά σπουδαιότερα τώ)ν άνακαλυφθέν- 
των, τά όποια καί λεπτομερέστερον έμελετήθησαν. 'Ένα σχήματος 
στρογγυλού καί έστεγασμένον ως φδειον, χρησιμεΰον πιθανώς, διά 
μυστικά θαύματα, τά όποια έγίνοντο κατά τάς μυήσεις, καί ίδρυθέν

1) ’Ιάμβλιχος εις βίον Π υθαγόρου.
2) Τ άς πρώ τας άνασκαφάς διενήργησεν ό αυστριακός αρχαιολόγος Α.

Conze. Κ ατόπιν έγένοντο άνασκαφαί ύπό τών Γάλλω ν C ham poiseau, Deville 
καί C oquart, τελευτα ΐον δέ πά?αν ύπό τοϋ Conze τφ  1875, ’Εσχάτως δέ ύπό 
Γάλλων.
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υπό τής ’Αρσινόης εις άνάμνησιν τοϋ άσυλου, τό όποιον εΰρεν εκεί, 
και άλλος μέγας ναός δωρικού ρυθμοί’, ό λεγόμενος των ’Ανακτόρων, 
όπως και εις την Ελευσίνα.

Ε π ίσης τό πλείστον των επιγραφών, αΐ όποΐαι εύρέθησαν εν Σ α
μοθράκη. ανάγονται εις τούς Μακεδονικούς καί 'Ρωμαϊκούς χρόνους. 
Έ κ  τούτων πληροφορούμενα ποίαι πολιτείαι επεμπον θεωρούς κατά 
την ετησίαν των Θεών πανήγυριν, ώς καί τά ονόματα τών πόλεων έκ 
τών οποίων προήρχοντο οι προσκυνηταί, όπως τό Διον εν Μακεδονία, 
ή Θάσος, τά “Άβδηρα, ή Μαρόίνεια, ή Κύζικος, ή “Άβυδος, ή Δάρδα- 
νος, ή “Έφεσος, ή Κύμη, αί Κλαζομεναί, ή Τέως, ή Κολοφών, τά Ά - 
λάβαντα τής Καρίας, ή 'Αλικαρνασσός, ή Κέραμος τής Καρίας, ή Κώς, 
ή ’Αστυπάλαια καί άλλαι.

Έ κ  τών σχετικώς άπομεμακρυσμένων χωρών μόνον έκ Γόρτυνος 
τής Κρήτης, εξ ’Ήλιδος κρί τής 'Ρόίμης προσήρχοντο προσκυνηταί. 
Ot 'Ρωμαίοι μάλιστα προσκυνηταί είναι πολυαριθμότεροι, πλείσται 
δέ έπιγραφαί λατινιστί σώζονται εις άνάμνησιν τών μυήσεων αυτών.

Ή  Σαμοθράκη θεωρείται ύπ’ αυτών ώς εθνικόν τι ιερόν, κ α θ ’ 
δσον οί ιερείς τής νήσου έπιτηδείως έκαλλιέργησαν καί διέδωσαν την 
πίστιν δτι οι εφέστιοι Θεοί (Penates) τής Ρώμης, είναι ot ίδιοι μέ 
τούς Θεούς τής Σαμ,οθράκης, μετενεχθέντες υπό τού Ααρδάνου εις 
Τροίαν, εκεΐθεν δε υπό τού Αίνείου εις 'Ρώμην μετά την καταστρο
φήν τού ’Ιλίου. Τούτου ενεκα σπουδαίοι προσωπικότητες τής 'Ρώμης, 
επροθυμοποιοϋντο νά μυηθούν μάλλον εις τά μυστήρια τής Σαμοθρά
κης, παρά εις τά Έλευσίνια. ’Ό  Μάρκελλος, ύ όποιος εδιορησε πλου- 
σιώτατα δώρα είς τά ιερά τής Σαμοθράκης, ό Κικέρων καί ό Ούάρ- 
ρων άναφέρονται μεταξύ τών επισκεπτών αυτής.

'Ο Βακιόνιος, κατά την εκστρατείαν τοϋ Λουκούλλου εναντίον 
τού Μιθριδάτου διά νά άνακόψη τον δρόμον του έν Σαμοθράκη, δπως 
παρενρεθή κατά τήν μεγάλην ετησίαν εορτήν νά συμμετάσχη αυτής, 
έδωκε καιρόν εις τον βασιλέα τού Πόντου νά διαφυγή.

Ό  Γερμανικός άπεφάσισε καί αυτός νά μυηθή κατά τό 18 μ. X. 
Ά λ λ ’ ενάντιοι άνεμοι πνεύσαντες δεν έπέτρεψαν είς αυτόν νά προσ- 
ορμισθή είς τήν νήσον.

Ε ν τα ύ θ α  διά πρώτην φοράν συνηντήθησαν Φίλιππος ό Μακε" 
δό)Λ καί ή Ό λυμπιάς κατά τήν μύησιν των καί έρωτεύθησαν άλ
λ ήλιον.

Ή  Καβειρική λατρεία φαίνεται δτι ήτο αρκετά γνωστή καί εις 
αρκετά άρχαίαν εποχήν εϊς Έτρουρίαν τής ’Ιταλίας, ώς μαρτυρούν άνα-
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καλυφθέντα Έτρουακικά κάτοπτρα. Ε π ίσ ης διαδεδομένη ήτο εις Θεσ
σαλονίκην, ή οποία υπήρξε κέντρον σπουδαίας Καβειρικής λατρείας, 
δπου και έορταί καί αγώνες ετελούντο καλούμενοι «Καβείρια», «Καβεί- 
ρια Πύθια*, καί «Καβείρια επινίκια», καί αλλαχού.

Τοιαύτη τέλος ήτο ή διάδοσις αυτών καί ή λατρεία, ώστε καί επί 
τών χρόνων ακόμη τού Λιβανιού κατά εόν τέταρτον μ. X. αιώνα τά 
μυστήρια τής Σαμοθράκης εξηκολούθουν νά τελώνται κανονικώς καί 
[ΐετά τής αυτής εύκλείας.

** *

Αί πληραφορίαι ημών περί τών μυστηρίων τής Σαμοθράκης δεν 
είναι πολλαί. Γνωρίζομεν μόνον ότι τών μυστηρίων προ'ίστατο πολυά
ριθμος εκκλησιαστική ιεραρχία, τής οποίας ήγεϊτο δ βασιλεύς, άναψε" 
ρόμενος εις τάς επιγραφάς καί ώς πρώτος δικαστής τής νήσου, π ιθα 
νώς ό αυτός μέ τον ιεροφάντην. "Οπως δέ εις δλας τάς μυήσεις, οΰτο> 
καί εδώ προηγείτο ή εκτέλεσις σπουδαίοον καθαρτικών διατυπώσεων, 
τάς οποίας διεξήγεν ειδικός ίερεύς Κόης  ή Κοίης  καλούμενος, εις τό 
όνομα τού οποίου αποδίδεται ή σημασία τού καθαριστοΰ1), Οΰτος 
υπέβαλλε τούς μυουμένους εις αληθή εξομολόγησιν καί άποκάλυψιν 
τών αμαρτιών αυτών.

Ό  ναός τών Κάβειρων επίσης εξυπηρετείτο υπό πολυαρίθμου 
προσωπικού ιερέων, τών οποίων τά αξιώματα ήσαν κληρονομικά, ενφ 
δέ εις τά Έλευσίνια μτστήρια οι πιστοί έγένοντο δεκτοί μόνον άπαξ 
τού έτους καί εις ώρισμένην εποχήν, εν Σαμοθράκη ή μύησις εγίνετο 
κ α θ ’ ολην τήν διάρκειαν τού έτους, μάλιστα δέ κατά τούς εαρινούς 
μήνας.

Ό  Πλούταρχος, εις τά άποφθέγματά τον, αναφέρει δτι δταν ό 
Λύσανδρος προσήλθεν προς μύησιν, ό δέ ίερεύς τού ύπέδειξεν δτ ι 
έπρεπεν νά εξομολογηθή, εκείνος ήρώτησεν :

— Σύ ή θεοί τό απαιτούν αυτό ;
— Οι θεοί, άπεκρίθη ό ίερεύς.
— Αΐ, τότε, φύγε άπ’ εδώ, άπήντησεν δ πονηρός Λυκούργος, κι’ 

εγώ θά  εξομολογηθώ άν μ3 έρωτήσουν οί θεοί.

1) Ά π α ν τφ  είς τούς αρχαίους γραμ μ μ αηκούς καί 6 τόπος *κοΐαται» αντί 
τοΰ «ίεράται», καί «κοιώοατο», αντί «άφιερώσατο».
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Ό  Άνταλκίδας, επίσης μυοΰμενος, ήρκέσθη νά άπαντήση : «01 
θεοί τό γνωρίζουν».

Εις τά μυστήρια τής Σαμοθράκης, όπως καί εις τά Έλευσίνια 
δεν ύπήρχεν κατηχητική οΰιε δογματική διδασκαλία. Τό παν συνίστα- 
το εις σύνολόν τι θεσμών, περιβαλλόμενων υπό δεισιδαίμονος σεβα
σμού, αυστηρώς άποκρυπτομένων από των βέβηλων, δι’ απορρήτου 
καί αυστηρότατου νόμου. Ε π ίσης εις τελετάς καί ιερά θεάματα, συ* 
νοδευόμενα υπό αινιγματωδών έκφράσεο)ν (δρώμενα καί θεώμενα) έκ 
τών οποίων ή ευφυΐα τοΰ μυουμένου έ'πρεπε νά έξάγη καί κατάλλη
λον έννοιαν.

Κατά τάς τελετάς ταΰτας καί τά θεώμενα, άπηγγέλλοντο καί τά 
αληθή τών Θεών ονόματα, άγνωστα καί απόκρυφα εις τους κοινούς 
τών ανθρώπων.

Πλήν τών άνδρών ήδΰναντο νά μυηθούν καί γυναίκες καί παίδες. 
Τό σημειον τών μυουμένων ήτο ερυθρά τις ταινία περιβάλλουσα τό 
μέτωπον. Οί δε κατά τάς τελετάς τών Καβειρίων μυστηρίων υπηρε- 
τουντες παίδες, ώνομάζονίο Κάδωλοι ή Κάδουλοι.

Έ κ  τών διασωθεισών δμο>ς επιγραφών, μανθάνομεν δτι ύπήρχον 
δυο τάζεις μυστών, δυο, ούτως είπεΐν, βαθμοί μυήσεως.

Πρώτον: Οί άπλοι μΰσται. Δεΰτερον : Οί καλούμενοι ευσεβείς 
μΰσται, άντιστοιχούντες προς τούς Έ π ό π τ α ς  τών Έλευσινίων μυστη
ρίων καί τούς Πρωτομνατας  τής Ά δνανίας καί οί όποιοι είχον τό δι
καίωμα νά συμμετέχουν εις τάς μυστηριώδεις τελετάς.

Τά εμβλήματα τών μυστών τής Σαμοθράκης ήσαν στέφανος έκ 
κλάδου ελαίας καί ταινία πορφυρά διά τής οποίας περιέδενον τήν κε
φαλήν δίκην κρηδέμνου. Έπίστευον δε δτι τό κόσμημα αυτό ήτο δυ
νατόν άλεζίκακον διά τον μυηθέντα.

Ό  Όδυσσεύς δταν εναυάγησεν, ώς έκ θαύματος έσώθη, διότι 
έ'φερε περί τήν δσφύν του τήν ταινίαν ταύτην. Ό  ’Αγαμέμνων διά νά 
καθησυχάση τούς στασιάσαντας στρατιώτας του, ένεψανίσθη ενώ
πιον των φέρων τήν θαυματουργόν ταύτην ταινίαν. Πράγματι δέ, ώς 
διά μαγείας, κατέπαυσεν ή στάσις.

Πράγματι δέ, ή μύησις παρείχεν εις τούς μυουμένους τό προνό- 
μιον νά έπικαλοΰνται τούς Κάβειρους μέ τά αληθινά αυτών ονόματα 
καί νά απευθύνουν εις τούς Θεούς ονομαστικήν καί παντοδύναμον 
έπίκλησιν, έ'χουσαν ώς αποτέλεσμα τήν βεβαίαν αυτών καί ασφαλή 
επικουρίαν έν περιπτιοσει κινδύνου.

Ή  έπικουρία αύτη ήτο άμεσος καί τελεσφόρος ιδίως δέ εις τούς 
έν τή θαλάσση κινδυνεύοντας, κ α θ ’ δσον έπεκράτει ή ιδέα, δτι τά
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πυρά των Διοσκοΰρωγ, είναι ή έμφάνισις αυτών τοΰτων των Καβεί- 
ριον. Ή  ιδέα δέ αυτή ήτο γενικώς διαδεδομένη εις τούς ναυτιλλομέ- 
νους. Ό  ’Αθηναίος μάλιστα μνημονεύει και άφιέρωσίν τινα εις τούς 
θεούς τούτους, ο! όποιοι όνομάζοντο και ηομπίλοι.

Διόδωρος ό Σικελιώτης αποδίδει εις τά μυστήρια τής Σαμοθρά
κης την ιδιότητα νά καθιστούν τον μυούμενον καλλίτερον και ήθι- 
κώτερον, κ α θ ’ δσον μόνον ή υλική τής ζωής τού ανθρώπου προστα
σία δεν αποτελεί και την βελτίωσιν αυτού 1). Διά τούτο πολλοί έκ τών 
μελετητών τών Καβειρίων μυστηρίων, εκφράζονται ούχί καί α π ίθ α 
νους, ότι εις τούς μυουμένους, γινομένου λόγου περί τής μετά θ α νά 
του ζωής παρείχοντο εις αυτούς ελπίδες καλλιτέρας ζωής, καί δ α  ο1 
συμμετέχοντες αυτών έσχημάτιζον δχι την ελπίδα, αλλά την πεποίθη- 
σιν, οτι έξησφάλιζον ούτο) βίον εύδαίμονα καί μακάριον εν τή άλλη 
ζωή 1 2 3).

1) «Διαβεβόηται δ ’ ή τούτων τών Θεών επ ιφάνεια , καί παράδοξος έν τοΐς 
κινδΰνοις βοήθεια  το ΐς έπικαλεσμένοις τών μυηθέντω ν. Γ ίνεσθαι δέ φασί καί 
εύσεβεστέρους καί δικαιότερους καί κατά παν βελτίονας εαυτών τούς τών μυ
στηρίων κοινω νήσαντας. Διό καί τών «ρχαίονν ηραίων τε καί ημιθέω ν τούς 
έπιφανεστάτους πεφ ιλοτιμ ηθήνα ι μεταλαβεΐν τής τελετής. Κ αί γάρ Ίά σ ο να  καί 
Διόσκουρους, έτι δ ’ Ή ρ α κ λέα  καί Ό ρ φ έα  μυηθέντας έπ ιτυχεΐν  έν πάσαις τα ΐς  
στρατεία ις, διά τής τών θεώ ν τούτων επιφάνειαν». (Διοδώρου Σικελιώτου, 
V, 49).

2) Κ ατά τινα  μύθον, ή "Α γγελος, θογάτηρ  τού Διός καί τής "Η ρας, έκλε
ψε παρά τής μητρός της καί έδώρησαν εις την Εύρόίπην τό μύρον αυτής, όπό- 
θεν , κατά τον μύθον, καί τό λευκόν χρώμα τών κατοίκω ν τής Ευρώπης. Ή  
"Αγγελος φοβηδεΐσα την οργήν τής μητρός της, κατέφυγεν πρώτον είς τον ο ί
κον γυναικός προ ολίγου τεκούσης, κατόπ ιν δέ είς νεκρώσιμόν τινα  πομπήν. 
Τότε 6 Ζευς παρήγγειλεν είς τούς Κάβειρους νά  οδηγήσουν αυτήν είς τάς ό·* 
χθ α ς  τού Ά χέρ οντος ποταμού πρός καθαρμόν, εκεί δέ μετά τόν καθαρμόν 
άπέβη 'Ε κάτη . Κ ατά τόν μ ύθον λοιπόν τούτον, βλέπομεν δτι οί Κάβειροι σχετί
ζοντα ι μέ τό βασίλειον τού Π λοΰτωνος καί τούς υποχθονίους θεούς.

"Επί τού ζητήματος τούτου οί συγγραφείς σιω πούν. Διά τούτο καταφεύ- 
γομεν είς την μαρτυρίαν τών μνημείων.

Έ π ί  τίνος αγγείου, περιφήμου καί γνω στοτάτου είς ιούς αρχαιολόγους 
(τής συλλογής τού Δουκός De B lacas), ε ίκονίζοντα ι σκηναί τοϋ "Αδου, σχεδια- 
σθεΐσαι υπό τήν έμπνευσιν τού ’Ορφισμού, καί αί όπο ΐα ι φέρουσαι προφανώς 
μυστικόν χαρακτήρα, σχετίζονται υπό τών αρχαιολόγων πρός τά μυστήρια τής 
Σ αμοθράκης. Έ π ί  τοϋ αγγείου τούτου είκονίζοντα ι αί Κ αβειρικαί θεότητες υπό 
Ε λλ η ν ικ ή ν  μορφήν. Ε ίς τό κέντρον π αρίστατα ι μέγα δένδρον, τού οποίου αί 
ρίζαι ε ίνα ι βυθισμένοι είς τόν “Αδην, οί δέ κλάδοι του εκτείνονται πρός τά 
άνω, οπού ύτάρχουν αί Κ αβειρικαί θεότη τες '· Ά ξιόκερσος, Ά ξιόκερσα καί
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Έ κ  των άνακαλυφθεισών επιγραφών τής Σαμοθράκης, πληροφο- 
ροΰμεθα δτι αί μυήσεις έγίνοντο κ α θ ’ δλον τό έτος. Οΐ μυηθέντες 
μάλιστα ‘Ρωμαίοι εφρόντιζαν ν’ αναφέρουν και την ημερομηνίαν τής 
μυήσεώς των. Έ ξ  αυτών λοιπόν μανθάνομεν δτι έγίνοντο δεκτοί ως 
απλοί καί ευσεβείς μΰσται κατά πάντα μήνα τοΰ έτους, ιδίως δέ από 
τοΰ Μαίου μέχρι τοϋ Σεπτεμβρίου. Ούχ’ ήττον έτελείτο καί ετήσιος 
μεγάλη εορτή διαρκοϋσα εννέα ήμέρας, μετά πάσης μεγαλοπρεπείας 
κ α θ ’ ήν έπέμποντο αί θεωρίαι των Ελληνικών πόλεων, ιδίως δέ κατά 
τάς θερμοτέρας ήμέρας τοΰ έτους, ήτοι κατά τό τέλος τοΰ ’Ιουλίου 
ή άρχάς Αΰγοΰστου. Κατά την διάρκειαν δέ τής ετησίου εορτής, 
πάσα πυρά έσβέννυτο εν Σαμοθράκη καί έλάμβανον νέαν εκ Δήλου.

’Ένοπλοι ορχήσεις ανάλογοι προς τάς τών Κουρητών έγένοντο 
ύπενθυμίζομσαι την έν Μικρά Άσίςι, μάλιστα δέ έν Φρυγίφ, λατρείαν 
τάς Κυβέλης. Οι θρησκευτικοί λειτουργοί οί τελοΰντες τους πυρρίχιους * *

Κ άσμιλος, παριστάμεναι ύπό τήν μορφήν τής ’Α φροδίτης, τήν οποίαν συνοδεύει 
ό "Ερως, καί τήν μορφήν τοΰ Π ανός καί τοΰ Έ ρμου,

Κατά τούς αρχαιολόγους, τό δένδρον τοΰτο τής ε'ίκόνος, τό κατέχον τό 
κέντρον αυτής καί παριστάνον τον Ουρανόν καί τον "Α δην, ε ίνα ι τό δένδρον 
τοϋ κόσμου, τό όποιον τόσον σπουδαιον διαδραματίζει πρόσωπον είς τούς μύ
θους όλων τών κλάδω ν τής Ά ρ ια ς  φυλής. Τοΰ δένδρου τούτου, τούς μέν 
κλάδους αποτελούν τά  νέφη τοΰ ουρανού, τούς δέ καρπούς αυτού τό πΰρ τοΰ 
κεραυνού.

Κ άτω θεν παρίσταται ό Ιθυφαλλικός Έ ρ μ η ς καί αγένειος τις θεός εστεμ
μένος διά τού μυστικού καί επ ιταφίου μύρτου, εκπρόσωπων τάς υποχθονίους 
χώρας, είς τό πρόσωοον τού οποίου ευκόλως αναγνω ρίζεται ό Διόνυσος.

*0 "Αδης ε ίνα ι ό Ά ξιόκερσρς τών μυστηρίων. Δεξιά τοΰ δένδρου καί 
τού Έ ρ μ ο υ , φ α ίνετα ι ό Ό ρφ εύς , ό όποιος ενταύθα  έκτελεϊ χρέη κ α τ’ εξοχήν 
μυσταγωγοΰ, ώς διδάσκαλος δέ τής φερωνύμου αίρέσεως καλλίτερον ή αλλαχού 
δύναται νά κατέχη θέσιν είς τά μυστήρια τής Σ αμ οθράκης. Διά τής αριστερός 
κρατεί δ ι’ άλύσεως τόν τρικέφαλον Κέρβερον, έτοιμον νά όρμήση, διά δέ τής 
δεξιάς προσφέρει τήν κ ιθά ρ α ν  του είς έφηβόν τινα , ό όποιος έκ τοΰ αντιθέτου  
μέρους, όπου τό δένδρον καί ό Ε ρ μ ή ς , τείνει τήν χεΐρα  ϊνα  λάβη αυτήν. Ό  
έφηβος ούτος ε ΐνα ι ό μυούμενος, τόν όποιον ό Ό ρφ εύς υποδέχετα ι είς τήν άλ
λην ζω ήν. Γέρων δέ τις, πατήρ ή πα ιδαγω γός συνοδεύει τόν νεανίαν καί φαί
νεται συνιστών αυτόν είς τόν άοιδόν τής Θ ράκης. ’Ό π ισ θ εν  τοϋ Ό ρ φ έω ς απει
κονίζεται ή Ευρυδίκη καθημένη  επί πέτρας υπό δενδρύλλιον, τό όποιον π ιθ α 
νώς παριστφ τό άλσος τής Π ερσεφόνης, τήν κατοικίαν τών «μετηλαχότων» καί 
στρέφει τήν κεφαλήν της ΐν α  ϊδη  τήν σκηνήν τής υποδοχής τού νέου.

Ό  τεχνίτης τής είκόνος ταύτης, π ιθα νώ τα τα , ένεπνεύσθη έκ τής μυστικής 
είκόνος τοϋ Ά δ ο υ , τήν όποιαν έζωγράφησεν ό Π ολύγνωτος έν τή λέσχη τών 
Δελφών, τήν όποιαν μνημονεύει Π αυσανίας είς τά Φωκικά του (X, 30).
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τούτους χορούς, Εκαλούντο Σάοι, τούς οποίους οι 'Ρωμαίοι έθεώρουν 
ώς προγόνους των ΐδικών των Σαλίο^ν (Salii).

Έ ν  Σαμοθράκη υπήρχε μαντείον των Καβείρων το οποίον συνε- 
βουλεΰθη καί αυτός ό Λύσανδρος κατά την μΰησίν του.

Έκτος τής Σαμοθράκης, ή λατρεία των Καβείρων ήτο διαδεδο
μένη καί εν Βοιωτία, δπου παρά τάς Θήβας υπήρχε, καθώς αναφέρει 
ό Π αυσανίας1), ιερόν άλσος τιμώμετον επ ’ δνόματι τής Καβειρίας Δή
μητρας καί τής Κόρης, πλησίον δε αυτού, περί τά επτά στάδια, Επι
φανές ιερόν τών Καβείρων, τύ οποίον άνακαλυφθέν καί άνασκαφέν 
έφερεν εις φώ; πλεΐστα αναθήματα καί γλυπτικά λείψανα.

Έπίστευον δέ οί Θηβαίοι, δτι την λατρείαν των Καβείρων εδί- 
δαξεν αυτή ή Δημήτηρ είς τον Προμηθέα καί τον υιόν της Αίτναΐον, 
οί οποίοι έθεωρούντο εκ των προγόνων των Θηβαίων.

Κατά την κάθοδον των Επιγόνων καί την κατάληψιν των Θη- 
βών υπό των Άργείων, ή λατρεία αυτών παρημελήθη επί πολύ, Επα
νίδρυσε δέ αυτήν ή Πελάργη μετά τού συζύγου της Ίσθμιάδου. Διη
γούντο δέ οί Θηβαίοι, δτι έπιχειρήσαντές ποτέ οί Ναυπάκτιοι νά μι- 
μηθούν τήν Λατρείαν των Καβείρων, έτιμωρήθησαν σκληρώς υπό των 
Θεών. ’Επίσης, δτι κατά τήν εκστρατείαν τού Ξέρξου, στρατιώταί τινες 
Γίέρσαι, τόλμησαν τες νά εΐσέλθουν εις τον ναόν των, κατελήφθησαν 
υπό μανίας καί έφονεύθησαν ριφθέντες είς τήν θάλασσαν ή τούς κρη
μνούς 1 2 3 4). Βραδύτερον, κατά τήν κατάληψή τής πόλειος τών Θηβών 
υπό τού Μεγάλου ’Αλεξάνδρου καί τήν πυρπόλησιν αυτών, Μακεδό- 
νες τινες είσελθόντες είς τον ναόν, έφονεύθησαν υπό κεραυνού 8).

VI. Ιστορία τής Σαμοθράκης.

Ή  Σαμοθράκη πολιτειακούς ΰπέστη τήν τύχην τών γειτονικών 
αυτής νήσα>ν. Οί δέ Σαμόθρακες παρέμειναν ελεύθεροι μέχρι τής 
κατά τών Σκυθών εκστρατείας τού βασιλέως Δαρείου τφ 525 π. X. *) 
οπότε ή ν α γ κ ά σ θ η σ α ν  νά αναγνωρίσουν τήν Περσικήν κυριαρχίαν.

1) Π αυσανίου, Β οιωτικά, IX , 25, 5.
2) Α υτόθι, IX , 25, 9.
3) Α υτόθι, IX , 25, 10.
4) Η ροδότου , 11, 51, V II, 59, 108.
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Κατά τούς Περσικούς πόλεμός δ στόλος των Σαμοθράκων έλαβε 
μέρος κατά την έν Σαλαμΐνι ναυμαχίαν τφ 481 π. X. ώς σύμμαχος 
των Περσών κατά των Ελλήνων. Τόσον δέ θάρρος και ανδρείαν ανέ
πτυξαν κατ’ αυτήν, ώστε διέψευσαν τούς Φοίνικας συκοφαντούντας 
αυτούς επί δειλίφ. Σαμοθρφκική τριήρης είχε βυθίσει μίαν ’Α θ η να ϊ
κήν. Ταύτοχρόνως Αίγινιτική τριήρης προσέβαλε την Σαμοθρακικήν 
και κατεβύθισεν αυτήν. Ά λ λ ’ οί Σαμόθρακες προλαβόντες έσώθησαν 
επί τής εχθρικής καί επειδή ήσαν άριστοι τοξόται έξεδίωξαν διά των 
βελών τούς Αίγινήτας γενόμενοι κύριοι τού πλοίου 3). Ό  Ξέρξης, ό 
όποιος έθεάτο την ναυμαχίαν από τής κορυφής τού Αϊγάλεως, διέταξε 
νά άποκεφαλισθοΰν οί Φοίνικες πλοίαρχοι ώς συκοφάνται, οΰτω δέ ό 
ηρωισμός των Σαμοθράκων έσωσε τούς ’Ίωνας.

Μέχρι τής έν Αίγός Ποταμοΐς ναυμαχίας τφ 405 π. X. κ α θ ’ ήν δ 
Λύσανδρος κατετρόπωσε τον στόλον των Α θηνα ίω ν , ή νήσος διετέλει 
υπό τούς ’Αθηναίους, μ ε θ ’ ο περιήλθεν εις τούς Λακεδαιμονίους. Διά 
δέ τής Άνταλκιδείου ειρήνης τφ 387 π. X., διετήρησε την αυτονομίαν 
αυτής, ένφ αί νήσοι, Λήμνος, ’Ίμβρος καί Σκϋρος περιήλθον εις την 
κυριαρχίαν των ’Αθηναίων.

’Έ κ  τίνος επιγραφής πληροφορούμεθα δτι οί Σαμόθρακες έπλή- 
ρωνον ετήσιον φόρον έκ 2.400 δραχμών εις τούς ’Αθηναίους. Διατελέ- 
σασα έκ περιτροπής υπό την κυριαρχίαν τών ’Αθηναίων καί τών Λα
κεδαιμονίων, περιήθεν όριστικώς εις τήν κατοχήν Φιλίππου τού Μα- 
κεδόνος καί παρέμεινεν υπό τήν Μακεδονικήν ηγεμονίαν μέχρι τών 
'Ρωμαϊκών χρόνων.

Ή  Σαμοθράκη έχασε πλέον τήν ανεξαρτησίαν της. ’Αλλά χάρις 
εις τά Καβείρια μυστήρια διετήρησε τήν παλαιάν αυτής δόξαν, ό δέ 
Πλίνιος, κατά τον πρώτον μ. X. αιώνα ονομάζει αυτήν έλευθέραν.

Έ π ί  τών Βυζαντινών χρόνων περιελήφθη εις τό θέμα τής Θρφ- 
κης, διατελέσασα υπό τό Βυζαντινόν κράτος μέχρι τού 1204, οπότε 
κατελήφθη υπό τών Σταυροφόρων. Κατά τον X IV  καί X V  αιώνα δι* 
ετέλεσεν υπό τήν έξουσίαν τών Γενουατών. Ό  αύτοκράτωρ τού Βυ
ζαντίου Ιω ά ννης  Παλαιολόγος, έπιθυμών νά άνταμείψη τον Φραγκί
σκον Κατελούζον, δστις έβοήθησεν αυτόν κατά τών Καταλάνων πει
ρατών, οι όποιοι έλυμαίνοντο τό Αίγαίον, έδωκεν εις αυτόν ώς γυ- 1

1) Η ροδότου , V III , 101.
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ναΐκα την αδελφήν του Μαρίαν καί ώς προίκα τήν νήσον Λέσβον 
τφ 1355. Ε ντός  ολίγου χρόνου αί κτήσεις τοϋ Κατελοΰζου ηϋξησαν 
διά τής προσθήκης τής πόλεως Αίνου καί των νήσων ’Ίμβρου, Θά
σου, Λήμνου καί Σ αμ οθράκης1). Λείψανον τής κυριαρχίας των Κατε
λούζων εν Σαμοθράκη, είναι καί ό σωζόμενος εις τήν είσοδον τής πό
λεως πύργος επί βάσεων Κυκλωπείιυν τειχών.

Τφ 1462, ή Σαμοθράκη εκυριεύθη υπό των Τούρκων επί Μωά
μεθ τοΰ Πορθητοϋ, κατόπιν τής καταλύσεως τής ηγεμονίας των τε
λευταίων Κατελούζων εν Λέσβω Νικολάου καί Δθυκίνου, οί όποιοι 
διά νά σωθούν άπηρνήθησαν τον χριστιανισμόν, άλλ' εκαρατομήθη- 
σαν διά λόγους ασφαλείας.

’Έκτοτε παρέμεινεν υπό βαρυτάτην δουλείαν υπό τούς Τούρκους 
μέχρι τής άπελευθερώσεοός της κατ’ ’Οκτώβριον τοϋ 1912.

Κατά τήν επανάστασιν τοϋ Ελληνικού ’Έ θνους τού 182L, κατη- 
ρημιυθη ή νήσος διά τής γενικής σφαγής των κατοίκο>ν αυτής καί τής 
αιχμαλωσίας των γυναικοπαιδών, τά όποια έπωλήθησαν ώς δούλοι 
εις τάς αγοράς τής Κωνσταντινουπόλεοίς καί Σμύρνης.

Μετά τήν άπελευθέρωσιν τής Ελλάδος σιγά σιγά έπανήρχοντο 
εις τήν νήσον οί διασαιθέντες, καθώς καί αρκετοί εκ των γειτονικών 
νήσων, καί οϋτω συνωκίσθη εκ νέου ή νήσος αριθμούσα κατά τήν 
έναρξιν τών Βαλκανικών πολέμων μόλις 2.000— 2.500 κατοίκων.

Τουρκιστί ελέγετο Σεμεντρέκ ή Μετρεχί, υπαγόμενη εις τον Νο
μόν τοϋ Αιγαίου (Τζετζαΐρι Μπάχρ Σεφίδ).

VII. Νομίσματα τής Σαμοθράκης.

Τελευτώντες, άναφέρομέν τινα περί τών νομισμάτων τής Σαμο
θράκης.

Τό κατά προτίμησιν μέταλλον, τό όποιον μετεχειρίσθησαν οί Σα- 
μόθρακες προς κατασκευήν νομισμάτοίν ήτο ό χαλκός, δστις κατέχει 
τήν πρώτην θέσιν. Τά εξ ορειχάλκου είναι όλιγώτερα έν αναλογία 10 * VI,

1) Περί τών Κατελούζων (Gatellazzi), βλέπε ; Ί .  Ν. Δελή, Οί Γατελοΰζοι 
έν Λ έσ β φ .—Ο ύίλλιαμ Μίλλερ - Σ π . Π . Λάμπρου, 'Ισ τορ ία  της Φ ραγκοκρατίας 
έν Έ λ λ ά δ ι (τάς σχετικάς σελίδας). —Σ π. Π . Λ άμπρου, Συμβολή εις τήν ‘Ιστό-· 
ρίαν τών έν Λέσβφ δυναστευόντων Γατελούζων, έν Νέφ Έ λληνομνήμονι, Τόμ.
V I, 1909, σελ. 59 καί έξης.



περίπου τοΐς εκατόν προς τά ανωτέρω, τά δέ άργυρά όλιγώτερα πάν
των, μόλις 5 τοΐς εκατόν.

Χρυσοΰν νόμισμα τής Σαμοθράκης δεν εύρέθη μέχρι σήμερον 1).
Ό  δέ τόπος των νομισμάτων τής Σαμοθράκης είναι ό εξής : 
Κεφαλή Παλλάδος επί τής μιας οψέως, ότέ μεν προς τά δεξιά, 

ότέ δέ προς τά αριστερά εστραμμένη. Ή  κεφαλή τής Παλλάδος άπαν
τά εις όλα τά νομίσματα τής Σαμοθράκης, πλήν επί τινων 'Ριομαϊκής 
εποχής, τά όποια φέρουν μόνον τήν επιγραφήν : ΣΑΜ ΟΘΡΑΚΩΝ καί 
τήν προτομήν τής Παλλάδος, επί δέ τής άλλης πλευράς :

α'.) Κυβέλην καθημένην επί θρόνου, φέρουσαν επί κεφαλής τιά
ραν όμοίαν προς πύργον καί κρατούσαν εις μεν τήν δεξιάν στέφανον ή 
σφαίραν, εις δέ τήν άριστεράν σκήπτρον' υπό τον θρόνον διακρίνεται 
τό σχήμα κυνός ή λέοντος. Ή  στάσις αυτή τής Κυβέλης άπαντά γενι
κώς εις τά νομίσματα τής Σαμοθράκης καί είναι άμετάβλητος. ΓΙρός 
τά δεξιά τής Κυβέλης υπάρχει ή επιγραφή : ΣΑΜΟ ή ΣΑΜΟΘΡΑ, 
προς τά άριστερά δέ κατά μήκος αυτής τό όνομα τοΰ επώνυμου άρ- 
χοντος ή βασιλέως.

β') Προτομήν κριοΰ έστραμμένην, άλλοτε προς τά δεξιά, καί άλ
λοτε προς τά άριστερά. Τά τοΰ Πολυξενίδου, επώνυμου άρχοντος αυ
τής, φέρουσι τήν προτομήν τοΰ κριοΰ καί τήν επιγραφήν: Y O A IN gS- 
ΥΛΟΠ ΣΑΜΟ, άλλ’ άντιστρόφως. Ό  κριός οΰτος είναι σΰμβολον 
τοΰ Πελασγικού Έρμοΰ, όπως ή παράστασις τοΰ ιθυφαλλικού Έρμοΰ 
επί των νομισμάτων τής "Ιμβρου είναι Πελασγικού θεού τής γόνιμό- 
τητος 1 2).

γ'.) κεφαλήν κριοΰ, όπως άνιοτέρω, έμπροσθεν δέ αΰτοΰ κηρυ- 
κειον. "Ανωθεν τής κεφαλής τοΰ κριού υπάρχει πάντοτε τό όνομα τής 
νήσου : ΣΑΜΟ, κάτωθεν δέ τό όνομα τοΰ άρχοντος.

δ'.) Πρφραν νηός, έπ* αυτής δέ νίκην πτερωτήν, καθημένην επί 
υψηλού εδωλίου καί κρατούσαν εις τήν δεξιάν άντικείμενόν τι. Ε μ 
πρός καί άνωθεν τής νηός ευρίσκεται πάνεοτε ή επιγραφή ΣΑ, κάτω
θεν δέ αυτής τό όνομα τοΰ άρχοντος.

ελ) Κηρυκειον εΰμέγεθες έν τω μέσφ, περί τήν ράβδον αυτού

4β 5 Α χ .  θ .  Σ α μ ο θ ρ ά κ η

1) Ν. Φαρδύ, Ν ομίσματα τής Σαμοθράκης, δημοσιευθέντα έν τή Δ ιεθνει 
Έ φημερίδι τής Ν ομισματολογικής αρχαιολογίας τοΰ I. Ν. Σβορώνου, Τόμ. Α', 
1898, σελ. 263—262.

2) Η ροδότου , 11, 5 1 .- Head - Σβορώνου, Ισ το ρ ία  τών Νομισμάτων, Τόμ. 
Α', σελ. 333.
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φύλλα δάφνης η ελαίας. Τοΰ τόπου τοΰτου τά νομίσματα είναι σπα- 
νιώτατα, εΰρεθέντσ μόνον δυο επί 300 άλλων νομισμάτων διαφόρων 
τόπων. Τό μέν ενα φέρει πέριξ τοΰ κηρυκείοο την επιγραφήν : ΣΑΜΟ, 
ΑΡΙΦΑΝΤΟΥ, το δε άλλο την επιγαφήν : ΣΑΜΟ, ΘΕΟΧΑΡ.

Τινά των νομισμάτων φέρουν πέριξ τής Κυβέλης μόνον την επι
γραφήν : ΣΑΜ ΟΘΡΑΚΩΝ. "Άλλα πάλιν, όπισθεν τής κεφαλής τοΰ 
κριοΰ φέρουν την επιγραφήν : ΣΑΜΟ, κάτωθεν δέ ΘΡΑΚΩΝ, μέ 
άμυδρά γράμματα.

’Επί τίνος αυτοκρατορικοΰ νομίσματος τοΰ Άδριανοΰ, άπαντά ή 
αξιοσημείωτος επιγραφή: ΣΑΜ ΙΩΝ ΕΝ Θ Ρ Α Κ Η 1).

Γενικώς, επί όλων των νομισμάτων τής Σαμοθράκης, αναγράφε
ται τό όνομα τοΰ επώνυμου άρχοντας ή τοΰ βασιλέως. Εις πολλά όμως 
τούτων, ενα διά τοΰ χρόνου όξειδιόσεως είναι δυσανάγνωστα.

Οι χαρακτήρες των γραμμάτων έν τω συνόλφ αυτών ανάγονται 
εις τό τέταρτον π. X. αιώνα. Ουδέν εκ τών νομισμάτων τής Σ αμοθρά
κης είναι άρχαιύτερον τών χρόνων τοΰ Μεγάλου ’Αλεξάνδρου, πάντα 
δέ μεταγενέστερα αυτοΰ *).

Α Χ . Θ. Σ Α Μ Ο Θ Ρ Α Κ Η Σ  1 2

1) Π ρβλ. τον στίχον τοΰ Β ιργιλίου :
T hreic iam que Sam um , quae nunc Sam oth racia  fertur.

(Α Ινειάδος, V II, 208).
2) H ead -Σβορώνου, ‘Ιστορία τών Ν ομισμάτων, Τόμ. Α ', σελ. 833. 

Θ ρ α η  t η  ά ΙΗ ' 4



Η ΕΝ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΙ ΕΛΛΙΙΝΙΚΗ ΕΟΙΝΟΤΗΣ

Ιον) Οί Ιεροί ναοί τοΰ 'Άστεως των προαστείων 
καί των περιχώρων.

Οι εν Άδριανουπόλει 'Έλληνες κατφκουν κατά το πλεϊστον εις 
ώρισμένας συνοικίας ή συμπλέγματα συνοικιών. Τοιαΰτα συμπλέγμα- 
εΰρίσκοντο εις το "Αστυ (Κάστρον) καί τα προάστεια Ίλδιρίμ, Κιγίκι, 
Κιρισχανά, 'Άτ-Παζάρ, Τσερκέφ, Κουμ-μαχαλέ, Γενί-Ίμαρέτ καί λα
χανοκήπους.

ΕΙς το παρατιθέμενον σχεδιάγραμμα τοΰ 5 Αστεως (ραίνεται υτι 
τούτο είχε σχήμα ρομβοειδές* εν αΰτω σημειοϋνται αΐ θέσεις των εν
νέα έν αυτφ ιερών ναών τών Έλληνορθοδόξο.)ν.

ΟΙ εννέα *1. Ναοί τοΰ 'Άστεως ήσαν αι έξης.

Ιον) Ό  I. ναός της Μητροπόλεως, τηκόμενος επ' δνόματι τής 
Κοιμήσεως τής Θεοτόκου. *Η προότη οίκοδόμησις αύτοΰ έγινε κατά 
το έτος 1704* έπηκολοΰθησαν κατόπιν επεκτάσεις τινες έπισκευαί. Το 
εσωτερικόν τών τοίχων τοΰ ναοΰ καί τοΰ νάρθηκος ήσαν διακεκοσμη- 
μένα μέ άγιογραφικάς εικόνας, αί όποΐαι έφιλοτεχνήθησαν παρά δια- 
σήμων άγιογράφχον. Εις τον νάρθηκα παριστάνετο ή δεύτερα παρου
σία του Χρίστου μέ τάς διαφόρους φάσεις τής μελλουσης Κρίσεως. 
’Αξιοσημείωτος ήτο τοιχογραφία εις την μεσημβρινήν πλευράν του 
καθολικού, δπου παριστάνετο ο Μυστικός Δεΐπνος κατά ιδιόρρυθ
μον τόπον. Ό  Θεάνθρωπος καί οι δώδεκα αΰτοΰ μαθηταί γύρω εις 
χαμηλήν τράπεζαν έφαίνοντο ήμιεξηπλωμένοι, στηριζόμενοι επί τοΰ 
αριστερού άγκώνος καί λαμβάνοντες τάς τροφάς διά τής δεξιάς χειρός.

Α π ένα ντ ι  τοΰ ’Αρχιερατικού θρόνου, κάτωθι, ύπήρχον δυο πί
νακες, οί όποιοι έσχημάτιζον ανοικτόν βιβλίον, εις τό όποιον άνεγρά- 
φοντο μέ χρυσά γράμματα τά ονόματα τών από του έτους 1361 αρχι
ερέων τής Άδριανουπόλεως μετά σημειώσεων τής χρονολογίας τοΰ 
ενθρονισμοϋ καί θανάτου αυτιών ή παραιτήσεοός των. Τό τέμπλον τοΰ
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ναού, τά βημόθυρα, ό αρχιερατικός θρόνος καί ό άμβων ήσαν καλλι- 
τεκώτατοι.

Ε ν τ ό ς  του ί. ναοΰ, πλησίαν του ί. βήματος καί προς την νοτίαν 
πλευράν αυτού εύρίσκετο τό θησαυροφυλάκιον, τό όποιον ήτο είδος 
δωματίου, δπου έφυλάσσοντο διάφορα παλαιά έγγραφα καί χειρόγρα
φοι κώδικες, εις τούς οποίους άνεγράφοντο χρονολογίκώς διάφορα γε
γονότα από τής καταλήψειος τής Ά δ/λεω ς υπό των Τούρκων, ώς καί 
λογαριασμοί τής διαχειρίσεως των Εκκλησιών καί συντεχνιών.

Ε π ίσ η ς  έφυλάσσοντο καί ιερά άμφια ΤΙατριαρχών καί Μητροπο
λιτών. Εις τό θησαυροφυλάκιον είσήρχοντο μόνον έμπιστα πρόσωπα 
προς έπιθεώρησιν καί έλεγχον τών εν αύτφ φυλασσόμενων η καί πα 
ραλαβήν χρησίμου τίνος εγγράφου ή άλλου πολυτίμου αντικειμένου. 
Ή  μυστική θύρα τοϋ θησαυροφυλακίου ήτο εις ολίγους μόνον γνω
στή, διότι Ικρύπτετο όπισθεν βαρέων καί δυσκόλως μετακινούμενων 
I. εικόνων. Ή  μυστική θύρα ήτο χαμηλή καί σιδηρά, κλεισμένη μέ δύο 
κλειδιά, εκ τών όποιον τό έν εφύλαττε ό ταμίας τής Δημογεροντίας 
καί τό άλλο ό ταμίας τής Επιτροπής τού ί. ναού.

Εις τήν εύρύχο>ρον αυλήν υπήρχε τριώροφον κτοδωνοστάσιον, τό 
όποιον έκτίσθη κατά τό έτος 1872. Εις τον μεσαΐον όροφον ήτο μι
κρός κώδων καί εις τον επάνω όροφον μέγας κώδων, δστις ήγοράσθη 
έκ Ρο^σσίας καί έχρησιμοποιεΐτο μόνον κατά τάς μεγάλας έορτάς καί 
πανηγυρικός ημέρας, ένφ ό μικρός κώδων, κατασκευής εγχωρίου, ^χρη
σιμοποιείτο κ α θ ’ έκάστην. Ή  σύγχρονος κρούσις τών δύο κωδώνων 
μέ τούς διαφόρους ήχους αυτών άπετίλει αρμονικήν συναυλίαυ, άλ
λοτε μέν χαρμόσυνον, άλλοτε δε πένθιμον κατά τάς διάφορους περι
στάσεις.

Ύπήρχεν εις τήν αυλήν μεγάλη δεξαμενή ποσίμου νερού, τό 
όποιον παρείχετο έκ τού μικρού κρουνού εις τούς περιοίκους πρύς πό- 
σιν. Ό  μέγας κρουνός, συνήθως κλειδωμένος, ήνοίγετο μόνον εν και- 
ρφ πυρκαϊάς.

Εις τήν Ά να τ .  πλευράν τής αυλής υπήρχε διώροφος οικοδομή μέ 
ευρύχωρα δωμάτια, έκ τών όποιον τό πρώτον έχρησιμοποιεΐτο ώς 
γραφεΐον τής Ε πιτροπής τού ναού, λεγόμενον άρχονταρήκι, τό δεύτε
ρον ώς γραφεΐον τής Φιλοπτώχου Αδελφότητος καί τά άλλα προς 
χρήσιν τών ιερέα) ν, κανδηλαπτών καί τού τακτικού καί μονίμου άγιο- 
γράφου.— Εις τήν αυλήν πλησίον τής δεξαμενής ύπήρχον δύο μεγάλαι 
φιλύραι, τών οποίων τά άνθη άνέόιδον κατά Μαΐον εύχάριστον ευω
δίαν καί τό άρωματώδες αυτών αφέψημα έχρησιμοποιεΐτο από δλους
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τούς ένορίτας, διότι, διενέμετο δωρεάν κατ’ αναλογίαν των μελών 
έκάστης οίκογενείας.

2ον) Ό  ιερός Ναός τον Πρωτομάρτνρος 'Αγίον Στεφάνου  (μετο- 
χιον της Μονής Λαύρας τού 'Αγίου "Όρους L). 'Ως πριότη χρονολογία 
της οΐκοδομήσεώς του άναφέρεται το έτος 7124 από κτίσεως κόσμου 
ήτοι 1616 μ. X. 'Έκτοτε μέχρι των ημερών μας έγιναν πολλαί έπι- 
σκευαί και ανακαινίσεις. Εις τα κελλία τού Μετοχιού διέμενον οι 
Λαυριώται μοναχοί και ό Προηγούμενος. Πολλοί έκ τούτων κατά δια
φόρους έποχάς ήσαν εύπαίδευτοι καί άνελάμβανον την διδασκαλίαν 
τών θρησκευτικών καί φιλολογικών μαθημάτων εις τό Κεντρικόν Ε λ 
ληνικόν Σχολεΐον (Γυμνάσιον),

Τό μετόχιον, εντός τού ’Άστεως είχε μικράν ενορίαν άλλ’ ή ενο- 
ριακή αυτού δικαιοδοσία εκτός τού "Άστεως, εις τάς προς Άνατολάς 
καί Βορείως συνοικίας, δπου οι κάτοικοι ειχον τά καταστήματά των 
καί κατοικίας των, ήτο μεγάλη καί προσοδοφόρος. 'Υπάρχει ή γνώμη 
δτι ή επικράτησις τών 'Αγιορειτών εις την περιοχήν ταύτην προήλθεν 
έκ τής ανάγκης τών υποδούλων Έλλήνοον νά έχουν την προστασίαν 
τών καλογήρων, οίτινες εύθαρσώς έμεσίτευον παρά τοΐς άρχηγοΐς 
τών Γ3νιτσάρων καί έπετύγχανον πολλάς διευκολύνσεις. *0 ί. ναός 
τού ‘Αγίου Στεφάνου είχε κώδωνα κατασκευής τού 'Αγίου 'Όρους.

Οΐ δύο οΰτοι ί. ναοί εύρίσκοντο πλησίον τού Β. Α. τείχους τού 
"Άστεως καί δταν τό τείχος κατηδαφίσθη κατά τό έτος 1870 έκρίθη 
σκόπιμον νά διανοιγώσιν από τάς αύλάς τών ’Εκκλησιών δίοδοι' προς 
την εκτός τού "Αστείος οδόν μουμτζίδα)ν προς εύκολον διάβασιν τών 
πολιτών. Μετά την δύσιν δμους τού ήλιου αί σιδηρά! θύραι τών διό
δων έκλείοντο καί οί διαβάται ήκολούθουν την προς τάς πύλας τού 
’Άστεως Κουλέ-καπού καί Τόπ-καπού είσοδον καί εξοδον.

3ον) Ό  ί. ναός τον ‘Αγίον Ίω άννον τον Θεολόγου. (Σιναϊτικόν 
Μετόχιον). "Έκειτο απέναντι καί εις μικράν άπόστασίν απο την Μη- 
τρόπολίν. ΠΊτο ρυθμού Βασιλικής α>ς καί οί δύο περιγραφέντες ναοί. 
Ειχεν τρούλλον υψηλόν καί ή χρονολογία οίκοδομήσειός του μένει ά
γνωστος, διότι ή εντοιχισμένη μαρμαρίνη επιγραφή λόγφ τών κατά 1

1) “Ορα Εύλογίου Κουρίλλα, 'Ο  “Αγιος Στέφανος έν Ά δρ ια νουπ όλει «τα- 
τριαρχικόν σταυροπήγιον καί Μ ετόχιον τής Μεγάλης Λαύρας τού Ά Φ ω νος, 
«Θρακικά», τόμ. 6, σελ. 247 -301.
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διαφόρκυς καιρούς άσβεστοεπιχρίσεων δεν ένεφάνιζε την χρονολογίαν 
κτίσεως. Κατά την γνώμην εύρωπαίων τινων ειδικών, οι όποιοι επε- 
σκέφθησαν την Ά δ /λ ιν  κατά τό έτος 1900, ή άνέγερσις τού ναού έγι- 
νε κατά τάς άρχάς τής 14ης έκατονταετηρίδος μ. X.

Εις τήν αυλήν τοϋ ναού ύπήρχον τά κελλία των Σιναϊτών μονα
χών και τού Προηγουμένου. Τό μετόχιον ενορίαν δεν είχε καί οί πόροι 
αυτού περιωρίζοντο εκ της περιφοράς αγίων λειψάνων προς προσκύ- 
νησιν υπό τών χριστιανών κ α θ ’ δλην την εκκλησιαστικήν επαρχίαν 
τής Άδριανουπόλεως καί τών άλλων γειτονικών επαρχιών.

Οί Τούρκοι έφέροντο μέ σεβασμόν προς τούς Σιναΐτας, διότι έκ 
παραδόσεως ελέγετο οτι ό Μωάμεθ, ό ιδρυτής τής Μουσουλμανικής 
θρησκείας, παρέδωκεν έγγραφον εις τον έν τφ 5Όρει Σι να 'Η γούμε
νον, διά τού οποίου διετάσσοντο σι Μουσουλμάνοι ν’ άναγνωρίζωσι 
τούς ευκτήριους οίκους τών Χριστιανών (ϊμπαδέτ-γερί) ώς άσυλα σε
βαστά καί απαραβίαστα.

Ό  ναός ούτος έξηκολούθει μέχρις εσχάτων να χρησιμοποιή σή- 
μαντρον σιδηρούν κρεμάμενον από τίνος δένδρου, διότι ελλείψει πό
ρων δέν κατορθώ θη ν ’ απόκτηση κώδωνα.

Προ πεντήκοντα περίπου ετών ή ί. Μονή τού ’Όρους Σινά εξε- 
χώρησε τό μετόχων τούτο εις τήν Δημογεροντίαν Άδ/λεως καί έκτοτε 
ό ιερός ούτος ναός έχρησιμοποιείτο ως παρεκκλήσιον τής Μητροπό- 
λεως. Διωρίζετο παρά τοϋ Μητροπολίτου ίερεύς εφημερεύουν, τού 
όποιου αί πενιχραί εισπράξεις ήσαν επαρκείς διά τάς άνάγκας τής οί- 
κογενείας του, έφ ’ όσον τώ παρεχωρεΐτο καί ή κατοικία του δωρεάν 
εις τά κελλία τού μετοχιού.

4ον) Ό  1· ναός της Μεταμορφώσεως τον Χ ρ ίστον  κτισθείς κατά 
τό έτος 1703 πλησίον τής πύλης Μπαλούκ-ΓΙαζάρ (Ιχθυαγοράς).

5ον) Ό  L ναός της Γεννησεως της Παναγίας (Κολυκαραίας) κτι- 
σθείς κατά τό έτος 1701 πλησίον τού ναού Χριστού, εις πύλην Ταούκ- 
καπού (Όρνιθαγορά). Άμφότεροι ειχον μεγάλας δεξαμενάς, εις τάς 
οποίας οί ίχθυοπώ λαι εφύλαττον ζωντανά τά ψάρια, τά όποΐα έψά- 
ρευον από τούς ποταμούς. Τά ψάρια ταύτο έπωλούντο εις τήν ιχθυα
γοράν, εκτιθέμενα ζωντανά καί κολυμβώντα εντός μεγάλων σκαφών, 
πού είχε πόσιμον νερό.

Εις τός αύλάς τών δύο τούτων Εκκλησιών ύπήρχον καί τά συνή
θη  άρχονταρήκια (γραφεία τών Επιτρόπων) καί άλλα διυμάτια διά



τούς ιερείς, ίεροψάλτας καί κανδηλάπτας καί τά απαραίτητα κηρο
ποιεία.

Εις την Β. πλευράν της Εκκλησίας Χριστού ύπήρχεν θάλαμος 
εις τον οποίον ένεκλείοντο οι φρενοβλαβείς, διότι οι συγγενείς αυ
τών ήλπιζον νά θεραπευθώσιν οί άρρωστοί των διά της θείας χάριτος. 
Ό  μόνος δμως τρόπος της θεραπείας των ήτο ό κ α θ ’ έκάστην ραβδι
σμός των πασχόντων υπό των κανδηλαπτών, διότι ένομίζετο δτι ό τρό
πος ουτος συνετέλει προς σωφρονισμόν.

Ευτυχώς ή παλαιά αύτη εξ άμαθείας μέθοδος έγκατελείφθη προ 
ετών καί τό φρενοκομεΐον τούτο έπαυσε νά δέχηται φρενοβλαβείς, 
διότι οί πάσχοντες μετεφέροντο εις τον I. ναόν τών Ταξιαρχών, δπου 
ή διαμονή των ήτο σχετικώς καλύτερα, καθότι τό άνήλιον καί ανθυ
γιεινόν διαμέρισμα τής Εκκλησίας τού Χριστού ήτο τελείως ακατάλ
ληλον καί παρηκολουθοΰντο υπό τών ιατρών.

Εις την Β. Δ. γωνίαν τού ναού τής Πκναγίας ύπήρχεν ένα πηγά
δι ή άγιασμα από τό όποιον οί ευλαβείς χριστιανοί καί ιδίως αί γυ
ναίκες έπαιρναν νερό όχι κατάλληλαν προς πόσιν, άλλ“ οπωσδήποτε 
θεα>ρούμενον ως ιαματικόν καί εξαγνιστικόν. Υ πή ρχε  καί μαρμάρινη 
πλάξ εις τήν οποίαν μέ κεφαλαία γράμματα ήτο ή γραμμένη ή καρ- 
κινική επιγραφή «Νιψονανομήματαμημόνανοψιν».

Ή  επωνυμία «Κολυκαραία* κατά τινας λέγεται δτι προέρχετα1 
εκ τής παραφθοράς τών λέξεων : Καλή κάρυά, διότι εις τήν εύρύχω- 
ρον αυλήν τής ’Εκκλησίας Παναγίας εύρίσκετο προ χρόνων μεγάλη 
καί πολύκλαδος κάρυά, ή οποία κατόπιν άντικατεστάθη μέ μίαν επί
σης μεγάλην καί εύσκιον πλάτανον. Ή  εικασία δμως δτι αί λέξεις κ α- 
λ ή κ ά ρ υ ά  διά παραφθοράς έσχημάτισαν τήν λέξιν «Κολυκαραία* 
δεν φαίνεται ικανοποιητική. Είς τάς δύο ταύτας Εκκλησίας ήχουν κώ
δωνες εγχωρίου κοτασκευής, τών οποίων ό χύτης ήτο ειδικός, διότι 
έξέμαθε τήν τέχνην είς χυτήρια Ρεοσσικά.

6ον) 'Ο  ί. ναός τον *Αγίου Νικολάου, ευρισκόμενος εις τό μέσον 
σχεδόν τού ’Ά στεως ήτο υψηλός μέ δύο ορόφους τού γυναικωνίτου. 
Φωτεινός καί ωραίος. Έ κτίσθη  κατά τό έτος 1600 καί έκτοτε επε- 
σκευάσθη πολλάκις καί έξωραίσθη. Μετά τον Κριμαϊκόν πόλεμον 
έγινεν ή τελευταία γενική επισκευή, διά τήν οποίαν ή αυλή πού 
Τσάρου τής Ρωσσίας προσέφερε γενναίαν συνδρομήν είς χρήματα καί 
πολυτελή ιερά άμφια. 'Η  ενορία τού ναού τούτου δεν ήτο μεγάλη} 
άλλ’ άπετβλεΐτο κατά τούς τελευταίους χρόνους από κατοίκους εύπο
ρους, κυρίιος επιστήμονας, εμπόρους καί τραπεζίτας, οί οποίοι εφιλο-
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τιμούντο νά διατηρώσι τον ναόν tojv άξιοπρεπώς καί κατεβάλλετο 
φροντίς νά έχωσιν ίεροψάλτας καί εφημέριον καλλιφώνους.

Ε ντό ς  τής αυλής Εκκλησίας ταύτης δεξαμενή ή βρΰσις δεν ύπήρ- 
χει άλλα δεν έλειπε τό απαραίτητον άρχονταρήκι καί το παρακείμε
νον δημοτικόν  σχολεΐον, τό όποιον πρότερον είχε μεγάλην καί εύρύ- 
χουραν αίθουσαν αλληλοδιδακτικού σχολείου καί ακολούθως είχε τάς 
δυο κατο)τέρας τάξεις τής πλήρους εξαταξίου ’Αστικής σχολής, τής 
οποίας αί άνώτεραι τάξεις έστεγάζοντο εις τον κάτω όροφον τοΰ ευρύ
χωρου ‘Ελληνικού Γυμνασίου. Εις την Εκκλησίαν τοΰ ‘Αγίου Νικο
λάου υπήρχε καί ό εκ Ρωσσίας δωρηθεΐς κώδίυν, ενώ πρότερον τό σι- 
δηροΰν σήμαντρον έχρησιμοποιεΐτο διά την πρόσκλησιν των χριστια
νών είς τάς διαφόρους ιεροτελεστίας.

7ον) Ό  I, ναός τής 'Αγίας Παρασκευής (Μετόχων τοΰ Παναγίου 
Τάφου). Έ κτίσθη  κατά τό έτος 1703 καί έκτοτε όλίγαι έπισκευαί. έγι
ναν. Καί τό μετόχων τοΰτο ενορίαν δεν ειχεν, πλήν όλιγίστων οικιών, 
ευρισκομένων πλησίον τής Εκκλησίας. Οί δέ μοναχοί αυτών περιωρί- 
ζοντο είς την περιφοράν τών αγίων λειψάνων είς διαφόρους κωμοπό- 
λεις καί χοοριά. Ή  θέσις τοΰ Μετοχιού τούτου δεν απείχε πολύ από 
τον ναόν τοΰ ‘Αγίου Νικολάου.

Είς την αυλήν τής ’Εκκλησίας υπήρχε δεξαμενή καί ανθόκηπος 
καθώς καί τά κελλία τών μοναχών καθώς καί τό άρχονταρήκι. Ό  
κοόδων τής Εκκλησίας είχε κατασκευασθή εις τά χυτήρια τών ‘Ιερο
σολύμων, άλλά δεν ειχεν εξαιρετικόν ή έντονον ήχον, ώς τών άλλων 
Εκκλησιών.

Ψάλτας καλλιφώνους καί γνώστας βαθεΐς τής Εκκλησιαστικής 
Μουσικής δεν είχεν. Ε νθυμ ούντα ι  όμως οί σύγχρονοι συμπολΐταί μας 
τον λόγων, εύτράπελον καί πάντοτε πρύσχαρον ’Αθανάσιον Χρυσο- 
λόγην, δστις επί σειράν πολλών ετών άντί ελάχιστου μισθού κατείχε 
τήν θέσιν τοΰ δεξιού ψάλτου. Οΰτος έν Ά θ ή να ις  οπού διέμεινεν επί 
πολλά ετη καί μετά τό πέρας τών γυμνασιακών σπουδών του επεδό- 
θη  είς τήν δημοσιογραφικήν υπηρεσίαν καί συνέγραψε καί τινα ιστό" 
ρικά έργα εκ τών οποίων τό κυριώτερον είναι «ό Βάσος ό Δυοβουνιώ- 
της». ΤΗτο άγαπητός είς τούς κύκλους τών λογίων τής εποχής του καί 
δ άττικός ουρανός διεμόρφωσε τον χαρακτήρά του με έμφάνισιν χα- 
ρίεσσαν, εύτράπελον ή δέ άείμνηστος βασίλισσα ’Ό λγα  τον έπωνό- 
μασε Χρυσολόγην διά τήν ευγλωττίαν του, ένφ πρότερον έφερε τό 
επώνυμων Μπασμαγγάνο^φ, διότι ό πατήρ του ήτο βουλγαρικής κα. 
ταγωγής καί οί άδελφοί του άπέκλιναν προς τον βουλγαρισμόν, ένφ ό
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αείμνηστος Χρυσολόγης εύπαρρησιάστως συχνά έλεγε «δεν άρνούμαι 
τήν φυλετικήν καταγο)γήν μου, άλλ’ είμαι εις άκρον φιλέλλην, διότι 
άνετράφην και έξεπαιδεύθην εις τήν Ελλάδα, εις τήν οποίαν χρεω- 
στώ τήν πνευματικήν ζωήν μου.

8ον) ‘Ο ί, ναός του 'Αγίου Ί ω ίν ν ο υ  του Προδρόμου (του Βαθέως), 
επονομαζόμενος ούτω ίσιας διότι τό κτίριον αυτού ήτο κατά το ήμι- 
συ εις το υπόγειον, εις τό όποιον κατήρχετό τις μέ λιθίνην κλίμακα 
17 βαθμιδών. Έ κ τ ίσ θ η  κατά τό έτος 1600' περίβολον δεν είχεν ό)ς 
αί άλλαι Έκκλησίαι καί οι τοίχοι τοΰ καθολικού του ναοϋ έφθανον 
εις ύψος άναστήμοτος υψηλού άνδρύς, δστις ήδΰνατο ευκόλως νά 
ψαύη τάς κεραμίδας τής στέγης. Αί δυο πλευραί του ναοΰ τοΰτου ό 
Δ. καί ό Β. ευρίσκοντο εις τον λιθόστρωτου δρόμον καί αϊ άλλαι δύο 
πλευραί ή Α. καί ή Ν. συνο)ρεύοντο μέ γειτονικάς οικίας.

Τό άρχονταρήκι εύρίσκετο εις τό απέναντι προς δυσμάς κτήμα, τό 
όποιον πρότερον έχρησίμευεν ώς παρθεναγωγείου, περιέχον τρεις τά
ξεις δημοτικού σχολείου. *Η λειτουργία τού εκπαιδευτηρίου τοΰτου 
προ πολλού έπαυσε, διότι έκρίθη σκοπιμωτέρα ή συγχώνευσις των τά
ξεων αυτού μέ τάς τού κεντρικού Παρθεναγωγείου.

Καί ό ναός ούτος ειχεν αποκτήσει κώδωνα μετά τήν κατάργησιν 
τής χρήσεως των σιδηρών σήμαντρων.

’Από διηγήσεις γερόντιου ύπήρχεν ή πληροφορία δτι άφού έξε- 
δόθη τό σουλτανικόν φιρμάνι διά τήν οϊκοδόμησιν τής Εκκλησίας οι 
έν Ά δ/πόλει φανατικοί Γενίτσαροι παρενέβαλεν εμπόδια καί οί ένο- 
ρΐται ήσαν στενοχωρημένοι πολύ. Κατώρθωσαν δμως οί προύχοντες 
τής Ελληνικής Κοινότητος νά δωροδοκήσιοσι τον αρχηγόν των άπει- 
θάρχων Γενιτσάρων, δστις συνεβούλευσε τούς ενδιαφερομένους χρι
στιανούς νά κτίσωσι τήν Εκκλησίαν εις υπόγειον, εργαζόμενοι έν καί
ριο νυκτός μέ τό ημίφως μικρών κηρίων καί κανδηλών καί χωρίς νά 
κάμνωσι κρότον μέ τάς σκεπάρνας καί τά σφυριά των. Τά ξύλα καί 
αί σανίδες έκαρφώνοντο επιτηδείους άφού μεταξύ τού καρφίου καί 
τού σφυρίου έτοποθετειτο τεμάχιον στυπίου ή ]άλλου τίνος τεμαχίου 
ράκους. ’Έτσι μέ τήν κοπιώδη καί άγιονιιόδη εργασίαν τών τεχνι
τών έτελείωσεν ή οΐκοδόμησις καί έτοποθετήθησαν επί τής στέγης αί 
κεραμίδες. Κατά τήν ερμηνείαν τού ιερού νόμου τών μουσουλμάνων 
«εστεγασμένος ευκτήριος οίκος τών χριστιανών δέν επιτρέπεται νά 
κατεδαφισθή». Εύρέθησαν δθεν οί Γενίτσαροι προ τετελεσμένου γε
γονότος καί έπαυσαν νά άντενεργώσι. ’Ακολούθως έγινεν ό εσωτερι
κός διάκοσμος τοΰ ναού, δστις ήτο μάλλον πενιχρός' ό φωτισμός
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τής ’Εκκλησίας από τά μικρά παράθυρα τής Εκκλησίας ήτο μάλλον 
ανεπαρκής. Ε σχάτω ς έπληροφορήθην οτι και εις άλλας πόλεις και 
χωρία τής Θράκης ναοί του ‘Αγίου ΙΙραδρόμαυ ήσαν κτισμένοι εις 
βάθος. Ε ν τε ύ θ ε ν  εχομεν και την επωνυμίαν του ‘Αγίου Ίωάννου του 
Βαρέως ή Βαθέως κτλ.

Εις την συνοικίαν δπου έ'κειτο ή Εκκλησία αυτή, ήτοι Ν. Δ. των 
Εκκλησιών ‘Αγίου Νικολάου καί ‘Αγίας Παρασκευής, αί μονόροφοι 
καί διοόροφοι καί σπανίως τριώροφοι οϊκίαι ήσαν πολύ πυκνά κτισμέ
νοι καί εις δρόμους σκολιούς καί άνευ ριμοτομίας ή σχεδίου κανονι
κών δρόμων. Οί κάτοικοι τής συνοικίας ταΰτης, "Ελληνες κατά τό πλεΐ- 
στον καί ολίγοι ’Αρμένιοι, ήσαν φιλόπονοι οίκοκυραΐοι καί εύποροι 
επιτηδευματίαι καί άπετέλουν ενορίαν ικανοποιούσαν τούς δύο εφη
μερίους καί τούς ίεροψάλτας καί κανδηλάπτας. Εις την ενορίαν τού
την προσετέθησαν καί αί οίκίαι αί άνήκουσαι άλλοτε εις τον ί. ναόν 
τού ‘Αγίου Δημητρίου, δστις άπετεφρώθη κατά τό έτος 1700. Τής 
Εκκλησίας ταΰτης διεσιύθη μικρά γωνία τής οικοδομής, ή οποία διε- 
σκευάσθη εις είδος τι παρεκκλησίου, εις τό όποιον μετέβαινον διά να 
προσκυνήσουν την εικόνα τού Μυροβλήτου ‘Αγίου Δημητρίου καί ή- 
ναπτον κηρία οί ευλαβείς χριστιανοί.

Κατά την 26ην ’Οκτωβρίου έκαστου έτους ετελεΐτο αρχιερατική 
λειτουργία εις τον ί. ναόν τού Προδρόμου καί μετά την άπόλυσιν ό 
κλήρος καί τό εκκλησίασμα μετέβαινον με τάξιν λιτανείας εις τό πα- 
ρεκκλήσιον τού ‘Αγίου Δημητρίοΐ', δπου ετελεΐτο παράκλησις. ’Αλλά 
καί κατά τήν εορτήν τού ‘Αγίου Μηνά (11 Νοεμβρίου) ετελεΐτο εις 
την Εκκλησίαν τού Προδρόμου αρχιερατική λειτουργία.

Ευλαβής ενορίτις διετήρει εις δωμάτιον τής οικίας της, διε- 
σκευασμένον εις είδος παρεκκλησίου, μίαν εικόνα θαυματουργόν τού 
‘Αγίου Μηνά. Ή  είκοδν μετεφέρετο εις τήν εκκλησίαν τού Προδρόμου 
όπόθεν μετά τήν λειτουργίαν μετεφέρετο εν πομπή εις τήν οικίαν τής 
κατόχου. Οί χριστιανοί καθούς καί τούρκοι Άδριανοπουλΐται παρεδέ- 
χοντο ότι ή θαυματουργός είκών τού ‘Αγίου έχρησίμευεν διά τήν άν- 
εΰρεσιν των τυχόν χανομένων διαφόρων αντικειμένων. Καί ό'ντως πα- 
ρετηρήθη οτι ή μετά πίστεως παράκλησις των ενδιαφερομένων προς 
τον "Αγιον ετελεσφόρει κατά τό πλεΐστον καί οΰτω έσχηματίσθη ή 
κοινή πεποίθησις οτι οποίος χάνει άντικείμενον, προσφιλές εις αύτόν, 
έπρεπε νά προστρέξη εις τήν συναντίληψιν τού ‘Αγίου Μηνά. Ή  πί- 
στις αύτη διά τήν άνεΰρεσιν χαμένων αντικειμένων διά τής βοηθείας 
τού ‘Αγίου Μηνά είναι διαδιδομένη καί εις άλλα μέρη τής Ελλάδος.

Πλησίον τής Εκκλησίας τού Προδρόμου βρΰσις ή δεξαμενή δεν
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ύπήρχεν, άλλ’ ή συνοικία, είχε παλαιάς βρύσεις κατασκευασθείσας 
από τούς Τούρκους εις πολύ παλαιοτέραν εποχήν, κατά τον 14ον 
αιώνα,

9ον) 'Ο  ί. ναός των Ταξιαρχών, κτισθείς κατά τό έτος 1609 καί 
εκτοτε πολλάκις επισκευαστείς, έ'κειτο Ν. Δ. τοϋ Προδρόμου, πλη
σίον τής πύλης Κετσετζιλέρ. Εις την αυλήν τής Εκκλησίας, ταύτης 
υπήρχε δεξαμενή καί πολλά δωμάτια μεταξύ των οποίων καί τό άρ- 
χονταρήκι ώς καί δωμάτιον ιδιαίτερον χρησιμεϋον ώς έξομολογητή- 
ριον. Συνήθως εις τήν Εκκλησίαν ταύτην καί τήν-τοϋ Χριστοϋύπήρ- 
χον γέροντες σεβάσμιοι ιερείς, εκτελοϋντες τό καθήκον τού πνευματι
κού. Ά κ ε ΐ  μετέβαινον έκ των διαφόρων ενοριών τού ’Άστεως καί των 
προαστείων οί χριστιανοί διά τό μυστήριον τής μετανοίας. Οι γέρον
τες πνευματικοί εξομολογηταί ήσαν κοινοί ιερείς μέτριας μαθήσεως, 
καθώς δλοι οί συνάδελφοί των, αλλά διά τής πολυχρονίου πείρας καί 
τής μελέτης τού Πηδαλίου είχαν αποκτήσει τήν δέουσαν ικανότητα 
τού νά καθίστανται σεβαστοί καί πειστικοί διά των συμβουλών των 
εις τούς ευλαβείς χριστιανούς.

Εις τούς εννέα ναούς τού Ά σ τεω ς  ώς καί τών προαστείων αί δι- 
άφοραι συντεχνίαι ετέλουν κατ’ έτος πανηγύρεις δι’ αρχιερατικής λει 
τουργίας. Ούτω δτι εις τήν ί. Εκκλησίαν τόδν Ταξιαρχών ή Συντεχνία 
τών κρεοπωλών τή 8η Νοεμβρίου έτελεί πανήγυριν' κατ’ άρχαίον έθι- 
μον οί κρεοπώλαι από τής προτεραίας τής ημέρας εκείνης επαυον νά 
σφάζωσι ζα>α καί νά πωλώσι κρέας μέχρι τής παραμονής τών Χριστου
γέννων. Τό εθιμον τούτο τού νά μή σφάζωσιν ζώα ώνόμαζον οί Τούρ
κοι μπουτσάκ σιλιμί ήτοι σπογγισμόν τών μαχαιριών τοον.

’Από τούς εννέα ιερούς ναούς τού Α στείος  οί δύο, ήτοι τού Χρι
στού καί τής Ποναγίας εκάησαν κατά τήν μεγάλην πυρκαϊάν τού 1905 
οί δε τρεις ό τού 'Αγίου Νικολάου, τής 'Αγίας Παρασκευής καί τού 
Προδρόμου εκάησαν κατά τήν πυρκαϊάν τού 1914 καί έμειναν ά θ ι
κτοι καί λειτουργούντες μέχρι τής εξόδου μας (Όκτιόβριον τοϋ 1922) 
οί τέσσαρες ναοί νής Μητροπόλεως, τοϋ 'Αγίου Στεφάνου, τοϋ Σιναϊ- 
τικοϋ καί τών Ταξιαρχών. ’Από τοϋ έτους 1907 ήτοι δύο έτη μετά τήν 
μεγάλην πυρκαϊάν εις τον ί. ναόν τής Παναγίας τής Κολυκαραίας, 
μετά πρόχειρον άνοικοδόμησιν έτελεΐτο τακτικώς ή θεία  λειτουργία, 
χωρίς νά συντελεσθή πλήρως ή επισκευή καί δ εσωτερικός έξωραίσμός 
καί συντελεσθώσι τά εγκαίνια, διότι ή ενορία αυτή έπεξετείνετο καί 
εις τού μακράν απ’ αυτής άπόστασιν εις τήν περιοχήν τώ»ν λαχανοκή
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πων, ol όποιοι εύρίσκοντο εις ΝΔ. μέρος τής πόλεως, παρά τάς δχθας 
-ών τριών ποταμών 'Έβρου, "Αρδου καί Τόνσου.

10ον) Ό  ϊ. ναός τον Μεγαλομάρτνρος ‘Αγιον Γεωργίου εύρίσκετο 
έξωθι τοϋ "Αστεως, είς την ΒΔ. πλευράν αύτοϋ μεταξύ τοϋ πύργου 
Ίλί-μπουργοϋ, πλησίον τής όχθης τοϋ ποταμού Τόνσου.

Ή  αρχική οικοδόμησις τοϋ ναοϋ τοΰ του έγινε κατά τό έτος 1G53, 
άλλα μετά παρέλευσιν 140 ετών ήτοι κατά το έτος 1793 άπεφασίσθη 
ή άνοικοδόμησις αύτοϋ καί επέκτασις είς μεγάλας διαστάσεις διά νά 
δύναται νά περιλαμβάνη τό πολυπληθές εκκλησίασμα τής μεγάλης 
ενορίας του, ή οποία περιελάμβανε· τό μέγα προάστειον Ίλδιρίμι και 
τά πλησίον τοΰτου δυο μικρά, τό Κούμ-μαχαλέ καί Γενί-Ίμαρέτ ευ
ρισκόμενα είς τήν απέναντι όχθην τοΰ ποταμού Τόνσου καί τά δυο 
έ'τερα πλησίον άλλήλιον κείμενα προάστεια τοϋ "Άτ-Παζάρ καί Τσερ- 
κέφ, ευρισκόμενα εντεύθεν τού ίδιου ποταμού καί όχι είς μεγάλην ά- 
πόστασιν από τήν εϊρημένην Εκκλησίαν. Αί διαστάσεις τής Εκκλησίας 
ταΰτης είς πλάτος καί μήκος ήσαν ΐσαι μέ τάς τής Μητροπόλεως καί ό 
γυναικωνίτης ήτο διοόροφος.

Τό τέμπλον τού ναού τοΰτου, ό αρχιερατικός θρόνος, ό άμβων 
κτλ. ήσαν πλούσιας καλλιτεχνικής κατασκευής. Σημειωτέον δτι παλαι- 
ότερον δεν έπετρέπετο εις τούς χριστιανούς νά έχωσιν Εκκλησίας εις 
τά προάστεια, άλλ* απλώς ευκτήριους τινάς οίκους, όπου παρέμεινον 
εκ περιτροπής ιερείς τινές εκ τών εκκλησιών τοϋ "Αστεως, οι όποιοι 
ετέλουν κατεπειγοΰσας τινάς ιεροπραξίας, ώς βαπτίσεις, εύχέλαια, με
ταλήψεις καί μνημόσυνα.

’Από τοϋ έτους όμως 1829, δτε ΰπεγράφη εν Άδριανουπόλει ή 
Ρθ)σσοτουρκική συνθήκη, ήρχισε νά πνέη άνεμος επιείκειας υπέρ τών 
χριστιανών υπηκόων τής Αυτοκρατορίας. Ούτως ό ιερός ναός τοϋ 'Α- 
γίρυ Γεωργίου επί πολλά έτη από τής ΐδρΰσειυς αύτοϋ έπήρκει είς 
τάς θρησκευτικός άνάγκας πέντε προαστείων, εκ τών οποίων ιδίως τό 
Ίλδιρίμι είχε πληθυσμόν αμιγή Έλληνορθόδοξον. Ειδον τον κώδικα 
τής Εκκλησίας ταΰτης, χρονολογοΰμενον από τής οίκοδομήσεως αυτής 
καί από τήν μελέτην αύτοϋ διατηρώ από μνήμης όσα αναγράφονται έν 
αύτφ ιδίως διά τάς δαπάνας αύτής διά τήν κτίσιν, αί όποΐαι άνήλθον 
είς γρόσια 250000 εν δλφ ήτοι πλέον τών 500.000 χρυσών φράγκων( 
διότι τό γρόσιον τής εποχής εκείνης διετιμάτο είς δΰο ή δΰο καί ήμισυ 
φράγκα χρυσά γαλλικά.

Ό  εσωτερικός διάκοσμος τής Εκκλησίας ταΰτης ήτο πλοΰσιος 
συνιστάμενος από εικόνας, έργα καλλιτεχνών άγιογράφων, από άργυ-
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ρά καί επίχρυσα επικαλύμματα αυτών, από πολυτελείς καί βαρυτί
μου πολυελαίους καί πολυκάνδηλα, αργυρά καί επίχρυσα κατά τό 
πλεΐστον, από σταυρούς καί πολλαπλά ζεύγη έξαπτερύγοον καί μανου
άλια κτλ. τά όποια προήρχοντο από αφιερώματα ευλαβών ενοριτών ή 
έν γένει οικονομική εύρωστία ήτο καταφανέστατη.

Ε ντός  τοΰ καθολικού τού ί. ναού ύπήρχεν ιδιαίτερον παρεκκλη
σίου τιμώμενον επ ’ δνόματι τού ‘Αγίου Σπυρίδωνος , δπου κατ’ έτος 
την 12ην Δεκεμβρίου έτελεΐτο άρχιερατική λειτουργία, πανηγυρίζού- 
σης τής πλούσιας συντεχνίας των παντοπωλών. Πλησίον τού παρεκ- 
λησίου τούτου ύπήρχεν εις τήν Ν. Λ. γωνίαν τού ναού ιδιαίτερον δω
ματίου, εις τό όποιον μεταξύ άλλων υπήρχε καί είκών, μεγάλου μεγέ
θους τού 'Αγίου Γεωργίου με επικάλυμμα άργυροϋν έπίχρυσον καί 
έθεωρεΐτο θαυματουργός καί οί ευλαβείς χριστιανοί προσήρχοντο 
προς προσκύνησιν αυτής άνάπτοντες λαμπάδας καί άναρτώντες διά
φορα τιμαλφή αντικείμενα.

Ή  παράδοσις αναφέρει δτι απλοϊκός χριστιανός αντί άλλου αφιε
ρώματος έφερεν εις τον "Αγιον μίαν καλώς μαγειρευμένην δμελλέταν 
(σφουγγάτο) καί έτοποθέτησεν αυτήν κάτο^θι τής εικόνος. Μετά τήν 
άναχώρησιν αυτού άλλος επισκέπτης, πλούσιος ποιμήν, προσήλθε νά 
προσκύνηση καί αφού είδε τήν δμελέτταν καί παρετήρησεν δτι δέν 
ύπήρχεν άλλος τις ή κανδηλάπτης εκάθισε καί έφαγε με δρεξιν τήν 
εύοσμου δμελέτταν, ευχαριστών τον "Αγιον. Ά λ λ ’ όταν ήθέλησε νά 
σηκωθή δεν τό κατόίρθωνε, διότι ό "Αγιος τον έκράτει καθηλωμένου 
εις τό έδαφος. Μετενόησεν δ άμαρτήσας καί κλαίων πρσσέφερεν είς 
τον "Αγιον κατ’ άρχάς μίαν λίραν χρυσήν, κατόπιν δυό, τρεις μέχρι 
πέντε, οπότε επί τέλους κατώρθωσε νά σηκωθή καί ηύχαρίστησε διά 
τήν άπελευθέρωσίν του, άλλ’ είπε συγχρόνως καί τήν παροιμιώδη 
φράσιν : «"Αγιε μ Γιώργη, καλό είναι τό σφουγγάτο σου, άλλα τό πω- 
λεΐς πολύ ακριβά»·-.

Κατά τούς τελευταίους χρόνους πολλάκις παρετηρήθη δτι καί 
Τούρκοι ήναπτονλαμπάδας προ τής εικόνος του Α γ ίο υ  Γεο^ργίου, επ ι
καλούμενοι τήν προστασίαν αυτού διά τάς επιχειρήσεις των.

Ή  παράδοσις αϋτη λέγεται καί είς άλλα μέρη.
Είς τήν μεγάλην ταύτην ενορίαν ύπήρχον επτά ιερείς ύπηρετοΰν- 

τες είς τον ί ναόν τού Α γίου Γεωργίου καί μόλις Ιπαρχούντες εις 
τήν εκπλήρωσιν τοδν θρησκευτικών αναγκών τών ενοριτών. ’Ήκουσα 
παρά γερόντο^ν νά λέγουν δτι πολλάκις συνέπιπτε κατά τάς Κυριακάς

I
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να γίνωνται στέψεις μέχρις επτά ζευγών νεόνυμφων συγχρόντως εντός 
τής εύρυχοόρου Εκκλησίας.

Ε ν τό ς  τοΰ περιβόλου τής αυλής τοΰ ναοΰ ύπήρχον διάφορα δω
μάτια καί γραφεία διά τούς επιτρόπους (αρχονταρήκι) ιερείς και καν- 
δηλάπτας καθώς και μεγάλη καί ευρύχωρος αίθουσα των συνελεύ
σεων των κατά διαφόροας έορτάς πανηγυριζουσών συντεχνιών. "Υ
πήρχε καί αλληλοδιδακτικόν σχολεΐον, τό όποιον κατόπιν μετετράπη 
εις νηπιαγωγεΐον συγκοινωνούν με εύρύχωρον άνθοκήπιον.

Μετά την δοθεί σαν άδειαν από τοΰ έτους 1832 τοΰ ν ’ άποκτή- 
σωσιν οί Χριστιανοί Εκκλησίας εις τά προάστεια και άφοΰ εξεδόθη- 
σαν τά επί τούτω Σουλτανικά φιρμάνια έκτίσθησαν εις τά προάστεια 
Τλδιριμίου καί Κοΰμ-μαχαλέ αί κατωτέρω περιγραφόμεναι Έκκλησίαι 
καί έκτοτε ή μεγάλη κίνησις καί αί πρόσοδοι τής Εκκλησίας ‘Αγίου 
Γεωργίου ήλαττιυθησαν καί επ ’ εσχάτων συνετηροΰντο δυο μόνον 
ιερείς.

Εις τό κωδοναστάσιον τής Εκκλησίας ύπήρχεν άνηρτημένος μέ- 
γας κώδων, παράγων έντονον ήχον. ^Ητο έργον Άδριανουπολίτου 
χΰτου.

11ον) 'Ο ί. ναός της Ζωοδόχου Π ηγής εν Ίλ δ ιρ ιμ ίφ  ήτο εύρύχιυ- 
ρος, φωτεινός καί υψηλός μέ διώροφον γυναικωνίτην καί κ α θ ’ δλα 
άνταποκρινόμενος εις τάς άνάγκας τοΰ πολυπληθούς εις Ε λληνορθό
δοξους κατοίκους τοΰ προαστείου τούτου ως καί τοΰ γειτονικού προ- 
αστείου Γενί-Ίμαρέτ, τό οποίον είχε συνοικίας κατά συνέχειαν Τουρ- 
κικάς καί άλλας τοιαύτας Έλληνικάς. Τοΰ Τλδιριμίου οί κάτοικοι ήσαν 
δλοι "Ελληνες.

Ό  ί. ναός τής Ζο>οδόχου Πηγής έκτίσθη κατά τό 1833. Εις τον 
περίβολον τής αυλής του ύπήρχεν έγκατεστημένον τό Κοινοτικόν Νο- 
σοκομεΐον (Γραικικά σπιτάλια). Τοΰ νοσοκομείου τούτου ή ίδρνσις καί 
λειτουργία ανάγεται εις παλαιοτέραν εποχήν  από συντόμους πληρο
φορίας, αί όποΐαι αναγράφονται εις τούς παλαιούς κώδικας τής Κοι- 
νύτητος Άδριατουπόλεως, φαίνεται δτι διάφορα φιλανθρωπικά ιδρύ
ματα, ήτοι βρεφοκομεΐον, εκθετοτροφεΐον καί φρενοκομεία έλειτούρ- 
γουν μάλλον εν κρυπτή), ένφ> τό νοσοκομείον είχεν ανοικτάς τάς θύ- 
ρας του προς νοσηλείαν έν αύτφ καί αλλοθρήσκων ασθενών. Ε ν τ ε ύ 
θεν  ή συμπάθεια καί έκτίμησις προς τούς "Ελληνας των συνοίκων 
μουσουλμάνων, οί όποιοι άνεγνιόριζαν οτι οί χριστιανοί έξήσκουν τάς 
φιλανθρωπικάς των διαθέσεις προς συνανθριόπους των, ανεξαρτήτως 
φυλής καί θρησκεύματος, "Ετυχε νά άναγνώσω πολύτιμον κώδικα,
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δστις είχε γράψει κατά τό έτος 1673 και εφεξής, δταν κατά την επο
χήν εκείνην έπεσκέφθη την Άδριανούπολιν καί διέμεινεν εν αυτή επ’ 
αρκετόν χρονικόν διάστημα, ό Πατριάρχης 'Ιεροσολύμων Δοσίθεος φ ι
λοξενούμενος παρά των τότε Μητροπολιτών Άδριανουπόλεως, οΐτινες 
συχνά διεδέχοντο άλλήλους ήτοι των Νεοφύτου Β', Θεοφίλου, Γερα
σίμου, Νεοφύτου Γ', Κλήμενιος καί ’Αθανασίου Αλ Αί μεταλλαγαί 
αύται των Μητροπολιτών έγένοντο συχνά, διότι κατά την εποχήν εκεί
νην έπεκράτει ταραχώδης κατάστασις, λόγψ επιβολής τών Γενιτσάρων 
καί εξωτερικών τινών επεμβάσεων καί ό Σουλτάν Μεχμέτ ό Δλ πα- 
ρέμενεν έν Ά δ /λ ιν  έπ’ αρκετόν χρονικόν διάστημα μετά τού Μεγά
λου βεζύρου του Καρά Μουσταφά. Τον 1Ι]χην Δοσίθεον έβοήθει εις 
τάς ένεργείας του ό Μέγας Διερμηνεύς ΓΙαναγιωτάκης Νικούσιος.

Εις εγκύκλιον παραινετικήν πρός τούς χριστιανούς καί ίδίφ τούς 
ιερείς τών διαφόρων ναών τού ’Ά στεω ς μεταξύ άλλων γίνεται εν πα
ρόδιο λόγος περί τού Νοσοκομείου καί τού Ταμείου ’Ελέους (έκθετο- 
τροφείου καί ορφανοτροφείου). ΓΙαρέμεινεν εις την μνήμην μου τό 
ύφος καί τά υψηλά χριστιανικά διδάγματα τής εγκυκλίου. ’Ά ν  ό κώ- 
διξ εκείνος άνευρίσκετο πολλά θά  διεφωτίζυντο οί αρμόδιοι τής σήμε
ρον καί οί τού μέλλοντος ιστορικοί.Άλλ’ό κώδιξ εκείνος, δστις έφερεν 
εις τήν πρώτην του σελίδα έγχρωμον καλλιτεχνικήν εικόνα, παριστά- 
νουσαν τήν Άνάστασιν τού Θεανθρώπου, έξηφανίσθη καί μαεαίως 
άναζητηΟ·είς έν Ά θήνα ις ,  δπου μετεφέρθησαν τά ’Αρχεία τής Κοι- 
νότητος, δέν άνευρέθη. Τήν αυτήν άτυχώς τύχην ειχον καί οί άλλοι 
χειρόγραφοι κώδικες περί τούς τριάκοντα. ‘Όλοι ούτοι ειχον μετα- 
φερθή κατά τό 1922 εις Α θ ή ν α ς  καί έτοποθετήθησαν εις διαφόρους 
βιβλιοθήκας ή Μουσεία.

Αί αΐθουσαι τού άναφερθέντος Κοινοτικού Νοσοκομείου μετά 
τήν κατάργησιν αυτού κατά τό έτος 1880 αφού διεσκευάσθησαν κα
ταλλήλως, έχρησίμευον ώς γραφεία καί αΐθουσαι συνεδριάσεεον καί 
άναγνωστήριον τής υπό τήν ονομασίαν «Όμόνοια» ’Αδελφότητος τού 
Τλδιριμίου, Ιίαρόμοιαι ’Αδελφότητες ίδρύθησαν σχεδόν συγχρόνως 
καί εις τά προάστεια Κούμ-μαχαλέ, Κιγίκιον καί Κιρίσ-χανέ.

Περί τού σκοπού καί τής λειτουργίας τούτων θέλει γίνει έν ίδιαι- 
τέρφ κεφαλαία) εκτενέστερος λόγος. Κατ’ έτος τήν ΙΟην Φεβρουάριου, 
εορτήν τού 'Αγίου Χαραλάμπους, έτελεΐτο αρχιερατική λειτουργία εις 
μνημόσυνον τών ιδρυτών τού επί πολλά έτη άκμάσαντος Κοινοτικού 
Νοσοκομείου, τού οποίου από τού έτους 1856 καί μέχρι τής καταργή- 
σεως αυτού επίτροπος καί προστάτης ήτο ζηλωτής τις αγαθός καί 
φιλάνθρωπος πολίτης, καταγόμεεος εξ Τλδιριμίου, ονόματι Δημήτριος



Δεμίρογλους, όσης εφρόντιζε νά εξευρίσκη πόρους δια την συντήρη- 
σιν τοϋ φιλανθρο^πικού τούτου ιδρύματος, περιοδεύων εις Ρωσίαν, 
Βλαχίαν και αλλαχού τής Ευρώπης, συλλέγων συνδρομάς παρ’ ομογε
νών καί άλλων ορθοδόξων χριστιανών.

Ή  εμπάθεια δμως συμπολιτών του τινων, δεν άφήκε καί αυτόν 
άτρωτον καί άψογον καί κατήλθεν εις τον τάφον ό αείμνηστος μέ το 
παράπονον δτι αδίκους κατεσυκοφαντήθη. Κατόπιν δμως οί Ίλδιριμι- 
ώται άπεφάσισαν νά μνημονεύηται τό όνομα αυτού κατά την τελετήν 
τής 16ης Φεβρουάριου κατ’ έτος ώς ανώτερα» άναφέρεται.

Εις τήν περιοχήν τού ί. ναού τής Ζωοδόχου Πηγής υπήρχε τό 
άρχονταρήκι, τα γραφεία τών εφημερίων, τό εξομολογητάριον τού 
πνευματικού καί αί κατοικίαι τών κανδηλαπτών καθοός καί τό εργα- 
στήριον τούτων διά τήν κατασκευήν κηρίων καί λαμπάδων. ’Ολίγον 
εξωθι τού περιβόλου τής ’Εκκλησίας ύφίστατο καί τό Ιδιαίτερον εν- 
διαίτσμα τών πυροσβεστών. Ά λλα  περί τούτων καί περί τών εις άλλα 
παρόμοια ενδιαιτήματα, ευρισκόμενα πλησίον τών ’Εκκλησιών τού 
Ά σ τεω ς  καί τών προαστείων θέλει γίνει κατωτέρω εκτενέστερος 
λόγος.

Μετά τήν κατάργησιν τού Κοινοτικού Νοσοκομείου καί τήν διαρ- 
ρύθμισιν τών αιθουσών αυτού δι’ άλλας χρήσεις, άπεφασίσθη ή άνοι- 
οικοδόμησις υψηλού καί τριιορόφου κωδωνοστασίου επί τού οποίου 
ύπήρχον δύο κώδο^νες είς μεγάλος καί εις μικρότερος, οι όποιοι ήσαν 
προελεύσεως Ρωσσικής.

12ον) 'Ο ΐ. ναός τον προφήτου Ή λιου  εν τφ προαστείφ Κούμ- 
μαχαλέ εκτίσθη κατά τό ετου 1869. Ό  πρόεδρος τής Συντεχνίας τών 
μυλωνάδων κάτοικος τού ειρημένου προαστείου Νικόλας τσορμπατ- 
ζής έκ τού ταμείου τής συντεχνίας προσέφερε λ. Τ. χρ. εκατόν καί 
ήρχισεν ή οίκοδόμησις του παρεκκλησίου. Ευσεβής ένορϊτις ή Χατζή- 
Ζηνοβίου μόλις έπανήλθεν από τά 'Ιεροσόλυμα προσέφερε άλλας 100 
λ. χρ. καί ή οικοδομή άποπερατοδθη. Οί σύνοικοι Τούρκοι εμαθον δτι 
τό παρεκκλήσιον δεν είχεν φιρμάνι καί εσπευσαν μέ πελέκεις καί άλ
λα εργαλεία νά κατεδαφίσουν τό κτίριον. Ό  εύτολμος εφημέριος Χα
τζή Παπά Γεώργιος προέλαβε καί πριν φθάσουν οί Τούρκοι άφήρεσε 
τάς αγίας εικόνας καί τον άλλον διάκοσμον τού παρεκκλησίου καί δι- 
εσκεύασεν αυτό εις σχολεΐον συνοικιακόν, δπου συνήλθον παιδάρια 
ως μαθηταί. Μέ εύγλωττα επιχειρήματα εις γλώσσαν τουρκικήν ώμί- 
λησεν ό ίερεύς καί έπεισε τούς έκμανέντας Τούρκους ν ’ άποθέσωσι 
τάς άξίνας των καί ν’ άποταθώσιν ως καλοί φίλοι καί γείτονες είς
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τον Γενικόν Διοικητήν (Βαλή-πασάν) και τον Μητροπολίτην καί κα- 
τεπραυνθησα ν. Ταΰτα κατά την άφήγησιν το ο γέροντος δημοδιδασκά
λου κ. Μιχαήλ Νικολαΐ'δου, υιού τοϋ Νικολάου τσορμπατζή, δστις κατά 
την εποχήν εκείνην ών 5 —ΰ, ετών μέ άλλους συνομιλήκυυς του προσ- 
ήχθη εις το παρεκκλησίου, τό όποιον μετετράπη προχείρως εις γραμ- 
ματοδιδασκαλεΐον’δταν οί Τούρκοι ε’ισήλασαν εις την νεόδμητου οικο
δομήν μέ τά εργαλεία τω ν  είσήλθον εις τό "Αγιον Βήμα καί έκάθη- 
σαν δκλαδόν επί τής 'Αγίας Τραπέζης τά παιδιά, εις ερώπησιν προς τον 
Χ "ΙΙ"  Γεώργιον εϊ.ς τί. χρησιμεύει ή τράπεζα, άιροΰ τό κτίριον είναι σχο. 
λεΐρν, ετοιμότατα άπήντησεν ό ίερευς ότι έθιμον των χριστιανών είναι 
δταν οί μικροί μαθηταί διά πρώτη.ν φοράν πηγαίνουν εις το σχολείου 
νά ξαναβαπτίζωνται επί τής τραπέζης. Οί φανατισμένοι, άλλ’ αφελείς 
τούρκοι, παραδέχθησαν τήν δικαιολογίαν ταυτην καί μέ τήν Ισλαμι- 
κήν τοον επιείκειαν (μερχαμέτ) ύπεχώρησαν.

Ό  τσορμπατζής Νικόλας κατέφυγεν εις Καραγάτς καί έφιλοξενή- 
θη  επί 15 ημέρας εις τό αρχοντικόν κονάκι (μέγαρον) του τσελεμπή 
Μπερτομέ φραγκολεβαντίνου έμπορου-βιομηχάνου ή μάλλον τοκογλύ
φου, δστις είχε συμφέρον νά προστατευη τούς πελάτας του. Έ ν  τφ 
μεταξύ ό Γενικός Διοικητής καί ό Μητροπολίτης εξοικονόμησαν τά 
πράγματα καί ένηργήθη άρμοδίως ή έκ των ύστερων έκδοσις του 
φίρμα νίου.

Αί έλληνικαί οίκογένειαι τού προαστείου ήσαν περίπου 150' ύπήρ- 
χον καί ισάριθμοι σχεδόν τουρκικαί οίκογένειαι. Πλησίον τής έκκλη- 
σίας ύπήρχον καί αί συνήθεις αΐθουσαι ή δοήιάτια των Επιτρόπω ν 
(άρχονταρήκι), τού ίερέως καί τού κανδηλάπτου. Ε π ίσ ης υπήρχε καί 
ιδιαιτέρα αίθουσα εις τήν οποίαν έστεγάζετο ή ’Αδελφότης τού μι
κρού τούτου προαστείου, ασκούσα μεγάλην επίδρασιν επί των κατοι
κούν τού προαστείου προς πνευματικήν άνάπτυξιν αυτών καί καλλιέρ
γειαν τού εθνικού φρονήματος. Εις τά προάστεια Ίλδιρίμιον καί 
Κούμ-μαχαλέ, τό κεντρικόν υδραγωγείου τής Άδριανουπόλεως δεν 
ειχεν διακλάδωσιν καί οί κάτοικοι αυτών ύδρεύοντο από φρέατα ή 
μετεκόμιζον νερό από τον "Αρδαν. ‘Υπήρχε μικτόν δημοτικόν σχο
λείου διτάξιου. Οί περισσότεροι μαθηταί έσυνέχιζον τά μαθήματα 
το)ν εις τά έν Τλδιριμίω σχολεία καί μάλιστα εις τό εν αύτφ λειτουρ
γούν Ροδοκανάκειον Σχολείου, τό όποιον είχε μαθητάς μέχρι τής 
5ης τάξεως ’Αστικού Σχολείου.

13ον) 'Ο ί. ναός της 'Αγίας Τριάδος εις τό προάστειον Κιγικίου. 
^Ητο ευρύχωρος, υψηλός μέ διώροφον γυναικωνίτην καί φωτεινός, κτι- 
Θ ρ  q η ι κ ά Ι Η \  6
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σθείς καί το έτος 1834. Ε ν τό ς  τοϋ περιβόλου τής αυλής τής ’Εκκλη
σίας ταύτης ύπήρχον τό Επιτροπικόν (άρχονταρήκι) καί άλλα δωμά
τια χρήσιμα διά τους ιερείς, τούς ίεροψάλτας καί τούς κανδηλάπτας.

Εις μικράν άπόστασιν από τής Εκκλησίας ύπήρχον καί τά τρία 
σχολεία τής Ελληνικής Κοινότητος τού προαστείου τούτου" τό Νηπι- 
αγωγεΐον, τό τετράτακτον Δημοτικόν Σχολεΐον των άρρένων καί τό 
επίσης τετράτακτον ΙΙαρθεναγωγεΐον.

Ό  ί. ναός τής 'Αγίας Τριάδος είχε τό κωδωνοστάσιόν του. Εις 
τό προάστειον τούτο καί σχετικώς ούχί πολύ μακράν, εις την ύ 
παιθρον υπήρχε καί τό Ελληνικόν Νεκροταφεΐον, συντηρούμενον καί 
έπιβλεπόμενον από την Ε π ιτροπήν  τής Εκκλησίας.

Ε ν τό ς  τοϋ περιβόλου τής Εκκλησίας ταυτης υπήρχε βρύσις μέ 
άφθονον νερό, έφ’ δσον εις τό προάστειον τούτο ήτο καί τό κεντρι
κόν ύδραγφγεΐον, τό όποιον μετέδιδε τό πόσιμον νερό εις ύλην σχεδόν 
την πόλιν.

Εις τό προάστειον τούτο ύπήρχον καί τουρκικαί συνοι.κίαι, εις 
εκάστην των όποίο>ν συνήθως ύπήρχε καί έν τζαμίον μέ την απαραί
τητον βρύσιν του καί τό παλαιόν μικρόν νεκροταφεΐον του. Αί τουρ
κικαί συνοικίαι άπετέλουν σύμπλεγμα ιδιαίτερον, τό όποιον δεν είχε 
συνάφειαν μέ τό σύμπλεγμα των Ελληνικών συνοικιών, αί όποια 
έσχημάτιζον την ενορίαν τής 'Αγίας Τριάδος.

Οί "Ελληνες κάτοικοι τοϋ Κιγικίου ήσαν κατά τι έλευθεριώτεροι 
τών κατοίκιον τών άλλων διαμερισμάτων τής’Αδριανουπόλεως καί δλοι 
σχεδόν, ίδίφ οί εμπορευόμενοι, ήσαν αξιοπρεπείς καί μάλλον ύψηλό- 
φρονες" τό φαινόμενον τούτο άπεδίδετο παρά πολλών παρατηρητών δτι 
προήρχετο έκ τής ύψηλής καί λοφοόδους τοποθεσίας καί τοϋ αναπε
πταμένου όρίζοντος, ένφ οί εις τά πεδινά μέρη τής πόλειυς κάτοικοι 
ήσαν μετριόφρονες καί φιλήσυχοι πολιται καί συντηρητικοί οΐκοκυ- 
ραίοι. 'Η  δράσις τής έν τφ προαστείορ τούτα) ’Αδελφότητος ύπήρξε 
λίαν αποτελεσματική, διαμορφώσασα τον χαρακτήρα τών κατοίκων, 
επί τό εύγενικώτερον καί φιλογενέστερον.

'Ως προέκτασις τοϋ προαστείου Κιγικίαυ έκειτο πρύς τά ΒΑ. μέ
ρος αυτού καί ύπό το όνομα Μπετσιούκ Τεπέ έτερον μικρόν προά- 
στειον. Λέγεται δτι εις τό μέρος εκείνο εκειτο ή αρχαία Όρεστιάς. 
Τό προάστειον τούτο κατιρκεΐτο ιδίως από τούρκους, άλλ* ύπήρχον 
καί τινες μεμονωμένοι κατοικίαι Ελλήνων, μετερχομένων τό επάγ
γελμα τοϋ παντοπώλου, τοϋ αρτοποιού, τού ύποδηματοποιού κτλ , οΐ- 
τινες πλησίον τών εργαστηρίων των ειχον καί τάς οικίας των μετά
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των οικογενειών των, ’Όλοι ούτοι ύπήγοντο εις την ενορίαν τής ‘Αγίας 
Τριάδος. Κατά τό έτος 1875, ένψ έσκάπτοντο θεμέλια διά τουρκικήν 
οικίαν, άνευρέθησαν εις τό προάστειον τοΰτο τρεις αρχαίοι τάφοι, εν
τός των όποία)ν ύπήρχον αρχαία αγγεία και άλλα κτερίσματα αρχαίας 
πιθανώς ελληνικής τέχνης. Έ πισταμένη μελέτη αυτών δεν επετράπη 
νά γίνη παρά τών τουρκικών αρχών καί ύπεχρεώθησαν οί εργάται νά 
έπιχωματώσωσι τά άνοιγέντα θεμέλια. Μόνον ό τότε πρόξενος τής 
Ρωσσίας έν Ά δ/λει προέλαβε νά περισυλλέξη άρχαΐά τινα αντικείμε
να εκ τών άνευρεθέντων έν τοΐς τάφοις. ’Ίσώς άν έγίνετο συστηματι
κή τις άνασκαφή εις την περιοχήν έκείνην θά  προέκυπτον πολλαί 
άρχαιολογικαί αποκαλύψεις.

14ον) Ό  I. ναός τών Ι Β  'Αποστόλων του προαστείου Κιρισχανέ 
(Τριποτάμου) ήτο έπίσης ευρύχωρος, φωτεινός καί υψηλός, εχων διώ
ροφον γυναικιυνίτην, επαρκών εις τάς άνάγκας τών Ελληνορθόδοξων 
τής κοινότητος ταΰτης. Έ κ τ ίσ θη  καί ουτος κατά τό έτος 1884. Εις 
τον περίβολον τής Εκκλησίας ύπήρχον τά απαραίτητα διομάτια τών 
Επιτρόπων, τών ιερέων, τών κανδηλαπτών κλπ. καθώς καί τετρατά- 
ξιον Δημοτικόν Σχολεΐον καί ή ιδιαιτέρα αίθουσα τής ’Αδελφότητος 
μετά τής σχετικώ>ς πλούσιας βιβλιοθήκης της. Διά τής ’Αδελφότητος 
ταΰτης διεμορφώθη ό χαρακτήρ όλων τών έν τώ προαστείφ κατοίκων 
έπί τό έλληνοπρεπέστερον. ‘Υπήρχε καί τό κωδωνοστάσιον μέ τον 
κόρδωνα κατασκευασθέντα έν ‘Αγίφ "Ορει,

Είν τήν αυλήν τής Εκκλησίας ταΰτης υπήρχε βρΰσις ποσίμου 
καί άφθονου ΰδατος, τό όποιον προήρχετο όχι από τό κεντρικόν ΰδρα- 
γωγειον, αλλά από μίαν πηγήν Χατζηλάρ άζηνή, ή οποία εύρίσκετο 
προς τό ανατολικόν μέρος τής πόλεως εις άπόστασιν δυο καί πλέον 
χιλιομέτρων από τό προάστειον Κιρισχανέ Τό προάστειον τοΰτο είχε, 
ώς καί τό Κιγίκι, συνοικίας Έλληνικάς καί Τουρκικάς ιδιαιτέρας. Αί 
Τουρκικαί συνοικίαι του κατωκοΰντο από πτωχάς μάλλον οικογένειας, 
αλλά δεν έλειπον καί τά μικρά τζαμία μέ τάς βρΰσεις των καί τά νε
κροταφεία. Πολλά συνοικιακά τζαμία κατά τούς τελευταίους χρόνους 
έμενον έγκαταλελειμμένα καί έν άχρηστίφ.

Εις το προάστειον τοΰτο υπήρχε καί τό νεκροταφεΐον τής έν αύ- 
τφ Ελληνικής Κοινότητος. ’Αλλά τό μεγαλΰτερον νεκροταφεΐον τών 
‘Ελλήνων τής "Αδ/λεως εύρίσκετο εις τό προάστειον Ίλδιρίμι, κείμε
νον Β. τούτου καί εις άπόστασιν 800 μ. άπό τής τελευταίας συνοικίας. 
‘Η Επιτροπή τής Ζωοδόχου Πηγής είχε τήν επ’ αυτού έπίβλεψιν καί 
φΰλαξιν.
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Εις to Νεκροταφείου τοΰτο υπήρχε καί Νεκροστάσιον έν εΐδει 
παρεκκλησίου. Τοΰτο ωκοδόμησεν ό εύπορος κάτοικος του ’Αστείος 
Δούλάς. Οί αδελφοί Ζουπάν ιατροί είχαν κτίσει Μαυσωλεΐον ή οι
κογενειακόν τάφον καί μικρόν τι παρεκκλησίου.

Οί "Ελληνες κάτοικοι τών διαφόρων προαστείων τής Άδ/πόλεως 
έπεδίδοντο εις διάφορα επαγγέλματα αστικά καί γεωργικά. Πολλοί 
έ |  αυτών ήσαν παντοπώλαι, άλευροπώλαι, μυλωθροί, σησαμοελοτρί- 
βαι, αρτοποιοί, όποοροπώλαι, κρεοπώλαι, ιχθυοπώλαι, σιδηρουργοί, πε- 
ταλιυταί κλπ. Οί δέ καταγινόμενοι εις γεωργικός εργασίας εκαλλιερ
γούν τους πέριξ τής πόλεως αγρούς, σπείροντες σιτηρά, αραβόσιτον 
σκουπόχορτου, σησάμι, βάμβακα καί άλλα διάφορα είδη δημητριακών 
καρπών. Ύ πήρχον καί ειδικοί αμπελουργοί, οί οποίοι έπεμελοΰντο 
την κατάλληλον ευδοκίμησήν τών εκτεταμένου/ άμ πελιδνών εύρισκομέ- 
νων εις τάς πέριξ εκτάσεις τής Ά δ /λεω ς καί ίδίιυς εις τάς λοφώδεις 
αυτής περιοχάς.

Οί κηπουροί ήσχολουντο ειδικόος εις την φύτευσιν τών διαφόρων 
κατ’ εξοχήν εύγέστων λαχανικών. Πέριξ τής Άδριανουπόλειυς έν εϊδει 
ημικυκλίου εις τά πεδινά μέρη καί ιδίως παρά τάς όχι)ας τών ποτα
μών, εύρίσκοντο πολλοί λαχανόκηποι μεγάλων εκτάσεων καί μέ άρί- 
στας εγκαταστάσεις δπου ήσχολουντο οί πεπειραμένοι καί φιλόπονοι 
κηπουροί.

Οί ώς άνω περιγραφέντες 14 'I. Ναοί έκτίσθησαν από τοΰ έτους 
1600 καί εφεξής καί ή κανονική λειτουργία αυτιών δεν διεκόπτετο 
παρά χάριν έπιδιορθιυσεως ή άνοικοδομήσεως τινών έξ αυτών. Ά λ λ ’ή 
κατάλη-ψις τής Ά δ/λεως υπό τών Τούρκων έγινε κατά τό έτος 1661. 
Ποια ήτο ή τύχη τών προπατόριον μας από τής εποχής εκείνης μέχρι 
τοΰ έτους 1600; Τοΰτο δεν είναι γνιοστόν καί μόνον όλίγισται εκ πα- 
ραδόσεως πληροφορίαι διεσιόθησαν μέχρι τιον χρόνων μας.

Ύπήρχον βεβαίως καί άλλοι παλαιότεροι Ναοί, εντός τοΰ ’Α 
στείος, τοΰ κέντρου τούτου, δπου εύρίσκετο δ αστικός πληθυσμός τής 
Ελληνορθόδοξου Κοινότητος. Έ κ  τών Ναιών τούτων έσώζοντο μέχρι 
προ ολίγων ετών ερείπιά τινα καί ή από μνήμης, παράδοσις ότι 
τινές έξ αυτών μετετράπησαν υπό τιον κατακτητιών Τούρκων εις τζα- 
μία, τά όποια επίσης ό χρόνος κατέστρεψε καί έξηφάνισεν "Από πίνας 
έκ παραδόσεως πληροφορίας έβεβαιώθημεν δτι οί Τούρκοι, αν καί 
κατ’ άρχάς κατέλαβον τό ’Ά στυ, καί εκδίωξαν τες τούς "Ελληνας εις τά 
προάστεια, μέτέτρεψιαν τούς Ναούς ειν τεμένη, έκτισαν τάς απαραι
τήτους βρύσεις, αλλά κατόπιν συν τφ χρόνιο έγκατέλειψαν ολα ταΰτα 
καί έπέτρεψαν εις τούς "Ελληνας καί τούς έξ 'Ισπανίας πρόσφυγας
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Ίσραηλίτας νά κατοικήσουν εις τ ό ’Ά στυ, διότι ή άρχουσα φυλή τών 
Τούρκων καί μάλιστα οΐ προύχοντες αυτών (βέηδες) κατά προτίμησιν 
ήθελον νά έχουν εΰρυχώρους διπλοκατοικίας (άνδρώνα-σελαμλήκι καί 
γυ ναικαϊνίτην χαρεμλήκι) καί νά έχουν προσέτι εΰρυχώρους κήπους καί 
δεξαμενάς καί αναβρυτήρια. "Οθεν δι’ δλα ταύτα μετώκησαν εις τό 
υψηλόν, εΰάερον καί με αναπεπταμένου ορίζοντα προάστειον Κιγίκιον 
καί τάς παρακειμένας συνοικίας Μποτσιοΰκ Τεπέ καί Μουραδιέ Καου
τσούκ Παζάρ.

Οί Ε βρα ίο ι περιωρίσθησαν εις ώρισμένας κατά συνέχειαν συνοι
κίας κατά την ΒΔ μέχρι τής ΝΔ πλευράς τού τείχους παρά τήν όχθην 
του ποταμού Τουντζα (Τόνσου). Τό μέρος τούτο τής πόλεως δπου εύ- 
ρίσκετο ό συνοικισμός τών Εβραίων, ώνομάζετο Ταχτά-Κα.λές, ήτοι 
ξύλινον τείχος, διότι, ώς λέγεται, εις πολλάς πόλεις τής Τουρκίας, 
δπου υπήρχαν Εβραϊκοί συνοικισμοί, περιωρίζοντο οΰτοι μέ πρόχειρον 
ξύλινον περιτείχισμα, ίσως διά νά μή έρχωνται εις συχνήν επικοινω
νίαν μετά τών άλλων σύνοικοιν Ιθνώ ν καί προκύπτουν διενέξεις και 
επεισόδια, εξ αιτίας συνήθως θρησκευτικών διαφορών, προερχομένων 
κατά τό πλειστον, από τόν φανατισμόν καί τό μίσος χριστιανών καί 
έβραίων, ένφ, οί, μουσουλμάνοι έμενον αδιάφοροι καί τό μόνον μέλη- 
μα αυτών ήτο πώς νά προσηλυτήσωσι χριστιανούς καί έβραίους εις 
τήν μόνην εκλεκτήν θρησκείαν τού Ίσλάμ,

Μόνον όνομασίαι παλαιών τινών Εκκλησιών σώζονται εις το 
’Άστυ, ως Κλήσε-Τζαμισί, 'Αγιά Σόφιά τζαμισί, αι δύο εις διαφόραυς 
θέσεις Έκκλησίαι επ’ όνόματι τού 'Αγίου Δημητρίου, ή τού 'Αγίου 
Βασιλείου καί αλλαι, τών οποίων τά οικόπεδα ένεθυμούντο καί εδεί- 
κνυον εις τούς μεταγενεστέρους οί γεροντότεροι συμπολίται μας. 'Ως 
ίχνη τής παραμονής τών Τούρκιον εντός τού ’Αστείος επί 250 περί
που έτη έμενον μέχρι τών ημερών μας ερειπωμένα τινα τζαμία καί τό 
παλαιόν Δικαστήριον (Μεχκεμές) εις τήν θέσιν τού οποίου κατά τούς 
τελευταίους χρόνους ΰπήρχεν ωραίος δημόσιος κήπος καί λέσχη. Έ σώ - 
ζοντο επίσης καί τινες βρύσεις, εύρισκόμεναι εις διάφορα σημεία τού 
Ά,στεως, ήτοι τό Κουρού-Τσεσμέ καί άλλαι.

Ε ντό ς  τού ’Αστείος κατώκουν καί τινες ’Αρμένιοι ούχί εις κεχω- 
ρισμένας συνοικίας, άλλ5 άναμίξ εντός τών ενοριών τών Ε λληνορθό
δοξων. Οΰτοι ειχον καί Εκκλησίαν, τιμωμένην επ’ όνόματι τού 
'Αγίου Θεοδώρου, κειμένην εντός τής περιοχής τού Εβραϊκού συνοι
κισμού Ταχτά-καλέ. Αύτη έλέγετο δτι ανήκε πρότερον εις τήν Έλλη- 
νορθόδοξον Κοινότητα, άλλ’ ακολούθως δτι παρεχωρήθη αυτή εις τούς
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’Αρμενίους, ένεκα χρηματικών τινων υποχρεώσεων προς τούς πλου
σίους άρμενίους, οΐτινες έπεδίδοντο εις επικερδή επαγγέλματα ήτοι τά 
των ύφασματεμπόρων, κοσμηματοπωλών, χρυσοχόων, ξυλεμπόρων και 
σιδηρεμπόρων.

Οι ’Αρμένιοι είχον καί άλλην εκκλησίαν, κτισθεΤσαν μεταγενε- 
στέρως, κειμένην εις τό προάστειον ’Άτ-ΓΙαζάρ, δπου κατοικούν εν 
συνοικίμ αρμενική οί όλιγώτερον εύποροι, άλλ’ αύτάρκεις ομοεθνείς 
των, επιδιδόμενοι εις άλλα επαγγέλματα, οίον τών αμαξοπηγών, 
σιδηρουργών, τεκτόνων, κτιστών, παντοπωλών καί τινες ώς γεωρ

γοί, κηπουροί καί αμπελουργοί. Οί "Ελληνες καί ’Αρμένιοι κάτοικοι 
τής Άδριανουπόλεως γενικώς ’ έζων έν σχετική αρμονία καί συνα- 
δελφωσύνη. Μόνον άπηρχαιομέναι τινες προλήψεις, μεταδιδόμεναι 
από γενεάς εις γενεάν, διετηροΰντο ώς άνάμνησις επεισοδίων, συμ
βάντων εν ‘ίερρυσαλήμ καί ούτως έκρατοΰντο αί δύο αύται εθνικό
τητες α π ’ άλλήλων είς σιωπηρών άπόστασιν. Πότε καί κατά τίνα τρό
πον κατώκησαν εις την Άδριανούπολιν οί ’Αρμένιοι δεν υπάρχουν 
σχετικαί καί σαφείς πληροφορίαι Μάλλον πιάανόν είναι δτι οί ’Αρ
μένιοι έγκατεστάθησαν έν Άδριανουπόλει προ δύο καί πλέον εκατον
ταετηρίδων, προελθόντες έκ Μικράς ’Ασίας δπου δλοι οί χριστιανοί 
Έλληνες καί άρμένιοι ΰπεχρεώθησαν νά ομιλούν την τουρκικήν γλώσ
σαν καί ούτο) έν Ά δ /λει οί ’Αρμένιοι ώμίλουν την τουρκικήν καί μό
νον έπ’ έσχάτων διά τών σχολείων διεδόθη καί ή αρμένική γλώσσα.

Οί "Ελληνες κάτοικοι τού "Αστεως ήσαν έμποροι διαφόρων απο
χρώσεων, επιστήμονες (δικηγόροι, ιατροί, μηχανικοί, καθηγηταί καί 
λόγιοι), είσοδηματίαι, τραπεζΐται καί κολλυβισταί καί έμπορομεσΐται. 
’ Ησαν δμως καί έπαγγελματίαι, χειρώνακτες καί βιοτέχναι, άπαρτί- 
ζοντες διαφόρους συντεχνίας, κοινώς λεγομένας ρουφέτια. Ε ις  τινα έκ 
τών παλαιών κωδίκων υπήρχε σημείωσίς τις τών όνομασιών τών δια- 
φόριον συντεχνιών, αί όποΐαι ύφίσταντο προ 200 περίπου ετών. Τον 
κατάλογον τούτων τών ένενήκοντα περίπου συντεχνιών, έκ τίνος πα
λαιού κοόδικος τής Μητροπόλεως, άντέγραψεν ό αείμνηστος Γ. Λαμπου- 
σιάδης καί εύρίσκεται ούτος δημοσιευμένος είς τον 9ον τόμον τών 
«Θρακικών» έν σελίδι 124.

Πολλαί δμως έκ τών συντεχνιών τής εποχής εκείνης μέ τήν πά
ροδον τού χρόνου καί τήν μεταβολήν τών παλαιών έθίμων καί αναγ
κών τών πολιτών, έξέλιπον ή μετεσχηματίσθησαν ή καί συνεχωνεύθη- 
σαν μετ’ άλλων καί κατά τούς τελευταίους χρόνους τής συγχρόνου 
εποχής παρουσίαζαν νεο>τέραν όψιν καί συγκρότησιν.
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’Ή δη  σημειούμεν καί τινα γενικά περί των Εκκλησιών.
Εις δλας τάς Εκκλησίας κατά πάσαν Κυριακήν καί εορτάς έτε- 

λεΐτο ή θεία  λειτουργία Κατ’έξαίρεσιν, κατά τάς ακολουθίας των ω
ρών, εγίνοντο αύται εν μονοεκκλησία, εις τον Μητροπολιτικόν ναόν κα
θώς καί δ Εσπερινός τής Άναστάσεως κατά την Κυριακήν του Πάσχα1 
μετά τήν τελετήν ταΰτην ό Μητροπολίτης έδέχετο τάς επισκέψεις 
καί διένειμεν πασχαλινά κόκκινα καί επίχρυσα αυγά εις δλους τούς 
επισκέπτας.

Επίσης έν τώ 'ίερώ Μητροπολιτικψ Ναφ έτελεΐτο κατ’ έτος κατά 
τήν 30ήν ’Ιανουάριου δ πανηγυρισμός τής εορτής τών Τριών 'Ιεραρ
χών, προστατών τής Ελληνικής Παιδείας. Ά φ ’ εσπέρας προσήρχοντο 
εις τον Εσπερινόν οί μαθηταί καί μαθήτριαι δλοον τών σχολείων τού 
"Αστεως καί τών προαστείθ)ν. Εις δλον τό εκκλησίασμα διενέμοντο 
ευμεγέθη τεμάχια εύγέστου καί εύοσμου άρτου.

Τήν έπομένην, κατά τήν θείαν λειτουργίαν, άνεγινώσκετο από 
τού άμβωνος μάκρος κατάλογος τών μεγάλων Ευεργετών, Ευεργετών 
καί Δωρητών, ζιοντων καί τεθνεοδτων, άναφερομένο)ν τών εις χρή
ματα ή κτήματα συνδρομών υπέρ τών Εκπαιδευτηρίων ή άλλων 
ευαγών 'Ιδρυμάτων τής Κοινότητος. Έ κ  τής άναγνώσεως τού κα
ταλόγου τούτου κατελαμβάνοντο εξ ΐεράς συγκινήσεως οί εκκλη- 
σιαζόμενοι. Κ ατ’ έτος ηύξανεν δ αριθμός τών εν τώ καταλόγφ 
δωρητών, διότι πλούσιοι καί πτωχοί ήμιλλώντο, τίς έξ αυτών νά 
συνεισφέρη τι κατά τό μέτρον τών οικονομικών αυτού δυνάμεων.

Μετά τήν θείαν λειτουργίαν, σχεδόν πάντες οί έκκλησιασθέντες, 
ηγουμένου παντός τού κλήρου, ένδεδυμένου τά ιερά άμφια, μέ τον δί
σκον τών κολλύβων καί τά έξαπτέρυγα μέ ψαλμωδίας, μετέβαινον 
εις τήν εύρείαν αίθουσαν τών τελετών τού Ελληνικού Γυμνασίου, 
οπού μετά σύντομον δέησιν, κ α θ ’ ήν εψάλλετο υπό τών μαθητών τό 
τροπάριον τών Τριών Ιεραρχώ ν «Τούς τρεις μεγίστους φωστήρας», ό 
ρήτωρ τής ημέρας, συνήθως δ Γυμνασιάρχης, εξεφώνει πανηγυρικόν 
λόγον.

Παρομοία τελετή έγίνετο κατ’ έτος εν τώ Μητροπολιτικψ Ναφ 
κατά τήν ονομαστικήν εορτήν τού έκάστοτε Μητροπολίτου. Ά φ ’έσπέ- 
ρας ώδηγούντο υπό τών διδασκάλων καί διδασκαλισσών, δλοι οί μαθη
ταί καί αί μαθήτριαι τών σχολείων τού ’Αστείος καί προαστείων. 
Κατά τήν ακολουθίαν τού Εσπερινού μετά τήν συνήθη αρτοκλασίαν 
διενέμοντο εις δλους τούς μαθητάς καί λοιπούς έκκλησιαζομένους άρ- 
τίδια ευμεγέθη, προστιθέμενης εις τήν ζύμην μικράς τίνος ποσότητος 
γλυκάνισου καί έσφραγισμένα μέ τον ξύλινον σφραγιστόν τών 'Αγιο- 
ριτών.
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Τά άρτίδια ταΰτα των αρτοποιών ήλείφοντο προ τής έψήσεώς των 
μέ αφέψημα κρόκου και άπέκτων ευχάριστου χρωματισμόν. Κατά την 
έπομένην ημέραν τής έορταστικής λειτουργίας παρίσταντο μόνον οί 
Δημογέροντες, οι ’Έφοροι και λοιποί προύχοντες καί όσοι πολίται ήθε- 
λον καί κ α θ ’ ύποχρέωσιν όλοι οί εκπαιδευτικοί καί αί ανώτεραι τά
ξεις του Γυμνασίου καί τοϋ Ζαππείου Παρθεναγωγείου, οϊτινες άκο- 
λοΰθώς εις την ευρύχωρου αίθουσαν του Μητροπολιτικοΰ Μεγάρου 
έψαλλου τον πολυχρονισμόν καί λοιπά κατάλληλα άσματα. Ό  Μητρο
πολίτης δ. ένειμε υ εις όλους γλυκίσματα καί έδέχετο την έπίσκεψιν 
των πολιτών.

*Όλαι αί Έκκλησίαι του ” Αστεως, των προαστείων καί των περι
χώρων ήσανρυθμού Βασιλικής, ως έλέχθη ότι ήτο καί ή του Σιναϊτι- 
κοΰ (‘Αγίου Ίωάννου τοΰ Θεολόγου) μέ την διαφοράν ότι αυτή προς 
τό Α· μέρος, ήτοι τό ά'γιον βήμα, είχε καί υψηλόν τρυϋλλον καί έφαί- 
νετο ότι «ΰτη ήτο ή άρχαιοτέρα έκ των σωζομένων κατά την εποχήν 
φας. "Ολων των Εκκλησιών ό περίβολος ειχεν εξωτερικόν τοίχον, 
όστις,περιελάμβανε καί την αυλήν. Ό  τοίχος κατά κανόνα ήτο λιθό
κτιστος καί στερεώτατος ΰψους περίπου 4 καί πλέον μέτρων.

Αί έξωτερικαί θυραι μετά την δυσιν τοϋ ήλιου έκλείοντο ερμητι
κώς υπό των κανδηλαπτών προς φϋλαξιν ;άπό τοϋ κίνδυνου έπιθέ- 
σειον.

Οϋδέν παράθυρον ειχεν καί μόνον ή εξώθυρα αρκετά στερεά, 
πολλάκις καί δυο ή τρεις τοιαϋται, (οδηγούν τούς προσερχομένους 
εντός τής αυλής καί ε ιτα  εις τόν νάρθηκα καί τό καθολικόν τής εκ
κλησίας. Μόνον ή Εκκλησία τοϋ ΊΓιμίου Προδρόμου δεν είχε τό σύυ- 
ηθες περιτείχισμα. ‘Η κατασκευή των περιτειχισμάτων τούτο)ν ήτο 
συνετή πρόνοια διά νά προφυλάσσωνται αί Έκκλησίαι καί τά εντός 
τών αυλών προσαρτήματα, διότι εν τη πόλει ύπήρχον καί τά σύνοικα 
έθνη, μη έχοντα ικανήν εύλάβειαν πρός τούς ευκτήριους οίκους τών 
χριστιανών καί υπήρχε φόβος μή τυχόν κακοποιά στοιχεία προβώσιν 
εις κλοπάς καί άλλας ζημίας. Εις τά χωρία όμως, όπου ό πληθυσμός 
ήτο άμιγώς Ελληνικός, τοιοΰτος φόβος δεν ύφίστατο καί αί αύλαί 
τών Εκκλησιών δεν είχον ανάγκην περιτειχισμάτων πρός φύλαξιν.

Ε ν τό ς  τών αυλών τών Εκκλησιών τοϋ ’Αστείος καί τών προα
στείων, παρεκτός τών άναγραφέντων ήδη δωματίων καί διαφόρων 
γραφείίον, ύπήρχον καί άποθήκαι, όπου εφυλλάσσοντο τά κοινά φέρε
τρα καί άλλα χρήσιμα αντικείμενα διά τάς κηδείας. Οί πλούσιοι πο- 
λΐται διά τούς νεκρούς τιον έχρησιμοποίουν πολυτελή φέρετρα, κατα- 
σκευαζόμενα κατά παραγγελίαν υπό ειδικών τεχνητών.
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Εις δλας τάς Εκκλησίας έτηρούντο έθιμά, περισωθέντα προ πολ- 
λών ετών. Οΰτω οι κα νδηλάπται, προ τής ένάρξεως τών ακολουθιών 
ιής του Χρίστου Γεννήσεως καί τής Κυριακής τοϋ Πάσχα, τελούμε
νων περ'ι τό μεσονύκτιον, μίαν ώραν πρότερον περιήρχοντο την ενο
ρίαν των και εκρουον τάς θύρας τών χριστιανών, έκφωνοϋντες κατά 
τινα ιδιόρρυθμον ένρινον καί άσματικόν τρόπον την φράσιν «Κ α ι- 
ρο ς τ ή ς Έ κ  κ λ η σ ί α ς». Διά την έξυπηρέτησίν των ταότην ή- 
μείβοντο άκολούθως, περκρέροντες εις τάς οικίας τών ενοριτών τον δί
σκον των κατά την Πρωτοχρονιάν καί μέ την σούβλαν των έπενδεδυ- 
μένην μέ λευκά κρέπια καί εγχρώμους ταινίας, έ'σειον αυτήν καί ηύ- 
χοντο το «Νέον έτος ευτυχές», λαμβάνοντες ώς φιλοδωρήματα τεμά- 
χιον Άβιοβασιλιάτικης πήτας, ξηρούς καρπούς καί κέρματα νομισμά
των. Οι ίδιοι τό Πάσχα επεσκέπτοντο τούς ένορίτας καί έλάμβανον 
παρ’ αυτών τεμάχιον πασχαλινού τσουρεκίου καί κόκκινα αυγά.

Οι κώδωνες τών Η. Ναών έκρούοντο, κατά μέν τάς Κυριακάς καί 
λοιπάς εορτάς χαρμοσύνως, κατά δέ τάς επιμνημόσυνους τελετάς μετά 
τινας σοβαρότητας καί κατά τάς κηδείας πενθίμως καί μέ βραδέα δια
λείμματα από πρωίας μέχρι τής εκφοράς καί μεταφοράς τού νεκρού εις 
τον 1. Ναόν. Ά λ λ 5 ή πένθιμος κωδωνοκρουσία, από τού έτους 1891 
καί εφεξής έν συνεννοήσει τής ’Αστυνομικής ’Αρχής μετά τού Μητρο
πολίτου έπαυσε, διότι τότε ή χολέρα έκαμεν επικίνδυνον θραύσιν καί 
οί Άδριανουπολΐται όλοι κατελήφθησαν από φόβον καί τρόμον καί 
έκρίθη πρέπον νά μη άκούωνται αί πένθιμοι κωδωνοκρουσίας διά νά 
μή τρομάζουν οί κάτοικοι καί μεταδίδεται πανικός. 'Η  χρήσις τών 
κωδώνων είσήχθη ολίγον τι προ τού τελευταίου Ρωσσοτουρκικού πο
λέμου τού 1878. Προ τής εποχής εκείνης έχρησιμοποιοΰντο σήμαντρα 
σιδηρά, κρουόμενα δι’ ενός ή δύο επίσης σιδηρών πλήκτρων. Ε ν ίο τε  
καί ώς επί τό πλεΐστον κατά την ώραν τού εσπερινού, οί κανδηλά- 
πται ή άλλοι πεπειραμένοι καί επιτήδειοι χειρισταί τών πλήκτρων κα- 
τώρθωναν νά παράγωσιν εύρυθμόν τινα καί ευχάριστου ήχον, ό όποι
ος εις τούς προσεκτικούς άκροατάς απέδιδε την φράσιν «Τον ’Αδάμ, 
Άδάμ».

Τοιαύτην περίπου άσκησιν είχαν καί οί Μεβλεβΐδες, οΐτινες εις 
τά κρουόμενα ύπ’ αυτών μικρά τύμπανα μετεχειρίζοντο την φράσιν 
«Μπίν, μπίν τέκε, τέκε, τέκ, Μπίν, μπίν, τέκε, τέκ, τέκ», θεωρούμενου 
τούτο ώς πρώτον γύμνασμα τής κατ’ αυτούς θρησκευτικής μουσικής.

Οί κανδηλάπται όλων τών ί. Ναών τού τε ’Άστειυς καί τών προ- 
αστείων έκτος τών άλλων καθηκόντων των περί τής καθαριότητας
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ιών Εκκλησιών και υποχρεώσεων των νά προσφέρωσι τάς υπηρεσίας 
των εις τούς εφημερίους των, ειργάζοντο καί διά την κατασκευήν τών 
έκ καθαρού καί γνησίου κηρού κηρίων καί λαμπάδων. Είχον εις ιδιαί
τερον κελλίον ή εργαστήριον δλα τά άπαιτούμενα εργαλεία τής κηρο
πλαστικής τέχνης.

ΙΙαρά τών Ε πιτρόπω ν τής Εκκλησίας ήγοράζοντο τά υλικά, ήτοι 
κηρός καί νήμα βάμβακος διά τήν θρυαλίδα (φυτίλια) καί οί κανδηλά- 
πται ήτοίμαζον τά φυτίλια, κόπτοντες διά κατάλληλοί) άπλουστάτου 
μηχανήματος τό βαμβάκινον νήμα εις διάφορα μεγέθη καί ακολούθως 
ένεβάπτιζον τεχνηέντως τά φυτίλια εντός τού εις ειδικόν λέβητα άναλε- 
λυμένου κηρού, δίς ή τρεις φοράς κατ’επανάληψιν μέχρις άποκτήσεως 
τού άναλόγου πάχους, τών μικρών κηρίοον καί περισσοτέρας φοράς διά 
τάς διαφόρου μεγέθους λαμπάδας. ’Ακολούθως δλα τά κηρία, μικρά 
καί μεγάλα καί λαμπάδες διά καταλλήλου ξυλίνου πλάστρου επί ειδι
κής τραπέζης με λείαν ξυλίνην ή μαρμάρινον επιφάνειαν έπλάσσοντο 
μετά τίνος ταχύτητος καί ούτω άπέκτων δλα τά κηρία καί οί λαμπά
δες στιλπνήν καί λάμπουσαν επιφάνειαν καί παρεδίδοντο κατά δεσμί
δας εις τον επίτροπον τής Εκκλησίας, συνήθους εις τον ταμίαν, δστις 
έτοποθέτει αύτάς εις τό παγκάρι, διατηρών επί τούτω ιδιαίτερον βι- 
βλίον αποθήκης διά τά πωλούμενα. Έ κ  τής κηροπωλησίας προέκυπτεν 
ικανόν κέρδος αποτελούν σημαντικόν πόρον τής Εκκλησίας.

Διά τήν εργασίαν τής κηροπλαστικής οί κανδηλάπται ελάμβανον 
πρόσθετόν τινα αμοιβήν ή έπιμίσθιον.

’Από τού έτους 1889 ή κατασκεοή τών κηρίων υπό τών κανδηλα- 
πτών κατηργήθη καί κατ’ άπόφασιν τής Δημογεροντίας συνε.στήθη 
εν τφ περιβόλου τής αυλής τού ΜΕτροπολιτικού Ναού τό κεντρικόν 
ΚηροποιεΙον, όπου συστηματικοί τεχνιται παρεσκεύαζον τά δι’ δλην 
τήν επαρχίαν καταναλισκόμενα κηρία εις Εκκλησίας.

Ειδική τριμελής Ε πιτροπή , διοριζομένη παρά τής Δημογεροντίας 
επί τή βάσει συνταγέντος επί τούτφ κανονισμού, έπέβλεπε καί ήλεγ- 
χεν έπισταμένως τούς εν τφ Κηροποιείου εργαζομένους. Ειδικός έμμι
σθος διευθυντής ενήργει τήν πώλησιν τοΰν κηρίων. Έτήρει τά λογι
στικά βιβλία καί έν γένει επεμελειτο διά παν δ,τι άφεώρα τήν τακτικήν 
καί εύρυθμον λειτουργίαν τού κοινοτικού τούτου προσοδοφόρου κα
ταστήματος.

Τά καθαρά κέρδη παρεδίδοντο εις τον ταμίαν τής επί τής Έ κ- 
παιδεύσεως Κεντρικός Εφορίας, διά τούς μ,ισθούς τοον διδασκάλων τών 
διαφόρουν σχολείοον τού ’Ά στεως καί τών προαστείων. Άπηγορεύετο 
ή χρήσις κηρίων από τήν αγοράν προερχομένο^ν, καίτοι ταύτα έπου-
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λούντο από τού; εμπόρους εις εύθυνοτέρας τιμάς. Παραινέσεις και 
συστάσεις δι’ εγκυκλίων τοϋ Μητροπολίτου, ενίοτε δέ καί άπειλαί εξτο- 
εκκλησιασμού, έπειθον το ύ; χριστιανούς νά χρησιμόποιώσι κηρία τού 
Κοινοτικού Κηροποιείου,

Τά έκ τής κηροπωλησίας κέρδη των Έπιτρόποον τών Εκκλησιών 
καί τά εκ των δίσκων αθροιζόμενα χρήματα καί τά ολίγα ενοίκια ακι
νήτων Έκλλησιών τινων ήσαν οι μόνοι πόροι δι’ ών έμισθοδοτοΰντο 
οί ίεροψάλται καί οί κανδηλάπται καί διετίθεντο δαπάναί τινες δι’ έ- 
πισκευάς καί τινα ελέη εις πτωχούς.

Οί ιερείς ούδεμίαν αμοιβήν ή μισθούς έλάμβανον καί περιωρί- 
ζοντο εις τά παρά των ενοριτών διδόμενα εις αυτούς ανάλογα δικαιώ
ματα διά τάς διαφόρους ιεροτελεστίας ήτοι βαπτίσεις, στέψεις, κηδείας 
καί μνημόσυνα καί τά εκ δίσκων αθροιζόμενα χρήματα διά παρα
κλήσεις, σαραντολείτουργα κλπ. Ή σ α ν  οί ιερείς αύτάρκεις καί μάλλον 
ευχαριστημένοι καί ιδιαιτέρως οί τών μεγάλων ενοριών κατώρθωναν 
νά ζούν εύρυχώρως καί νά σχηματίζωσιν αποθέματα. 'Υπήρχον δμως 
καί ίβρεις πενόμενοι, εις τάς μικράς ενορίας πτωχικών συνοικισμοίν, 
άλλ’ ουδέποτε έδυσφόρουν καί ούτε διενοούντο καν νά επιζητήσωσιν 
μεταρρύθμισίν τινα διά τό σύστημα τής αμισθί υπηρεσίας των. Ε ν 
θυμούμαι δτι φιλότιμοι τινες συμπολίταί μας συνεζήτησαν πρό τινων 
ετών, περί τού καταλλήλου τρόπου τής μισθοδοτήσειυς τών ιερέων, 
καταργουμένων τών παλαιών συνηθειών τών τυχηρών, Ά λ λ ’ οί ιερείς 
εις τά σχέδια ταΰτα άντέταξαν άρνησιν, διότι προφανώς ούτοι ειχον 
την προτίμησίν των εις τά τυχηρά καί οχι εις μισθοδότησιν περιωρι- 
σμένην. Έφρόντιζον μόνον οί ιερείς, νά μετατίθενται εις ενορίας πε
ρισσότερον προσοδοφόρους.

Τό δικαίωμα τών κατ’ έτος (συνήθως κατά την Ιδην Αύγουστου) 
μεταθέσεων των, έξηρτάτο από τον Μητροπολίτην, δστις έχορήγει εις 
αυτούς τούς διορισμούς των, λαμβάνων παρ’ αυτών πάγιόν τι ποσόν 
(ούχί πλειότερον τής μιας χρυσής Λίρας Τουρκίας) δνομαζόμενον έ μ- 
β α τ ο ί κ ι ο ν. Συνήθως αί μεταθέσεις τών ιερέων από τής μιας ένο- 
οίας εις την άλλην έπετυγχάνετο δι’ επιρροών τιΰν Δημογερόντων ή 
άλλων προκρίτεον ή των Επιτρόπω ν τώιν ’Εκκλησιών.

Διάκονοι εις τούς διαφόρους Ναούς τής Ά δ /λεω ς δεν υπήρχον. 
Μόνον εις την Μητρόπολιν διετήρει ό Μητροπολίτης ένα καί σπανίως 
δύο διακόνους, έξ ών ό εις έφερε τον τίτλον τού ’Αρχιδιάκονος. Ούτοι 
εμενον εις τό Μητροπολιτικόν μέγαρον, χρησιμοποιούμενοι εις γραφι-
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κάς εργασίας της ΓΙρωτοσυγκελίας και παρά το Π Ταμείου τού Μητρο- 
πολιτικοΰ Ναού έλάαβανον μηνιαΐόν τι μικρόν επιμίσθιον.

Έπιτροπαί των ί. ναών εφιλοτιμοΰντο νά προσλαμβάνουν καλλι
φώνους ψάλτας. Τοιοΰτοι κατά προτίμησιν μετεκαλούντο έκ Κάλεως η 
καί άλλων επαρχιών, οσάκις υί Άδριανουπολΐται ψάλται δεν έκρίνοντο 
επαρκείς είς την Εκκλησιαστικήν Μουσικήν.

Τά είς τούς γυναικωνίτας δλων των Εκκλησιών τού "Αστείος 
προαστείων καί περιχώρων στασείδια κατά παλαιόν τοπικόν έθιμον 
έπωλούντο εις τάς συζύγους των ενοριτών. Οί Επίτροποι εκάστης εκ
κλησίας, σύμφωνα μέ τον κανόνα τής ζητησεως καί προσφοράς, έκα- 
νόνιζον τύ τίμημα τών πωλουμένων στασειδίων καί παρεχώρουν εις 
τάς άγοραστρίας τό επί τούτω έγγραφον πωλήσεως (τίτλον) εις τό ο
ποίον έγράφετο ότι ή άγοράστρια ήτο κυρία καί κάτοχος τού στασει- 
δίου εφ3 ορού ζωής καί τό μετά τύν θάνατόν των δικαίωμα κληρονο
μιάς είχον μόνον αί θυγατέρες ή αί εγγοναί των. Ούδείς άρρην κληρο
νόμος είχε δικαίωμα νά ζητήση τι είς άποζημ.ίωσιν καί όταν συνέπι
πτε νά μή ύπάρχη κληρονόμος έκ θηλυγονίας, ή κυριότης τού στασει- 
δίου πέριήρχετο είς την Εκκλησίαν καί οί Επίτροποι τής Εκκλησίας 
προέβαινον είς νέαν άγοράστριαν. Ενθυμούμαι δτι κατά τό 1882, δτε 
είχον διορισθή καί άνέλαβον τά καθήκοντα διδασκάλου (δι&υθυντού) 
τού δημοτικού σχολείου τού χωρίου εκείνου καί εγινεν ή άνοι- 
κοδόμησις τής ί. Εκκλησίας τού 'Αγίου Γεωργίου είς τό χωρίον Τσί- 
ορέκ-κιοϊ (Καστανές) οί επίτροποι τής Εκκλησίας προέβησαν εις την 
προπώλησιν τών στασειδίων τού γυναικωνίτου καί συνέλεζαν αρκετά 
σημαντικόν χρηματικόν ποσόν, χρησιμοποιηθέν διά την πρόοδον τής 
οΐκοδομήσεως. Γά τιμήματα τών στασειδίων εφθασαν εις λ. τ. χρ. από 
5 μέχρι 15 άναλόγως τής θέσεως έκάστου.

Οί κάτοικοι τού χωρίου τούτου ήσαν εύποροι, λόγο) τών ευφόρων 
καί εκτεταμένων χωραφίων των καί τής έργατικότητός τών καί τού 
εμπορίου τών σαροόθρων (σκουπών), τό οποίον έμπόριον διεξήγον μέ 
μεγάλην επιτυχίαν, συνεργοΰντων μεσαζόντων εμπόρων Άδριανουπο- 
λιτών.

Οί χωρικοί τών περιχώρων τής Άδ/λεως είχαν αποκομίσει πολ
λά κέρδη, δταν ό ρωσσικός στρατός τού πολέμου τοΰ 1878 ήλθε καί 
κατέλαβε την Θράκην καί έμεινεν έν αυτή επί 15 μήνας, ήτοι μέχρι 
τού Μαρτίου τού 1879 καί άφήκεν άφθονον χρήμα, οπερ οί συντη
ρητικοί χωρικοί έφΰλαξαν, ένφ άντιθέτως οί τών πόλεων κάτοικοι 
έχασαν ένωρίτερον τού πρέποντος, διότι έπεδόθησαν άλλοι μεν εις 
άνοήτους σπατάλας άλλοι δέ είς άσυνέτους επιχειρήσεις. Άντιθέτιος
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δμως προς την παροδικήν εκείνην εποχήν ταυ άφθονου χρήματος ήλ
θαν κατόπιν και άι στείραι αγελάδες, διότι έπηκολούθησε κατά τά 
έτη 1884—85 μεγάλη ύπερπαραγιογή των δημητριακών καί τό σιτάρι 
επωλειτο προς 10 γρ. χρ. τό κοιλόν, ήτοι αι 24 οκάδες, δηλαδή 17 παρ· 
χρ. την όκάν ή 8 1)2 λεπτά τής χρυσής δραχμής.

Προ των στασειδίων τού γυναικωνίτου κατά παλαιάν συνήθειαν 
ήσαν τοποθετημένα ξύλινα δικτυωτά (καφάσια) κατ’ αντιγραφήν καί 
μίμησιν των εις τά τζαμία γυναικωνιτών των μουσουλμανίδων. Προ 
τεσσαρακονταετίας περίπου ή Μεγάλη τοϋ Χρίστου Εκκλησία άπε- 
φάσισε τήν κατάργησιν τοϋ τουρκικού τούτου εθίμου καί απέλυσε 
σχετικήν εγκύκλιον διά τής οποίας υπέδειξε εις τούς έκασταχοϋ Μη- 
τροπολίτας τοϋ κλίματος τοϋ Οικουμενικού Πατριαρχείου νά ύποχρε- 
οόσωσι τούς Επιτρόπους των Εκκλησιών νά αποβάλλουν τά καφάσια· 
'Ως συνήθως δμως πολλοί ένορϊται έδυσφόρησαν διά τό μέτρον τούτο 
καί ήκούσθησαν παράπονα, τά όποια κατεπραϋνθησαν διά διαφόρων 
συμβουλώ ν των αρμοδίων.

Πώλησις στασιδίοίν εις τούς ά'νδρας δεν έπετρέπετο ε π ’ ούδενί 
λόγΐι)' οι εκκλησιαζόμενοι δμως ειχον συναίσθησιν τής ιερότητος τοϋ 
ιερού χώρου καί ουδέποτε διεξεδίκουν τήν κατάληψιν στασειδίου, άν ή 
κοινιονική αυτών θέσις δεν επέτρεπε τούτο καί μόνον εις τούς γέρον
τας έγίνετο ή παραχώρησις τού στασειδίου υπό νεωτέρων, άν ούτοι 
συνέπιπτε νά στέκώνται εις τυχόν εύρεθέν κενόν στασείδιον. Διά τήν 
μ ή πώλησιν στασειδίων εις τούς άνδρας άναφέρεται υπό τινων καί ή 
κατωτέρω μάλλον απίθανος παράδοσις. Λέγεται δτι εις πολύ παλαιο- 
τέρους χρόνους ήγόράζον καί οι άνδρες τά στασείδια των καί δτι κύ
ριός τις καί κάτοχος στασειδίου χριστιανός ειχεν εξισλαμισθή καί μέ 
ζήλον καί φανατισμόν, ίσως δέ καί μέ υπερβολικήν περιφρόνησιν 
προς τούς χριστιανούς αδελφούς του, ήξίώσε νά οίκοδομήση επί τού 
στενού χώρου τοϋ στασειδίου του ένα επίσης στενόν καί υψηλόν μι- 
ναρέν αφού διετρυπήθη καί ή στέγη τοϋ ναού καί ά'νεοθι τούτου ά- 
νέβαινεν εις τήν σκοπιάν του όπόθεν έψαλλε τήν συνήθη των μωα
μεθανών πρόσκλησιν εις τάς προσευχάς τού τζαμιού. Οί χριστιανοί 
έδυσφόρουν διά τό γεγονός τούτο, άλλ’ έπνιγον τήν θλίψιν των διά 
τον φόβον των Γενιτσάρων . . .

Τά ταμεία των ί ναών τού ν Αστε ως καί προαστείοον άποφάσει 
τής Δημογεροντίας συνεισέφερον εις τήν Κεντρ. επί τής Έκπαιδεύσεως 
(σρισμενον τινά φόρον, ποικίλοντα από 50 λ. Τ. μέχρι 10 διά τούς μι
σθούς των διδασκάλων.
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Μετά τήν ώς άνεο περιγραφήν των ί. ναών τής Άδ/λεως κρίνεται 
εύλογον νά περιγραφώσι καί οί ναοί των πλησιόχωρων χωρίων, διότι 
καί τούτων ή λειτουργία καί ή Έθνικοεκκλησιαστική δράσις συνέβα- 
λεν αρκούντως διά την πρόοδον των Ελληνορθόδοξων Άδριανουπο- 
λιτών καί των κατοίκων των πέριξ.

Εις τό χουρίον ή μάλλον προάστειον τού Κ α ρ α γ ά τ ς, εις τό 
όποιον υπήρχε καί ο σιδηροδρομικός σταθμός, ήτο ό κατά τό έτος 1863 
ανοικοδομηθείς ί. ναός των cΑγίων Θεοδώρων Τηρωνος καί Στρατηλά
του. Έ κ ειτο  προς τό άκρον τής Β. Α. πλευράς τού χωρίου, εΐχεν αυ
λήν μετρίως ευρύχωρου, εις τον περίβολον τής οποίας υπήρχε διώρο- 
ροφον σχολείου, εις τον κάτω όροφον τού οποίου έστεγάζετο τό εξα
τάξιον Αστικόν Σχολεΐον των άρρένων καί εις τον άνω όροφον τό 
τετρατάξιον Παρθεναγωγείου.

Κατά τό έτος 1892 τό Παρθεναγωγείου μβτεφέρθη εις τινα ευ
ρύχωρου οικίαν, κειμένην πλησίον τής Εκκλησίας καί άγορασθεΐσαν 
έκ τού άποθεματικού κεφαλαίου τού Ταμείου αυτής.

Εις τον περίβολον τής αυλής τής ί Έπκλησίας ύπήρχον δωμάτιά 
τινα προς χρήσιν των ιερέων, των διδασκάλιυν καί των κανδηλαπτών.

Ό  εσωτερικός διάκοσμος τού ί. ναού ήτο σχετικώς πλούσιος. Εινε 
άξιου παρατηρήσεως ότι τό έδαφος τού ί. τούτου ναού ήτο έπεστρωμέ- 
νον μέ μαρμάρινους πλάκας, αί όποΐαι ειχον ληφθή από παλαιόν νε
κροταφείου τής εποχής 1000 καί εφεξής. Είκάζετο έκ τούτου ότι καί 
πρότερον ύφίστατο παλαιότερος Τ. Ναός, έπισκευασθείς ίσως άνακαι- 
νισθείς κατά τό έτος 1863. Εις τήν αυλήν τής εκκλησίας ύπήρχον νε- 
ώτεροί τινες τάφοι, επί των οποίων αί χρονολογίαι έφθανον μέχρι τής 
εποχής τού τελευταίου Ρωσσοτουρκικού πολέμου τού 1878. Έ κ το τε  
έπαυσεν ή ταφή νεκρών καί ώς νεκροταφείου τής Ελληνικής Κοινό- 
τητος έχρησίμευεν ευρύχωρου γηπέδου ευρισκόμενον επί γηλόφου, κει
μένου εις τό άκρον τού Καραγάτς, πλησίον τής σιδηροδρομικής γραμ
μής, τής άγούσης προς τήν γέφυραν τού παραποτάμου "Λρδου παρά 
τό χωρίου Μαράσια, όπόθεν έβαινον αί άμαξοστοιχίαι προς τήν Βουλ
γαρίαν.

Έ κ  τών κερδών τής κηροπωλησίας, τού προϊόντος τών δίσκων, 
προαιρετικών συνδρομών τών ενοριτών καί τινων εισοδημάτων έξ εν
οικίων ακίνητων κτημάτων, άνηκόντων εις τήν Κοινότητα έσχηματί- 
ζετο αξιόλογου χρηματικόν ποσόν, τό όποιον διετίθετο διά τάς μισθο
δοσίας τού διδάσκοντος προσωπικού, τών κανδηλαπτών, τών ιεροψαλ
τών καί τινων άλλων δαπανών διά τάς έπισκευάς τού ί. ναού, τών 
σχολείων κλπ. Μίτο τό ταμείου τού ναού τούτου άπηλλαγμένον από
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τήν ετησίαν εισφοράν διά την Κεντρ. επί τής Έκπαιδευσειος Ε φ ο 
ρείαν. Ούδεμίαν έξωθεν επικουρίαν εΐχεν ή Ε π ιτροπ ή  καί μόνον 
κατά τά τελευταία έτη είσεπράττοντο παρά των οπωσδήποτε δυναμέ- 
νων γονέων των μαθητών ποσόν τι ως δίδακτρα. Ουτιο οι φιλότιμοι 
Έφοροεπίτροποι τοΰ Καραγάτς έπήρκουν μόνον εκ των ανωτέρω εισ- 
πραττομένων χρημάτων δι’ δλας τάς άνάγκας τής Εκκλησίας καί των 
σχολείων. Οι κάτοικοι τοΰ Καραγάτς άλλοι, μέν έπεδίδοντο εις αστι
κά επαγγέλματα καί βιοτεχνικά τοιαΰτα, άλλαι δε ήσαν γεωργοί εχον- 
τες εκτεταμένους αγρούς καί αμπελώνας. Έ ν  γένει ή οικονομική κα- 
τάστασίς τών Καραγατσινών ήτο καλλίστη ό δε πληθυσμός των κα
τοίκων κατ’ έτος ηύξάνετο σημαντικούς διά τής έκάστοτε έγκαταστά- 
σεο^ς νέων πολιτών, εφ’ δσον ή Ε τα ιρε ία  τών Ά ν .  Σιδηροδρόμων 
προσελάμβανε διαφόρους υπαλλήλους διά τάς διαφόρους υπηρεσίας 
αυτής καί κυρίους τεχνίτας τοΰ Μηχανοστασίου αυτής, δπερ ήτο τέ
λειον κ α θ ’ όλα.

cίI άλματική πρόοδος τοΰ Καραγάτς κατέστησε τό πρότερον χω- 
ριον τοΰ Καραγάτς εις πόλιν μιχράν μέν, αλλά μέ ρυμοτομίαν ζηλευ
τήν καί νέας οίκοδομάς ευπρεπείς έφ’ δσον καί πολλοί ανώτεροι υπάλ
ληλοι, σιδηροδρομικοί ιδίως, Ευρωπαίοι, έγκατεστάθησαν εις τήν άκ- 
μάζουσαν ταΰτην παροικίαν. Κατά τά τελευταία έτη λόγφ τοΰ αύξη- 
θέντος ελληνικού πληθυσμού έκρίθη αναγκαία ή οϊκοδόμησις καί δευ
τέρου ί. Ναοΰ, τών e Αγίων Κωνσταντίνον καί ' Ελένης , κτισθέντος κατά 
τό έτος 1906,

Τό κλίμα τοΰ προαστείου τούτον τής Ά δ /λεω ς  ήτο τερπνόν καί 
εΰχάριστον αί ευρύχωροι αΰλαί δλων τών οικιών ειχον διάφορα δέν
δρα καρποφόρα καί έξωραϊστικά καθώς καί οί πλατείς δρόμοι ειχον 
δένδρα μέ εύοσμα άνθη καί πολλοί έξ Άδ/λεως εύποροι 'Έλληνες ει- 
χον τά θέρετρά των. Τό πόσιμον νερόν ήτο εΰγεστον, προερχόμενον 
έκ φρεάτων μικρού βάθους. Εις τό Καραγάτς Τοΰρκοι δεν ύπήρχον 
ούτε τζαμί καί έτσι ή πόλις αΰτη παρουσίαζεν όψιν μάλλον ευρω
παϊκήν.

Εις μικράν άπόστασιν από τοΰ σιδηροδρομικού σταθμοΰ εύρίσκε- 
το τό μικρόν χωρίον Δεμιρδές, εις τό όποιον ύπήρχεν έν τσιφλίκι (α
γρόκτημα) περιλαμβάνον αγρούς έκτάσεως πολλών στρεμμάτων. Έξ 
αφηγήσεων γερόντων έπληροφορήθημεν δτι οί Τοΰρκοι κάτοχοι τοΰ 
αγροκτήματος πλούσιοι βέηδες, παλαιάς αρχοντικής οϊκογενείας, άπη- 
σχόλουν κατά τό πλειστον έργάτας 'Έλληνας, διά τούς οποίους εμε-
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ρίμνησαν νά έκδοθή τό σχετικόν φιρμάνι και κατά τό έτος 1853 έκτί- 
σθη ί. Ν. τιμώμενος επ ’ άνομα τι τού ’Αγίου Γεωρ γιον. Λέγεται δτι 
καί το Καραγάτς επίσης έσχηματίσθη προ 300 περίπου ετών έκ τοϋ 
συνοικισμού γεωργών υπηρετ$ύνιΐωγ εις τσιφλίκια βέηδων' τό Δεμιρ- 
δές έμενε στάσιμον, καίτοι καί τούτου ή ’Εκκλησία διά των προσόδων 
αυτής έπήρκει διά τάς άνάγκας του μικρού τετατράκτου Δημοτικού 
Σχολείου καί τάς άλλας συναφείς δα πάνας τής Εκκλησίας.

' Υπήρχε ν εις τό Δεμιρδέσι καί τζαμί διά τούς ολίγους μουσουλ- 
μάγους έργάτας τού τσιφλικιού, αλλά τούτο κατά τους τελευταίους 
χρόνους έμεινεν άχρηστον καί κατηρειπωμένον, ώς τούτο συνήθως 
έγίνετο καί 0 ι’ άλλα τζαμία, λόγοι τής αδιαφορίας καί άψικορίας των 
τουρκων βέηδοιν.

Εις τό Δεμιρδέσι ειχον τά θέρετρά των καί τίνες εύποροι "Ελ
ληνες Ά δ /τα ι  καθόις καί ό Πρόξενος τής Ρωσσίας Λίσοιν, ΰστις έπρο- 
στάτευε παντοιοτρόπως την Εκκλησίαν, παρέχων γενναίας σννδρομάς 
εις μετρητά καί ιερά άμφια, άποστελλόμενα έκ Ρωσσίας,

Εις τό Δεμιρδές ολίγον έξωθεν τού χωρίου, υπήρχε παλαιά λιθό
κτιστος βρυσις τής όποιας τό πά ντοτε ρέον ύδωρ ή το δροσεράιτατον 
καθαρόν ααΐ εύγεστον. Κατά πάσαν Κυριακήν τής άνοίξειος καί του 
θέρους μετέβαινον εκεί έξ Ά δ/λεω ς δΤ αμαξών πολλοί κάτοικοι αυ
τής καί διεσκέδαζον. ’Ακολούθως κατεσκευάσδη καί άλλη παρομοία 
βρύσις, ονομαζόμενη τού Σινεκλή Τό νερό τής βρύσεως τα,ύτης έ.φη- 
μίζετο καί ήτο καλύτερον από τό τής παλαιάς βρύσεως. ΙΙροήρχετο δέ 
τό νερό τών δύο βρύσεων από φυσικάς πηγάς καί έσχημάτιζεν ρυά- 
κιον τι, κατευθύνόμενον εις τινα ποταμόν, άπέχοντα 3 περίπου έυρας, 
ονομαζόμενον ΙΙαμπούκ-Δερέ (χείμαρρον τού Βάμβακος), δστις ακο
λούθως I χύνε το ε’ις τον προς τό Διδυμότειχον Κηζήλ-Δερέ (Κοκκινοπό- 
ταμον), συναντώμενον μέ τον "Εβρον ήνωμένον καί με άλλους παρα
ποτάμους.

Πολλοί από τους κατοίκους τής Άδ/λεως μέ βαρέλια εφ’ αμαξών 
μετέφερον εις τάς κατοικίας των νερό από τάς βρύσεις τού Δεμιρδές 
καί ίδίως από την πηγήν τού Σινεκλή. ’Αλλά καί από άλλα πλησίον 
τής Άδ/λεως χωριά, εις τά όποια ύπήρχον βρύσεις μέ δροσερόν καί 
εύγεστον νερό, ώς λ χ. από τό Χάβαρις καί τό Άρναούτ-κιοϊ μετεφέ- 
ρετο νερό προς πόσιν καθόις καί από τον παραπόταμων ’Ά ρταν, ένφ 
τό τής Τοόντσας καί Μαρίτσας ("Εβρου) δεν ήτο καθαρόν καί δέν 
εκρίνετο κατάλληλον προς πόσιν.

Πλησίον αυτών ήσαν τά χωρία Τσιορέκ-κιοί (Καστανές), Ρίζια,
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Μαράσια και Βούνοχώρί (Βύσα). "Ολων ot κάτοικοι ήσαν γεωργοί ερ
γατικότατοι, καταγινόμενοι εις την καλλιέργειαν δημητριακών καρ
πών, οσπρίων, γεωμήλων, σησαμιού καί κυρίως σαρωθροχόρτου.

Εις τό Τσιορέκ-κιοϊ ύπήρχεν ναός τιμώμενος επ’ όνόματι τοϋ 
'Αγίου Γεωργίαν Ούτος είχε κτισθή περί το έτος 1600 καί έκτοτε 
πολλάκις επεσκευάσθη καί ανωκοδομήθη κατά τό έτος 1882. Κατά 
τον βαλκανικόν πόλεμον κατερειπώθη, άνψκοδομήθη καί πάλιν κατά 
τό έτος 1927. Οι φιλότιμοι καί φιλόπονοι χτορικοί, γνήσιοι 'Έλληνες 
καίμε άκμαιον εθ νικόν καί θρησκευτικόν φρόνημα,ήσαν φιλακόλουθοι, 
έπιζητούντες νά έχωσιν εις την Εκκλησίαν των καλλιφώνους, τούς οποί
ους άδρώς έμισθοδύτουν ίεροψάλτας. Έ κ  των κερδών τής κηροπωλή- 
σίας, των δίσκιον καί των ενοικίων ακινήτων τινών κτημάτων, τά ό
ποια άνήκον εις την Κοινότητά των, έμισθοδοτούντο οί διδάσκαλοι καί 
οί κανδηλάπται. "Ετσι καί ή Κοινότης αύτη, άνευ άλλης τίνος επικου
ρίας έξωθεν, ήτο ικανή νά επαρκή διά την συντήρησιν τών δυο σχο- 
λείων των, άρρεναγωγείου έξατάκτου καί Παρθεναγωγείου τετρατά- 
κτου μετά Νηπιαγωγείου.

Εις τό μίαν περίπου ώραν άπέχον από τάς Καστανέας (Τσιορέκ- 
κιοϊ) χωρίον καί πρύς Δ. αυτού έκειτο τό χωρίον Ρύζια, τό όποιον εΐ- 
χεν επίσης ιερόν ναόν επ ’ όνόματι τού 'Αγιον Γεωργίου.

Ε πίσης καί τού ναού τούτου αι πρόσοδοι έκ τής κηροπωλησίας, 
δίσκων κτλ. έπήρκουν διά την μισθοδότησιν τού τετρατάκτου μικτού 
δημοτικού σχολείου. ΕΙς τό απέναντι προς Β. των Καστανεών επί τής 
άριστεράς όχθης τού "Αρδου ποταμού ευρισκόμενον χωρίον Μαράσια 
ύπήρχεν επίσης παλαιός ί. ναός, τιμώμενος έπ’ όνόματι τού cΑγίου  
Γεωργίου. Καί τού ταού τούτου αί πρόσοδοι διετίθεντο διά τάς άνάγ- 
κας τού μικτού τετρατάκτου δημοτικού σχολείου.

Εις τά χωρία Καστανές καί Βοσνοχώριον έ τηρείτο παλαιόν 
τι έθιμον, νά μή έπιτρέπηται ή ύπαρξις παντοπωλείων ιδιωτικών, 
καφενείων καί καπηλειών εκτός τού κοινοτικού τοιούτου, τού οποίου 
τό ένοίκιον άπετέλει ικανόν πόρον διά τά σχολεία. Τό παλαιόν όμως 
τούτο έθιμο ν ήδη από 50εαας κατηργήθη καί ύπήρχον ιδίως, εις τάς 
Καστανές, πολλά παντοπωλεία, κρεοπιολεΐα, καφενεία καί καπηλεία 
εις τά όποια έσύχναζον οί άεργοι καί ιδίως οί μείρακες, επιδιδόμενοι 
εις την χαρτοπαιξίαν !!ί

"Ιδιον χαρακτηριστικόν τού χωρίου Μαράσια ήτο ότι τούτο είχε 
πολλά δένδρα καί εντός τού χωρίου καί έκτος αυτού, εις έκτεταμένην 
ακτίνα προς τον ποταμον "Αρδον. Κυρίως είχε δένδρα καρποφόρα καί 
προ παντός κυδωνέας, των οποίων οί καρποί ήσαν εκλεκτοί καί πολύ 
Θ ρ α κ ι η ά ΙΗ '  6
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φημιζόμενοι κ α θ ’δλην την περιοχήν τής Άδριανουπόλεως. Κ ατ’ έτος, 
την 6ην Αύγουστου, εορτήν τής Μεταμορφιόσειος τοϋ Χριστοί, ετελεΐ- 
το πανήγυρις εις τον ί. ναόν των Μαρασίων καί κατόπιν οί πανηγυ- 
ρισταί προερχόμενοι από τά πλησιόχωρα καί την Άδριανουπολιν, διε- 
σκέδαζον υπό την σκιάν τώο δένδρων, τά οποία ήσαν πλησίον τοϋ 
χωρίου καί παρά τήν σιδηράν γέφυραν των Ά να τ .  Σιδηροδρόμων. Οί 
χοροί καί τά άσματα ήσαν τά χαρακτηριστικά των πανηγυριζόντων.

Καί εις τό χωρίον Βοσνοχώριον (τουρκιστί Μπύσνα-κιοΐ), to ό
ποιον Ακολούθως μετιυνομάσθη Βύσα, ύπήρχεν ιερός ναός, κτισθείς 
περίπου κατά τό 1600 καί κατόπιν ανοικοδομηθείς μετά τον Ρωσσο- 
τουρκικόν πόλεμον τοϋ 1878. Καί ό ναός οΰτος ετιμάτο επ’ δνύματι 
τοϋ ‘Αγίου Γεωργίου. Ή  σΰμπτωσις αυτή τοϋ νά έχωσι τά τέσσαρα 
ταϋτα χωρία εκκλησίας τοϋ 'Αγίου Γεωργίου φαίνεται περίεργος. Τι- 
νές παραδέχονται δτι ενδιεφέροντο οί τοϋρκοι βέηδες, διότι ή 
έργατικότης των Ελλήνων χιορικών έξυπηρέτει τά γεωργικά των συμ
φέροντα διά τής καλλιεργίας εκτεταμένα) ν χωραφίων ευρισκομένων 
εις τάς περιοχάς των χωραφίων τούτων. Οί τοϋρκοι βέηδες ει.χον δθεν 
συμφέρον νά περιποιώνται τους χριστιανούς καί ένήργουν καταλλήλιος 
διά τήν έκδοσιν σουλτανικών φιρμανίων προς άνέγερσιν Εκκλησιών. 
Οί χωρικοί έγνώριζον δτι οί Τοϋρκοι από παλαιάν παράδοσίν των, με- 
ταφερθεϊσαν εκ Μικράς 'Ασίας, έτίμων καί εσέβοντο τον "Αγιον Γε
ώργιον (Χηδήρ-Έλές) καί διά τοϋτο καί εις τάς Εκκλησίας των εδιδον 
τό όνομα τοϋ 'Αγίου Γεωργίου. Φαίνεται όμως πιθανή καί άλλη τις 
εκδοχή ότι οί Θράκες, καί δή οί κάτοικοι τής υπαίθρου χώρας εσέβοντο 
τον άρχαΐον ήρωα τής Θράκης, δστις κατά τούς χριστιανικούς “χρόνους 
άντικατεστάθη υπό τοϋ μεγαλομάρτυρος 'Αγίου Γεωργίου.

Καί ταϋτα μεν διά τά προς τό ΒΔ. μέρος τής 'Αδριανουπόλεως 
τέσσαρα περιγραφέντα εν συντομία εύφορα καί πλούσια χωρία ύπήρ- 
χον καί άλλα, πρύς άλλας τοποθεσίας, πλησιόχωρα καί κατά τό μάλ
λον καί ήττον εύφορα χωρία, των οποίων οί κάτοικοι ήσαν επίσης 
εργατικοί, καλλιεργοϋντες καί παράγοντες κυρίως δημητριακά καί 
άλλα παρόμοια προϊόντα, πλήν τοϋ σκουποχόρτου καί επιδιδόμε
νοι εις τήν κτηνοτροφίαν, εχοντες ποίμνια προβάτιον καί άγέλας 
βοών καί βουβάλων, εκ τοϋ γάλακτος των οποίων παρεσκευάζοντυ τά 
φημισμένα τυρία τής Άδριανουπόλεως, τό εκλεκτόν καί αγνόν βούτυ- 
ρον καί τό σπάνιάς γευστικότητος καϊμάκι. Έ κ  των χωρίων τούτων
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σημειούνται έντα ύθα τέσσαρα μόνον ήτοι to Άρναούτ-κιοΐ, κείμενον ' 
προς to Β. και υψηλόν μέρος τής Άδριανουπόλεως καί τό πλησίον 
αυτού Χηδήρ-αγά, ώς καί to προς Δ. Χάβαρις καί to προς Α. τής πο- 
λεως Σκενδέρ-κιοϊ. Καί τά τέσσερα χωρία ταΰτα εΐχον τους ί. ναούς 
των, κτισθέντας επίσης μετά τό 1000 καί άνακαινισθέντας μεταγενε- 
νεστέρως. Καί διά τά σουλτανικά φιρμάνια των ναών τούτων συνείρ- 
γησαν οι ενδιαφερόμενοι τοΰρκοι τσιφλικούχοι βέηδες.

Εις τό Άρναούτ-κιοΐ ΰπήρχεν ί. ναός τιμώμενος επ’ δνόματι 
του 'Αγίου Δημητρίον, όπου έτελεΐτο ή πανήγυρις την 2αν Μαΐου καί 
μετέβαινον πολλοί Ά δρ /πολ ιτα ι προς διασκέδασιν. Εις τό Χηδήρ-κιοϊ 
ήτο ό ναός τού 'Αγιον Γεωργίου, εις τό Χάβαρις ό ναός του 'Αγίου  
Παντελεήμονος καί εις τό Σκε νδέρ-κιοϊ μικρόν ναΐόριον τού Προφή
του Ήλιον.  Ό λα  τά χωρία ταΰτα εΐχον ανάλογα δημοτικά σχολεία, 
συντηρούμενα από τούς ολίγους πόρους των Εκκλησία)ν των.

Κ ατ’ έτος οΐ χωρικοί από τάς άρχάς τού θέρους άπέσυρον τά 
τέκνα των από τά σχολεία, διότι ειχον απαραίτητον ανάγκην αυτών 
διά νά τούς βοηθούν εις τάς άγροτικάς εργασίας των καί ιδία διά την 
βύσκησιν τών ζ coco Λ'.

'1:1 '1. Μητρόπολις τής Άδ]λεως, ύλίγας ημέρας προ τής διακοπής 
τών μαθημ,άτιον τών χωρικών σχολείων διιόριζεν έξεταστικάς έπιτρο- 
πάς, διά νά παρευρίσκωνται εις τάς ενιαυσίους εξετάσεις τών χωρικο- 
παίδων καί τότε έγίνοντο πανηγυρικοί τελεταί, αΐ όποΐαι έξήγειρον 
την προς τά γράμματα έκτίμησιν τών κατά τό πλεΐστον αγραμμάτων 
χωρικών.

Ό λ α ι  αΐ προσπάθειαι αύται τών ’Εκκλησιαστικών καί Έκπαιδευ- 
τικιον αρχών συνετέλεσαν κατά τούς τελευταίους χρόνους εις την εξ- 
ύψωσιν τής φιλομουσίας τών άγροτοον.— Πολλοί ήμέτεροι επικριταί 
μέμφονται τάιν παλαιοτέρων Μητροπολιτών τής Άδ]λεως, δτι δεν ή- 
σκησαν πρωϊμιυτερον την τακτικήν ταύτην διά την ένίσχυσιν τού Ε 
θνικού φρονήματος τού αγροτικού πληθυσμού, αλλά δέον νά ληφθώσι ν 
ύπ’ όψει κσί αΐ πολιτικοί καί ιστορικοί συνθήκαι προτέρων εποχών.

Περιωρίσθημεν εις την μελέτην ταύτην εκθέτοντες τά τής Ε κ 
κλησιαστικής κινήσειυς, έκτενέστερόν πως διά την Άδ]λιν καί συντο
μότερο ν διά τά πλησίον αυτής χωρία. 'Η  εκκλησιαστική όμως περι
φέρεια τής Άδ]λεως ήτο αρκετά εύρεια καί δεν επιτρέπουν τά όρια 
τής μελέτης μας τούτης νά επεκτείνωμεν τήν περιγραφήν καί έπ’ αυ
τών. ’Επιφυλάσσομε θα εις επομένη ν μελέτην μας νά περιγάψωμεν



84 f  Γ. Κ ω ν σ τ α ν τ ιν ίδ ο υ

άναλυτικώτερον τά των σχολείων και ά'λλας τινάς συναφείς πληρο
φορίας διά την κατά τό ’Ά στυ  ζωήν των συμπατριωτών μας.

Διά τάς άπομεμακρυσμένας κοινότητας ύπήρχον άλλοι πυρήνες, 
a t κο^μοπόλεις Λουλέ-Βουργάζ, Βαβά-Έσκή καί πρότερον αΐ Σαράντα 
Έκκλησίαι καί τούτων λόγιοι κάτοικοι θά  είναι δυνατόν νά δώσωσι 
σχετικάς καί βεβαίας πληροφορίας.

"Οθετ περαίνο3ν την μελέτην ταύτην εύχομαι καί ελπίζω νά συν- 
εχίσω γράφων δ,τι άλλο σχετικόν αρμόζει διά την ζωήν των Άδρια- 
νουπολιτών.

’Έγραφον έν Θεσσαλονίκη κατά Μάρτιον τού

f ΓΕΩΡΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

Δ ι ο ρ θ ώ σ ε ι ς

Σελ. 52 σειρά 2 άνωθ. αντί κ α λ λ ι τ ε κ ώ τ α τ ο ς  άνάγν. κ α λ λ ι τ ε χ ν ικ ώ τ α τ ο ς  

Σελ. 62 » 1 » » σ ν γ χ ρ ό ν τ ω ς  * σ υ γχ ρ ό νω ς



Ο ΑΔΡΙΑΝΟΥΓΙΟΛΙΤΗΣ ΝΕΟΜΑΡΤΗΣ 
ΑΓΙΟΣ ΜΑΥΡΟ ΥΛΗΣ *)

Ή  παράδοσις εις την Άδριανοΰπολιν, διά τον "Αγιον Μαυρου- 
δήν έχει ως εξής, ώς την ήκουσα παρά τοΰ πατρός μου προ 65 έτών, 
τυΰ θείου μου και άλλων γερόντων δλων αφηγούμενων σχεδόν άπα- 
ραλλάκτως τό γεγονός.

Κατήγετο ό Μαυρουδής από την Άδριανοΰπολιν, ήτο μικράς μορ- 
φώσεως, αλλά με υγιείς ήθικάς και θρησκευτικός άρχάς, πτωχός, 
άλλ’ εργατικός και τιμιώτατος. ’Από την παιδικήν του ηλικίαν επεδό- 
θη  εις την υπηρεσίαν πλησίον γεωργών συμπολιτών του* εις τά πέριξ 
τοΰ κέντρου οής πόλεως προάστεια οι χριστιανοί και τοΰρκοι κατεγί- 
νοντο εις την γεωργίαν, αμπελουργίαν και κηπουρικήν καί μάλιστα 
κατά την προέκτασιν τοΰ προαστείου Ά τ -Π α ζά ρ ,  τό όποιον κατωκεΐ- 
το από χριστιανούς.— Πέραν τούτου ήτο άλλη συνοικία όνομαζομένη 
Τσερκέφ (τουρκιστί Τσιρκίάπ μαχαλεσί), όπου εΰρίσκοντο τά χωρά
φια τών γεωργών, πλησίον τής αριστερός όχθης τοΰ ποταμού Τούν- 
τζα (Τόνσου). Εις την συνοικίαν ταυ την οί κάτοικοι ήσαν ανάμικτοι 
χριστιανοί καί Τοΰρκοι. Οί επιδιδόμενοι εις γεωργικός εργασίας Τούρ
κοι γαιοκτήμονες κατώρθωσαν νά επεκτείνουν τάς κτήσεις των καί 
εις την απέναντι όχθην τοΰ ποταμού καί έσχημάτιζον είδος άγροκτη- 
μάτων (τσιφλικίων) εις τά όποια άπησχόλουν εργάτας, κατά τό πλεΐ- 
στον χριστιανούς, διότι ουτοι ήσαν εργατικοί καί εΰϋπότακτοι, Όί

*) Βλ. Πρώην Λεοντουπόλεως Σωφρ. Εύστρατιάδου, Ό  Ν εομάρτυς Μι
χαήλ Μαυρουδής ό ' Α δριανουπολίτης «Θρακικά» ΐό μ . 10, σελ. 7—28.—Κ. 
Κουρτίδου, Ό  Νεομάρτυς "Αγιος Μ αυρουδής καί ό τάφος του είς Ά δρ ια νούπο- 
λιν. Αύτ. τόμ. 12ος, σελ. 400—402.—V. L auren t, Le pseudo-M ichel d 'A ndrino- 
ple ou le n io m arty r Michel M avroudi9 «Echos d ’O rient», Τόμ. X X X V III  
(1939), σελ. 31—34. Τοΰ ίδιου, Encore le N eom artyr M ichel M auroeides. Αύτ* 
τόμ. X X X V III (1939), σελ. 3 7 1 -3 7 9  (Σ . Θ.).
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τσιφλικούχοι τοϋρκοι βέηδες, συνήθως καχύποπτοι, προσελάμβανον 
καί τοΰρκους έργάτας. Εις τόν νοημονέστερον καί μάλλον έπιβαλλό- 
μενον τοΰρκον εργάτην άνέθετον την εποπτείαν επί των άλλων ερ
γατών καί ώνόμαζον αυτόν κεχαγιάν (επόπτην). Εις τι έκ των τουρ
κικών αγροκτημάτων προσελήφθη ώς υπηρέτης 6 νεαρός Μαυρουδής, 
ό όποιος είργάζετο μέ ζήλον καί προθυμίαν ακαταπόνητου.

Ό  γαιοκτήμων τοΰρκος βέης, του οποίου τό όνομα δεν διέσωσεν 
ή παοάδοσις, έγκαίριος διέκρινε τά προτερήματα του χριστιανού Μαυ- 
ρουδή, τόν κατέστησε κεχαγιάν καί συν τώ χρόνφ τον ένεπιστεύθη 
την δλην διαχείρισιν του τσιφλικιού επί τής πωλήσεως τών σιτηρών.

'Ο Βέης ήτο κ α θ ’ όλα ευχαριστημένος καί συνέχαιρεν εαυτόν, 
διότι ανέθεσε τό κεχαγιαλήκι εις πιστόν καί τίμιον χριστιανόν, ενώ οι 
άλλοι τοϋρκοι γείτονες του τσιφλικούχοι ήσαν συνήθως δυσαρεστη- 
μένοι από τούς ίδικούς των τοΰρκους κεχαγιάδες, οί οποίοι ήσαν 
ακατάστατοι καί ανίκανοι εις τό εργον των.

*
* *

Κατά την εποχήν εκείνην, υπήρχεν ή συνήθεια οί εύποροι τούρ- 
κοι καί χριστιανοί έξ εύλαβεΐας. αλλά συγχρόνως καί εκ φιλοδοξίας 
κινούμενοι, νά μεταβαίνωσιν εις τούς αγίους τόπους τής θρησκείας 
των, οί Χριστιανοί εις τά 'Ιεροσόλυμα καί οί Μωαμεθανοί εις τάς ίε- 
ράς πόλεις των Μέκκαν καί Μεδινάν, διά νά προσκυνήσωσι τά ιερά τής 
θρησκείας των καί ν ’ άποκτήσωσι την αξίαν πολλής έκτιμήσεως 
προσωνυμίαν τού Χατζή, ή οποία άπετέλει τό πρώτον συνθετικόν 
μέρος τοϋ ονόματος ώς λ· χ. Χατζή ’Αθανάσιος, Χατζή Βασίλης κλπ. 
διά τούς Χριστιανούς καί Χατζή Ά λή ς  Χατζή Ό σμάν διά τούς Μωα
μεθανούς 1).

Εις όλα τά έγγραφα οϋτιο υπέγραφαν οί εγγράμματοι καί οί α 
γράμματοι';έσφράγιζον τά έγγραφα ή έπιστολάς των μέ την σφραγίδά 
των, έχουσαν προ τού ονόματος των τό γράμμα X "  (Χατζής). Οί υπο
ψήφιοι Χατζήδες, χριστιανοί καί μωαμεθανοί, προ τής άναχωρήσεώς 
των, ήτοίμαζον τά διά τό μακρόν καί επίπονον ταξείδιόν των, διάφορα 
αναγκαία καί ποικίλα τρόφιμα, ενδυμασίας, στρώματα κλπ. καί όταν 
προσδιοόριζυν την ημέραν τής έκκινήσεως, καί εμίσθωναν άμαξας

1) Οί φανατικοί Τούρκοι συνήθως τούς Χ ριστιανούς καί Ε β ρ α ίο υ ς προσ- 
κυνητάς αντί Χ ατζής έλεγον Ά τ ζ ή ς = π ικ ρ ό ς  (Σ. Θ.).
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διά νά μεταβώσιν εις Κωνσταντινούπολή διά τής ξηράς και διά τό τα- 
ξείδιον διά θαλάσσης έμίσάωναν διάφορα πλοία προς μετάβασίν των 
εις τον τόπον τοϋ σκοπού το>ν. Σημειωτέον οτι αί εκκινήσεις εξ Ά δρι- 
ανουπόλεως έγίνοντο κατά διαφόρους έποχάς τοϋ έτους άλλ’ ιδίς* 
κατά την άνοιξιν.

Όσάκις τά καραβάνια των ταξιδιωτών συνέπιπτε νά συναντη
θούν, αί φυλετικά! και θρησκευτικά! διάφορά! δεν ένεφανίζοντο, άλλ5 
απεναντίας δλοι μέ χαράν γέλια καί τραγούδια έξεκίνουν από τον τό
πον τής έξορμήσεώς των. Προς άνατολάς τής ’Αδριανουπόλεως, επί τού 
αμαξιτού δρόμου προς την Κιονσταντινούπολιν, εις άπόστασιν ενός και 
πλέον χιλιομέτρου, ήτο τό Χατζηλάρ Ά ζηνή  (σταθμός των προσκυνη·* 
των), οπού εν συνοδεία καί εφ’ αμαξών έφθανον οί ταξιδιώται. Εις 
τό Χατζηλάρ Ά ζηνή  υπήρχε μία πολΰκρουνος βρΰσις, εν περίπτερον 
λιθύκτιστον σχήματος οκταγώνου καί είς λιθόκτιστος τοίχος, έστραμ- 
μένος προς τό ΝΔ. μέρος τού όρίζοντος, ήτοι προς την κατεΰθυνσιν 
τών 'Ιερών Μουσουλμανικών Τόπων. Ό  τοίχος ούτος έχρησίμευεν εις 
τούς Μουσουλμάτους, ιός υπαίθριος τόπος προσευχής καί έντυπων αυ
τού ήπλωναν οί πιστοί τούς ατομικούς στενούς τάπητας, ειδικούς διά 
την προσευχήν, καί έτέλουν τό ναμάζι των (προσευχήν), αφού προη- 
γουμένως, προ τής βρΰσεως μέ τό δροσερό νερό, έκαμναν τάς νενομι- 
σμένας πλύσεις ή καθάρσεις προσώπου, χειρών και ποδών (άπτέστ). 
Α λλά καί οί Χριστιανοί προσηύχοντο καί οί προπέμποντες αυτούς ιε
ρείς έτέλουν αγιασμόν καί κατόπιν έγένοντο οί αποχαιρετισμοί καί τά 
κατευόδια. Ή  επιστροφή τών προσκυνητών έγίνετο διά τής ιδίας οδού 
καί όταν έφθαναν εις τό Χατζηλάρ-Άζηνή έστάθμευον καί συνηντών- 
το μέ τούς αναμένοντας εις προϋπάναησίν των οικείους. Έκόμιζον 
ιερόν ύδωρ από τον Ίορδάνην καί τό ιερόν "Αγιον Φώς τό όποιον 
έφύλαττον έπιμελώς εις καταλλήλους κανδήλας εντός ειδικών φανα- 
ρίων, διά νά μή σβεσθή καθ'5 δλον τό μακρυνον ταξίδιόό των.

Οί άναμένοντες εις τό Χατζηλάρ Ά ζηνή ιερείς ένδεδυμένοι τά 
ιερά των άμφια, μέ τό Εύαγγέλιον άνά χεΐρας καί θυμιατήρια καί μέ 
συνοδείαν Έξαπτερύγων, έτέλουν εύχαριστήριπν δέησιν καί μέ ψαλ
μωδίας συνώδευον τούς προσκυνητάς εις τάς κατοικίας των.

Την ιδίαν περίπου τελετήν έκαμνον καί οί Χοτζάδες τών Μ ου
σουλμάνων διά τούς Χατζήδές των κατά τά ’ίδια αυτών έθιμα  καί τυ
πικά.

"Οσοι προσκυνηταί ήσαν νέοι καί ξεκουρασμένοι από τό Χατζη
λάρ Ά ζηνή  μετέβαινον πεζή εις τάς συνοικίας των, οί δέ γέροντες καί 
αδύνατοι έφιπποι μέ καμάρι εφθανον εις τάς οικίας των. Οί χριστια-
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voi Χατζήδες εφερον διάφορα αναμνηστικά δώρα εις τούς συγγε
νείς καί φίλους τών. Τα δώρα ήσαν διαφόρου ποιότητος καί αξίας.

Ή σ α ν  ταΰτα σταυροί ξύλινοι ή από χόκκαλα, καλλιτεχνικώςί κα
τασκευασμένοι. Ε π ίσης εφερον καί κομβολόγια καί διάφορα άλλα αν
τικείμενα καί θυμιάματα καί μικρά εικονίσματα. Έκρατούν οί προσ- 
κυνηταί δι’ ιδίαν των χρήσιν των σάββανα, τά όποια έπώλουν οί καλό
γεροι τής 'Ιερουσαλήμ. Ε π ίσ η ς  ήγόραζαν καί καταλλήλους είδικάς 
λαμπάδας καθώς καί τό λεγόμενον συγχωροχάρτι, πού περιείχε συγ- 
χωρητικήν τινα ευχήν, ή οποία άνεγιν ιό σκέτο υπό τού ίερέως, οσάκις 
ο προσκυνητής προσήρχετο προς την θείαν μετάληψιν.

*¥ ¥

Ό  γαιοκτήμων Βέης, ό άφεντικός τού Μαυρουδή, άπεφάσισε νά 
γίνη Χατζής. Έκάλεσε τον πιστόν κεχαγιάν του Μαυρουδήν καί τον 
συνεβούλευσε νά έπιβλέπη τούς έργάτας καί νά διαχειρίζονται καλώς 
την έν τώ τσιφλικίφ περιουσίαν του και τον παρέδωκε τά κλειδιά τών 
αποθηκών του. Μέ συνοδείαν φίλων του ό Βέης έξεκίνησε διά τό 
Χατζηλήκι.

Ό λίγας  ήμ.έρας μετά την άναχώρησιν τού Βέη, ή χανούμισά του 
προσεκάλεσε τον Μαυρουδήν εις τό χαρεμλήκι (γυναικωνίτην) τού κο- 
νακίου καί τον επρότεινεν νά ελθη εις αθεμίτους μετ3 αυτής σχέχεις, 
προσπαθούσα μέ παντοίους τρόπους νά τον έμπλέξη εις τά σατανικά 
δίκτυά της. 'Ο Μαυρουδής άντέταξεν επίμονον άρνησιν καί εγκατέ- 
λειψεν αυτήν κατησχημένην.

Τότε ή φαύλος γυνή άπεφάσισε νά εξόντωση τον Μαυρουδήν καί 
έκάλεσεν ένα έκ τών εργατών τού τσιφλικιού, τουρκόγυφτον καί ενε- 
πιστεύθη εις αυτόν τό καταχθόνιον σχέδιον τής δολοφονίας τού Μαυ
ρουδή καί τον διορισμόν τού αθλίου τουρκόγυφτου εις τήν θέσιν τού 
κεχαγιά τού τσιφλικιού.

Πρόθυμος ούτος έδέχθη νά δολοφον ήση έν καιρφ νυκτός τον 
Μαυρουδήν καί ώρκίσθη δτι θά  τηρήση τό μυστικόν τής συμφωνίας 
τιον. Άμεσους τήν έπομένην νύκτα, ένω δ Μαυρουδής κατάκοπος από 
τάς εργασίας τής ημέρας παρεδόθη εις τον ύπνον, έξυπνησεν άποτό- 
μως καί είδε τόε τούρκον έξιοπλισμένον, δστις έπετέθη κατ’ αυτού καί 
διά μεγάλης μαχαίρας κατέφερε βαρύ κτύπημα επί τής κεφαλής τού 
άθοόου, τον άπετελείωσε καί τον άφήκεν εις τήν στρωμνήν του πλέον
τα εις λίμνην αίματος.

Τήν έπομένην πρωίαν εύρον τον Μαυρουδήν νεκρόν.
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*Η κακούργος χανούμισα διέταξε νά ρίψωσι τό πτώμα τού γκίαούρ 
εις τον δρόμον, μακράν και εξω από τό τσιφλίκι Οι περίοικοι χριστι
ανοί έντρομοι, έφρόντισαν κρυφίως νά παραλάβουν τον νεκρόν καί νά 
ενταφιάσουν αυτόν εις την αυλήν τής οικίας γείτονός τίνος χριστια
νού, καλέσαντες διά την κηδείαν τους ιερείς τής 'Ιεράς Εκκλησίας 
του 'Αγίου Γεωργίου, εις την ενορίαν τής οποίας ύπήγετο καί ή συν
οικία Τσερκέφ. Μετά τινας ημέρας οί γείτονες χριστιανοί, έν καιρφ 
νυκτός παρετήρησαν επί του τάφου τοϋ Μαυρουδή λάμψιν ασυνήθη 
καί άμέσώς έκριναν δτι πρόκειται περί θαύματος καί έξαγιασμοϋ τοϋ 
αδίκως δολοφον ηθέντος. ’Ανέφερον τά περί τής λάμψεως εις τον Μη
τροπολίτην, οστις άπέδωκε τό γεγονός εις τον φυσικόν φωσφορισμόν 
των έν αποσυνθέσει σωμάτων. Δεν έξήγησεν όμως τό φαινόμενον τού
το εις τούς απλοϊκούς ιερείς, άλλ’ απλώς συνέστησε εις αυτούς νά 
καθησυχάσωσι τούς χριστιανούς καί νά έχωσιν υπομονήν μέχρις δτου 
ληφθούν όδηγίαί από τό Πατριαρχείου.

Μετά παρέλευσιν όλίγιυν μηνών δ Χατζή Βέης έπέστρεψεν από 
τό μακρυνόν ταξίδι του καί έν συνοδεία μετ' άλλων συμπολιτών χα
τζήδων εφθασεν εις τό Χατζηλάρ Άζηνή, δπου άνέμενον τούτους 
πολλοί συμπολιταί των, έλθόντες εις προϋπάντησίν των. Έ κ  τών οΐ- 
κείων τοϋ Χατζή Βέη ούδείς ήλθε καί μόνον μακρόθεν είδε τον Μαυ- 
ρουδήν ερχόμενον ταχέως καί συνοδεύοντα δυο άλογα.’Αμέσως ό Μαυ- 
ρουδής προσφέρει τό καλλίτερου άλογον εις τύν αύθέντην του Χατζήν 
καί έξεκίνησαν όμοϋ, βαδίζοντες ταχέως διά νά φθάσουν εγκαίρως 
καί λίαν πρωί εις τό αγρόκτημα, δπου ήτο καί τό κονάκι τοϋ Χατζή 
Βέη. Κ α θ ’ οδόν δ Χατζής ήρώτα τον Μαυρουδήν περί διαφόρων ύπο- 
θέσεοον τοϋ τσιφλικιού, άλλ9 οϋτος άλλοτε μέν άπήντα μέ μονοσύλ
λαβα, άλλοτε δέ προσεποιειτο δτι δέν ήκουε καί δεν άπήντα. Διά τήν 
σιωπήν ταύτην τοϋ Μαυρουδή δ ευλαβής Μουσουλμάνος ήπόρει καί 
δέν ήδύνατο νά εξηγήση τό φαινόμενου. "Οταν έφθασαν εις τό κονάκι, 
αμέσως δ Μαυρουδής εβοήθησε τον κύριόν του νά άφιππεύση, κατεβί- 
βασε τάς άποσκευάς καί πριν νά κρούση τήν έξώθυραν τοϋ κονακίου 
δ Μαυρουδής μέ τά άλογα έξηφανίσθη.

Ό  Χατζή Βέης μόλις συνήντησε τήν χανούμισαν, ή πρώτη έρώ- 
τησίς του ήτο διά τον Μαυρουδήν καί ή ανήθικος γυνή άπήντησεν δτι 
δ Μαυρουδής προ πολλών μηνών ήσθένησε καί άπέθανεν.

Ή  άπάντησις αϋτη εξ ήγειρε τον Χατζήν, καί έπεφυλάχθη νά έξ- 
ακριβοδση τό γεγονός. ’Αφοϋ άνεπαύθη επί τινας ημέρας, ήρχισε τάς 
έρεύνας του. Κατ’ άρχάς ήρώτησε τούς περίοικους χριστιανούς γείτο
νας του, τί γνώριζον περί τοϋ θανάτου τοϋ Μαυρουδή.
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Ούτοι κατ’ άρχάς έκ φόβου άπέφευγον νά εκθεσωσιν δσα έγνώ- 
ριζον περί τής δολοφονίας του Μαυρουδή, άλλ’ επί τέλους ό τολμηρό
τερος ύπέδειξεν εις τον X" Βέην τον τάφον τοϋ Μαυρουδή.

Έ σπευσε τότε ό X" Βέης νά ερώτηση τ-ούς ιερείς τής ενορίας 
διά νά μάθη αν ούτοι γνωρίζουν τι περί τής αιτίας τοΰ θανάτου τοϋ 
Μαυρουδή, άλλ’ οι ιερείς φοβούμενοι νά εκθέσουν τάς εικασίας πολ
λών δτι ή δολοφονία εγινεν από ελατήρια σατανικά, ΐνα άντικαταστα- 
θή  ό Χριστιανός κεχαγιάς από τοΰρκον, οϋδέν τό σαφές ειπον εις τον 
έρωτήσαντα. Ούδείς ήμποροϋσε νά ϋποπτευθή δτι ή άθλία χανοϋμι- 
σα ήτο συνεργός εις τό έγκλημα.

Δεν ήρκέσθη δμως ό X "  Βέης εις τάς ασαφείς πληροφορίας καί 
έθεώρησε πρέπον νά έπισκεφθή τον Μητροπολίτην διά νά μάθη τι 
σαφέστερον, έφ’ δσον τον έβασάνιζε τό γεγονός τής υποδοχής τοΰ 
Μαυρουδή καί τής αιφνίδιας έξαφανίσεως αυτού.

"Οθεν έξέφρασεν εις τον Μητροπολίτην δτι έχει την υπόνοιαν οτι 
πρόκειται περί θαύμ ατος καί δτι ό Μαυρουδής είναι κ α τ’ αυτόν Ά -  
ζίζ ("Αγιος), έφ’ δσον ήτο πιστός χριστιανός καί δίκαιος. Ό  Μητροπο
λίτης έδωκε τότε περισσοτέραν προσοχήν εις τούς συλλογισμούς τοϋ 
Μουσουλμάνου καί έν συνδυασμφ μέ τάς πληροφορίας των ιερέων περί 
τής λάμ\|;ε(ος επί τοϋ τάφου έσκέφθη σοβαρώτερον καί περί τής δο
λοφονίας τού χριστιανού, έκάλεσε τούς ιερείς καί έμαθε πα^’ αυτών 
δτι ό Μαυρουδής ήτο κ α θ ’ δλα ευλαβής προς την πίστιν τοϋ Χριστού, 
δτι έξετέλει τά χριστιανικά αυτού καθήκοντα νηστεύων καί μεταλαμ- 
βάνων καί οτι ήτο φιλεΰσπλαγχνος καί έλεήμων. Συνετάχθη τότε έν 
πάση λεπτομερείς ή σχετική έκθεσις τού Μηνροπολίτου προς τό ΓΙα- 
τριαρχειον διά νά δοθή ή πρέπουσα λύσις περί τού Μαυρουδή, άν κρι- 
θή  ή κατάταξις αυτού είς τήν χορείαν των μ,αρτύρισν.

Ή  μεγάλη ’Εκκλησία έξωνύχισεν δλας τάς λεπτομέρειας καί έπί 
τέλους άπεφάνθη δτι ό Μαυρουδής είναι κατατακτέος μεταξύ το>ν νε- 
ομαρτΰρων. Μέχρις ού δμ.α)ς φθάση εις τήν Άδριανοΰπολιν τό έπί 
τοΰτω συνοδικόν γράμμα οι Χριστιανοί ιϋς καί ό X "  Βέης εύρίσκοντο 
έν άδημονίς.

Ό  αγαθός Μουσουλμάνος ακράτητος πλέον, ήθελε νά βεβαιιοθή 
περί τών άπόψεοόν του, διότι παρ’ ούδενός έως τότε ήκουσέ τι περί 
τής δολοφονίας τού αγαπητού του κεχαγιά καί διά τούτο άπεφάσισε 
νά έζιχνιάση ολα, προβαίνων είς ανακρίσεις σοβαράς. Έκάλεσε τον 
τουρκόγυφτον κεχαγιάν είς τό κονάκι του καί ένοόπιον τής χανουμίσης 
τον ήρώτησεν πώς εγινεν ό θάνατος τοϋ Μαυρουδή καί ό κεχαγιάς 
έντρομος (.ομολόγησε τά πάντα,
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Ή  βδελυρά γυνή ή θέλησε νά δικαιολογηθή δτι δήθεν δ Μαυρου- 
δής έπεβουλεύθη τήν τιμήν της καί δτι έπετέθη κατ’ αυτής. Ό  X" 
Βέης από τά άσΰστολα ταυ τα ψεΰδη τής αΐσχράς γυναικός έξήφθη 
περισσότερον, διότι ήτο πεπεισμένος περί τής τιμιότητος καί άθωότη- 
τος τοΰ Μαυρουδή καί αμέσως άπεφάσισε τήν τιμωρίαν των ενό
χων. Διέταξε τους ύπηρέτας του να μαστιγώσουν τον κεχαγιάν αλύπη
τα καί μέχρις αίματώσεως. Ή  ποινή τής απίστου καί αίσχράς γυναί
κας ήτο περισσότερον σκληρά καί μάλλον απάνθρωπος. Διέταξε τους 
ύπηρέτας του νά φέρουν τέσσαραςθυμοειδείς ίππους κα ίμ ε  τά άκρα 
τεσσάρων σχοινιών έδέθησαν οί ίπποι καί μέ τά άλλα άκρα έδέθησαν 
αί χεΐρες καί οί πόδες τής ενόχου καί μετά τήν μαστίγωσιν των ί π 
πων έτρεξαν οΰτοι προς τά τέσσαρα σημεία τοΰ όρίζοντος καί κατε- 
κερματίσθη κακή κακώς ή κακούργος γυνή.

Το φριχτόν τοΰτο δράμα έγινεν έξω από τον περίβολον τοϋ αγρο
κτήματος, εις τον παρά τήν όχθην τοϋ ποταμού χώρον, ενιυπιον πολ- 
λοϋ πλήθους των περίοικων, οί οποίοι έντρομοι καί περιδεείς ούδε- 
μίαν έτόλμησαν νά έπιφέρωσι κρίσιν διά τήν αυστηρότητα τοΰ X" 
Β.έη, καθόσον κατά τήν άντίληψιν των Μουσουλμάνων οί άνδρες εί
ναι κύριοι καί έξουσιασταί των κτημάτιυν των καί αί γυναίκες των, 
ιός κτήματα, ύπόκεινται εις τήν απόλυτον εξουσίαν των άνδρών το)ν.

Οί φίλοι τοΰ X'' Βέη βέηδες, χατζήδες καί μή, έπήνεσαν αυτόν, 
διότι διά τής παραδειγματικής τιμωρίας τής απίστου γυναικός θά  έ
χουν τάς συζύγους αυτών περισσότερον ύποταγεΐς εις τά κελευσματά 
των.

*
* * f .

Συγχρόνους σχεδόν μέ τά γεγονότα έφθασε καί από τό Πα- 
τριαρχεΐον ή είδησις δτι δ δολοφονηθείς Μαυρουδής κατετάχθη 
εις τον κατάλογον των νεομαρτυρων. "Ολων τίον ορθοδόξων Χρι
στιανών ή συνείδησις ίκανοποιήθη, καί τήν 30ήν Αΰγοΰστου έτελέ- 
σθη εν τφ 'I . Μητροπολιτικφ ναφ ή νενομισμένη άνακήρυξις τοΰ 
‘Αγίου Μαυρουδή.

’Έκτοτε κατ’ έτος, μέχρι τής εξόδου τών Ε λλήνω ν εξ Άδρια- 
νουπόλεως, δ εορτασμός τοΰ * Αγίου Μαυρουδή έγίνετο κατ’ έτος τήν 
30ήν Αύγουστου καί ουδέποτε καί κατά τάς μάλλον δυσχερείς περι
στάσεις, ιός τής Ελληνικής Έπαναστάσεως τοΰ 1821, έπαυσε, διότι οί 
Τοΰρκοι έπιεικο>ς άφιναν τςΰς χριστιανούς νά παρακολουθώσι τάς έκ- 
λησιαστικάς τελετάς το)ν.

Ό  X" Βέης επί τοΰ τάφου τοΰ 'Αγίου Μαυρουδή δι’ ιδίας δαπά
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νης εκτισε ξυλι,νον δωμάτιον, εν εϊδει μαυσωλείου και έφ’ όσον εζη 
εδιδε τό άπαιτοΰμενον λάδι διά νά άνάπτηται και καίη νυχθημερόν 
κανδήλα επί τοΰ τάφου.

Κατόπιν διά τό καιόμενον λάδι τής κανδήλας συνεισέφερον οί 
χριστιανοί καί ίδίοίς αί γυναίκες τής λαϊκής τάξεως 'Ο τάφος τοΰ 'Α 
γίου Μαυρουδή εχρησίμευεν ώς ιερόν προσκύνημα καί κατά την 30ήν 
Αύγουστου εκάστου έτους, οί ιερείς τής 'I. Εκκλησίας τοΰ 'Αγίου εκα- 
μνον τό σόνηθες τρισάγιον καί άνεγίνωσκον επί τοΰ τάφου την συν- 
τεθεϊσαν ακολουθίαν.

Ή  χειρόγραφος ακολουθία έπιμελώς εφυλάσσετο υπό των ιερέων 
τοΰ Μητροπολιτικοΰ ναοΰ. Δεν προεβλέφθη ή έκτυπωσις τής ακολου
θίας ταΰτης καί ήδη πιθανόν νά εύρίσκηται μεταξύ των μεταφερθέν- 
των εις 'Α θήνας εκκλησιαστικών βιβλίων καί άλλων Αρχείων τής 
Ελληνικής Κοινότητος 'Αδριανουπόλεως,

* *

Προσεπάθησα πολλάκις νά εξακριβώσω κατά ποιαν περίπου επο
χήν συνέβη τό γεγονός τοΰτο καί δλοι έκ συμφώνου ελεγον δτι εγινε 
προ 200 ετών. "Ωστε άν προσθέσωμεν εις ταΰτα καί 65—70 ετη, εΰρί- 
σκομεν οτι 6 "Αγιος Μαυρουδής εμαρτυρησε κατά τό έτος 1671.

Ή  χρονολογία αΰτη είναι μάλλον πιθανή, διότι κατά την εποχήν 
εκείνην επεκράτει σχετική τις καταπράϋνσις των Μουρουλμάνων, Γε- 
νιτσάριον καί Χριστιανών καί από πολλά άλλα τεκμήρια' πιθανολο
γείται τό βάσιμον τής άνω χρονολογίας.

Έ ν  Θεσσαλονίκη τή 29 Νοεμβρίου 1941.
+ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
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Τό Ταμεϊον  3Ανταλλαξίμων Κοινοτικών και Κοινωφελών περιοϋ- 
οιών ανέθεσε κατά τον ’Ιούλιον 1939 εις τον αείμνηστον Κ. Μνρτίλον 
° Αποστολίδην την περιγραφήν τών παρ’ αντω ευρισκομένων κωδίκων 
καί άλλων σχετικών τών Μητροπόλεων και έν γένει τών εκκλησιών καί 
τών εκπαιδευτικών καί φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων. 'Ο αείμνηστος Ά -  
ποστολίδης άόκνως έργασθείς επί μήνας, κατήρτισε λεπτομερή περιγρα
φικόν κατάλογον 491 κωδίκων εις 233 μεγάλας σελίδας, άποκείμενον 
εις τά γραφεία αυτόν με τον τίτλον «Διάφορα βιβλία τών έν Τονρκίμ 
'Ελληνικών Κοινοτήτων καί Μητροπόλεων».

5Εκτός τών παρά τον ’ Αποστολίδον περιγραφομένων, τρεις κώδι
κας της επισκοπής Μετρών καί °Αθνρα, το Ταμεϊον ώς έκ της σπου- 
δαιότητος αυτών, παρέδωκε προς φνλαξιν εις τό Μουσεϊον Μπε- 
νάκη. Περιγραφήν αυτών έδημοσίενσεν ό κ. Μιλτ. Σαραντης εις 
τον Ε '.  τόμον τών * Θρακικών» (J? 163— 178) καί 6 αείμνηστος Ά ν .  
Κ. 77. Σταμονλης μετά  τεσσάρων τσιγκογραφιών έκ τον κείμενον εις 
τον Θ'. τόμον τονν «Μεσαιωνικών γραμμμάτων» (Σ. 171 —177). eΟ
μοίως ενρίσκονται καί οι έν τ φ  ΙΑ ',  τόμψ τών «Θρακικών» περιγραφό- 
μενοι κώδικες Σηλυβρίας (Σ. 231*—254) καί Αελειωνών (Σ. 218—  
285) 'Ο καθηγητής τον Πανεπιστημίου άρχιμανδρίτης Β α σ .Κ . Στεφα-  
νίδης, καθηγητής έν τφ> έν 3Αδριανουπόλει γνμνασίω έδημοσίενσεν μ ε 
λέτην διά τους κώδικας ’Αδριανουπόλεως εις τό «Byzatltinische Zeit-  
SChrift» ι) καί δ 5Ακαδημαϊκός κ. Ν. Βέης βιβλιοκρισίαν εις τά «77α- 
ναθήναια» *).

Δυστυχώς οϊ πολυτιμότεροι κώδικες τής 3Αδριανουπόλεως άπωλέ- 
σθησαν, άγνωστον πώς, κατά τήν ανταλλαγήν τών πληθυσμών. ’Ισως 
αρκετοί κώδικες νά εύρίσκωνται ακόμη είς τάς διαφόρους νέας κοινό
τητας ή εις ίδιώτας.

1) Τόμος 14ος, 1905 Σελ. 588—611 καί τόμ. 16, 1907 Σελ. 266—284.
2) Τόμος ΪΑ '. 1905 Σελ. 88—90.
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’Εκ της περιγραφής τον Μ'υρτίλον Ά  ποοτολίδου άποοπώμεν τά 
άφορώντα τους κώδικας της ’Α νατολικής Θράκης.

Πα ρά τώ Ταμείω "Ανταλλαξίμων κοινοτικών καί κοινοφελών πε
ριουσιών (οδός Φιλοθέης 12β Ά θήνησιν) εναπόκεινται περισυλλεγέν- 
τα ικανά των διαλυθεισών εν Τουρκία καί υπαχθεισών εις την ανταλ
λαγήν Κοινοτήτων βιβλία, εν οις καί κώδικες τών Μητροπόλεων αυτών. 
Τών βιβλίων τούτων συνετάχθη υπό τού λογιστηρίου του Ταμείου δα- 
κτυλογράφητος κατάλογος υπό την επιγραφήν : «’Έρευνα εις διάφορα 
βιβλία Κοινοτήτων υπαχθεισών εις την ανταλλαγήν» (σελ. 20) καί 
«Συμπληρωματικός πίναξ τών άνευρεθέντων κοινοτικών βιβλίων εν 
ταϊς άποθήκαις τοϋ Ταμείου», (σελ. 7), προφανώς προς έξεύρεσιν έν 
αύτοις περιουσιακών στοιχειών, κοινοτικών τε καί ιδιωτικών Ό  κατά
λογος ούτος αριθμεί βιβλία έν δλο) 478 σημειωθέντος έφ’ έκαστου τοΰ 
αύξοντος αριθμού αυτού. Διαφυλλάσσοντες τήν άρίθμησιν τού κατα
λόγου, ποιούμεθα τήν περιγραφήν καί σύντομον άμα αναλυτικήν τών 
περιεχομένων καταγραφήν τών περί ών ό λόγος βιβλίων κατά πόλεις 
τών μητροπολιτικώιν επαρχιών προς διευκόλυνσιν τών βουλομένων νά 
μελετήσωσι αυτά προς ιστορικούς, λαογραφι.κούς, γλο>σσικούς η άλλους 
σκοπούς. Ά ρχόμεθα  δέ από τής Θράκης.

Ε Π Α Ρ Χ ΙΑ Σ  ΛΔΡΙΑΝΟΓΙΟΛΕΩΣ

Ά δ ρ ι α ν ο υ π ό λ ε ω ς
1 Κώδιξ τής άναλόγου μεταξύ τών μελών τής κοινότητος κατα

νομής τοΰ ετησίου κυβερνητικού φόρου, τής είσπράξεως καί 
τής καταβολής αυτού μετ’ άλλων εξόδων τών ετών 1806 ('Ιου

λίου 1) μέχρι 1836 (Μαίου 25).

Ό  τής μητροπόλεο^ς ούτος κώδιξ είναι τό παλαιότερον τών ένα- 
ποκειμένων τής Κοινότητος ’Αδριανουπόλεως βιβλίων καί φέρει αΰξον- 
τα αριθμόν τού καταλόγου τοΰ λογιστηρίου 232- Είναι άστάχωτος 
μετά συνερραμένων φύλλων (0,31 Xu,22). ’Έχει σελίδας ήριθμημένας 
381, έξ ών ελλείπουν άποσπασθεΐσαι «ί 3—26 καί 56—58. Είναι ά- 
πασαι γεγραμμέναι πλήν τών 27, 31, 34— 36, 39— 45, 64, 66 — 67, 84 
- 8 5 ,  97,100— 101, 124, 128— 130, 147— 152, 1 6 3 -1 6 4 ,  169— 170, 
179—180, 183— 184, 187— 188, 197—198, 202— 206, 211— 212, 217, 
221— 222, 23L— 232, 241—241, 256, 260 -2 6 4 ,  277—278, 292, 300,
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317 καί 327— 327, άφαιρεθεισών κενών προς συμπλήρωσιν εκ των έν 
χρήσει προχείρων κατάστιχων.

’Αξιοσημείωτος είναι ή γλώσσα τοϋ κωδικός* αυτή είναι ή κατά 
τούς χρόνους εκείνους λαλουμένη μετά λέξεων και φράσεων τυπικών 
ειλημμένων έκ τής γραφόμενης καθαρευοΰσης καί τής εκκλησιαστι
κής. "Ενιαχού παρατηρεΐται έν αυτή κώφωσις τών άτόνιυν φθόγγων 
ο εις ου καί ε εις ι. Αί πανταχοΰ όμως σχεδόν τοϋ κειμένου άπαν- 
τώσαι αφόρητοι άνορθογραφίαι, ών δείγμα παρατιθέμεθα την έν τή 
πρώτη άναριθμήτω σελίδι μικράν ταϋτην σημείωσιν : «ωδές ίπωσιμει- 
ώνο καί τον πήνακα τοϋ παταστήχου εις το νά εύρήσκης εϋκωλα τά 
'οσα θέλεις ζητήσι» έλέγχουσι τον συντάκτην έστερημένον σχολικής 
γραμματικής παιδευσειος. Έξαίρεσιν ποιείται μόνον τό τής ίϋ  ’Απρι
λίου 1825 πρακτικόν, κυριυτικόν τοϋ παραδιδομένου ετησίου ισολογι
σμού υπό τής διαχειριστικής επιτροπείας, συντεταγμένον έν άπταιστη.) 
καίίαρευοϋση υπό τοϋ μητροπολίτου Βασιλείου, όπερ έκτοτε επανα
λαμβάνεται στερεότυπός κατ’ έτος μέχρι τέλους τοϋ κωδικός.

Ό  κώδιξ περιέχει την κατ’ έτος διανομήν εις τά μέλη τής πολι
τείας (κοινότητας) τοϋ έπιβαλλυμένου κυβερνητικού φόρου (δοσίμα
τος) κατά συνοικίας (Κάστρου, Γιλτιρίμ, Ινιρεσχανά καί Κιγίκι) γινο- 
μένην έν τή μητροπόλει υπό του άρχιερέως, τών προκρίτων καί τών 
πρωτομαϊστόρων τών ρουφετίων, την εισπραξιν αϋτοϋ καί την κατα
βολήν καί λοιπάς δαπάνας τής πολιτείας (έσοδα καί έξοδα τοϋ χρέους 
τής πολιτείας) καί τους ετησίους ισολογισμούς, εις τό κοινόν πρύς Ιξέ- 
λεγξιν παραδιδομ ένους υπό τής διαχειριστικής τριμελοϋς ή τετραμε- 
λοϋς επιτροπείας διοριζόμενης έκ δημογερόντων κοινή γνώμη καί άπο- 
φάσει έν τή μητροπόλει, θεωρούμενους κατά τά πρώτα έτη ϋπογραφο- 
μένους υπό τοϋ έκάστοτε μητροπολίτου, από δέ τοϋ έτους 1825 κυ- 
ρουμένους δι’ αϋτογράφων υπογραφών υπό τών πρωτομαϊστόρων (γε
ρόντων) καί ύποβεβαιωμένους υπό τοϋ μητροπολίτου ή τοϋ αντιπρο
σώπου αϋτοϋ πριυτοσυγκέλου.

«1800, ’Ιουλίου 1 Θεία προνοία καί κοινή γνώμη τών ^προεστώ- 
των καί γερόντων τών ρουφετίων καί τοϋ αγίου Δεσπότου ημών καί 
όλων τιΰν Χριστιανών έδιαμοιράσαμεν όλον τό χρέος τής πολιτείας καί 
άνεδέχθη ό κάθε μαχαλάς μέ την ιδίαν αϋτοϋ γνώμην τό άνάλογόν 
τους, ώς φαίνεται καί ή σοϋμμα παρέμπροσθεν όσον τών Τοϋρκων, 
’Αρμενίων, Φράγκων, εκκλησιών, ρουφετίων καί Χριστιανών, ως δια
λαμβάνουν τά πρφην κατάστιχα καί φανεράινομεν έν προς έν προσ
θέτοντας καί όλον τον διάφορον από ’Ιουλίου 1 καί μετά τήν πρώτην 
’Ιουλίου έχει νά πληρώση τον διάφορον ο καθείς καθώς τοϋ ετυχεν τό
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δόσιμον διά χύν μαχαλάν του. Ή  θεία χάρις καί διά πρεσβειών τής 
πανυπερευλογημένης Δεσποίνης ημών Θεοτόκου καί των αγίων θεο- 
φόροον πατέρων καί πόντιον των αγίων νά ελευθερωθούνε κείνοι δλοι 
οι Χριστιανοί από τό παρέμπροσθεν φαινόμενον. Α μήν, αμήν, αμήν. 
Ή  σοϋμμα χρέους» ') (σελ. 1).

’Ακολουθεί ειτα ό πίναξ του χρέους, του διανεμηθέντος κ α θ ’ 
έκαστους. Ελλείπουν αι σελίδες πλήν 3.

«1812 Ιουλίου 26. ’Ιδού σημειώνω τό δόσιμον τοΰ ’Αγά, όπου 
ρίξαμεν εις τούς μαχαλάδες μέσα τοΰ Κάστρου καί Γιλτιρίμ καί Κιρε- 
σχανγ καί Κηγίκι, ώς φαίνονται κάτωθεν γεγραμμένα εις κάθε μαχα
λά μέ τό νούμερο γρ. 257.048» (σελ. 48—58).

’Από τής αυτής δέ ημερομηνίας εξακολουθεί μέχρι τέλους τού κω
δικός ή αναγραφή τών τε εσόδων προς άπότισιν τοΰ χρέους τής πολι
τείας προς τό κράτος (δοσίματα μαχαλάδων, καζμά μπουρτζού κοί 
παραγκεντέν καί άσπρα μέ ομολογίας) καί τών εξόδων κ α θ ’ έξάμηνον, 
άρχομένου τοΰ μέν πρώτου εξαμήνου την ημέραν τοΰ αγίου Γεωρ
γίου, τοΰ δέ δευτέρου την ημέραν τοΰ αγίου Δημητρίου καί τών ετη
σίων ισολογισμών, θεωρουμένων εν γενική συνελεΰσει καί κυρου
μένων υπό τών πρωτομαϊστύροον καί ύποβεβαιιυμένων υπό τοΰ έκά- 
στοτε μητροπολίτου.

ΟΙ ισολογισμοί οι άκολουθοΰντες αείποτε τούς πίνακας τών έσό- 
δων καί εξόδων έχουσιν ώς εξής :

έτους 1812 (Ίουλ. 26)—1814 (Σεπτεμβρ. 26) γρ. 257.548 (σελ 60-65).
1814—  1815 (Όκτωβρ 26), γρ. 321.367 (σελ. —96).
1815—  1816 γρ. 108 858 : 06 (σελ. — 121).
1816—  1818 γρ. 264.537 : 25 (σελ. — 159).
18!8(Νοεμβρ. 1)— 1828 (τέλους) γρ. 197,456 (σελ. 174).
1820—1821 (Άπριλ. 26), γρ. 105.119 : 30 (σελ. — 178).
1821 — 1822 (Μαρτ. 20), γρ. 187.319: 36 (σελ. — 186).
1822— 1823 (Μαρτ. 3), γρ. 175.500 (σελ. — 192).
1823 —1824 (Μαρτ. 16), γρ. 215.453 (σελ. — 196).
1824—1825 (Ά πριλ . 10), γρ. 182.003 (σελ. —209).

Ά π ό  τής ημέρας ταΰτης διά τοΰ ακολούθου πρακτικού, συντετα
γμένου καί γραμμένου ιδιοχείρους υπό τοΰ αρχιερέας καί επαναλαμ- 1

1) Δ ιορθοΰντα ι προς εύκολωτέραν άνάγνω σίν καί κατανόησιν αί άνορθο- 
γραφ ία ι τοΰ κειμένου.
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βανομένου στερεότυπός κατ’έτος κατά τήν λογοδοσίαν τής επιτροπείας 
και τήν εκλογήν νέας τετραμελους, κυρυϋται ό παραδιδόμενος ισολογι
σμός υπό τής γενικής συνελέύσεως, (6ηλ. υπό των πρωτομαϊστόρων), 
ύποβεβαιοΰμενος υπό του άρχιερέους ή του άντιπροσούπου αυτού, 
εκφράζονται δέ «I εύχαριστίαι καί αί εύχαί τής εκκλησίας εις τήν 
αποχωρούσαν επιτροπείαν καί εκλέγεται νέα.

«αιυκε' Απριλίου 10. Έ θ εω ρ ή θ η  ενώπιον τής ήμών ταπεινότη- 
τος καί απάντων των προκρίτων των έσναφίων ό λογαριασμός τής 
πολιτείας (άναφέρονται τά ονόματα αυτών) καί αρεστός φανείς προς 
πάντας καί ευχάριστος υπεγράφη παρά πάντων καί κατησφραγίσθη 
ταΐς ίόίαις αυτών ύπογραφαΐς συν τή ήμετέρα ύποβεβαιώσεΐ. Έ πευ- 
χ.ήθημεν δέ αύτοΐς διά τήν πιστήν προς τό κοινόν τής πολιτείας καί 
τήν χριστιανικήν εκδούλευσιν καί τους κόπους αυτών νά τούς άν.τ,ι- 
βραβεύση ό Κύριος μέ μισθούς απειροπληθείς καί μέ τήν ευλογίαν 
τού ’Αβραάμ, ’Ισαάκ καί ’Ιακώβ. ’Αντί δέ τούτων κοινή γνώμη καί 
άποφάσει απάντων δτορίσθησαν νέοι δημογέροντες τής θεοσώστου 
ταυτης πολιτείας (άναφέρονται τά ονόματα αυτών), όπως δουλεύσωαι 
προθυμως καί χρ ιστία νικώ ς εις τό νά αξιωθώ σι καί ούτοι τούς μι
σθούς παρά θεού καί τάς ήμετέρας εκκλησιαστικός ήμών εύχάς καί 
πνευματικός ευλογίας». *Ϋπογράφουσιν 9 πρωτομαΐστορες, ύποβεβαιεί 
«Άδριανουπόλεως».

έτος 1825— 1826 (Μαρτ. 29), γρ. 170.712 (σελ. — 220).
1826—  1827 γρ. 18-1. 386 (σελ. 230)
1827—  1828 (Άπριλ. 1) γρ. 201.501 (σελ. 245)
1828—  1829 (Μαρτ. 28) γρ. 517.618 (σελ. —254)
1829—  1830 (Μαρτ. 1) γρ. 474.746 (σελ. 212)
1830— 1831 (Άπριλ. 23) γρ. 363.222 (σελ. 276)
1831 — 1832 (Άπριλ. 20) γρ. 167.492:5 (σελ. —296)
1832—  1833 (Άπριλ. 12) γρ. 202.813: 10 (σελ. —316) καί
1 8 3 3 -  1831 (Μαίου 15) γρ. 173.248:22 (σελ. — 331)

2 II

Κώδιξ οιαχειρίσεως εσόδων παί εξόδων του Νοσοκομείου 
τής /Κοινότητας ετών 1839—1852

Κώδιξ έσταχωμένος διά ναστοχάρτου καί βΰρσης έχουν έσωθεν 
επί τών πλευρών του άνά ένα χαρτοφύλακα. Φέρει αύξοντα αριθμόν 
Θ ρ α  χ ι κ  ά ΙΗ ' 7
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του καταλόγου 170 (0 ,86χ0,25). Έ π ί  τής ράχεώς του επί έπικεκολλη- 
μένου χάρτου ή επιγραφή: «Του νοσοκομείου έτους 1830». Χάρτης 
λευκός οίονεί απορροφητικός ώς ό τοΰ 1. Φύλλα αναρίθμητα. Έ ν  τώ 
φΰλλω 18α γέγραπτα ι: «1830 ’Ιουνίου αλ Κώδιξ τοΰ νοσοκομείου 
τής πόλεοος ταΰτης Άδριανουπόλεως των ορθοδόξων χριστιανών πε- 
ριέχων τα αφιερώματα τής χρηματικής καταβολής των φιλοπτώχων 
και εύσπλαχνων συνδρομητών. Μέρος 13ον». Έ ν  δέ τώ 18β καί 19 
άνωθι γ έγρ α π τα ι: «Κατάλογος των φιλοπτώχων καί εύσπλαχνων
συνδρομητών καί υπολογισμός τοΰ γενικού κεφαλαίου τοΰ νοσο
κομείου».

’Ακολουθούν αφιερώματα κυρίων ονομαζόμενων 23, ών τύ σΰνο- 
λον ανέρχεται εις γρ. 1 7.386-f-1000-f-200 + 1800+4500. Τά ακόλουθα 
φύλλα 39 είναι λευκά. Έ ν  τω 40α γέγρ α π τα ι: «1834 Ιουνίου αλ 
Κώδιξ τοΰ Νοςοκομείου τής πόλεως ταΰτης Άδριανουπόλεως περιέ- 
χων τά μέρη, όπου είναι τά κεφάλαια, τοκιζόμενα με ομολογίας καί 
τον ετήσιον τόκον. Μέρος Γον.».’Εν τώ αΰτώ φΰλλφ 40β «Καταγραφή 
τών μερών, όπου τά κεφάλαια τοΰ νοσοκομείου διατελοΰσι τοκιζόμενα 
καί ό ετήσιος αυτών τόκος. 1839 ’Ιουνίου α» .  Όμολογίαι 7 γρ. 
17.386. Πρόσοδοι ετήσιοι μετά δωρεών τριών εσναφίων γρ. 1054:24. 
Αΰτόγραφοι ΰπογραφαί δυο εφόρων τοΰ νοσοκομείου καί τών φυλασ- 
σόντων τάς ομολογίας. Φύλλα — 59 άγραφα. Έ ν  τω 60α γέγραπται: 
«1839 ’Ιουνίου αλ Κώδιξ τοΰ νοσοκομείου τής πόλεως ταΰτης Άδρια- 
νουπόλεως τών ορθοδόξων χριστιανών περιέχων τάς ετήσιας προσό
δους καί έξοδα Μέρος Δον». Έ ν  τφ αΰτώ φΰλλφ 60β «αί πρόσοδοι 
καί τά έξοδα τοΰ νοσοκομείου γενική πρόσοδος 1754:24  γρ. Μαΐ'ου 
1840». Τά φύλλα 61 — 62α άγραφα. Έ ν  τοΐς φΰλλοις 62β—63α φέρε
ται «ή διαχείρισις εσόδων καί εξόδων τοΰ ταμείου τοΰ τοΰ νοσοκο
μείου καί ελέους από τής α Ίανουαρίου τοΰ 1839 έτους μέχρις τής 31 
Δεκεμβρίου τοΰ 1852 έπιτροπεΰοντος εν μέρει τοΰ Κ. X'Χρήστου 
Ίωάννου. ’Έσοδα 73.435: 12, πάντα δαπανηθέντα». Τή 31 Δεκεμ
βρίου τοΰ 1852 επιθεωρηθείς ό λογαριασμός τής διαχειρίσεως έπικυ- 
ροΰται αΰτογράφως υπό 10 δημογερόντων. Έ ν  τφ φΰλλω 63β—64α 
φέρεται «ή διαχείρισις εσόδων καί εξόδων τοΰ ταμείου νοσοκομείου 
καί ελέους έμφαινομένη λεπτομερέστεροι' έν τοΐς έτησίοις πολιτικοΐς 
καταστίχοις τοΐς από σ' Ιουνίου τοΰ 1839 έτους μέχρι τής 31 Δεκεμ
βρίου τοΰ 185.2, έν οίς οί κατά καιρούς ένιαΰσιοι δημογέροντες κατέ- 
γραφόν τινα τών τακτικών εσόδων, οίον: τόκων ετησίων κεφαλαίων 
τινών, δικαιωμάτων διαβατηρίων τών προσκυνητών, συνοικεσίων, δια
θηκών καί τοΰ εισερχομένου οίνου. ’Έσοδα γρ. 255.507:08». Τή 31
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Δεκεμβρίου 1852 έτους ο ανωτέρω λογαριασμός της διαχειρίσεως τής 
δημογεροντίας θεωρηθείς ακριβώς καί αρεστός φανείς έπικυροΰται 
υπό 10 προκρίτων. Τά λοιπά φύλλα — 183 λευκά. Τά πρώτα 17 
φύλλα λευκά προωρίσθησαν, ώς φαίνεται, προς καταγραφήν τοΰ Μ έ
ρους Α' τσΰ κωδικός.

3 III

Κώδιξ «κτημάτων κινητών και ακινήτων 
Κηγικίου τοΰ 1840»

Έσταχοηιένος διά ναστόχαρτου καί βΰρσης (0.33X0.23) φέρεται 
ύπ’ αριθμόν 304. Περιέχει σελίδας ήριθμημένας καί γεγραμμένας απά- 
σας 299. Έ π ί τής ράχεώς του είναι επί χάρτου επικεκολλημένη ή 
επιγραφή δηλοϋσα τό τίτλον του. Δυνατόν λοιπόν νά κληθή Κτημα
τολογίου τοΰ προοστείου τής πολιτείας Άδριανουπόλεως Κηγικίου τοΰ 
έτους 1840. Έ καστη σελίς διηρεΐται εις δυο καθέτους στήλας καί εις 
μέν τήν αριστερόθεν αναγράφονται οί οίκοι υπό τό όνομα τοΰ οικο
δεσπότου μετά των κτημάτων του καί προσόδιυν καί τής εις ήν ανήκει, 
φορολογικής έκ των τριών κατηγορίας, έν δέ τήν δεξιόθεν ό φόρος 
— έμλάκι καί τό κεψάλαιον. Οί κατ’ αΰξοντα αριθμόν οίκοι τών χρι
στιανών κατά τους πεντε συνοικισμούς (μαχαλάδες) εχουσι: α') Μπου- 
τζιούκ τεπέ 201, (σελ. I— 100) β') Καρατζά Ά χ μ ε τ  123 (σελ. 
101— 169), γ') Μπαρουτχανές 109 (σελ. 170 —237), δ') Μπέη— μπου- 
νάρ—85 (σελ. 237 — 275) καί ε') Καρά—πολοΰτ— 36 (σελ. 276—299).

4 VI

Βιβλίον δαπανών Κοινότητος διά σχολικά κτίρια 
έτους 1879.

Τό βιβλίον είναι έσταχιυμένον διά ναστοχάρτου, ανεπίγραφων, 
έχει σελίδας 45 (δίς) εξ ών γεγραμμέναι αί πρώται 35 καί φέρεται εν 
τω κατολόγφ ύπ’ άριθ|ΐόν 239. Περιέχει κατά λογιστικήν τάξιν τάς 
δαπάνας γενομένας υπό τής Κοινότητος έν έτει 1879 διά τήν άνέγερ- 
σιν τοΰ γυμνασίου τών άρρένων καί τής σχολής τοΰ αγίου Νικολάου 
καί τήν έπιδιόρθωσιν τών διαφόρων άλλων σχολικών κτιρίων. Έ κ  τοΰ 
έν τη σελίδι 35 κατεστρωμ,ένου ισολογισμού αί δλαι δαπάναι άνήλθον 
εις YQ. χρ. 97640.75 ήτοι 49218 διά τό γυμνάσιου, 1856 δι’ οικήματα,
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31684.50 διά την σχολήν τοΰ αγίου Νικολάου, 8512.25 διά τά δημο
τικά σχολεία καί 5370 διά το κτήμα Ταχμίζη.

Βιβλία 14 των πραπτιπών των συνεδρειών 
τής Κεντρικής Εφορείας των Εκπαιδευτηρίων τής 

Κοινότητος (1878—1909)

Βιβλίον έσταχωμένον διά ναστόχαρτου μετά βάρσης επί τής ρά- 
χεώς του (0,33X0,24) υπ’ άριθμ. 223 έν τώ καταλόγφ. Άνεπίγραφον 
μετά φύλλων αναρίθμητων, εξ ών τά εν αρχή 3 λευκά, τά δέ λοιπά 
γεγραμμένα. Έ ξ ω θ ι  επί δέλτου έπικεκολλημένης ή επιγραφή: «Βι- 
βλίον πρακτικών εφορείας 1878 — 1879». Περιέχει 95 πρακτικά τα
κτικών καί εκτάκτων συνεδριάτεων τής Κεντρικής εφορείας τών 
εκπαιδευτηρίων τής Κρινότητος από 11 ’Ιουνίου 1870 μέχρι 24 ’Ιου
νίου 1880 υπογεγραμμένα αυτογράφως υπό τών παρισταμένων έκά- 
στοτε μελών. Τό πριΰτον πρακτικόν άφιεροΰται εις την κατά πρώτον 
συγκρότησιν τής οκταμελούς εφορείας εκλεγείσης διά μυστικής τ|>ηφο- 
φορίας εν γενική τών πολιτών συνελεύσει.

Βιβλίον δμοιον τώ προηγουμένω υπ* άριΟμ. 224. Μετά φΰλλιυν

τά δέ λοιπά 36 άγραφα. ’ΈξωΌι επί δέλτου ή επιγραφή: «Βιβλίον 
πρακτικών 1880». Περιέχει 61 πρακτικά ήριθμημένα τακτικών καί 16 
εκτάκτων συνεδριάσεων τής Κεντρικής εφορείας τών εκπαιδευτηρίων, 
τό πρώτον είναι τής προκαταρκτικής συνεδριάσεως μ ή άριθμουμένης, 
ώς καί αυτών τής γενικής συνελεΰσεως τών πολιτών. Είναι συνέχεια 
του προηγουμένου από 9 ’Ιουλίου μέχρι 22 Μα'ίου 1881.

Βιβλίον έσταχωμένον διά ναστοχάρτου μετά βΰρσης πράσινης επί 
τής ράχεώς του (0,33X02-1) υ π ’ άριίίμ. 167 έν τφ καταλόγο). ’Ανεπί
γραφων μετά φύλλων αναρίθμητων, έξ ών υπέρ τό ήμισυ άγραφα. 
Περιέχει 36 πρακτικά τακτικών καί εκτάκτων συνεδριών τής κεντρι
κής Εφορείας τών Εκπαιδευτηρίων άπυ 27 Μα'ίου 1881 — 9 ’Οκτω
βρίου 1881.

5 V -  XVIII

6 VI

VII
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8 V III

Βιβλίον cog to προηγούμενον* ύπ’ άριθμ. 168. Περιέχει πρακτικά 
72 από 27 Μα'ίου 1881— 15 ’Ιουνίου 1882. Είναι πρόχειρον, παρατη
ρούμε νων έν αϋτώ διορθώσεων και προσθηκών. Εξ αυτού άνεγράφη- 
σαν εν τώ προηγούμενο,) τά 36 πρώτα πρακτικά, περιέχει δέ μ ή άντι- 
γραφεντα τά 3 8 —72, του 37 έλλείποντος.

9 VIITT

Βιβλίον ιός το προηγουμένου, ύπ’ άρ. 169. ’Ανεπίγραφου μετά 
φύλλων 63 αναρίθμητων. Έ π ί  προμετωπΐδος έπικεκολλημένης έξωθεν 
ή επιγραφή «Πρακτικά». Περιέχει τοιαΰτα έν δλω 151 από 22 ’Ιου
νίου 1882 μέχρι 27 Σεπτεμβρίου 1888. Περί τά μέσα τού βιβλίου 
υπάρχει ό προϋπολογισμός της β' εξαμηνίας τοΰ έτους 1883 υπό ημε
ρομηνίαν 3 Μαρτίου 1883 έν Άδριανουπόλει. Αί δαπάναι (δούναι) 
ανέρχονται διά τό διδακτικόν καί υπηρετικόν προσωπικόν εις γρ. 
106.010, τά δέ έσοδα, (λαβεΐν) δεν καλύπτουν αΰτάς κατά 17.356,50 
γρ. Προέρχονται έξ επιχορηγήσεων : Συλλόγου ’Αθηνών (16.000), ’Α
δελφότητος Κων]πόλεως (10.000), Συλλόγων Άδριανουπόλεως (6.000), 
εκκλησιών άστεως (9.223), εκκλησιών προαστείων (20.650), διδάκτριον 
καί κουτίου (7.000) ενοικίων, προσφορών, συντεχνιών 10.150 καί άλλων.

10 X

Βιβλίον έσταχωμένον διά ναστοχάρτου [ΐετά βΰρσης έπί τής ρά- 
χεως (0,36X0,22) ύπ’ άρ. 234 έν τώ καταλόγφ. Φύλλα αναρίθμητα 
29, έξ ών γεγραμ.μένα τά 22 καί τά 23α, τά δέ λοιπά λευκά. ’Εν τφ 
τροότιρ φύλλω ία. η επιγραφή: «Πρακτικά τκΰ σχολικού έτους 1883— 
1884», αντί «Πρακτικά τών συνεδρειών τής κεντρικής εφορείας τών 
έκπαιδευτηρίων τής Κοινότητος». Είναι τοιαύτα συνεδρειών 54 άπό 
τής 29 Νοεμβρ. 1883 μέχρι 29 ’Ιουλίου 1884.

11 XI

Βιβλίον έσταχωμένον διά ναστοχάρτου μετά πρασίνης βύρσης έππί 
τής ράχεως (0,40X0.26) ύπ’ άρ. 173. Φύλλα αναρίθμητα 88, γεγραμ- 
μένα άπαντα πλήν τού πρώτου. ’Ανεπίγραφου. Περιέχει έν ολφ πρα
κτικά συνεδρειών 116 άπό τής 31 ’Ιουλίου 1881 μέχρι 3 Μαρτίου 1887.
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12 X II

Βιβλίον έσταχοηιένον μετά ναστόχαρτου μετά επικολλήτου λινοΰ 
(0,35X0,26) ύπ’ άρ. 165. Τά φύλλα του είναι αναρίθμητα, έξ ών γε- 
γραμμενα τά πρώτα (56. Έ ν  τη πρώτη σελίδι επιγράφεται: «Συνέχεια 
τών πρακτικών τής έπ'ι τής έκπαιδευσεως εφορείας (1886— 1886) Κοι- 
νότητος Άδριανουπόλεως». Περιέχει πρακτικά συνεδρειών 91 από 3 
Μαρτίου 1885 μέχρι 28 Φεβρ 1890.

13 X III

Βιβλίον χαρτόδετον (0,26X0,18) μετά φύλλων αναρίθμητων ύπ’ 
άρ. 157. Έπ'ι τοϋ εξώφυλλου επί προμετωπίδας ή επιγραφή «Πρα
κτικά Κοινότητος Άδυιανουπόλεως». Περιέχει τοιαϋτα 50 από τής 29 
Μαΐου 1889 μέχρι 28 Φεβρουάριου 1890.

14 Χ ΙΙ Ι Ι

Βιβλίον χαρτόδετον (0,30X0,22) ύπ’ άρ 162 σελίδας περιέχον 
σελίδας 120, εξ ών ήριθμημέναι καί γεγραμμέναι 99. Έ π ί  τής όευτέ- 
ρας σελίδος (άγραφου) ή επιγραφή: «Συνέχεια πρακτικών από 1 ’Ιου
λίου 1889». Περιέχει πρακτικά συνεδρειών, 119 άπό τής 3 Μαρτίου 
1890 μέχρι τής 26 ’Ιουνίου 1892

15 X V

Βιβλίον χαρτόδετον (0,29X0,22) ύπ: άρ. 103 περιέχον φύλλα 80 
άναρίθμητα, γεγραμμένα άπαντα πλήν τοϋ άρχικοΰ καί ετέρου έν τφ 
μέσφ Άνεπίγραφον. Περιέχει την συνέχειαν τών πρακτικών του 
προηγουμένου, συνεδρειών 160 άπό τής 7 Άπριλ . 1892 μέχρι τής 13 
Όκτωβ 1895.

16 X V I

Βιβλίον άστάχτοτον άποσπασθείσης τής σταχάισεως (0,40X0,28) 
ύπ’ άρ. 223. Τά φύλλα του άναρίθμητα καί γεγραμμένα άπαντα πλήν 
τών τελευταίων 7. Περιέχει πρακτικά 180 συνεδρειών άπό τής 13 
’Οκτωβρίου 1895 μέχρι 26 ’Ιουνίου 1902
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17 X V I I

Βιβλίον έσταχωμένον διά ναστόχαρτου (5,34X0,27) ύπ’ άρ. 236. 
Τά φύλλα του 55 αναρίθμητα είναι γεγραμμένα άπαντα πλήν 2 σελί
δων εν τώ μέσω και της πρώτης. Έ π ί  τού φύλλου 1β ή επιγραφή: 
«Πρόχειρον πρακτικών». Περιέχει τά πρακτικά 126 συνεδρειών από 
τής 31 ’Ιουλίου μέχρι τής 18 ’Ιουνίου 1904.

18 X V I I I

Βιβλίον χαρτόδετου (0,33X0,27) ύπ’ άρ. 237 εκ φύλλων 58 άνα- 
ριθμήτων καί γεγραμμένο)ν απάντων πλήν τού τελευταίου. Είναι καί 
τούτο πρόχειρον, ώς το προηγούμενον καί περιέχει πρακτικά 154 συ
νεδρειών από τής 23 ’Ιουνίου 1904 μέχρι 28 Ίανουαρ. 1909.

Έ κ  τών πρακτικών τούτων είναι δυνατόν νά μελετηθή ή δλη 
εκπαιδευτική τής κοινότητος Άδριανουπόλεως επί τριακονταετίαν 
σχεδόν 1881— 1909 κίνησις, ούχί εύκαταφρότητος ούσα. ' I I  κεντρική 
έπί τών εκπαιδευτηρίων Εφορεία  άποτελουμένη εξ έγκρίτονν επιστη
μόνων καί λογιών, έκλεγομένων υπό' τής Κοινότητος, έφρόντιζε επι- 
μελώς περί τής κανονικής λειτουργίας καί τής προόδου τών εκπαιδευ
τηρίων, συνερχομένη συχνάκις εις τακτικάς καί εκτάκτους συνεδρείας 
εν τή μητροπόλει υπό τήν προεδρίαν του έκάστοτε άρχιερέως ή τοΰ 
αντιπροέδρου της καί λαμβάνουσα κατά τάς παρουσιαζομένας άνάγκας 
διαφόρους αποφάσεις. Αΰτη άπεφάσιζε περί τοΰ διορισμού ή παύσεως 
καί τού μισθολογίου τού διδάσκοντος προσωπικού διαχειριζομένη διά 
τού ίδιου της ταμίου τήν σχολικήν περιουσίαν, καί εξήλεγχε τήν εργα
σίαν τών διδασκόντων διορίζουσα κατ’ έτος έξεταστικάς επιτροπείας 
διά τάς ενιαυσίους εξετάσεις. Έ κ  τίνος δε πρακτικού τής 20 Μαΐου 
1891 εξάγεται δτι ή κοινότης φθίνοντος τού παρελθόντος αίώνος συ- 
νετήρεί έν τώ άστει καί τοις προαστείοις 4 νηπιαγωγεία, 1 παρθενα
γωγείου—τό Ζάππειον (κατώτερον καί ανώτερου), 1 εξατάξιον αστι
κήν σχολήν άρρένων, 1 γυμνάσιου άρρένων έν τώ ά'στει, 3 κατώτερα 
παρθεναγωγεία καί 4 άρρεναγωγεΐα έν τοΐς προαστείοις Κιουμ—μα- 
χαλέ, Ίλδιρίμ, Κηγικίου καί Κερισχανέ, λαμβάνουσα επιχορηγήσεις 
ετήσιας καί έξωθεν.

ν Χ Ι Ι Ι Ι —X X II

Βιβλία 4 ταμείου Κοινότητος Άδριανουατμλεως 1910—1916
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19 X V I I I I

Βιβλίον εστ<αχωμένον διά ναστόχαρτου, έπικεκαλυμμένον διά 
λινοΰ (0,30X0,22) ύ π ’ άρ. 172. Εγγεγραμμένα φύλλα 203 ήρι-θμη- 
μένα, τά δέ άγραφα αναρίθμητα. 3Α νεπίγροφον. Είναι ταμειον της 
Κοινότητος των ετών 1910— 1911 και. 1911 — 1912, έν φ, λογιστική 
τάξε1 είναι άναγε'γρα[ΐμέναι αί έτήσιαι μισθοδασίαι τού διδάσκοντος 
προσωπικού, τοκομερίδια ομολογιών, οϊκοδόμησις μαγαζιού, πώλησις 
διδακτικών βιβλίων, κτηματικοί η όροι, μεταγραφαί κτημάτων, άσφά- 
λειαι, καύσιμος ύλη, έπισκευαί, γενικά έξοδα, έκτακτα, ενοίκια, ει
σπράξεις εκκλησιών, χορηγήματα, λαχεία, σύνδρομα! συντεχνιών, 
προαιρετικοί, γενικά! εισπράξεις, οίκοτροφειον, κυτία.

Έ κ  τής σελίδος 104 — Κέρδη Ζημίαι— φαίνεται δτι αί μέν δα- 
πάναι κατά το έτος 1910— 1911 ανέρχονται εις 328.187 γρ. ών 252. 
5 59 :50  διά μισθοδοσίας τού διδάσκοντος προσωπικού, τά δέ λοιπά 
διά φόρους, ασφάλιστρα, καύσιμον ύλην, έπισκευάς, ενοίκια κτλ. κα
λυπτόμενα ωσαύτως έξ ενοικίων, διδάκτρων, επιχορηγήσεων, λαχείου, 
συνδρομών, κτλ. κατά δέ το έτος 1911— 1912 εις 330.098; 25 γρ. 
(σελ. 203).

20 XX

Βιβλίον ομοιον τώ προηγούμενος ύπ’ άρ. 171 έχων φύλλα ήριθμη- 
μένα εντόπιος 197, έξ ώνγεγραμμένα  τά 183. Είναι ταμειον τής Κοι- 
νότητος έτών 1912— 1913 καί 1913— 1914. Οι ισολογισμοί 357.949 
(σελ, 35) καί 30-1.850 γρ. (σελ. 183). Τά έσοδα καί έξοδα όμοια τοΐς 
τού προηγουμένου ταμείου.

21 XXI

Βιβλίον έσταχωμένον διά ναστόχαρτου (0,33X0,21) ύπ’ άρ 231, 
έχον σελίδας ήριθμημένας (δίς) 99 καί γεγραμμένμς. Έ π ί  τής προμε- 
τωπίδυς τής σταχώσεως «Ταμειον 1912— 1913, 13— 14, 14 — 15 καί 
15— 16». Είναι συνέχεια τού ύ π ’ αριθμόν X VII1I ταμείου τής Κοι- 
νότητος. Αί δαπάναι ανέρχονται έτους 1912— 1913 εις 357.949 γρ. 
(σελ. 11), τού 1913—1914 εις 304.850,50 γρ. (σελ. 40), του 1914— 
1915 εις 258.121,50 γρ. (σελ. 67) καί του 1915—1916 εις 368 920,75 
γρ. σελ. 99).

22 X X II

Βιβλίον έσταχωμένον διά ναστόχαρτου, επικεκαλυμμένου διά με-
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λανος λινού (0,29X0,21) ϋπ’άρ. 160 εχον σελίδας ήοιθμημένας 71 δίς, 
εξ ών γεγραμ.μέναι αι 58. Έ φ ’ έκάστης σελίδος επιγράφεται «Ταμεΐον 
μετρητών». Πρόκειται περί, του κοινοτικού οικοτροφείου άρρένων 
κατά τά σχολικά έτη 1909— 10, 1910 — 11 και 1911 — 12, άρχομένου 
από 2 Σεπτεμβρίου 1909 καί. τελευτώντος 5 Ιουλίου 1912. ’Αριστε
ρόθεν σημειοϋνται τά παρά των οίκοτρόφων εΐσπραττόμενα δνομα- 
στικώς τροφεία (δούναι) και δεξιόθεν at δαπάναι (λαβειν).

X X I I I - X X V

Βιβλία 3 του τοϋ Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου 
Άδριανουπόλεως 1905 — 1921

23 X X III

Βιβλίον χαρτόδετον (0,30X0,21) ϋπ’ άρ. καταλόγου 156 εχον σε
λίδας ήριθμημένας 22, εξ, ών γεγραμ.μέναι 18, των λοιπών — 51 ούσών 
άγραφων ως καί των δύο πρώτων. Έ π ί  τής πρώτης σελίδος επιγρά
φεται : «Αι διάφοροι, δωρεαί προς τον εν Άδριανουπόλει Φιλεκπαιδευ
τικόν Σύλλογον ιδία υπέρ άνεγερσεως αϋτοϋ από τοϋ 34ου συλλογι
κού έτους 1904— 1905». Αι δωρεαί άρχονται από 29 Σεπτεμβρ. καί 
λήγουσι τή 30 Σεπτεμβρ. 1910 συμ.ποσοθείσαι εις γρ. χρ. 124.389,50, 
«το δλον χίλιαι διακόσιαι τεσσαράκοντα τρεις λίραι Ό θω μανικα ί καί 
δγδοήκοντα εννέα καί ή μι συ γρόσια» (Ν. Βουκλίδης). Προφανώς ό 
υπογραφόμενος είναι ό ταμίας. ’Ά ξια ι σημειώσεως είναι αί δωρεαί 
τοϋ έν Όδησώ Γρηγ. Μαρασλή από 29 Σεπε. 1905 έκ γρ. 2187, τοϋ 
Γ. Ζουπάν καί τής Ε λένης  Χρ. Δούλά από 25 Ά πρ ιλ  1907 εις μνή
μην τοϋ πατρός των Ναουμ Ζουπάν έκ γρ. 21.875 «υπό τον όρον, ΐνα 
κατατεθώ συν εις τύ διηνεκές εις την εθνικήν τράπεζαν τής Ελλάδος, 
οί δέ τόκοι των χρησιμοποιούνται προς αγοράν ενδυμάτων εις διά τους 
απόρους μαθητάς». 'Ωσαύτως ή από 15 Ίου  λ. 1907 τής υπέρ των έκ 
πυρκαϊάς παθόντων επιτροπής έκ γρ. 208.000 τοϋ Μιλτ. Άλτιναλμάζη 
έκ γρ. 4.300 καί τοϋ Πέτρου Βασιλειάδου «διά κληροδοτήματος» έκ 
γρ. 17.336 από 12 Αύγουστου 1907, ή τοϋ Έ μ. Δούλά από 13 Αϋγ. 
1907 έκ γρ. 2 000, ή τοϋ Γεωργ. Ά θανασ ιάδου (Όρτάκιοϊ) από 29 
Μαΐου 1908 έκ γρ. 2784 καί άλλαι.

24 XXIV

Βιβλίον χαρτόδετον (0,39X0,24) ύπ' άρ. 235 εχον φύλλα άναρίθ-
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μητα 49, έξ ών είναι γεγραμμένα τά πρώτα 5. Έ ν  τη πρώτη σελίδι ή 
επιγραφή: «Ήμερολόγιον διαχειρίσεως φιλεκπαιδευτιτού Σύλλογοι» 
από τής 12 Δεκεμβρ. 1919 (γράφε 1918). Περιέχει τάς εισπράξεις και 
τάς δαπάνας του Συλλόγου από 17 Δεκεμβρ. 1918 μέχρι 30 Ίουν. 1 9 19.

Βιβλίον χαρτόδετον (0,30X0,21) ύπ’ άρ. 158 εχον φύλλα αναρίθ
μητα 74, έξ ών τά 72 γεγραμμένα Έ π ί  προμετωπίδος έ'ξωθι γέγρα- 
π τ α ι : «ΙΙρακτικά του εν Άδριανουπόλει φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου 
από των αρχών Νοεμβρ. 1919 μέχρι . . » (ήτοι 2 Νοεμβρ. 1919 μέχρι 
23 Φεβρ. 1921). Περιέχον τάς έκλογάς τούς διοικητικού συμβουλίου 
τού 1919 -  1920 και συνεδρείας 34 και τάς τού 1920— 1921 και συνε- 
δρείας 14.

Κατάλογος κοινοτικής βιβλιοθήκης 1900—1905

Βιβλίον Ισταχωμένον διά ναστόχαρτου, κεκαλυμμένον διά λινού 
(0,35X0,25) ύπ’ άρ. 160 εχον φύλλα 95, ών υπέρ τό ήμισυ άγραφα. 
Έ ν  τώ φύλλφ 2α ή επιγραφή : «Κατάλογος συγγραμμάτων ελληνικών 
και ξένων γλωσσών, εν Άδριανουπόλει τή 10η Ίανουαρ. 1900. Ά στέ- 
ρι,ος Ζήκος». Ό  αΰξων αριθμός τών βιβλίων τού καταλόγου (σελ. 62) 
είναι 1057. Ε ίναι δέ κατατεταγμένα τά βιβλία κατά στήλας αύξοντος 
αριθμού, συγγραφέως, τίτλου συγγράμματος, έκδόσεως, τύπου καί 
χρόνου εκδόσεως, σελίδων τόμοον καί παρατηρήσεων. Οί αριθμοί 228 
— 229, 762—783, 787— 797, 799 -  852, 9 2 0 —922 είναι κενοί. Μετά 
δύο φύλλα από τού τέλους τού καταλόγου γίνεται απόπειρα έπανα- 
γραφής ετέρου υπό νέαν άρίθμησιν προχωρήσασαν μέχρι τού αριθμού 
79 προστεθείσης καί στήλης αύξοντος παλαιού αριθμού βιβλίων. Μετά 
δεκάδα φύλλων φέρεται κατάλογος τών δανειζόμενων κατ’ οίκον βι
βλίων προς άνάγνωσιν από Όκτοοβ. 8, 1904 μέχρι 25 Ίουν. 1905. Έ -  
δανείσθησαν έν όλου πρόσωπα 17.

25 XXV

26 X X V I

2 7 XXII

Βιβλίον τής Διδασκαλικής αδελφότητος 1909—1922

Βιβλίον έσταχωμένον διά ναστόχαρτου υπό λινού κεκαλυμμένον
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(0,35X0,26) ύπ’ άρ. 164, εχον φύλλα αναρίθμητα 66, εξ ών γεγραμ- 
μένα τά 50 καί 51α, τά δέ λοιπά άγραφα. Έ π ί  τού πριότου φύλλου ή 
επιγραφή ; «Πρακτικά των συνεδριών τής εν Άδριανουπόλει διδασκα
λικής αδελφότητος», δπερ αντιγράφεται και επί. τής εξωτερικής προμε- 
τιυπίδος. Περιέχει 100 πρακτικά συνεδριών και των τακτικών καί εκ
τάκτων τοϋ διοικητικού συμβουλίου από τής 29 Αύγ. 1909 μέχρι 26 
Ίουλ. 1922. Έ κ  τοϋ πρακτικού τής προάτης γενικής συνεδρείας διαφαί- 
νεται ότι τά μέλη τής αδελφότητος πλήν των διδασκάλων ήσαν καί 
ιερείς, ίεροψάλται καί πολίται. Σκοπός τής αδελφότητος ή ύποστήρι- 
ξις τών ηθικών καί υλικών συμφερόντων των μελών της.

28 X X I I I

Βιβλίου πρακτικών τής αστικής σχολής (άστεος) 1906—1907

Βιβλίον έσταχωμένον διά ναστόχαρτου, περικεκαλυμμένου διά 
μελανός λινού (0,26X0,18) ύ π ’ άρ. 159, ογκώδες μετά σελίδιον άνα- 
ριθμήτουν Έ π ί  τής εξωτερικής προμετωπίδος ή επιγραφή : «Βιβλίον 
πρακτικών τής αστικής σχολής». Περιέχει τά πρακτικά τών συνεδρειών 
τοΰ διδάσκοντος προσωπικού τής αστικής σχολής τού άστεος τών ετών 
1906— 917, ήτοι 1 9 0 6 -0 7  (6), 1907—08 (5), 1908 09 (3), 1909 — 
10(2), 1 9 1 0 -1 1  (4). 1 9 1 1 -1 2 (1 ) ,  1 9 1 2 - 1 3  (2), 1 9 1 3 -1 4  (4), 1914 
— 15(2), 1915 — 16 (2) καί 1916 — 17 (2), άφορώντα εις την κανονικήν 
τής σχολής λειτουργίαν.'Έκαστον πρακτικόν κυρούται διά τής υπογρα
φής τού διευθυντού καί τών διδασκάλων επιτιθέμενης καί τής σχο
λικής σφραγΐδος, φερούσης γλαύκα καί περί αυτήν κεφαλαίοις γράμμα- 
σι «Κεντρική αστική σχολή εν Άδριανουπόλει» Φύλλα γεγραμμένα 30.

29 X X IV

Βιβλίον κεντρικής επιτροπείας προσφύγων Θράκης 1919

Βιβλίον χαρτόδετον (0,27X0,20) ύπ’ άρ. 238 εχον φύλλα άναρίθ- 
μητα 56 έξ ών γεγραμμένα τά 7. Περιέχει «πρακτικά κεντρικής επι
τροπής προσφύγων άπό 30 Ίουν. 1919 μέχρι 2 Σεπτεμβρ. 1919, συνε
δρειών 8» συνελθουσών εν τή μητροπόλει ύπό τήν προεδρείαν τού 
αγίου Συνάδων, προς λήψιν διαφόρων μέτρων διά τήν άνακούφισιν 
τών εν τώ πολέμιο καταφυγόντων εις Άδριανυύπολιν πολλαχόθεν τής 
Θράκης προσφύγων.
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Ε Π Α Ρ Χ ΙΑ Σ  ΓΑΝΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΑΣ.

Γ ά ν ο υ

30 I

Κώδιξ Μητροπόλεως προικοσυμφώνων και διαθηκών 
1912—1919 και Πρωτόκολλου άμα των εξαγομένων 

καί είσαγομένων έγγραφων 1920—23

Βιβλίον άστάχωτον νϋν, άποσυντεθέντων των έκ ναστόχαρτου π ε 
ριβλήματος του (0,39X0,29) ύπ’ άρ καταλόγου 214. ’Έχει σελίδας ή- 
ριθμημένας έντυπους 393, γεγραμμένας άπάσας Φαίνεται δτι εν τελεί 
άπεσπάσθησαν σελίδες τινές. Περιέχει αντίγραφα προικοσυμφώνων 
και διαθηκών, προς δέ 1 πιστοποιητικού,· 3 πωλητηοίιυν και 3 δωρητη
ρίων άπό 30 Σεπτεμβ. 1912 μέχρι 18 Νοεμβρ. 1.919 συνυπογραφομέ- 
νων ίδιοχείρως των προικοδοτούνεων, διαθετών, πουλητών, δωρητών, 
τοΰ συμβολαιογραφοΰντρς καί ενίοτε τοϋ γραμματέως (σελ. 1—94).

’Από της σελίδος 95 μέχρι τέλους χρησιμοποιείται ιός πρωτόκολ
λον των εξαγομένων καί είσαγομένων εγγράφων τής μητροπόλεως 
από ’Απριλίου 1920 μέχρι 17 Ιανουάριου 1923. Έκαστη σελίς διήρη- 
ται εις στηλας καθέτους, έ ν α ίς  αριστερόθε ν μ.έν αναγράφεται ό αίίξων 
αριθμός, ή ήμερομηνία των εξαγομένου ν εγγράφουν μετά των σχετικών 
παρατηρήσεων, δεξιόθεν δέ ό αίίξων αριθμός των είσαγομένων, ό έπι- 
στέλλων, ή ήμερομηνία, τό περιεχόμενον καί 6 τόπος προελευσεως. 
Αίίξων αριθμός έξαχθέντων 655 + 258 καί είσαχθέντων 6514-270.

Έπισυνημμέναι τώ κώδικι τούτο είναι 15 σελίδες όμοιου μεγέ
θους γεγραμμέναι. απασαί, αποσπασθεΐσαι έξ ετέρου κωδικός τής μη
τροπόλεως καί περιέχουσαι αντίγραφα διαθηκών 5 καί προικοσυμφώ
νων 11 από 30 Ίουλ. 1903 μέχρι 14 Ίουλ. 1913. Έ π ί  τοΰ αποσπάσμα
τος τουτου έπικεκόλληται δέλτος μετά τής επιγραφής : «Κώδιξ Κοινύ- 
τητος Γάνου - Χώρας ’Αριθμός πρωτοκόλ. 3856».

Κώδιξ Μητροπόλειος των έξηγμένων καί εισηγμένων 
εγγράφων 1913—20

Βιβλίον έσταχωμενον διά ναστόχαρτου (0,40x0,30), άλλ' έν ελε
εινή καταστάσει διετελοϋν ύπ’ άρ. καταλόγου 215 Έ π ί  δέλτου έπικε-

31 II
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κολλημένης έξωθι ή επ ιγραφή: «Κώδιξ Κοινότητος Γανου και Χώ- 
ρας, άρ. πρωτοκόλ. Η856». ’Έ χει σελίδας ήριθμένας εντόπιος 395 καί 
γεγραμμένας άπάσας πλήν δεκάδος δεξιόθεν κατα τά τέλη. Είναι βι
βλίο ν τών εκ τής Μητρ.οπόλεως έξηγμένων καί εισηγμένων εγγράφων 
άπό 17 Σεπτεμβρ. 1913 μέχρι 19 Ίουλ. 1920, συντεταγμένον υμοιοτρό- 
πως τφ πρωτοκόλλφ του προηγουμένου.

32 I I I

Κώδιξ Μητροπόλεως προικοσυμφώνων καί διαθηκών 
1910 — 1922 καί πρωτόκολλον έγγραφων Μητροπο

λίτου 1923—1925

Βιβλίον έσταχωμένον διά ναστόχαρτου (0,40X0,30) μετά βΰρσης 
επί τής ράχεως του ύπ’ άρ. καταλόγου 217, έχον φύλλα αναρίθμητα, 
έξ ών τά 14 είναι γεγραμμένα. Περιέχει αντίγραφα προικοσυμφώνων 
καί διαθηκών, ως ό 1, τών ετών 1910, 19 L3, 1920, 1921 καί 1922 καί 
1 διαζΰγιον του 1921 έκδοθέν υπό του πνευματικοί' δικαστη
ρίου τής Μητροπόλεως εν δνόματι του βασιλέως τών ‘Ελλήνων 
Κωνσταντίνου. Τά λοιπά φύλλα είναι άγραφα. "Εξωθι επί έπικεκυλ- 
λημένης δέλτου ή επιγραφή : «Κώδιξ Κοινόνητος Γάνου καί Χώρας,
άρ. 3856».

Μετά την ανταλλαγήν ό Μητροπολίτης έχρησιμοποίησεν ανε
στραμμένος άπύ τού τέλους τό βιβλίον ώς πρωτόκολλον τών εΐσαγομέ- 
νων καί εξαγομένων εγγράφων του ως μητροπολίτης Γανου καί Χώρας 
φιλοξενούμενος υπό του Ξάνθης εν Καβάλλγ άπύ 12 Φεβρουαρ. 1923 
μέχρι 6 Όκτωβ. 1924 (φύλλα 40) καί εΐτα ώς Μητροπολίτης τής επαρ
χίας Μετσόβου από 31 Όκτωβρ. 1924 μέχρι 1 Άπριλ. 1925 (φύλλα 
12). Τά λοιπά φύλλα περί τά 3/4 άγραφα.

33 IV

Κώδιξ πρακτικών συνεδρειών τής Κοινότητος 
Γάνου-Χώρας 1913—1922

Β.βλίον έσταχωμένον διά ναστόχαρτου (0,40X0,40) άλλ} ελεεινή 
καταστήσει, χείρονι τής τών άλλων διατελοΰν, όπ’ άρ. 216. ‘Έ χει σε
λίδας ήριθμημένας έντόπως 395, έξ ών γεγραμμέναι 242. Έ π ί  δέλτου 
έπικεκολλημένης έξωθι φέρεται ή επιγραφή τοΰ τίτλου του μετά τοΰ
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αριθμού πρωτοκόλλου. Περιέχει τα πρακτικά των συνεδρειών τής Έ -  
φοροεπιτροπής τής Δημογεροντίας τής Κοινότητος, ότέ μέν εν άντι- 
γράφοις εκ του προχείρου βιβλίου, ότέ δέ πριυτοτΰπως, κεκυρωμένα 
διά τής αΰτογράφου υπογραφής τοΰ Μητροπολίτου ή του αντιπροσω
πεύοντας αυτόν ώς προέδρου καί των υπογραφών των δημογερόντων 
καί των εφοροεπιτρόποτν από 5 Ίανουαρ. 19J 3 μέχρι 14 Ιουλίου 1920 
έπί Τουρκοκρατίας (σελ. 1— 183) καί από 23 ’Ιουλίου 1920 μέχρι 10 
Όκτωβρ. 1922 επί ελληνικής διοι.κήσεως (σελ. 184—229). Έ ν  ταΐς σε- 
λίσι 230— 242 περιέχονται πρακτικόν των συνεδρειών τής μετά τήν 
ανταλλαγήν πρώτης επιτροπής έν Καβάλλα από 27 Δεκεμβρ. 1922 μέ
χρι 25 Ίουλ. 1923, άφορώντα εις περίθαλψιν καί άποκατάστασιν* τών 
άνταλλαγέντο^ν. Σπουδαία πηγή διά τήν ιστορίαν τής Κοινότητος τών 
ετών 1913— 1922.

Ε Π Α Ρ Χ ΙΑ Σ  Η Ρ Α Κ Λ Ε ΙΑ Σ  - ΡΑ ΙΔ Ε ΣΤ Ο Υ

Ή ρ α κ λ ε ί τ ζ η ς

34 I

«Βιβλίου μηνιαίων δόσεων τής έν Ήρακλείτξη αδελ
φότητος άγ. Γεώργιος 1909—1910

Είναι χαρτόδετον (0,28X0,19) υπ’ άρ. καταλόγου 268 καί έχει 
φύλλα αναρίθμητα 28, εξ ών γεγραμμένα τά 12. Έ ν  τή πρώτη σε- 
λίδι φέρεται ό προταχθείς τίτλος τοΰ βιβλίου καί άκολουθοΰσι τά ο
νοματεπώνυμα τών μελών μετά μηνιαίων συνδρομών. Έ ν  τω φΰλλω 
6α επιγραφή «Βιβλίον αλληλογραφίας τοΰ έτους 1911». ’Από τοΰ 7α 
μέχρι τοΰ 12 β περιέχει αντίγραφα άποστελλομένων επιστολών, υπο
γεγραμμένων υπό τοΰ προέδρου καί γραμματέοίς καί έσφραγισμένων 
διά κυκλοτεροΰς σφραγΐδος, ήτι.ς φέρει έν μέσφ τον άγιον, έφιππον 
καί πέριξ τήν επιγραφήν κεφαλαίοις γράμμασιν : «Ά δελφ. έν Ή ρα- 
κλείτζη "Αγ. Γειοργιος 1909».

35 II

Βιβλίου συνεδρειών τής αυτής αδελφότητος 1911—1912

Είναι χαρτόδετου (0,28X0,15) ΰπ’ άρ. καταλόγου 267 εχον φύλλα 
20, έξ ών γεγραμμένα τά 5. ’Αναγράφονται τά ονοματεπώνυμα ίδιο-
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χείρως τών μετεχόντων τών συνεδρειών της ’Αδελφότητος, κυρούμενα 
διά τής σφραγΐδος τής ’Αδελφότητος άνευ πρακτικού τινός. Συνε- 
δρεΐαι 10, από 7 Φεβρ. 1911 μέχρι 5 Αύγούστοε 1912.

Η ΡΑ Κ Λ Ε ΙΑ Σ  - Μ Η ΤΡΟ ΙΙΟ Λ ΕΩ Σ

36 1

Αρχείον εισηγμένων εις την μητρόπολιν Ηράκλειας 
εγγράφων 1898—1915

Τούτο είναι συλλογή 218 εγγράφων εισηγμένων εις τήν Μητρό- 
πολιν ΊΙρακλείας από τού έτους 1898— 1915, ήτοι των ετών 1898(13), 
1902 (21), 1903 (40), 1904 (33), 1905 (39), 1900 (20), 1907 (20), 
1911 (1), 1912(4), 1913(7), 1914 (13) και 1915 (1), συγκεκολλημένών 
των πλείστων άλλήλοις, άλλων παρεμβεβλημένων καί άλλων προσκειμέ
νων άνευ· χρονολογικής σειράς καί αποτελούν των βιβλίο ν έσταχοομένον 
διά ναστόχαρτου (0,39X0,27 καί πάχους 0,45), δπερ φέρεται εν τω 
καταλύγω ύπ’ άρ. 200 Τά έγγραφα σπουδής άξια διά τήν ιστορίαν ού 
μόνον τής επαρχίας ΜΙρακλείας καί τής Θράκης, αλλά καί τού γένους 
εν γένει κατά τά έτη εκείνα, είναι πατριαρχικοί καί συνοδικοί εγκύ
κλιοι, πατριαρχικά γράμματα καί πιττάκιο, σημειώματα, υπομνήματα, 
τακρίρια προς τήν Ύ ψ. Πύλην, κυβερνητικοί εν μεταφράσει αποφά
σεις καί άλλα πρωτότυπα ή αντίγραφα, έντυπα δακτυλογράφητα τά 
πλείονα καί χειρόγραφα, πάντα όμως σχεδόν υπογεγραμμένα αύτο- 
γράφως υπό τού εκάστοτε πατριάρχου καί των συνοδικών. "Οπισθεν 
έκαστου εγγράφου, ούχί πάντων, φέρεται συντομωτάτη υπό τής μητρο- 
πόλεως σημείωσις τού χρόνου τής παραλήψεως ύ π ’ άρ. πρωτοκόλλου 
καί τού περιεχομένου. Έ ν  τελεί παρατίθενται 9 γράμματα τής άρχι- 
γραμματείας τών πατριαρχείων έν άντιγράφοις προς τήν μητρόπολιν 
περί υποθέσεων μελών τής επαρχίας, υπογεγραμμένα υπό τού άρχι- 
γραμματέώς ή τού πριοτοσυγκέλου τών πατριαρχείων, 17 έτερα διαφό- 
ρων πολιτών προς τον μητροπολίτην καί 2 πρόχειροι εκθέσεις τής μη- 
τροπόλειος προς τά πατριαρχεία μετά καταλόγου εράνων διά τήν πα
τριαρχικήν έπιχορήγησιν. Ό  έπισυναπτόμενος εν τελεί δισέλιδος πί
νας τών περιεχομένου είναι ελλιπέστατος, διότι περιλαμβάνει μόνον 
51 έγγραφα εκ διαφόρων ετών.

Ό  πίναξ τών περιεχομένων τού βιβλίου τών αρχείων κατά χρο



112 f  K. Μ υ ρ τ .  Ά π ο σ τ ο λ ί δ ο υ

νολογικήν σειράν, κ λθ ’ ήν δέον νά γείνη ή ταξιθέτησις των άποκολ- 
λωμένων εχει κατ’ έτη και αΰξοντα αριθμόν φδε :

1898

1. Πατριαρχική καί συνοδική εγκύκλιος προς τον

'Ιερώνυμον , πρωτ. 4239 , Χ , Τ η
o.q . —— —— απο Ιουλίου ib, συνιστώσα

ΟΙ ΒΧ»  Δ*±ΌΔ

.ητροπολίτην 

το έκτυπω-

θέν Βυζαντινόν ήμερολόγιον τοΰ μ,εγάλου χαρτοφύλακας Μανουήλ Μ 
Γεδεών προς διάδοσιν αύτοΰ (έντυπος).

2. Πατριαρχ. γράμμα άρ. πρωτ. 2179 από Αύγουστου 18 μετ’ εγ
κλείστου προς τον Καλλιουπυλεως προς επίδοσιν επιστολής περί των 
εί.ς τήν θεολογικήν σχολήν Χάλκης οφειλών του (χειρόγραφον).

3. Πατριαρχ. καί συνοδική εγκύκλιος άρ. από Αύγουστου
22 περί τακτικής καί εγκαίρου αποστολής τής ετήσιας τής μητροπο- 
λεως έπιχορηγήσεΐυς εις τήν θεολογικήν σχολήν Χάλκης (έντυπος).

4. Πατριαρχ. γράμμα, άρ. πρ. 4588 από 22 Αυγ. μετ’ εγκλείστου 
πρύς τον επίσκοπον Μυριοφυτου επιστολής περί τοΰ έν Περιστάσει 
άλλοτε δίδαξαντος Γαβρ. Κωνσταντίνοι', (χειρόγραφον).

5. "Ετερον, άρ. πρ. 4745 από 24 Αύγουστου απαντητικόν συνοδι
κή διαγνώμη εις τηλεγράφημα καί γράμμα τοΰ μητροπολίτου διά τάς 
αυτού καί τοΰ επισκόπου Μυριοφυτου καταγγελίας κατά τοΰ μητροπο
λίτου Γάνου καί Χώρας (χειρόγραφον).

6. "Ετερον άρ. πρ. 4770 άπό 25 Αύγ, απαντητικόν περί μ ή επι
τρεπόμενης άδειας γάμου συγγενών πέμπτου βαθμού έξ αγχιστείας 
(χειρόγραφον).

7. Έτερον άρ. πρ. 5183 άπό 1 Σεπτεμβρίου άγγέλον τήν έκδοσιν 
άδειας (ϊστιλαμίου) περί άνεγέρσεως κωδωνοστασίου έν Ούζούν-κιοϊ 
(χειρόγραφον).

8. "Ετερον άρ. πρ. 4603 άπό 5 Σεπτεμβ. μετ’ εγκλείστου προς 
επίδοσιν επιστολής προς τον επίσκοπον Μυριοφυτου καί άντιγράφου 
ύπουργ. τεσκερέ περιλαμβάνοντος διαφόρους κατ’ αώτου αιτιάσεις προς 
εΐδησιν του (χειρόγραφον).

9. "Ετερον άρ. πρ. 5445 άπό 12 Σεπτ. περί λή-ψεως φροντίδος πρύς 
περίσαισιν τών ιερών κειμηλίων τοΰ γένους καί τής εκκλησίας, τών έν 
τή έπαρχίφ ' ί Ιρακλείας (χειρογράφων, βιβλίων, κλπ.). (χειρόγραφον).

10. "Ετερον άρ. πρ. 5344 άπό 17 Σεπτ. μετ’ επιστολής προς έπί- 
δοσιν εις τον επίσκοπον Μυριοφυτου περί τού άναφυέντος έν τή ΙΙερι- 
στάσει διδασκαλικού ζητήματος, (χειρόγραφον).
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11. "Ετερον άρ. πρ. 5420 από 20 Σεπτ. μετ’ επιστολής προς επί- 
δοσιν εις τον επίσκοπον Μυριοφΰτου και μετ’ αντιγράφου υπουργικοί) 
τεσκερέ διατυπονντος νέας κατ’ αυτού αιτιάσεις (χειρόγραφον).

12. "Ετερον άρ. πρ. 5605 από 24 Σεπτ. μετ’ αντιγράφου άναιρέ- 
ρίσεως προς έπίδοσιν Λυδίας Ηαντερμαλή κατά II. ΙΙαντερμαλή. (χει
ρόγραφον).

13. "Ετερον άρ. πρ. 7241 άπύ 8 Δεκεμβρ. προς ύπόμνησιν τ α ΐς ΰ π 5 
αυτόν εκκλησίαις περί εγκαίρου αποστολής τής τοΰ λήγοντος έτους 
πατριαρχικής έπιχορηγησεως. (χειρόγραφον).

1902

14. "Ετερον άρ. πρ. 2855, από 6 Ίανουαρ. μετ’1 εγκλείστου ίστι- 
λαμίου περίάνεγέρσεως σχολής εν τφ χωρίφ Γαΐλά-Γκινοϋ (;) τής 
επαρχίας (δακτυλογράφητον).

15. "Ετερον άρ. πρ. 4367 άπό 21 Ίανουαρ. μετ’ εγκλείστου ϊστι- 
λαμίου περί άνεγέρσεως εκκλησίας τοΰ άγ. Δημητρίου εν Έξαμιλλίφ 
τής επαρχίας (δακτυλογράφητον).

16. Πατριαρχικόν καί Συνοδικόν γράμμα άρ πρ. 3735 άπό μηνός 
ίνδικτιώνος ι.ε/ προς τούς επισκόπους, ιερείς, δημογέροντας καί λοι
πούς χριστιανούς τής επαρχίας δι’ ού κοινοποιείται ή εκλογή τοΰ Ίω - 
αννίνων Γρηγορίου εις Ήρακλείας, μετατιθεμ.ένου τοΰ Ίεριονύμου εις 
την πρώην επαρχίαν του Νίκαιας μ ετ’ αύτογράφων υπογραφών των 
Συνοδικών, (χειρόγραφον).

17 Πατριαρχικόν γράμμα προς τον μητροπολίτην Γρηγόριον άρ. 
πρ. 4687 άπύ ’Ιουλίου 11 άπαντητικόν εις γράμμα καί τηλεγράφημα 
αυτοΰ περί τής άφίξεώς του καί τής ενθέρμου υποδοχής εις την επαρ
χίαν του (δακτυλογράφητον, άρ. 1 εν τφ πίνακι).

18. "Ετερον άρ. πρ. 4295 άπό ’Ιουλίου 25 άπαντητικόν εις 
γράμμα αυτοΰ τε καί τοΰ επισκόπου Μυριοφΰτου Σμαράγδου. (δακτυ
λογράφητον, άρ' 2).

564419. ΙΤατριαρχ. καί Συνοδική έγκΰκλλιος άρ. ■  ̂ άπό Αύγουστου 
13 περί εφοδιασμού τών εν τή έπαρχίφ ύπηρετούντων διδασκάλων δι5 
ενδεικτικού τής μητροπόλεως έκάστης επαρχίας προς έξάσκησιν τοΰ 
επαγγέλματος των, όπως οΰτω διατελώσιν εν τάξει απέναντι τών κυ
βερνητικών εποπτών μετ’ έκθέσεως τής επί τοΰτφ επιτροπείας καί τοΰ 
σχετικού πατριαρχικού τακριρίου προς τήν ύψ. Πύλην περί τούτου 
(έντυπον, άρ 3).
Θ ρ α η ι η ά ΙΗ ' 8
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4570
20. Έ τέρα  άρ. πρ. από Αυγοΰστου 22 περί, τής εγκαίρου εγ

γραφής τών ληξιαρχικών πράξεων των ορθοδόξων υπηκόιον του κρά
τους εν τοΐς κρατικοΐς μητρώοις μετά των σχετικών οδηγιών (έντυ
πον, άρ. 4).

21. Πατρ. γράμμα άρ. π ρ . 4-1)48 άπό Αυγ. 24 περί βοήθειας πρύς 
εισπραξιν τής καθυστερούμενης επιχορηγήσεις τοϋ πρώην μητροπολίτου 
'Ιερώνυμου άποστελλομένου άντιπροσώπου του. (δακτυλογράφητο ν)_

598622. Πατριαρχ. καί Συνοδική εγκύκλιος άρ. άπό Α υγ. 2(3
περί κωλυσειυς φοιτήσεως τών ορθοδόξων παίδων εις ξένας προσηλυ- 
τιστικάς σχολάς (έντυπος, σώματα 6, άρ. δ).

Ρ0ΐ8
23. Έ τέρα  άρ. “ήήδδ- <*3t® ^ Υ ·  28 περί θείου κηρύγματος καί 

θρησκευτικών μαθημάττον (έντυπος, άρ. 6).
24. ΓΙατριαρχ. γράμμα άπό Σεπτεμβρ. 10 άπαντητικόν εις συγχα

ρητήρια δημογεροντίας επί ονομαστική εορτή (δακτυλογράφητον, 
άρ. 7).

25. "Ετερον άρ. 6506 άπό Σεπτ. 30 με θ ’ υψηλοί υπουργικοί' τε- 
σκερέ έν μεταφράσει περί διαθ ήκης ΓΙαπουλια (χειρόγραφον, άρ. 8).

26" Εγκύκλιος πατριαρχική καί συνοδική άρ. | 1̂ ■ άπό 21 Ό -
κτωβρ. περί παρατάσεως τής προθεσμίας προς εγγραφήν ληξιαρχικών 
πράξεων έν τοΐς κυβερνητικοίς γραφείοις. (έντυπος, άρ, 10).

27. Έ τέρα  ά ρ .- ^ j g -  άπό 28 Όκτωβ. περί μή άποστολής φρενο
παθώ ν εις τό εθνικόν φρενοκομεΐον άνευ προειδοποιήσεως (έντυ
πος, άρ. 11).

28. Πατριαρχ. γράμμα άρ. πρ. 7725 άπό 5 Νοεμβρ. μετ’ άντιγρά- 
φου άγο^γής Σταματίνας Κυριακίδου προς έπίδοσίν. (δακτυλόγράφη- 
τον, άρ. 12).

29. Υπουργικός τεσκερές (υπουργ. δικαιοσύνης καί θρησκευμά
των) άπό 18 Νοεμβρ. περί διαθήκης Θεοδώρου Βάλτου (έντυπον, 
άρ. 13).

30. Πατριαρχ. γράμμα άρ. 8246 άπό 19 Νοεμ.βρ. περί διευκολυν- 
σεως τής είσπράξεως τής καθυστερουμένης αρχιερατικής επι,χορηγή- 
σεως τοϋ πρφην 'Ιερώνυμου (χειρόγραφον).

31. Πατριαρχ. καί συνοδική εγκύκλιος άπό 21 Δεκεμβρ. περί προ
στασίας κορασίιον εργαζομένων (έντυπος, άρ. 14).

t t  ̂ 8934
32. Ετέρα άρ. - g g άπό 21 Δεκεμβρ. περί ετησίων συνδρομών 

εκκλησιών προς τό εθνικόν ταμεϊον (Κοινοί) (έντυπον, άρ. 15).
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33. Πατριαρχ. γράμμα από 23 Δεκεμβρ. απαντητικόν περί τιμω- 
ρίας ίερέως εν τώ χιυρίφ Καρατζά-χαλί, έπισυνημμένης σημειώσεως 
περί συμμορφώσεως τής μητροπΰλεως προς πατριαρχ. καί συνοδικήν 
εγκύκλιον περί παροχής στατιστικών πληροφοριών περί των καθ ’ ημάς 
σχολείων είς τάς τοπικάς κυβερνητικός άρχάς. (χειρόγραφον).

34. Έτερον άρ. 8748 από 24 Δεκεμβρ. περί τής καθυστερημένης 
έπιχορηγήσεως του πρώην (δακτυλογράφητον).

1903
35. 'Έτερον άπο Ίανουαρ. 2 ευχαριστήριον διά τάς προσρήσεις 

τοΰ μητροπολίτου επί ταϊς των Χριστουγέννων έορταΐς (δακτυλογρά
φητον, άρ. 1(3).

36. 'Έτερον, άρ. πρ. 230 από Ίανουαρ. 25 συνιστών την ΰποβοή- 
θησιν τής ίερατείας εις την εφαρμογήν τοΰ νέου μεταρρυθμιστικοΰ 
τής κυβερνήσεως προγράμματος (δακτυλογράφητον, άρ. 17).

37. 'Έτερον, άρ. πρ. . άπο Φεβρουαρ. 5 περί ταχείας άποστολής 
επιχορηγήσεις μητροπολίτου είς την θε ο λογικήν σχολήν Χάλκης (δα
κτυλογράφητον).

38. 'Έτερον άρ πρ. 9 ϊ 0 άπο Φεβρ. 10 περί νέου κυβερνητικού 
τρόπου τής διανομής καί είσπράξεως τοΰ στρατιωτικού φόρου παρά 
των Χριστιανών υπηκόων (δακτυλογράφητον άρ. 18).

39. 'Έτερον άρ. πρωτ. 1124 από Φεβρουα. 14 περί εκλογής επι
σκόπου Χαριουπόλεως τοΰ πρωτοσυγγέλου τής επαρχίας Φιλοθέου,

• (δακτυλογράφητον).
40. 'Έτερον, άο. πρ. 1146 άπο Φεβο. 15 περί τελέσεοις χειροτο- 

νίας τοΰ Χαριουπόλεως έν Ραιδεστφ μετά των Σηλυβρίας καί Μετρών 
(δακτυλογράφητον).

41. "Ετερον, άρ. πρ. 143 άπο Φεβρ. . περί τής έν Αΐνφ σταυρο
πηγιακής μονής τοΰ άγ. Αθανασίου, (δακτυλογράφητον).

42. 'Έτερον, άρ. πρ. 298 άπο Φεβρ. 21 μετ’ ίστιλαμίου περί άνε- 
γέρσεως έκκληπίας έν τφ χωρίω Καδίκοϊ τής επαρχίας (δακτυλογρά- 
φητον).

43, "Έτερον, άρ. πρ 299, άπο Φεβρ. 21 μετ’ ίστιλαμίου περί 
άνοικοδομήσεως τής έτοιμορρόπου εκκλησίας τοΰ χωρίου Χάσκποϊ τής 
έ π αρ χ( ας (δ α κ τ υ λ ο γ ρ ά (p η τον).

44. 'Έτερον άπο Μαρτίου 4 έκφράζον ευχαριστίας διά τάς υπέρ 
τής επαρχίας κατά τών προπαγανδών ένεργείας (δακτυλογράφητον).

45. 'Έτερον, άρ. πρ 2483 άπο Μαρτίου 5 άπαντητικόν επί έπι.- 
τιμίου έπιβληθησομένου εις κάτοικον Μυριοφΰτου (δακτυλογράφητον).

46 'Έτερον, άρ. πρ. 2023 άπο Μαρτίου 29 περί τής έκ Στράντζης
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φυγάδος εγγάμου και μητρός τεσσάρων τέκνων, εις Μετράς επί σκοπφ 
έ'ξομώσεως (δακτυλογράφητον άρ 16).

47. "Ετερον, άρ. πρ. 1953 από Ά πριλ . 16 περί είσπράξεως ύπολει- 
πομένης καδυστερουμένης έπιχορηγήτεως του πρώην μητροπολίτου 
(δακτυλογράφητον).

48. Πατριαρχικόν σημείωμα άρ. πρ. 2623 άπό Άπριλ. 21 περί τοΰ 
μή άναφέρεσάαι τούς μητροπολίτας εις υψηλά πρόσωπα (εύχαριστεΐν 
κτλ.) επί τη νϋν καταστάσει (δακτυλογράφητον, άρ. 20)

49. Πατριαρχ. γράμμα άρ. πρ. 2607 άπό 29 Άπριλ. άπαντητικόν 
περί της έπεμβάσεως τού έν Άδριανουπόλει κυβερνητικού της πα ι
δείας επόπτου εις τά σχολεία της επαρχίας (δακτυλογράφητον).

50. "Ετερον, άρ. πρ. 3127 άπό Μαιου 9 μετ’ αντιγράφου άποφά- 
σεως τού μεικτού διοικητικού συμβουλίου επί της δίκης Σταματίνας 
Μητσοπούλου (δακτυλογράφητον άρ. 21).

51. "Ετερον άρ. πρωτ. 2876 άπό Μαιου 10 περί άποστολής επι
σκόπου Χαριουπόλεως εις την μονήν Τσαδήρι προς έλεγχον καί περί 
καθυστερουμένων οφειλών τής τε μητροπόλεως καί τής μονής Σκα
λωτής1) εις την Θεολογικήν Σχολήν Χάλκης (δακτυλογράφητον άρ. 21).

52. "Ετερον άρ. πρ. 2897 άπό Μαΐ'ου 17 πάλιν περί τής καδυστε- 
ρουμένης έπιχορηγήσεως τού πρώην μητροπολίτου (δακτυλογράφητον).

53. "Ετερον άρ. πρ. 3355 άπό Μαιου 20 περί κτηματολογίου τής 
μονής Τσαδήρι (δακτυλογράφητον άρ. 23).

54. "Ετερον άπό πρ. 3210 άπό Μαΐ'ου 27 περί άρχομένης έπιχο
ρηγήσεως έτησίας εις τήν σχολήν Χιρσίζ - Καδίκιοϊ καί εις τήν τού 
Δαοΰδελε υπό τής εν Κων)πόλει εκπαιδευτικής άδελφότητος « Α γ α 
πάτε άλλήλους» (δακτυλογράφητον).

55. Πατριαρχ. σημείωμα, άρ. πρ. 3853 άπό ’Ιουνίου 6 περί στα
τιστικών πληροφοριών τού χριστιανικού πληθυσμού τής επαρχίας (χει
ρόγραφον, άρ. 2-1).

5'6. Πατριαρχ. γράμμα, άρ. πρ. 3583 άπό Ίουν. 10 περί τίτλων 
ιδιοκτησίας τσιφλικιού Τουρκουλάρ (;) (δακτυλογράφητον, άρ. 26).

57. "Ετερον άρ. πρ. 3206 άπό Ιουνίου  11 περί τού λογαριασμού 
τού πρώην μητροπολίτου καί τού πρωτοσυγκέλλου του Ά νθ ιμ ο υ  (δα
κτυλογράφητον άρ. 27).

58. Πατριαρχ. καί συνοδική εγκύκλιος άρ. 4013/2332 άπό Ίουν. 
17 περί χρόνου μνηστειών καί σχέσεων μνηστήρων (έντυπον, άρ. 25)

59. Πατριαρχ. γράμμα άρ. πρ. 4251 άπό Ίουν. 23 περί χειροτο-

1) Πρόκειται περί μονών τής επαρχίας Αίνου
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νιας Ά θ α ν .  Μηλιώτου εις διάκονον, (δακτυλογράφητον άρ. 28).
(50. Πατριαρχ. σημείωμα άρ, πρ. 3211 από Ίουν. 26 περί απαγο

ρεύσεων (V υπουργικού τεσκερέ εκχωρήσεις εις ξένους καί εγχω
ρίους παρεκκλησίων καί άλλων εν γένει ιερών ιδρυμάτων (χειρόγρα
φον άρ. 29).

61. Πατριαρχ. γράμμα, άρ. πρ. 3262 άπό ’Ιουλίου 10, δι’ ου συ- 
νιστάται ο κ. Άσμανίδης προς εϊσπραξιν εράνουν υπέρ επισκευών τών 
ΙΙατριαρχείων (δακτυλογράφητον άρ. 30).

62. "Ετερον άρ. πρ. 4167 άπό ’Ιουλίου 15 άπαντητικόν περί οί
κοδομ ήσεως έκκλη τίας επί βακουφικού γηπέδου έν τώ χωρίφ Καρα- 
τζά - χαλί (δακτυλογράφητον).

63. "Ετερον άρ. πρ. 5018 άπό Ίουλ. 24 περί τής είσπράξεως τής 
καθυστερουμένης έπιχορηγήσειυς του πρώην μητροπολίτου (δακτυ
λογράφητον).

64. "Ετερον άρ. π. 5557 άπό Αύγουστου 18 περί προστατεύσεως 
τών καταπατουμένων κτημάτων τής Μονής Τσαδηρίου εν δικαστη- 
ρίφ (χειρόγραφον άρ. 31).

65. "Ετερον άρ πρ. 5341 άπό Αύγ. 18 μετ’ εγκλείστου άναφοράς 
Χρυσοστόμου Ευθυμίου περί δεουσών ενεργειών (δακτυλογράφητον).

66. "Ετερον άρ. πρ. 5821 άπό Σεπτεμβρίου 1 μετ’ εγκλείστου 
άντιγράφου έφέσεως καί λοιπών δικογραφιών προς κοινοποίησιν εις 
Φωτεινήν Άλεξανδρή (δακτυλογράφητον άρ. 32).

67. "Ετερον άρ. πρ. . άπό Σ3πτ. 1 ευχαριστήριον επί συγχαρη- 
τηρίοις δημογεροντίας Ραιδεστοΰ (δακτυλογράφητον άρ. 33).

68. "Ετερον άρ. πρ. 5868 άπό Σεπτ. 6 περί τής έπιχορηγήσεως 
αΰθις του πρώην (δακτυλογράφητον).

69. ΙΙατρ. σημείωμα άπό Σεπτεμβρ. 11 περί άποτροπής προσελεΰ- 
σεως εθελοντών χριστιανών εις τον Ό θω μ α ν . αύτοκρατορικόν στρα
τόν (χειρόγραφον άρ. 9).

70. Πατριαρχ. γράμμα άπό Σεπτεμ,βρ. 25 μετά συνοδικού εγγρά
φου άρ. 3113]3922 περί καθαιρέσεως του έκ Σιμιτλή ίερέως Νικο
λάου (δακτυλογράφητον άρ. 34).

71. Πατριαρχ. σημείωμα άπό Σεπτ. 30 περί άποστολής>πίνακος 
διαπραχθέντων κακουργημάτων εν τή επαρχία κατά τούς τελευταίους 
12 μήνας υπό τών αυτουργών καί οπαδών τοϋ άνταρτικοϋ κινήματος 
κατά τών ορθοδόξων χριστιανών— έλληνογλοόσσων καί έτερογλιοσσων 
(δακτυλογράφητον άρ. 35).

72 Πατριαρχ. γράμμα άρ. πρ. 6751 άπό Όκτωβρ. 18 περί άνα
φοράς τού έκ Μυριοφΰτου Λαμπαδαρίου (δακτυλογράφητον άρ. 36).
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73. "Ετερον άρ πρ. 7083 από Όκτωβρ. 28 περί άδειας επισκό
που Μέτρων (δακτυλογράφητον άρ. 37).

74. "Ετερον άρ. πρ. 6862 από Όκτωβρ. 30 μετ’ εγκλείστου επ ι
στολής προς έπίδοσιν εις τον επίσκοπον Μυριοφυτου Σμάραγδον (δα
κτυλογράφητο ν άρ. 38).

75. "Ετερον άρ. πρ. 7633 από Νοεμβρ. 12 περί καθυστερουμένων 
συνδρομών εκκλησιών επαρχίας προς τό εθνικόν ταμεΐον (δακτυλο
γράφητο ν άρ. 89 .

76. "Ετερον άρ. πρ. 7810 Νοεμβρ. 14 περί φορολογικού μέτρου 
υπέρ τοΰ εν Μυριοφυτφ παρθεναγωγείου (δακτυλογράφητον άρ. 40).

77. "Ετερον άρ. πρ 7820 από Δεκεμβρ. 8 περί τής έπιχορηγή- 
σεως αΰθις τω πρώην (δακτυλογράφητον)

78. ΙΙατριαρχ. σημείωμα άχρονολόγητον περί είσπράξεως καί άπο- 
στολής των όρισθεισών ετησίων χορηγιών των εν τή επαρχία εκκλη
σιών υπέρ του ταμείου τής Μεγάλης του Χρίστου Εκκλησίας (χειρό
γραφον άρ. 41).

79. "Ετερον ωσαύτως άχρονολόγητον περί εφοδιασμού των εν τή 
επαρχία διδασκάλων δι’ ενδεικτικών υπό τής Μητροπύλεως διά τάς 
τοπικάς άρχάς (χειρόγραφον άρ. 42).

80 "Ετερον άπό 30 Δεκεμβρ.'περί καταλόγου άκινήτων των ενο- 
ριακών μονών (δακτυλογράφητον).

1904

81. ΙΙατρ γράμμα άρ. πρ. 23 άπό ’Ιανουάριου 12 μετ’ αντιγρά
φου άναιρέσεως τοΰ εκ Μυριοφυτου Μ. Γεωργίου προς έπίδοσιν (δα
κτυλογράφητον).

82. "Ετερον άρ. πρ. 186 άπό Ίανουαρ. 17 περί πειθαρχίας ίερέως 
(δακτυλογράφητον).

83. "Ετερον άρ. πρ. 213 άπό Ίανουαρ. 22 περί ΰποβλητέου κ α 
ταλόγου των καθυστερουμένων κανονικών δικαίων τοΰ πρώην μητρο
πολίτου Ιερώνυμου (δακτυλογράφητον)

84. "Ετερον άρ. πρ. 1551 άπό Μαρτ. 4 ευχαριστήριον επί τή άπο- 
στολή 28 1/4 όθωμ. λιρών των εκκλησιών τής επαρχίας εις τό Ε θ ν ι 
κόν ταμεΐον (δακτυλογράφητον άρ. 43).

85. "Ετερον άρ. πρ. 1228 άπό Παρτίου 11 επί τή αποστολή γρο- 
σίων 7172 έκ τών καθυστερουμένων εις τον πρώην μητροπολίτην 
(δακτυλογράφητον).

86. "Ετερον άπό 31 Μαρτίου ευχαριστήριον επί συγχαρητηρίοις
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διά ΐά ς  έορτάς τού αγίου Πάσχα (δακτυλογράφητον άρ. 44).
87. "Ετερον άρ. πρ. 2306 από ’Απριλίου 4 περί άποτίσεως καθυ

στερούμε νιυν μισθών διδασκάλου (δακτυλογράφητον άρ. 45)
88. "Ετερον άρ. πρ. 2520 από Ά πριλ , 15 περί παραλήψεως υπό 

τοΰ Ε θν ικού  Ταμείου 18 όθωμ. λιρών προς έξόφλησιν των εκκλη
σιών της επαρχίας, χρέους τοΰ παρελθόντος έτους (δακτυλογράφητον 
άριθ. 46).

86. "Ετερον άρ. πρ. 3438 άπύ ’Απριλ. 19 απαντητικόν δτι δυνα
τόν να έπιτραπη τοΐς τέως μεμνηστευμένοις ή σΰναψις έτέριυν γάμων 
διαλυόμενου πριυτοδίκως τοΰ δεσμού τής μνηστείας (δακτυλογράφητον).

90. "Ετερον άρ. πρ. 3437 άπό Απριλίου 19 περί εγκρίσεως κα- 
θαι,ρέσεως τοΰ ίερέως Λουκά εφημερίου χωρίου Τσαουσλή μετ’ έπι- 
συνημμένης συνοδικής πράξεως (δακτυλογράφητον).

91. "Ετερον άπό Μαίου 7 περί παροχής πατριαρχικής άδειας 
προς χειροτονίαν εις διάκονον τοΰ εκ Τυρολόης Νικολαΐδου (δακτυ
λογράφητον).

92. "Ετερον άρ. πρ. 2719 άπό Μα'ίου 13 μετ’ εγκλείστου προς 
έπίδοσιν επιστολής εις τον επίσκοπον Μυριοφυτου (δακτυλογράφητον).

93. "Ετερον άρ. πρ. 3405 άπό Μαίου 22 μετ’ έγκλείου άδειας διά 
τον επίσκοπον Μέτρων προς μετάβασιν εις Προϋσσαν χάριν λουτρο
θεραπείας (δακτυλογράφητον).

94. "Ετερον άρ. πρ. 3360 άπό Μαίου 31 μετ’ επισυνημμένων 
άναφορών διά τύν επίσκοπον Μυριοφυτου Σμάραγδον (δακτυλογράφη
τον άρ. 47).

95. "Ετερον άρ. πρ. 3640 άπό Μαίου περί χορηγήσεως άδείας μη
νιαίας εις τον έν Τυρολόη, βοηθόν επίσκοπον Ναζιανζοΰ Γερμανόν 
(δακτυλογράφητον).

96. "Ετερον άρ. πρ. 3667 άπό ’Ιουνίου 2 μ ετ’ εγκλείστου άντι- 
γράφου κλήσεως ενώπιον τοΰ μεικτού Συμβουλίου προς τον Χατζόο- 
γλου κάτοικον ΙΙανίκιοϊ Μυριοφώτου (δακτυλογράφητον).

97. "Ετερον άρ. πρ 3.7.85 άπό Ίουν. 4 περί αναβολής εγκρίσεως 
τού νέου/κανονισμού τής κοινότητος Ραιδεστοΰ συνοδική διαγνοόμη 
(δακτυλογράφητον).

98. "Ετερον άρ. πρ. 3999 άπό ’Ιουνίου 16 μετ’ έντυπου σχεδίου 
στατιστικού πίνακος προς εγγραφήν τού χριστιανικού τής επαρχίας 
πληθυσμού (δακτυλογράφητον άρ. 48).

99. "Ετερον άπό ’Ιουνίου 23 περί μή επεμβάσεων τού Ιεροδίκου 
τού Μυριοφυτου εις τάς έκκλησίαστικάς άποφάσεις κατ’ άπόφασιν 
τού Σεχουϊσλαμάτου (δακτυλογράφητον).
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100. "Ετερον άρ. πρ. 4440 από Ιουλίου 2 περί ί,ερέως εξ Ά ρ- 
τάκης όίνευ νενομισμένης άδειας διενεργούντος συνδρομάς (δακτυλο- 
γρ άψητο ν).

101. "Ετερον άρ. πρ. 4181 από Ίουλ. 7 μετ’ ιστιλαμίου περί άνε- 
γέρσεως εκκλησίας εν τώ χωρίφ Λαλά - κιοϊ τής επαρχίας (δακτυλο- 
γράψητον).

102. "Ετερον άρ. πρ. 5455 άπύ Αύγουστου περί τής αναφοράς 
Σταματίνας Μητσοπούλου έξαιτουμένης εκκλησιαστικήν προστασίαν 
επί έκτελέσεως δικαστικής άποψάσεως περί διατροφής των άνηλίκων 
τέκνων της, παρά τού πρώην συζύγου της (δακτυλογράφητον άρ. 49).

103. "Ετερον από μηνός Αύγουστου ευχαριστήριον εις την δημο
γεροντίαν Ραιδεστοΰ επί συγχαρητηρίου αύτής διά τά δνομαστήρια 
τής Α. Παναγιότητος (δακτυλογράφητον).

104. "Ετερον άρ. πρ 3462 άπύ Αύγουστου 11 απαντητικόν περί 
έγκρίσεως κανονισμού κοινότητος Μέτρων διακανονίζοντος τον τρόπον 
τής διαχειρίσεως κληροδοτί||ΐατος (δακτυλογράφητον).

105. "Ετερον άρ. πρ. 4357 από Αύγ. 12 περί συντόνου είσπρά- 
ξεως των όφειλομένων εις τον πρώην μητροπολίτην (δακτυλογρά
φητον).

106. "Ετερον άρ. πρ. 6057 από Σεπτεμβρ. 3 περί ρήξεως επισκό
που Μέτρων καί Ά θ ύ ο ω ν  ’Ιωακείμ προς τον μουτεσαοίφην Τσατάλ- 
τζας ένεκα έξομώσεώς τίνος καί έπεμβάσεως τού μητροπολίτου προς 
συμφιλίωσιν (δακτυλογράφητον).

107. "Ετεοον άρ. πρ. 6601 από Σεπτ. 17 μετά φιρμανίου περί άνε- 
γέρσεως εκκλησίας έν Μυριοφύτω (δακτυλογράφητον)

108. "Ετερον άρ. π ρ . '7085 άπό Όκτωβρ. 30 περί παροχής άδειας 
γάμου συνοδική έγκρίσει τοΐς έκ Μυριοφύτου Χρυσοστόμου Ευθυμίου 
καί Μαρία Κολέμβα (δακτυλογράφητον άρ. 50).

109. "Ετερον άρ. πρ. 7705 άπύ Νοεμβρ. 25 περί βασιλική) δια- 
τάγματι μετακομιδής των οστών των τριών επισήμων προσφύγων 
Ούγγρων τεθαμμένων άπό δύο περίπου αιώνων εν τώ ναφ τής Π ανα
γίας εν Ραιδεστφ δι’ ειδικών άπεσταλμένων, εις ούς δέον νά γίνη ή 
προσήκουσα δεξίωσις υπό τε τής δημογεροντίας καί τής εκκλησίας 
(δακτυλογράφητον).

110. "Ετερον άπό τής αύτής ημερομηνίας επί τού αύτού ζητήμα
τος καί περί εξακριβώσεως τής ταυτότητας τών περί ών ό λόγος τάφων 
επισυναπτομένης έν μεταφράσει καί τής άνακοινώσεως τής Αύστροουγ- 
γρικής πρεσβείας (δακτυλογράφητον).

111. "Ετερον άρ. πρ. 7344 άπό Δεκεμβρ. 15 περί χορηγήσεως
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άδειας εις τον επίσκοπον Χαριουπόλεοος Φιλόθεον (δακτυλογράφητον).
112. Πατριαρχ. καί συνοδική εγκύκλιος άρ. 7803J4929 από 15 

Δεκεμβρ. συνιστώσα τήν διάδοσιν τοϋ εκδοθέντος ημερολογίου των 
εθνικών φιλανθρωπικών καταστημάτων (έντυπος).

113. ΙΙατριαρχ. γράμμα άρ. πρ. 8243 από Δεκεμβρ 17 περί συμ
πληρωματικών πληροφοριών περί τής μονής Τσαδηρίου (δακτυολογρά- 
φητον άρ 51).

1905

114. "Ετερον άρ. πρ 12(1 άπό Ίανουαρ. 5 περί τοΰ άδυνάτου 
έπεμβάσεως τοΰ πατριαρχείου εις τήνάπαίτησιν τής Κοινότητος Ραι- 
δεστοΰ παρά τής Αυστροουγγρικής κυβερνήσεως διά τήν εκταφήν καί 
παράδοσιν τών οστών τών μνησθέντοον Ούγγρων μεγιστάνων (δακτυ
λογράφητον).

115. "Ετερον άρ. ρ. 1175 άπό Μαρτίου 8 μετ’ επισυνημμένης προς 
τον επίσκοπον Μυριοφΰτου επιστολής προς επίδοσιν, περί δοξολογίας 
εν τή αυλή τής Διοικήσεως (δακτυλογράφητον).

116. "Ετερον άρ. πρ. 1721 άπό Μαρτ. 31 περί άποστολής ίστιλα- 
μίου εις τον διοικητήν Άδριανουπόλεως περί άνεγέρσεως κιοδωνοστα- 
σίου cν Κεσσάνη (δακτυλογράφητον).

117. "Ετερον άρ. πρ. 1583 άπό Άπριλ . 4 ευχαριστήριον εις συγ- 
χαρητήρια μητροπόλεως καί δημογεροντίας εν τή αίσίφ λύσει άνιαροΰ 
ζητήματος εφ’ ικανόν χρόνον τήν εκκλησίαν συνταράξαντος (δακτυλο
γράφητον).

1.18. "Ετερον άρ. πρ. 1972 άπό Ά πριλ. 5 περί γενησομένων ενερ
γειών προς εκδοσιν άδειας διά τήν άνεγερσιν σχολείων εν τώ χωρίφ 
Γραβοΰνρ. (δακτυλογρ άφητο ν).

119. "Ετερον άρ. πρ. 1830 άπό Άπριλ . 6 περί παραλήψεως παρά 
τής Αΰστρουγγρικής πρεσβείας καί άποστολής 8.00C χρ. φράγκων διά 
τήν διόρυξιν τών λειψάνων τών προμνησθέντων Ούγγρων καί τήν 
βοήθειαν τής Κοινότητος εις τήν μετακομιδήν των, μετ’ άποδείξεως 
ελληνιστί καί γαλλιστί προς υπογραφήν (δακτυλογράφητον).

120. "Ετερον άρ. πρ. 1720 άπό Ά πριλ . 11 περί δίκης τοΰ εν 
Βαβά-Έσκί άρχιερατικοϋ επιτρόπου Χαριουπόλεως σακκελαρίου παπά 
Κωνσταντίνου εκδικασθείσης υπό τοΰ αυτόθι πρωτοδικείου άναρμο- 
δίοος (δακτυλογράφητον).

121. "Ετερον άρ. πρ. 1971 άπό Άπριλ. 28 άπαντητικόν περί επι
στροφής εις τήν εκκλησίαν τοΰ άγ. Γεωργίου τής δωοηθείσης υπό
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Μάργαρους Τσαντερμά μετ’ εγγράφου ενεργειών Καπουκεχαγιά εις το 
Υ πουργεί ον των εσωτερικών (δακτυλογράφητον).

122. "Ετερον άρ. πρ. 2769 άπό Άπριλ . 30 μετά φιρμανίου υπέρ 
άνεγέρσεως εκκλησίας εν τώ χουρίο) Λαλάκιοϊ τής επαρχίας (δακτυλο- 
γράφητον).

123. 'Έτερον άρ. πρ. 1722 από Ά πριλ . 28 περί γενομένων ενερ
γειών υπέρ άνεγέρσεως έκκλησιώς εν τυϊς χωρίοις τής επαρχίας Κα- 
ρατζά-Χαλή και, Χάσκιοϊ (δακτυλογράφητον).

124. Πατριαρχ. σημείοομα άχρονολόγητον συνιστών τήν διάδοσιν 
τών άρξαμένων πωλεΐσθαι πυρείων τών ευαγών φιλανθρωπικών κα
τάστημά των Κα)ν]πόλεως (δακτυλογράφητον).

125. ΙΙατριαρχ. καί συνοδική εγκύκλιος αχρονολόγητος περί έξα- 
σφαλίσεως τών ευαγών κοινοτικών καθιδρυμάτων εις αξιόχρεους εξα
σφαλιστικός εταιρείας (έντυπος).

126. Πατριαρχ. γράμμα άρ. πρ. 2485 από Μαΐου 2 περί ύποθέσε- 
ως χωρίου Δογάν-κιοΐ (δακτυλογράφητον)

127. "Ετερον από 11 Μαΐου απαντητικόν ευχαριστήριον εις συλ
λυπητήρια (δακτυλαγράφητον).

128. "Ετερον από 18 Μαΐου τακρίριον προς τό υπουργείων δικαιο
σύνης περί διαταγής εις τάς άρχάς νά έγγράφωνται Ρούμ Όρθοδόξ 
πάντες οί άναγνωρίζοντες τήν πνευματικήν διοίκησιν του Πατριαρ
χείου ασχέτως τών φυλετικών γλωσσικών ιδιωμάτων (χειρόγραφον).

129. "Ετερον άρ. πρ. 2805 από 19 Μαΐου μετ’ εγκλείστου 
έν άντιγράφορ έφέσεως κατά τής εν Κουμβάφ Βασιλικής Μητράκη 
προς έπίδοσιν (δακτυλογράφητον).

130. "Ετερον άρ. πρ. 3497 άπό 29 Μαΐου περί έπιχορηγήσεως του 
επισκόπου Μυριοφΰτου Σμαράγδου (δακτυλογράφητον).

131. "Ετερον άρ. πρ. 2838 άπό Μαΐου 30 περί άδειας συνάψεως 
Υάμου τοΰ Ά θ .  Μιχαήλ (δακτυλογράφητον).

132. "Ετερον άπό Μαΐου 31 ευχαριστήριον εις συγχαρητήριον 
τηλεγράφημα επί τή έπετείω τής εκλογής Της (δακτυλογράφητον).

133. "Ετερον άρ. πρ. 3247 άπό Ιουνίου  10 μετ’ άντιγράφου εφέ- 
σεως προ τής ί. συνόδου ’Αμαλίας Βουτυρά εκ Ραιδεστοΰ (δακτυλο
γράφητον).

134. "Ετερον άρ. πρ. 3519 άπό Ιουνίου 21 περί έκκαθαρί- 
σεως τοΰ λογαριασμού τοΰ πρώην Μητροπολίτου, νυν Νίκαιας (δακτυ- 
λογράφητον).

135. "Ετερον άρ. πρ. 3551 άπό Ιουνίου 27 περί παροχής άδειας 
εις επίσκοπον Μετρών διά τήν πρωτεύουσαν (δακτυλογράφητον).
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136. "Ετερον άρ. πρ. 3521 από Ίουν .  27 περί, ύποθέσεως Σπαν- 
δωνή εκ Μυριοφΰτου (δακτυλογριί φ η τ ο ν ).

137. ΓΙατριαρχ. και συνοδική εγκύκλιος 4066]2114 από ’Ιουλίου’8 
περί του μ ή άναφέρεσθαι εις τάς αΰτοκρατορικάς άρχάς τους μητρο- 
πολίτας απ ’ ευ θείας, αλλά διά του πατριαρχείου περί οιασδήποτε ύπο- 
θέσεως (έντυπος).

138. ΓΙατριαρχ. γράμμα άρ πρ. 3371 από Ίουλ. 8 έγκρΐνον τήν εκ 
τής υπηρεσίας άπάλυσιν του έν Τυρολόη βοηθού επισκόπου Ναζιαν- 
ζού Γρηγορίου (δακτυλογράφητον).

139. ΙΙατριαρχ. καί συνοδική εγκύκλιος 4066]3753 από Ίουλ. 11 
περί του Ρουμανικού ζητήματος μετά τεσκερέ υπουργείου δικαιο
σύνης καί πατριαρχικού τακριρίου από ’Ιουνίου 27 4066J3753 (έν
τυπος).

140. Πατρ. γράμμα άρ πρ. 4264 Ίουλ. 21 αΰθις περί τής υποθέ- 
σεώς Σπανδωνή (δακτυλογράφητον).

1 4 1· ΓΙατρ. γράμμα άρ. πρ 5515 άπό Σεπτ. 5 μετά φιρμανίου 
περί άνεγέρσεως εκκλησίας έν τώ χωρίιρ Καρατζά-χαλί τής επαρχίας 
(δακτυλογράφητον).

142. "Ετερον άπό Σεπτ. 10 ευχαριστήριον επί συγχαρητηρίφ τη" 
λεγραφήματι επί τής δνομαστηρίοις (δακτυλογράφητον).

143. "Ετερον άρ. πρ. 5251 άπό Σεπτ. 12 μετ’ αντιγράφου 
άγωγής Σεβαστής Κατζαμαννάκη προς κοινοποίησιν (δακτυλογρά
φητον.

144. Τακρίριον πατριαρχικόν προς τον Βεζΰρην από Σεπτ. 17 περί 
τής έν Μακεδονία Ρουμανικής προπαγάνδας προστατεύομενης υπό τοΰ 
διοικητοΰ Χιλμή (χειρόγραφον).

145. ΓΙατριαρχ γράμμα άρ. πρ. 5741 άπό Σεπτεμβρ. 24 μετ' έγ
κλειστου έν άντιγράφφ έφέσεως Δ. Ευστρατίου ενώπιον τής ίεράς 
Συνόδου (δακτυλογράφητον).

146. Έτερον άπό Σεπτ. 30 μετ’ άντιγράφων τριών τακριρίων υπο- 
βληθέντων τή ' \Ί|). Πύλη υπό τής Εκκλησίας περί του ζητήματος των 
άπογραφών (I Ιουνίου, 227 βρ. 29 7βρ.) (χειρόγραφον).

147. "Ετερον άρ. πρ. 0091 άπό Σεπτ. 30 περί παρακωλΰσεως βιο- 
πραγιών μεταναστών κατά Χριστιανών κατά δήλωσιν τής νομαρχίας 
(δακτηλογράφητον).

148. "Ετερον άρ. πρ. 3370 άπό Όκτωβο. 14 περί τής υπό τής 
Συνόδου έγκρίσεως τοΰ κανονισμού τής κοινότητος Ραιδεστοΰ (δακτυ
λογράφητον).

149. "Ετερον άπό Ό κτωβρ. 31 μετ’ άντιγράφου πατριαρχικού τε-
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σκερέ προς to υπουργεΐον δικαιοσύνης και θρησκευμάτων περί ληξι
αρχικών πράξεων (δακτυλογράφητον).

150. "Ετερο ν από Νοεμβρ. 17 μετ’ αποστολής παλαιού εγκολπίου 
του θρόνου ΤΙρακλείας (δακτυλογράφητον).

151. "Ετερον άρ. πρ. 6320 άπό Νοεμβρ. ; περί γάμου του εκ Σελ- 
τζικιοΐ Σ. Λογοθετίδου μετά Μαρίας Παπασταυρου (δακτυλογρά
φητον).

152. "Ετερον από Δεκεμβρ. 20 ευχαριστήριον εις συγχαρητήρια επί 
Χριστουγέννοις (δακτυλογράφητον),

1906

153. Πατριαρχ. σημείωμα από Ίανουαρ. 9 περί σχεδιαγραμμάτιον 
εκκλησιών καί σχολών (δακτυλογράφητον).

154. Πατριαρχ. γράμμα άρ. πρ. 847 από Φεβρ. 4 απαντητικόν 
περί έπιτρέψειος γάμου τοϋ εκ Μυριοφυτου Τρ. Χρυσοστομίδου καί 
Αυρηλίας Λάγια (δακτυλογράφητον).

155. "Ετερον άρ. πρ. 1408 άπό Φεβρ. 22 μετά φιρμανίου περί άνε- 
γέρσεως σχολικών κτι.ρίοον έν τώ χωρίω Γραπουνα τής επαρχίας (δα
κτυλογράφητον)

156. "Ετερον άρ. προ.)τ. 1370 άπό Μαρτ. ΙΒ μετά φιρμανίου περ1 
άνεγέρσεως εκκλησίας έν τώ χωρίω Χάσκιοϊ καί συμπληρώσεως του 
ημιτελούς κωδωνοστασίου Κοζάνης (δακτυλογράφητον).

157. "Ετερον άρ. πρ. 1804 άπό Μαρτ. 24 μ,εθ’ οδηγιών περί την 
σύνταξιν άσφαλοΰς καί έγκυρου διαθήκης παρά του έν Καΐρω φιλογε- 
νοϋς Α. Λαμπαδαρίου (δακτυλογράφητον).

158. "Ετερον άρ. πρ. 1893 άπό Ά πριλ. 2 περί τοποθετήσεως έν 
καταλλήλοις στασιδίοις τής εκκλησίας τών άντιπροσιυπων των ορθοδό
ξων κρατών κατά τάς επισήμους έορτάς (χειρόγραφον).

1 59. "Ετερον άρ πρ. 2257 άπό ’Απριλ. 1 1 περί κυβερνητικής-άρ- 
νήσειυς τών άδικων πιέσεων κατά την εΐσπραξιν του φόρου Ίτζαρές 
έν Κεσσάνη (δακτυλογαάφητον).

160. Πατρ. σημείωμα άπό Άπριλ . 29 δτι δέον τά υπέρ ναών σχο
λών καί λοιπών ευαγών ιδρυμάτων ιδρυμάτων φιρμάνια νά προκα- 
λώνται υπό τών πατριαρχείων τή αιτήσει τών Κοινοτήτων καί ούχ1 
α π ’ ευθείας άπό τής κυβερνήσεως (δακτυλογράφητον).

161. Πατριαρχ. γράμμα άρ. πρ. 2042 άπό Ίουν. 16 περί άνεγερ- 
θησομένης εκκλησίας έν τώ χωρίω τής επαρχίας Δερέκιοϊ (δακκυλο- 
γράφητον).
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162. "Ετερον άρ. πρ. 5235 από Ιουλίου 28 μετά φιρμανίου περί 
όνεγέρσεως εκκλησίας εν τω χωρίορ τής επαρχίας Καδήκιοϊ (δακτυλο- 
γράφητον).

163. "Ετερον άρ. πρ. 5014 από '"Ιουλίου 31 μετ’ εγκλείστου εν 
αντιγράφου αγωγής Χριστ. Στεφάνου προς κοινοποίησή (δακτυλογρά- 
φητον).

164. "Ετερον άρ. πρ. 5611 άπό Αυγοΰστ. 18 δτ ιή  εγγραφή κτημά
των δέον νάγίνη  ώς πρότερον, όντος εκκρεμούς του ζητήματος περί 
τής άναγνωρίσεως ηθικών προσώπων (δακτυλογράφητον).

165. "Ετερον άρ. πρ. 5956 άπό Αυγ. 31 ότι ή πολιτική σχολή έ
παυσε δεχόμενη πλέον υποτρόφους (δακτλλογράφητον).

166. "Ετερον άπό Σεπτεμβρ. 11 ευχαριστήριον επί συγχαρητηρίοις 
(δακτυλογράφητον).

167. Έ τε α ο ν  άρ. πρ. 6966 άπό Όκτωβρ. 9 δποος περί του εξ Ά γ -  
χιάλου Σπυρ. Βίγλα συλληφθέντος ώς ποιησαμένου χρήσιν, δπως έξ- 
έλθη εκ Βουλγαρίας, ξένου διαβατηρίου, ένεργηθώσι τό δέοντα προς 
απαλλαγήν (δακτυλογράφητον).

168. "Ετερον άρ. πρ. άπό 'Οκτωβρίου 19 περί του επισκόπου Με 
τρων κατά Άλεξιάδου (δακτυλογράφητον).

169. "Ετερον άρ. πρ. 7871 άπό Νοεμβρ. 17 περί άναφοράς τοϋ 
ε ν Σελτζίκιοϊ Έξαρχοπο όλου κατά τοϋ εκεί ίερέως Σταύρου (δακτυ
λογράφητον).

170. Πατριαρχ. σημείωμα άωό 28 Νοεμβρ. περί άμέσου χρησιμο- 
ποιήσεως τής παρεχόμενης άδειας εις τους άρχιερεΐς προς άποδημίαν 
(δακτυλογράφητον).

171. ΙΙατριαρχ. γράμμα άρ. πρ 8556 άπό Δεκεμβρ. 2 μετ’ ίστι- 
λαμίου διά τήν άνέγερσιν σχολής εν τώ χοορίφ Καρατζάκιοΐ (δακτυ- 
λογράφητον).

172. "Ετερον άρ. πρ. 1685 άπό 22 Δεκεμβρ. απαντητικόν περί έξ- 
οιοΐονομήσεως γάμου πέμπτου βαθμού συγγένειας έξ άγχιστείας (δα
κτυλογράφητον),

1907

173. "Ετερον άρ. πρ. 1685 άπό Μαρτίου 16 ευχαριστήριον προς 
τον Χαριουπόλεως εν Κεσσάοη διά τήν εις το Ε θ ν ικ ό ν  ταμεΐον απο
στολήν συνδρομών τής επαρχίας (δακτυλογράφητον).

174. "Ετερον άρ. πρ. 1799 άπό Μαρτ. 17 μετ’ εγκλείστου προς



τον Μυριοψΰτου Σμάραγδον περί έκτελέσεως Συνοδικής άποψάσεως 
(δακτυλογράψητον).

175. Πατριαρχ. σημείωμα άπύ Μαρτ. 24 περί προφορικών μόνον 
συνεννοήσεων των έν ταΐς έπαρχίαις αρχιερέων προς τΰς κυβερνητι
κές άρχάς ύποβαλλομένωτ των προς λύσιν ζητημάτων αυταΐς διά των 
πατριαρχείων (δακτυλογράψητον).

176. Πατρ. γράμμα άρ. πρ. 1884 από Μαρτ. 17 περί παραχωρή- 
σεως άδειας τω επισκοπεί) Χαριουπόλεως (δακτυλογράψητον).

177. "Έτερον άρ. πρ. 2612 άπύ Μαρτ. 28 μετ’ εγκυκλίου έντυπου 
έν μεταφράσει του υπουργείου τής δικαιοσύνης καί των θρησκευμά
των περί τοϋ στρατιωτικού φόρου (δακτυλογράψητον).

178. "Ετερον άρ. πρ. 1378 άπό Ά πριλ . 7 περί έγκρίσεως αίτήσεως 
του επισκόπου Μυριοφυτου προς έλευσιν εις την βασιλεύουσαν (δα- 
κτυλογράφητον).

179. "Ετερον άρ. πρ. . άπό Ά πριλ . 7 μετά φιρμανίου περί άνε- 
γέρσεως εκκλησίας έν τω χευρίω Δερέκιοϊ τής επαρχίας (δακτυλογρά- 
φητον).

180. "Ετερον άρ. πρ. ’3516 Μα'ΐου 25 μετ’ ίστιλαμίου περί εκκλη
σίας έν Σουλτάν κιοϊ, (δακτυλογράψητον).

181. Πατριαρχ. σημείωμα άπό ’Ιουνίου 7 συνιστών την υποστή- 
ριξιν εις τό έκτυποΰμενον συγγραμμα του Κ. Νικολαίδου περί Κου- 
τσοβλάχεον μετ’ έντυπου άγγελίας (δακτυλογράψητον).

182. Πατριαρχ. γράμμα άρ. . πρ. 3467 άπό Ίουν. 7 μετ’ εγκλεί
στου άγεογής έν άντιγράερερ Κ. Λαζαρίδου προς κοι,νοποίησιν (δακτυ- 
λογράφητον).

183. Πατριεερχ. σημείωμα άπό Ιουλίου 3 περί οδηγιών διά τον 
στρατιωτικόν φόρον κατά τεσκερέ υπουργικόν (δακτυλογρείερητον).

184. Πατριαρχ. γράμμα άρ. πρ. 4566 άπό Ίουλ. 3 περί Γεωργ. 
Κόλλυβά συλλέγοντος έράνους έν τή επαρχία (δακτυλογρείερητον).

185. "Ετερον άρ. πρ. 4792 άπό Ίουλ. 13 περί τηλεγραφικής δια
ταγής τοΰ Βεζύρου προς την Νομαρχίαν Άδριανουπόλεως περί άνα- 
στολής τής περιοδείας καί περί τής άνακλήσεως τοϋ έν Άδριανουπόλεΐ 
έμπορικοΰ πράκτορος τής Βουλγαρίας (δακτυλογρείερητον).

186. "Ετερον άρ. πρ. 4594 άπό Ιουλ. 16 περί χαρτοσημάνσεως 
αιτήσεων εις μητρόπολιν άντιγράφων καί λοιπών έγγράφεον (δεεκτυλο- 
γράφητον).

187. "Ετερον άρ. πρ. ; άπό Ίουλ. 24 περί τεϋν πεμφθεισών πετρά 
τού Μουτεσαρίψη Μέτρων 8 άδειων σχολών τμήματος Στράντζας διά 
την μητρόπολιν Τυρολόης (δακτυλογράψητον).
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188. Πατριαρχ. σημείωμα άρ. πρ. 5910 άπύ Αύγοΰστ. 21 έφιστών 
προσοχήν επί των ενεργειών του Βουλγαρικοί* κομμιτάτου άνά τάς 
επαρχίας 'Ηράκλειας, Βιζΰης, Σηλυβρίας, Τυρολόης, Μέτρων και Δέρ- 
κων παρασκέυάζον τος κίνημα καί έκζητοΰντος σΰστασιν ιδίας βουλγα
ρικής μητροπόλειος (δακτυλογράφητον).

189. Πατριαρχ. γράμμα άρ. πρ. 8920 άπύ Αύγοΰστ. 25 μετ’ εγ
κλείστου εν άντιγράφφ αιτήσεως επαρχιώτιδος έξαιτουμένης την 
έπέμβασιν τής εκκλησίας προς ΰιάσωσιν τοΰ θυγατρίου της επί βιαίας 
εξισλαμίσεως (δακτυλογράφητον).

190. 'Έτερον άρ. πρ. 4651 άπο Αύγοΰστ. 90 περί επεμβάσεως 
τοΰ μητροπολίτου προς λΰσιν διαφορών μητροπύλεως Τυρολόης και 
Σερεντζίου (δακτυλογράφητον).

191. 'Έτερον άρ. πρ. 6921 από Όκτιοβρ. 2 περί τής εκ Σελτζή- 
κιοϊ. ανηλίκου κόρης Θεοδοσίας ής απειλείται ή έξισλάμισις (δακτυ
λογράφητον).

192. "Ετερον άρ. πρ. 6858 άπο Όκτωβρ. 2 περί παραλήψεως των 
άποσταλέντων εκκλησιαστικών χρημάτων διά την 9-εο λογικήν σχολήν 
(δ α κτυλο γ ρ άφη το ν).

19 1911

193. 'Έτερον άρ. πρ. 2118 άπο Μαρτίου 28 περί άποφυγής χειρο- 
τονίας προσώπων ηλικίας 25—30 ετών δυναμένων ετι να προσκληθώ- 
σιν ε’ίς έκπλήριοσιν τής στρατιωτικής των θητείας (δακτυλογράφητον).

1912

194. 'Έτερον άρ. πρ, 1516 άπο Φεβρ. 19 περί βία κατασχέσεων 
καί αρπαγής γαιών των χριστιανών υπό τοδν μεταναστών μετ’ άντι- 
γράφου ση|ΐειώματός τοΰ αρμοδίου κυβερνητικού γραφείου (δακτυλο
γράφητον, τό σημείωμα χειρόγραφον).

195. Πατριαρχ. σημείωμα εγκύκλιον άρ. πρ. I860 άπο Φεβρ. 20 
περί χαρτοσήμου επί των σχεδίων οικοδομών ευαγών ιδρυμάτων 
(έντυπον).

196. Πατριαρχ. γράμμα άρ. πρ. 1976 από Μαρτ. 11 περί ενερ
γειών πατριαρχείου επί των παραπόνων τής μητροπόλεώς περί δια
φόρων αναγκών των χριστιανών της (δακτυλογράφητον).

197. Πατριαρχ. πακρίριον προς τον υπουργόν τής δικαιοσύνης καί 
τών·θρησκευμάτων άπύ Δεκεμβρίου 18 περί τοΰ νέου ληξιαρχικού νό
μου σχετικώςπρός τά θρησκευτικά θέσμια (χειρόγραφον έν άντιγράφφ).
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1913

198. Τεσκερές ύπουργ. δικαιοσύνης και θρησκευμάτων άρ. πρ. 
6480 από Αύγούστ. 29 προς to πατριαρχεΐον (άντίγραφον έν μετα
φράσει) περί παρατάσεως προθεσμίας μεταγραφής κτημάτων ευαγών 
ιδρυμάτων (έντυπος).

199. ΙΙατριαρχ. καί συνοδική εγκύκλιος 6430/2744 από Σεπτεμβρ. ̂  ̂ i
6 επί τού αυτού (έντυπος).

200. Πατριαρχ. γράμμα άρ. πρ. Σεπτεμβρ. 26 περί αποστολής κα- 
θυστερουμένης οφειλής εις τό ταμεϊον ιεραρχίας (δακτυλογράφητον).

201. ‘Έτερον άρ. πρ. 8516 άπό 15 Όκτωβρ. περί των κατα- 
λειφθησών εκκλησιών τών μεταναστευσάντιον σχισματικών (δακτυ
λογράφητον).

202. "Ετερον άρ. πρ. 5888 άπό Νοεμβρ. 26 περί δωρεάς 112 
άγγλ. λιρών τού εν Νέα Ύόρκη Βλαστού πρύς τούς παθόντας έκ 
πυρκαϊάς τού χωρίου Πανιού (δακτυλογράφητον).

203. Πατριαρχ. καί συνοδική εγκύκλιος 9996/5820 άπό Δεκεμβρ. 
19 περί μή άποστολής ορθοδόξων παίδων εις ξένα προπαγανδιστικά 
σχολεία.

204. Πατριαρχ γράμμα άρ. πρ. 5470 άπό Δεκεμβρ. 28 περί οφει
λής τού μητροπολίτου έίς τήν θεολογικήν σχολήν τής Χάλκης (δακτυ
λογράφητον).

1914

205. "Ετερον άρ. πρ. 312 άπό Ίανουαρ. 14 περί αίτουμένης προ
στασίας τού έν Ραιδεστφ Καραματζόγλου άπειλουμένου υπό Τούρκου 
(δακτυλογράφητον).

206. Πατριαρχ. καί συνοδική εγκύκλιος 1396/761 άπό Φεβρ. 10 
περί πληροομής πατριαρχικής έπιχορηγήσεως (έντυπος).

207. Πατριαρχ. γράμμα άρ. πρ. 2858 άπό Μαΐου 8 περί τών νεω- 
στί χειροτονούμενοι καί τών νοφουζίο.)ν αυτών (δακτυλογράφητον).

208. "Ετερον άρ. πρ. 28(54 άπό Μαΐου 16 περί άποστολής 32 
καθηγιασμένο^ν ιερών άντιμηνσίων (δακτυλογράφητον).

209. 'Έτερον άρ. πρ. 2474 άπό Μαΐου 18 περί διοικητικής άπα- 
γορεύσεως τής έν σχολαϊς καί έν οϊκίαις έγκαταστάσεως στρατιωτών 
μετ’ αντιγράφου σημειώματος τού καπού κεχαγιά Οίκιάδου άρ. 8178 
άπό Μαρτ. 14 έπί τού αυτού ζητήματος (χειρόγραφον).

210. "Ετερον άρ. πρ. 4354 άπό 24 Μαΐου περί έξασφαλίσεο^ς
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αμφίων καί πολυιίμων πραγμάτων εν τινι των έν Ραιδεστφ προξε- 
νείων (δακτυλογράψητόν).

211. Πατριαρχ. και. συνοδική εγκύκλιος 4740/2489 από Μαϊου 29 
περί τού εξοντωτικού διωγμού καί εξαναγκασμού των ορθοδόξων 
προς εκπατρισμόν εκ Θράκη λαί Μ ’Ασία (έντυπος).

212. Πατριαρχ. γράμμα άρ. 5150 από Αύγ. 2 περί στρατολογίας 
των μέχρι 32 έτους καί βραδΰτερον των μ.έχρι 45 διδασκάλων καί των 
πατριαρχικά)ν περί τούτρυ διαβημάτων (δακτυλογράφητον).

213. "Ετερον άρ. πρ. 0340 από Όκτωβρ. 6 περί απαλλαγής τού 
υπό τά όπλα ίερέως Χρήστου μετά τού οικείου τεσκερέ εν μεταφράσει 
(δακτυλογράφητον).

214. "Ετερον άρ. πρ. 0534 από Όκτωβρ. 22 περί καταλήψεως 
σχολών καί προσοδοφόρων κτημάτων μετ’ αντιγράψου σημειώματος 
διαταγών υπουργείου στρατιωτικών (δακτυλογράφητον).

215. "Ετερον άρ. πρ 0230 από Όκτωβρ ; περί έξασφαλίσεως 
ιερών Αντικειμένων καί σκευών ναού τού άγ. Γεωργίου 'Ηράκλειας 
(δακτυλογράφητον).

210. Πατριαρχ. καί συνοδική εγκύκλιος 7164/3235 από Δεκεμβρ. 
2 περί επιτελέσεως καθηκύντοιν'πάντων τών ορθοδόξων πολιτών κατά 
τον διεξαγόμενον υπό τού κράτους άγώνα μετ’ αντιτύπων ευχής επί 
τώ πολεμώ, αναγνωοτέας υπό coD ίερέιος κ α θ ’ εκάστην Κυριακήν καί 
εορτήν (έντυπος).

217. Πατριαρχ. γράμμα άρ. πρ. 7350 από Δεκεμβρ. 22 περί τών 
υπό μεταναστών καταστρεφομένων ναών τών έκκενωθέντων χωρίων 
(δακτυλογράφητον).

218. ’Έτερον άρ. πρ. 1957 από Ίουν. 19 περί απονομής υπό τού 
εθνικού ταμείου χρημάτων εις τούς πρόσφυγας Καλλιουπόλεως.

Έ ν τυ π ο ς  έσχηματισμένα παρομοίως. ’Αριστερόθεν τά εισερχό
μενα καί δεξιόθεν τά έξερχόμενα. Διηθημένα εν έκαστη σελίδι (δίς) 
κατά στήλας αύξονιυς αριθμού, ημερομηνίας εγγράφου, ημερομηνίας 
έμφανίσεως, έκδούσης άρχής ·>\ προσώπου, θυρίδας- εις ήν κατετέθη ο

1915

II ,  III,  IV

Πρωτόκολλα 3, έξερχομένων καί εισερχομένων 
(εγγράφων) (1902—1922)

Θ ρ α κ ι κ  ά Ι Η ’ 9
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φάκελλος, περιλήψεως εγγράφου, γραφείου εις ο παρεπέμφθη, των 
εισερχομένων καί περιλιγψεως εγγράφου, αριθμού διεκπεραιώσεως, 
ημερομηνίας διεκπεραιώσεως σχετικού αριθμού, σχετικών βιβλίων 
πρακτικών, αλληλογραφίας, λογιστικού αριθμού, παρατηρήσεως τών 
εξερχομένων.

37 II

βιβλίον έσταχωμένον διά ναστόχαρτου, περιβεβλημένον μελάνι 
λινφ (0,58 X 0,44 X 0,08) υπ’ άριθ'μόν 427 εν τφ καταλόγφ ’Έ χει σε
λίδας ήριτθμημένας εντόπιος 489 (δ'ις) καί γεγραμμένας. ’Έ ξω θι επί 
δέλτου καί επί τής ράχεως ή επιγραφή : «Πρωτόκολλον ίεράς μητρο- 
πόλεο)ς Ήρακλείας καί Ραιδεστοΰ άρ. 1». Περιέχει έγγραφα τών 
ετών 1902, 1 - 2 2 7  (σελ. 1— 29), 1903, 1— 525 (σελ.—96), 1904, 1— 398 
(σελ. —146), 1905, 1—397 (σ ελ .—196), 1906, 1 367 (σελ. — 242),
1907, 1—369 (σελ. — 289), 1908, 1 , - 5 8 5  (σελ. - 3 5 1 ) ,  1909, 1—500 
(σελ. 414), 1910 ,1  — 515 (σελ. 479), 1 9 1 1 ,1 /5 1 6 - 8 1  (σελ. —484), 
δθεν συνεχίζεται τό ακόλουθον.

38 III

Βιβλίον έσταχωμένον διά ναστοχάρτου, περιβεβλημένον μέλανι 
λινώ (0,51 X 0,39 Χ0,07) υπ’ άρ. 426 έν τφ καταλόγου. ’Έχει σελίδας 
ήριθμημένας έντυπους 110 (δίς) τάς δέ λοιπάς αναρ ίθμητους—437> 
γεγραμμένας άπάσας. Ή  αυτή επιγραφή ώς έν του ανωτέρω, ου είνε 
συνέχεια, δθεν έν τή πρώτη σελίδι ή επ ιγραφ ή: «Συνέχεια εκ του 
προοτοκόλλου υπ ’ άρ. 1». Περιέχει έγγραφα τών έτοΰν 1911, 82—510, 
1912, 1—406, 1913 έν συνεχείς 408—670, 1914, 1—416, 1915,1— 203, 
1916, 1— 124,1917,1— 1 2 2 ,1 9 1 8 ,1 -1 7 7 ,1 9 1 9 ,1 -  401 καί 19201—437.

39 IV

Βιβλίον έσταχωμένον διά ναστοχάρτου, περιβεβλημένον μέλανι 
λινφ (0,55 X 0,40 X 8) υπ’ άρ. 425 έν τφ καταλόγου. "Εχει σελίδας 
ήριθμημένας έντυπους 501 (δίς) καί γεγραμμένας τάς 207. Είνε συνέ
χεια τών προηγουμένων δύο πρωτοκόλλων καί περιέχει έγγραφα τών 
έτών 1920 έν συνεχείφ έκ του προηγουμένου 4 3 9 —551, 1921 καί 
1928, 1—567.

Έ φ ’ έκάστης σελίδος^ άνουθι καί επί τών τριών βιβλίων ή επι
γραφή: «Προυτόκολλον είσερχομένουν καί έξερχομένων».
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40 X , VI, -VII, V I I I ,  IX (1867-1922)

Κώδικες συμβολαιογραφικών πράξεων προικοσυμφωνιών
καί διαθηκών

Βιβλίον εσταχωμένον διά ναστόχαρτου (0,31 X 0,21 χ  0,03) μή 
συμπεριλαμβανόμενον εν τώ καταλόγφ. "Έχει φύλλα αναρίθμητα, 139 
εξ ών τά από 9β μέχρι 68β γεγραμμένα πλήν του 53α, τά δε λοιπά 
λευκά. Περιέχει αντίγραφα προικοσυμφωνιών 225 συντεταγμένων 
κ α θ ’ ομοιόμορφον τόπον από του 1867 Ίάνουαρ. 27 μέχρι τοΰ 1879 
’Ιουνίου 1, προς 0έ πωλητήριον και 1 εξοφλητικού μισθών διά πολυ- 

* χρόνιον οικιακήν υπηρεσίαν. Ό  τόπος τών προικοσυμφωνιών εινε 
«Μέλλουν δε καί έγά> ό κύριος (ή ή κυρία) . . μετά τής συζυγου μου 
διά νά ύπανδρεΰσο) την πολυπόθητόν μοι θυγατέρα (ή ανεψιάν) κυ
ρίαν . . μετά τοΰ κυρίου . . . μετά τάς εΰχάς μου προικίζω (ή την 
δίδω την προίκα της) τά ακόλουθα . . (έ'πεται ή περιγραφή τής προι- 
κός εις οικιακά καί ενδύματα, εις κτήματα καί εις χρήματα». 'Υ πο
γράφονται οί προικοδοτοΰντες καί οι μάρτυρες.

41 · V I

Βιβλίον έξηρθρωμένον (0,35 χ  0,25) άφαιρεθέντος τοΰ σταχώ
ματος υπ ’ άρ. καταλόγου 455, ’Έ χει σελίδας ήριθμημένας έντυπος 140 
(δίς) γεγραμμένας άπάσας. Περιέχει αντίγραφα προικοσυμφωνιών τών 
ετών 1888—1899 περί τά 839, μετά τών υπογραφών τών προικοδο- 
τούντων καί τών μαρτύρων.

42 I I

’Απόσπασμα κώδικος (0,40 X 0,28), άποτελουμενον εκ πέντε τευ
χών μή συνερραμμένων. Δεν άριθμεΐται έν τφ καταλόγορ. ’Έ χει σελί
δας ήριθμημένας έντυπος καί γεγραμμένας από τής 34 μέχρι τής 189. 
Έ ν  τφ τέλη υπάρχουν, ιός φαίνεται, άπεσπασμέναι ίκαναί, ώς εν τή 
αρχή. Περιέχει πράξεις προικοσυμφοννιών καί διαθηκών από Δεκεμ
βρίου 1888 μέχρι τοΰ 1901 Μαΐου 14, ένίων καταγεγραμμένων οΰχί 
έν χρονογική σειρά.

43 V I I I

Κώδιξ έσταχωμένος διά ναστοχάρτου μετά μέλανος λινού 0,47 X 
0,37 X 0,06), ύπ’ άρ. καταλόγου 428. ’Έ χει σελίδας ήριθμημένας έντυ-



132 f  K. Μ υ ρ τ .  Ά π ο σ τ ο λ ί δ ο υ

πως 488 καί γεγραμμένας απάσας πλήν των 4 8 6 -  488. Κατά την 
επιγραφήν του εινε «κώδιξ συμβολαιογραφικών πράξεων διαθηκών καί 
προικοσυμφωνιών άρχόμενος από τής άρχιερατείας τής Α· Σεβασμιό- 
τητος του μητροπολίτου άγ. Η ράκλειας κ. Γρηγορίου Καλλίδου τον 
απ’ Ίωαννίνων τή 22α Μα ίου 1902» μέχρι του 1919. Αί ύπογοαφαί 
τών προικοδοτών, διαθετών, μαρτύρων καί του συμβολαιογραφοϋντος 
αύτόγραφοι. Έ ν  ταΐς σελίσι 476—479 υπάρχει πίναξ ευρετήριος τών 
διαθηκών (169) καί έν ταΐς σελ. 4 8 0 — 485 τών προικοσυμφωνιών 
(255). Βιβλίον υποδειγματικής τάξεως.

Κώδιξ έσταχωμένος διά ναστοχάρτου (0,40 X 0,29) καί εξηρθρω- 
μένος υπ’ άρ. καταλόγου 446. ‘Έ χει σελίδας ήριθμημένας καί γεγραμ
μένας 166. ΕΙνε ανεπίγραφος εσωθι, έξωθι δέ επί δέλτου έπικεκολ- 
λημένης ή επιγραφή «Κώδιξ διαθηκών καί προικοσυμφωνιών από 19 
Σεπτεμβρίου 19.19» μέχρι 17 Σεπτεμβρίου 1922. Έ ν  τελεί μετά φύλλα 
7 άγραφα υπάρχει πίναξ ευρετήριος τών έν τω κώδικι διαθηκών (36) 
καί προικοσυμφωνιών (50).

X, XI, ΧΙί, XIII, XIV, XV

Κώδικες 6 πρακτικών τοΰ έκκλ. πνευματικού καί τοϋ 
μεικτού δικαστηρίου (1902—1922)

Κώδιξ έσταχωμένος διά ναστοχάρτου (0,41 χ  0,29 χ  0,05) υπ’ άρ. 
καταλόγου 429. ’Έχει σελίδας ήριθμημένας εντυπως 564 καί γεγραμ
μένας απάσας πλήν τής 2 καί τών 562—564. Έ πΙ δέλτου έπικεκολ- 
λημένης επί τής ό'ψεως ή επιγραφή: «Βιβλίον πνευματικού δικαστη
ρίου τών ετών 1902—7 ’Ιουλίου 1909». Περιέχει τά πρακτικά τών 
συνεδρειών, τακτικών τε καί εκτάκτων τοϋ πνευματικού δικαστηρίου 
τής μητροπόλεως, υπογεγραμμένα αύτογράφως υπό τοϋ προεδρεΰοντος, 
τών μελών καί γραμματέως. Έ ν  τελεί επισυνάπτεται πίναξ εϋρετή- 
ριος τών έν τφ κώδικι περιεχομένων, δηλ. «τών πρακτικών τών έκδι- 
κασθεισών υπό τοϋ πνευματικοϋ δικαστηρίου υποθέσεων από τοϋ
έτους 1902 μέχρι 1909» ήτοι αδξοντα αριθμόν 1 — 67 τών ετών 
1902—1905 (σελ. 558—559), 1— 30 τών ετών 1906— 1907 (σελ· 560)

44 IX

45 X
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και {— 27 τών ετών 1908—1909 σελ. 560—561), εν δλφ υποθέσεων 
134 μετά παραπομπών εις τάς οικίας σελίδας τοϋ κωδικός. Βιβλίον 
υποδειγματικής τάξειος.

46 XI

Κώδιξ συνερραμμένος εξηρθρωμένος, άφαιρεθέντος τοΰ σταχώμα
τος έμπροσθεν' ύ π ’ αριθμόν καταλόγου 456. ’Έ χει σελίδας ήριθμημέ- 
νας εντόπιος 249 (δίς), γεγραμμέναι εινε αί 202 και 203α. Έ ν  τή 
πρώτη αναρίθμητο) σελίδι ή επιγραφή: «Κώδιξ πρακτικών (τών συνε- 
δρειών) τοΰ πνευματικού δικαστηρίου τής ιεράς μητροπόλεως Η ρ ά 
κλειας και Ραιδεστοΰ από τοΰ ’Ιουλίου τοΰ έτους 1909» μέχρι 16 

• Αύγουστου 1922.

47 X II

Κώδιξ έσταχωμένος διά ναστόχαρτου (0,41 X 0,29 χ  0,05), ώς ό 
X, άλλ’ εξηρθρωμένος ύπ’ άρ. καταλόγου 431. «’Έ χει σελίδας ήριθμη- 
μένας εντόπιος 589, έξ ών γεγραμμέναι αί 265. ’Επί δέλτου έπικεκολ- 
λημμένης επί τής όψεως έ ξ ω θ ι : «Βιβλίον άποφάσειον πνευματικού 
δικαστηρίου (ετών) 1902 μέχρι 1912». Περιέχει τάς αποφάσεις τών 
συνεδρειών τοΰ πνευματικού δικαστηρίου τών προειρημένων ετών επί 
τή βάσει τών εν τω X κώδικι πρακτικών. ’Ά ρχετα ι από ’Ιανουάριου 
1903, έχει όμως αποφάσεις καί τών ετών 1913, 1914, 1915, 1921, 1922 
Ιουλίου 1. Έ ν  τελεί επισυνάπτεται πίναξ εύρετήριος τών εν τω κώ- 
δικι άποιράσειον έν όλορ 83 μέχρι τοΰ 1915 (σελ. 587— 589). Αί απο
φάσεις εινε αύτογράφως υπογεγραμμένοι υπό τοΰ προεδρεόοντος, τοΰ 
γραμματέως καί τών μελών τοΰ δικαστηρίου.

48 X II I

Κώδιξ εξηρθρωμένος άφαιρεθέντος τοΰ σταχώματος (0,41 χ  0,29 
Χ0,04) ύπ’ αριθμόν καταλόγου 4 5 7 .’Έχει, σελίδας ήριθμημένας εντό
πιος 493, έξ ών γεγραμμέναι αί 159. Έ π ί  δέλτου ή επιγραφή: «Κώδιξ 
πρακτικών (συνεδρειών καί αποφάσεων) πνευματικού εκκλησιαστικού 
μεικτού δικαστηρίου τής μητροπόλεως Ή ρακλείας καί Ραιδεστοΰ από 
15 Ιανουάριου 1903 μέχρι 31 Μαρτίου 1921». Έ ν  τή σελίδι 492 επι
συνάπτεται πίναξ εύρετήριον υποθέσεων 47 τών ετών 1903— 1913 τοΰ 
μεικτού εκκλησιαστικού δικαστηρίου.
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49

Κώδιξ έξηρθρωμένος άφαιρεθέντος τοϋ σταχώματος (0,41 χ 0,28 
X 0,04) ύπ’ αριθμόν καταλόγου 458. ’Έ χει σελίδας ήριθμημένας έντυ
πος 459 πάσας γεγραμμένας. Έλλείπουσιν όμως άφαιρεθεΐσαι αι 3 
πρώται καί τινες εν τελεί μετά την 459ην Εινε ανεπίγραφος. Περιέ
χει τά πρακτικά τών συνεδρειών και αποφάσεων τοϋ μ,εικτοϋ εκκλη
σιαστικού δικαστηρίου τής μητροπόλεώς από ’Ιανουάριου 1903 μέχρι. 
25 ’Απριλίου 1912. Συνεδρεΐαι ήριθμημέναι μέχρι τής 64ης, ’Ιουλίου 
4 τοϋ 1907' ειτα παύεται ή άρίθμησις 1U0 περίπου συνεδρειών τακτι
κών και εκτάκτων

50 XV

Κώδιξ έσταχωμένος διά ναστοχάρτου (0,41 χ 0,29 χ 0,04) ύπ’ 
αριθμόν καταλόγου 434. ’Έ χε ι  τά φύλλα αναρίθμητα, έξ ών τό 1]3 
γεγραμμένα, τά 2]3 λευκά. Έ π ί  τής πρώτης σελίδος ή επιγραφή : 
«Κώδιξ πρακτικών τοϋ μεικτοϋ δικαστηρίου τής ίεράς μητροπόλεώς 
"Ηράκλειας και Ραιδεστοϋ» Περιέχει τά πρακτικά 67 συνεδρειών από 
22 Νοεμβρίου 1913 μέχρι 28 Σεπτεμβρίου 1922, άρμοδίως υπογεγραμ
μένα, τοΰ μεικτοϋ εκκλησιαστικού δικαστηρίου.

XVI» XVII, XVIII, XIX, XX, XXL XXII, XXIII, XIV 

Ληξιαρχικά μητρώα 9
γεννήσεων, γάμων και θανάτων (1889—1914)

51 XI

Βιβλίον έσταχωμένον διά ναστοχάρτου και μέλανος λινού μετά 
βϋρσης επί τής ράχεως (0,36 X 0,26 χ 0,04) ύπ’ άριθ. καταλόγου 448. 
Έ ξω θ ι κεφαλαίοις γράμμασιν ή επιγραφή: «Μητρώον γεννήσεων βα- 
πτίσεων» καί εσωθι εν τή πρώτη σελίδι έντΰπως «Μητρώον γεννή
σεων καί βαπτίσεων έν τή επαρχία τής πόλεως Ραιδεστοϋ». Έσχημα- 
τισμένον καί διηρημένον έντΰπως κατά στήλας καθέτως περιεχοΰσας: 
τον αϋξοντα αριθμόν, γένος τεχθέντος, τόπον καί ημερομηνίαν γεννή- 
σεως, βαπτίσεως, όνομ,α βαπτισθέντος, βαπτίσαντος ιερέως, άναδόχου, 
μαρτυρίαν καί παρατηρήσεις. ’Έ χει σελίδας ήριθμημένας (δίς) καί γε
γραμμένας μόνον 25 καί αϋξοντα αριθμόν γεννήσεων 342 τής ενορίας 
Παναγίας τής Πεφανερωμένης από Νοεμβρίου 1889 μέχρι Ιουλίου 1905.

134,
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52 X V II

'Όμοιον τφ προηγούμενο) ύ π ’ αριθμόν καταλόγου 444. ’Έ χει σε
λίδας ήριθμημένας (δίς) και γεγραμμένας μόνον 49 και αυξοντα 
αριθμόν γεννήσεων 095 τής ενορίας του αγίου ’Αθανασίου των ετών 
1890 μέχρι 1914, άρχόμενον από του αριθμού 13.

53 X V III

'Όμοιον τοΐς προηγουμένοις ύπ’ αριθμόν καταλόγου 440. ’Έχει 
σελίδας ήριθμημένας (δις) και γεγραμμένας 103 καί αυξοντα αριθμόν 
γεννήσεων 1199 (τής επαρχίας) των ετών 1890 μέχρι του 1905.

54 XIX

Βιβλίον έσταχωμένον διά παχέος ναστόχαρτου μετά μελανός λινού 
(0,35 X 0,29 X 0,08) ύπ’ άρ. καταλόγου 419. ’Έ χει σελίδας ήριθμημέ- 
νας εντΰπως 508 (δίς), έφ5 εκάστης ών ή επιγραφή έντύπτος : «Γενικόν 
μητρώον γεννήσεοον καί βαπτίσεανν τής επαρχίας 'Ηράκλειας καί Ραι- 
δεστού». Έ ξ ω θ ι  δε επί δέλτου έπικεκολλημένης επί τής δά^εως : 
«'Ιερά μητρόπολις Ή ρακλείας καί Ραιδεστού. Γενικόν μητρώον γεννή
σεων καί βαπτίσεων» ομοίως δέ ή αυτή επιγραφή επί δέλτου καί επί 
τής ράχεως. Έ καστη σελίς εινε εσχηματισμένη καί διηρημένη εντΰπως 
κατά καθέτους στήλας περιεχούσας . τον γεν. αυξοντα αριθμόν, αριθ
μών διπλοτΰπιον, αυξοντα αριθμόν διπλοτύπου, γονείς, γένος, χρονο
λογία γεννήσεως, χρονολογία βαπτίσεως, δνομα βαπτισθέντος, τον 
βαπτίσαντα ιερέα, τον άνάδοχον, παρατηρήσεις. Τό βιβλίον διηρέθη 
κατά συνοικίας ιερέων όρισθέντος αριθμού σελίδων δι’ έκάστην αυ
τών. Εύρετήριον συνοικιών εύρηται έν τή αναρίθμητη) πρώτη σελίδι. 
εξωφύλλου: Γϊαπα - Ζαχαρίου σελ 1—-59, Νεοφύτου GO — 159, Οικο
νόμου 160—229, Βασιλείου 230— 279, Γεωργίου 2 8 0 - 3 8 9  καί Νικο
λάου 390— 509. Εινε γεγραμμέναι αί ακόλουθοι σελίδες: 1—3 (αύ- 
ξων άρ. γεννήσεων 55), 60 - 63 (103), 160— 162 (76), 2 3 0 -2 3 2  (62), 
280—285 (148), 390—407 (567), τών ετών 1906—1914. Αί υπόλοιποι 
λευκαί άνέμενον την έν τφ μέλλοντι συμπλήρωσίν των.

55 XX

Πανομοιότυπον γεννήσεως τφ προηγουμένφ ύπ’ άρ. καταλόγου
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424. Προωρισμένον διά τά χιυρία τής επαρχίας έχει σελίδας 507. 
(δίς). Ευρετήριον των χωρίων μετά των υρι.σθεισών σελίδων δι’ έκα
στον εΰρηται εν αρχή. Πάνιδον σελ 1—89, Κούμβαον 40—79, Να'ίπ- 
κιοϊ 80 — 119, Σχολάριον 120—219, Σιμιτλή, 220—229, Τσανακτσή 270 
—319, Σελτζήκιοϊ. 320—369 καί Κιυυσελέζ 370—507 Τούτων γεγραμ- 
μέναι μετ' αΰξοντος αριθμού γεννήσεων είναι αί ακόλουθοι: 1— 14 
(354), 15—19 (166), 24 (7), 26—3L (142), 35 —37 (70) ΙΙανίδου 40— 
44 (120), 55—57 (67), 61—62 (47), 70 — 72 (55), Κουμβάου 80—94 
(286), Ναιπκιοϊ 120—126 (275), 130— 135 (182), 1 4 0 -1 4 7  (196), 
150— L57 (191), Σχολαρίου 220 — 21-0 (553), Σιμιτλή (270—273 (101), 
Τσανακτσή 320—327 (208), Σελτζήκιοϊ 870—373 (95), Κιυυσελέζ των 
ετών 1906 —1914

56 XXI

Βιβλίον ομοιον την κατασκευήν καί τήν στάχωσιν τοϊς προηγου- 
μένοις δυοίν, ύπ' αριθμόν καταλόγου 120. ’Έχει σελίδας ήριθμημένας 
εντΰπως 507 (δίς) εφ’έκάστης ών ή επιγραφή : «Γενικόν μητρφον γά- 
μων επαρχίας Ή ρακλείας καί Ραιδεστοΰ» ωσαύτως έξωθι επί τής ο- 
ψεως καί τής ράχεως επί δέλτου : «'Ιερά μητρόπολις 'Ηρακλείας καί 
Ραιδεστοΰ. Γενικόν μητρφον γάμων» Έκαστη σελίς είναι έσχηματι- 
σμένη καί διηρημένη εντΰπως κατά καθέτους στήλας περιεχοΰσας : 
τον γεν. ααΰξοντα αριθμόν, αριθμόν διπλοτύπου, αυξοντα αριθμόν δω 
πλοτΰπου, χρονολογίαν γάμου, νυμφίον, υπηκοότητα, γάμον τάξεως, 
νύμφην, υπηκοότητα, ιερέα, παράνυμφον, παρατηρήσεις. Το βιβλίον, 
ώς τό XIX, είναι διηρημένον εις τάς αυτάς συνοικίας τής πόλεως καί 
ευρετήριον εΰρηται μετά των σελίδων εν τή πρώτη του αναρίθμητη) 
σελίδι, ήτοι-Παπαζαχαρίου 1—59, Νεοφύτου 60 -159, Οικονόμου 160 
— 229, Βασιλείου 230—279, Γεωργίου 280 389 καί Νικολάου 390—
509. Τούτων γεγραμμέναι μετ’ αΰξοντος αριθμού είναι αί : 1 (18), 60 
(23), 160 (22), 230 (8), 2 8 0 -2 8 1  (.83), 3 9 0 -3 9 3  (96) των ετών 1906 
— 19J2.

57 XXII
%

ΙΙανομ,οιότυπον γάμον τφ προηγουμένφ ύπ’ αριθμόν καταλόγου 
421, προωρισμένον διά τά προειρημένα χωρία τής επαρχίας, δι’ έκα7 
στον ών τορίσθη ό αυτός αριθμός των σελίδων, καί ευρετήριον εΰρη- 
ται έν αρχή. Έχει σελίδας 509, ών γεγραμμέναι μετ’ αΰξοντος άριθ- 
μοΰ τών γάμων κατά χωρία είναι αί ακόλουθοι : σελ. 1— 3 (76) καί
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15 (22) ΙΙανίδου 40 (22) Κουμβάου 80—83 (87) Ναϊπχιοϊ 1 2 0 -1 2 2  
(5.8) καί 140— 142 (55) καί 150 — 151 (50) Σχολαρίου μετά των συνοι
κιών Έγιόπολο, Μανωλάκη καί Σύρου 220—225 (154) Σιμιτλή 270 
271 (35) Τσανακτσή 3 2 0 —321 (52) Σελτζήκιοϊ (52) καί 370 (18) Κι-
ουσελέξ των ετών 190.5— 1913.

5g X X III

Βφλίον ομοιον την κατασκευήν καί την στάχωσιν τοις προηγού
μενοι ς ληξμ/.ρχικοΐς ύπ’ αριθμόν καταλόγου 422. ’Έ χει σελίδας 485 
(δίς) καί επιγράφεται έφ’ έκάστης σελίδος «Γενικόν μητρφον θ α ν ά 
των» καί έξωθι επί τε τής όψειος καί τής ράχεως «Ιερά μητρόπολις 
Η ράκλειας καί Ραιδεστοΰ. Γενικόν μητρφον γάμων» επί δελτών. Έ 
καστη ,σελίς είναι έσχηματισμένη καί διηρημένη έντυπως κατά κ α θ έ 
τους στήλας περιεχοΰσας : τον γεν. αυςοντα αριθμόν, αριθμόν διπλο
τύπων, αΰξοντα αριθμόν διπλοτύπων, κοινότητα καί συνοικίαν, χρο- 
λογίαν άποβιώσεως, ιερείς, παρατηρήσεις. Περιέχει τούς θανάτους εν
τός τής πόλεως κατά τάς προειρημένας συνοικίας δι5 έκαστη ών ωρί- 
σθη αριθμός σελίδων καί τό ευρετήριον αυτών ευρηται εν αρχή, των 
ετών 1905— 1912 Γεγραμμέναι σελίδες μετά του αυξοντος τοϋ θ α 
νάτου αριθμού είναι αί ακόλουθοι ; 1-—3 (81 ή 6 0 —62 (57), 160,(26), 
280 -2 8 9  (196) καί 3 9 0 -3 9 4  (116).

59 X XIV

Πανομοιότυπου, θανάτων τή προηγουμένου ύπ’ άρ. καταλόγου 
423. AlI αυταί έπιγραφαί. ’Έ χε ι  σελίδάς 493 καί είναι προωοισμένον 
διά τά χωρία τής επαρχίας, δΓ έκαστον ών ώρίσθησαν αϊ αΰται σελί
δες, ώς εν τοΐς προηγουμένοις, καί ών ευρετηρίου ευρηται εν αρχή. 
Γεγραμμέναι σελίδες μετά τοΰ αυξοντος τών θανάτων αριθμού κατά 
χωρία είναι αί ακόλουθοι : 1— 5 (113), 20—21 (45) 30 (27), 35 (16) 
Πανίδου 40—43 (93) 55—56 (30), 6 5 - 6 6  (42) 7 2 —76 (36) Κουμβάου 
8 0 - 9 1  (300) Ναΐπκιοϊ 120— 123’(85), 120 - 1 3 2  (66), 140— 142 (75), 
150—153 (98) Σχολαρίου, 220— 228 (231) Σιμιτλή. 270—272 (70) 
Τοανακτσή, 320— 321 (40) Σελτζήκιοϊ καί 370—371 (36) Κιουσελέζ 
τών ετών 1905— 1912.
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Ρ Α Ι Δ Ε Σ Τ Ο Υ

Πρακτικά 4 συνεδρειών τής δημογεροντίας κοινότητος 
I, II, III, IV (1895 -1922)

Βιβλίον χαρτόδετου (0,33χ0,24) ύπ’ άριθ. καταλόγου 211. Έ χ ε ι  
φύλλα 39, εξ ών τά 16 άγραφα. Ε π ιγράφ ετα ι : «Βιβλίον των πρακτι
κών τής δημογεροντίας Ραιδεστοΰ 1895». Περιέχει πρακτικά των συν- 
εδρειών τής δημογεροντίας 34, ήριθμημένα καί υπογεγραμμένα αυτο- 
γράφως υπό των παρισταμένοίν μελών καί του γραμματέως από 28 
Απριλίου 1895 μέχρι 14 Δεκεμβρίου 189c καί έν αρχή τό πρακτικόν 
τής εκτάκτου συνεδρείας περί τής ένάρξεως τών συνεδρειών μετά τάς 
έπακολουθησάσας έν τή Κοινότητι ανωμαλίας.

Κώδιξ έσταχωμένος διά ναστοχάρτου καί μελανός λινοΰ (0,35X 
0,26X0,04) ύπ’ αριθμόν καταλόγου 438. ’Έχει σελίδας έντΰπως ήριθ- 
μημένας 500 καί γεγραμμένας άπάσας πλήν 9 — 14. Έ ν  τή πρώτη σε- 
λίδι ή επιγραφή «Κώδιξ πρακτικών τήΐ δημογεροντίας τής ορθοδόξου 
κοινότητος τής Ραιδεστοΰ από τής άρχιερατείας τοΰ σεβ. μητροπολί
του γέροντος 'ΙΙρακλείας κ.κ, Γερμανού Καλλίδου τοΰ από Ίωαννίνων 
τή 22g Μαΐου 1902» μέχρι τής 11 Μαΐου 1905 Περιέχει τά πρακτικά 
τών τακοικών καί εκτάκτων συνεδρειών τής δημογεροντίας περί τά 
142 καί τινων γενικών τήΐ κοινότητος συνελεύσεων υπογεγραμμένα 
πάντα άρμοδίως. Έ ν  ταΐς σελίσι 3—4 άντίγραφον πατριαρχικού γράμ 
ματος από 22 Μαΐου 1902 περί άντικαταστάσεως τοΰ τέως μητροπο
λίτου 'Ιερώνυμου διά τοΰ από Ίω αννίνω ν Γερμανοΰ, δ —6 έτερον 
περί τής υπό τής συνόδου εκλογής αΰτοΰ, 7— 8 εγκυκλίου προς την 
επαρχίαν του τοΰ νέου άρχιερέως εκ Κωνσταντινουπόλεως από 5 
Ιουνίου 1902 καί 183— 184 δυο πατριαρχικών γραμμάτων πεπί εκλο
γής επισκόπου βοηθοΰ Τυρολόης καί Σερεντίου.Άπό τής 15 σελ. άρχον- 
ται τά πρακτικά τής δημογεροντίας από 9 ’Ιουλίου 1902 μέχρι 11 Μαΐου 
1905 προτασσόμενου ενός γενικής συνελευσειος. Άριθμοΰνται συνε- 
δρεΐαι 25 τοΰ έτους 1902, αί δέ τών ακολούθων ετών είναι αναρίθ
μητοι. ’Αξιοσημείωτα : ό κανονισμός τοΰ νεκροταφείου τής Κοινότητος

60 I

61 II
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(σελ. 52—59) από 28 Όκτωβρ., του κηροποιείου και κηροποολείου (σελ. 
59—(34) από 27 Όκτωβρ. τοΰ αδτοΰ έτους, ή ομολογία τοϋ Χαριου- 
πόλεως (σελ. 101 —102) βοηθού επισκόπου, ό στατιστικός πίναξ Α'. 
τοΰ χριστιανικού καί ιδία τοΰ ορθοδόξου πληθυσμού τής επαρχίας Ή -  
αακλείας καί Ραιδεστοΰ (σελ. 159 —167), ό κανονισμός τής ορθοδόξου 
κοινότητος Ραιδεστοΰ (σελ. 2(3— 318), ό τοϋ νεκροταφείου νέος (σελ. 
3 1 8 —330), τό πρακτικόν περί εκταφής καί παραδόσεως των λειψάνων 
των επισήμων Ούγγρων έν τω ναώ τής Παναγίας τής Ρευματοκρατεί- 
ρας μετά παραλλήλου Γαλλικής μεταφράσεως από 4] 17 Δεκεμβρίου 
1904 (σελ. 436 — 438), ή γενομένη άνάκρισις περί τής ταυτότητος αυ
τών (σελ, 424— 435), δ εκφωνηθείς λόγος υπό του Μητροπολίτου κατά 
την παράδοσιν των λειψάνων (σελ. 439—441), ή άπάντησις τοΰ Ούγ
γρου αντιπροσώπου (σελ. 441) καί τό πρακτικών έπισκέψεως ξένιον πε
ριηγητών από 22]9 Όκτωβρίομ 1903. Ό  κώδιξ είναι άξιοσποΰδαστος.

62 I I I

Κώδιξ έσταχαηιένος διά ναστόχαρτου καί μελανός λινοΰ (0,41 X 
0,29X0,05) ύπ’ αριθμόν καταλόγου 433. ’Έ ξω θι επί δέλτου επικεκολ- 
λημένης ή επιγραφή : «Πρακτικά δημογεροντίας από τοΰ Μαΐου
1905—Δεκεμβρίου 1917». ’Έ χει σελίδας ήριθμημένας έντΰπως 599 
καί γεγραμμένας μπάσας. Ε ίνα ι συνέχεια τσΰ προτέρου κωδικός, έν 
τέλει επισυνάπτεται εΰρετήριος πίναξ των έν τω κώδικι πρακτικών. 
244 μετά τοΰ περιεχομένου έκάστου καί τής παραπομπής εις την οί- 
κείαν τοΰ κα)δικός σελίδα-.

63 IV

Κώδιξ έσταχωμ,ένος ως ό προηγούμενος (0,42X0,30) ΰπ’ άρ. κα
ταλόγου 445. ’Έσει σελίδας ήριθμημένας έντΰπως 194, εξ ών γεγραμ- 
μέναι αί 105 από τής 8ης. Περιέχει περί τά 149 πρακτικά τών συνε- 
δρειών τής δημογεροντίας από 20 Δεκεμβρίου 1917 μέχρι 4 ’Οκτω
βρίου 1922 υπογεγραμμένα αΰτογράφως άρμσδίως, Είναι συνέχεια τοΰ 
προηγουμένου κωδικός.

64 V

Κώδιξ πρακτικών συνεδρειών αντιπροσωπείας Κοινό- 
τητος (1906—1922)

Είναι έσταχωμένος διά ναστοχάρτου καί μέλανος λινοΰ (0,36X
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0,25) ύπ’ αριθμόν καταλόγου 442. ’Έ χει γεγραμμένας 444 σελίδας, εξ 
ών ήριθμημέναι 247.Μεταξύ τούτων περί τάς 10 άφέθησαν λευκαί προς 
συμπλήρωσιν. Μετά τάς γεγραμμένας;, άκολουθοΰσι πολλά! άγραφοι 
άποτελούσαι το 1]3 τού κωδικός. ’Έ ξω θι επί δέλτου έπικεκολλημένης 
ή επιγραφή: «Πρακτικά αντιπροσωπείας». Περιέχει 117 πρακτικά τα
κτικών καί εκτάκτων συνεδριών τής αντιπροσωπείας τής Κοινότητος 
από 19 Φεβρουάριου 1906 μέχρι 3 ’Ιουνίου 1922 υπογεγραμμένα αρμο
δίους υπό τοΰ προέδρου (μητροπολίτου) καί τών παραστάντων μελών 
Ή  άντιπροσιοπεία ήτο τών έξ τής πόλεως συνοικιών ασκούσα καθή
κοντα εξελεγκτικής επιτροπείας επί τών πράξεων τής Κοινότητος* 
συνέρχομένης μετά τής δημογεροντίας, εφορείας ταί τής κτηματικής 
επιτροπείας κατά τον νέον τής Κοινότητος κανονισμόν.

65 VI

Βιβλίον πρακτικών συνεδρειών τής έφορείας τών 
σχολείων (1902—1922)

Έσταχωμένον διά ναστόχαρτου μετά μέλανος λινού (0,35 X 
0,24 X 0,04) Δέν φέρεται εν τώ καταλόγου. ’Έ χει σελίδας ήριθμημέ- 
νας έντυπους 397, γεγραμμένας μέχρι τής 230, άφεθεισών εν τώ με
ταξύ κενών προς συμπλήρωσιν τών 3 2 —38, 4 5 —52, 79, 89—96, 107, 
131—140, 158— 159, 213, 222 -225 . Έ ν  τή πρώτη σελίδι ή επιγραφή. 
«Πρακτικά τών τακτικών καί εκτάκτων συνεδριάσεων τής έφορείας 
τών σχολείων τής Ελληνικής ορθοδόξου Κοινότητος Ραιδεστού από 
16 Αύγ. 1902 — 17 Αύγουστου 1922». Περιέχει τά πρακτικά 167 συ
νεδρειών, ών τά 15 πρώτα ήριθμημένα, υπογεγραμμένα αύτογράφως 
υπό τοΰ προεδρεύοντος μητροπολίτου καί τών παρισταμένων έκά- 
στοτε εφόρων. Έ κ  παρεμβεβλημένου τετραδίου έπιγραφομένου «Πρό
χειρον βιβλίον τής έφορείας έν Ραιδεστφ τή 1η Αύγουστου 1921» έν 
Φ αναγράφονται προχείρους τά πρακτικά τών συνεδρειών από 1 Αύ
γουστου 1921 μέχρι 17 Αύγ. 1922, φαίνεται δτι τά έν τφ βιβλίου πρα
κτικά είναι αντίγραφα έκ προχείρουν τετραδίων, κεκυρωμένα αρμο
δίους. Έ κ  τούτου ερμηνεύονται καί at έν τφ μεταξύ άφαιθεΐσαι κεναί 
σελίδες προς συμπλήρουσιν.
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66 Βιβλία 5 ταμείου Κοινότητος
VII, VIII, ΙΧ> X, XI (1817-1922)

Κώδιξ έσταχωμένος διά ναστόχαρτου και βύρσης (0,49 X 0,32 X 
0,05) ύπ’ αριθμόν καταλόγου -130, εξηρθρωμένος. Τά φύλλα του έκ 
χάρτου είδους περγαμηνής αναρίθμητα και γεγραμμένα περί τά 3]4. 
Είναι βιβλίον εισπράξεων τού κρατικού φόρου παρ’ έκαστου τής κοι
νότητας μέλους υπό των τεταγμένων τζορπατζήδιον καί των εξόδων, 
προς δέ καί πρακτικών των γενικών συνελεύσεων τών ετών 1817 
μέχρι 1862.

«’Από χιλίους δκτακοσίους δεκαεπτά ’Ιουνίου 10 άχρι 1818 Α π ρ ι
λίου 22 λογαριασμούς, οπού παραδίδουν οί δύο Άντώ νιδες Ίωάννου 
καί X" Πασχάλη, οπού έχρημάτισαν τζορπατζήδες τού αυτού έτους». 
Κ άτωθι σημειούται ή σύναξις τού έτους. «Παράδοσις τών δύο Ά ν -  
τώνιδων — τά όσα έδόθησαν από την σύναξιν τής αυτής χρονιάς 
1817 άχρι 1818 ’Απριλίου 22».

Έ ν  άλλη σελίδι «1818». Κάτωθεν σημειούνται «τά χρέη τού γέ 
νους μας, πόθεν καί πότε ήλλάχθησαν αί ομολογίες αυτών, τά οποία 
είναι χρέη παλαιά, έως εις τύν καιρόν, όπου έγινεν δ κυρ Χατζή Κω- 
στής κασσιέρης, τά δέ διάφορα αυτών τρέχουν όλα τά 10 προς 11». 
Οί αριθμοί τών κ α θ ’ έκαστον φόρων σημειούνται τουρκιστί. Αί 
εισπράξεις γίνονται κατά συνοικίας ονομαζομένου έκάστου τών κατα- 
βαλλόντων.

«1818 ’Απριλίου 28 άχρις 1819 ’Απριλίου 29. Ξεκκαθάρισις τού 
λογαριασμού, όπου παραδίδει δ κυρ X" Κωστής κτλ». Ούτω εξακο
λουθούν αί εκκαθαρίσεις κατ’ έτος υπό τών έκάστοτε εντεταλμένων. 
Τφ 1821 διορίζεται, είσπράκτωρ βοηθός — ταξιλτάρης — .

’Αξιοσημείωτα : τό πρώτον πρακτικόν προς την διοίκησιν δι’ έλάτ- 
τωσιν τού φόρου, τό από 1823 Αύγούστου 6 περί διορισμού 4 εμμί
σθων πρύς 50 γρ. μηνιαίως, τό από τού 1830 περί διορισμού γραμμα
τικού, τό από 1837 (;) περί διενέξεων προς τούς ’Αρμενίους καί τής 
δικαιαδσεως τών Ρωμαίων δικαστικούς (διά ρουσφετίου).

Μετά την έκάστοτε έξέλεγξιν τής διαχειρίσεως έγίνετο εκλογή 
νέων τζορπατζήδων. εις οΰς παραδίδεται τό ταμειον. Τό έτος ώς σσω
τήριον σημειούται «από Θεογονίας» ενίοτε.

Φαίνεται όμως ότι οί διοριζόμενοι ειχον καί άλλας εύθύνας καί 
καθήκοντα προ τών διοικητικών αρχών, «διά νά ένασχολώνται καί νά 
καταγίνωνται προς διευθέτησιν τών έπερχομένων καί άνηκόντων εν 
γένει ημών υποθέσεων (1828)».
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Από τοΰ 1838 πρακτικά συνεδρειών τής δημογεροντίας καί απο
φάσεων αυτής, γράμματα προς τον μητροπολίτην καί τον πατριάρχην 
καί ίσα αναφορών προς τό Δουβλέτι (κράτος), ών μία τουρκιστί δι’ 
ελληνικών γραμμάτων,

'Η  εκλογή των εντεταλμένων έγίνετο κατ’ έτος «κοινή γνώμη», 
τ. έ., εν γενική τής Κουνότητος συνελεΰσει ΰπογραφομένων αΰτογρά- 
φως τών παρισταμένων, δθεν φαίνεται δτι έκτοτε το βιβλίον έχρησι- 
μοποιεΐτο καί ώς τοιοΰτον πρακτικών τής γενικής συνελεΰσεως.

Τφ 1858 ’Ιουλίου 12 γίνεται καταγραφή συνδρομών περί άνα- 
καινίσεως καί διορθώσεως τής εκκλησίας τής αγίας Κυριακής. Τό βι- 
βλίον τελευτά τή 2α Τανουρίου 1862, έν τφ μεταξύ δμως υπάρχουν 
σημειώματα καί μεταγενεστέρας χρονολογίας, ’Ιουλίου 1 τοΰ 1868 καί 
’Οκτωβρίου 4 τοΰ 1870.
67 V III

Βιβλίον εσταχωμένον διά ναστοχάρτου καί βυρσης (0,40 χ 0,28) 
ΰπ* αριθμόν καταλόγου 435. ’Έ χει οελίδας ήριθμημένας 118 (δις) καί 
γεγραμμένας. Είναι άνεπίγραφον. Δυνατόν νά θεωρηθή ώς ταμιακόν 
βιβλίον καταθέσεων εντόκων παρά τή κοινότητι από τοΰ 1838 μέχρι 
τοΰ 1858, διότι καταγράφονται κατά σελίδας υπό διάφορα ονόματα 
καταθετών αί καταθέσεις (χρεωστοΰνται) προς τόσον επί τοίς 100 τό 
έτος μετά τής χρονολογίας, ΰφ’ άς προστίθενται καί ό τόκος καί άνα- 
φέρεται καί ή παρεχόμενη ομολογία, προς δε ή άπόληψις τών τόκων 
καί τών κεφαλαίων. Τόκος ετήσιος 10,8 καί 6 % .

68 V II I I

Βιβλίον χαρτόδετον (0,33 χ 0,23) ΰπ’ αριθμόν καταλόγου 437. 
’Έ χει σελίδας ήριθμημένας 70 (δίς). Έ ν  τή πρώτη άναριθμήτφ. «Εις 
δόξαν Θεοΰ. Βιβλίον καί τών τριών σχολείων καί κτημάτων τής ορθο
δόξου Ελληνικής κοινότητας από αλ Σεπτεμβρίου τοΰ 1899 μέχρι 
τέλους Αύγουστου 1900». Α ναγράφονται έν αΰτφ λογιστικώς (δοΰναι 
— λαβεΐν) τά έσοδα καί τά έξοδα (σελ. 58) καί οί ισολογισμοί τών δυο 
ετών, 66,016 γρ. (σελ. 51) καί 7114 γρ. 30 παρ. (σελ. 52).

69 X

Βιβλίον εσταχωμένον διά ναστοχάρτου καί μελανός λινοΰ (0,34 X 
0,25). Δεν αναγράφεται έν τφ καταλογή?. Έ ν  τή οψει επί δέλτου έπι- 
κεκολλημένης ή επιγραφή. «Ταμεΐον δημογεροντίας». Έ χε ι  σελίδας
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έντύποος ήριθμημένας 147 (δίς) καί γεγραμμ,ένας άπάσας πλήν των 
G τελευταίων. Έ ν  τή πρώτη σελίδι μή ήριθμημένη, ή επιγραφή. «Τα- 
μειον τής Δημογεροντίας από τής ποιμαντορίας τής Λ. Σ. του μητρο
πολίτου γέροντος ημών ‘Αγίου Ή ρακλείας κ. κ. Γρηγορίου Καλλίδου 
του απ’ Ίωαννίνων, έν Ραιδεστφ τή 1 Αύγουστου 1902». Περιέχει 
λογιστική) τώ τρόπφ (δούναι—λαβεΐν) τά τε έσοδα και τά έξοδα τής 
Κοινότητος μέχρι 30 Σεπτεμβρίου τού 1922. ’Ισολογισμοί αναγραφό
μενοι έν αύτώ καί θεωρηθέντες υπό τριμελούς ελεγκτικής έπιτρο- 
πείας, ής τά μέλη υπογράφονται αύτογράφως, είναι 9, υπό χρονολο· 
λίαν 4 Νοεμβρ. 1904, 27 Ίανουαρ. 1907, 30 Ίανουαρ. 1910. 25 Ία ν ,  
1912, 11 Φεβρ. 1914, 5 Φεβρ. 1916, 21 Ίανουαρ. 1918, 20 Ίανουαρ. 
1920 καί 17 Μαρτ. 1922. Ό  τελευταίος εις δραχμάς 12.482.30.

70 XI

Βιβλίον έσταχωμένον διά ναστόχαρτου καί μέλανος λινού (0,44 X 
0,30) ύπ’ αριθμόν καταλόγου 448. ’Έχει σελίδας ήριθμημένας έντύπως 
499, έξ ών γεγραμμέναι αί 86. Έ ν  τή δευτέρα σελίδι ή επιγραφή· 
«1910 — 1911, ταμεΐον γενικής διαχειρίσε ιυς ή εσόδων καί εξόδων». 
Γενικόν άθροισμα τού έτους 60.654.25 γρ. (σελ. 86).

Βιβλία 4 ταμείου εκκλησιών 
XII, XIII, XIV, XV (1851-1922)

71 X II

Βιβλίον έσταχωμένον διά ναστόχαρτου καί βύρσης (0,33 χ  0,21) 
ύ π ” αριθμ. καταλόγου 451. ’Έ χει φύλλα αναρίθμητα 90, τά μεν γε- 
γραμμένα, τά δέ άγραφα. Ά νεπ ίγραφον . Είναι βιβλίον έσόδων καί 
έξόδων τής έκκλησίας τής Παναγίας τής Πεφανερωμένης από 28 Ί α -  
νοαρίου 1851 μέχρι 10 ’Ιουνίου 1879. Έ ν  τή σελίδι 3β «έκκαθάρισις 
τού' λογαριασμού τής έκκλησίας τής Παναγίας Πεφανερωμένης από 
τά 1851 Ίανουαρ. 28 μέχρι τού 1862 ’Απριλίου 8 έν Ραιδεστω». 
‘Ανέρχεται εις γρ. 28.548. ‘Υπογραφαί ελεγκτών 18 αύτόγραφοι. ‘Υπό 
την αυτήν ημερομηνίαν έ'τερον πρακτικόν εκλογής νέων επιτρόπων 
(δύο). Έτέρα  έκκαθάρισις μετ’ έκλογής επιτρόπων τών ετών 1862 
Αύγ. 1 [ΐέχρι 1857 Σεπτεμβρ. 1, γρ. 203.598. Τή 10 Ιουνίου 1879 κα- 
γραφή τής κινητής καί ακινήτου περιουσίας τής έκκλησίας. Ε ΐτα  άκο- 
λουθούσι φύλλα κενά. Έ ν  τελεί πράξις αγοραπωλησίας στασιδίων έν
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τφ γυναικωνίτη τώ 1917. «1847 Δεκεμβρίου 10. 'Όσα στασίδια επεο- 
λήθησαν είς τά καφάσια καταγράφονται εις καθέναν μέ 1G ονόματα 
τους». Δόξων αριθμός 52, ών τινα μεταπωληθέντα μ,ετεγράφησαν.

72 X III

Βιβλίον έσταχωμένον διά ναστόχαρτου (0,33 χ  0.23) εξηρθρωμέ- 
νον ύπ’ αριθμόν 452. ’Έ χει φύλλα γεγραμμένα μετά κενών έν τώ με
ταξύ, άλλ’ αναρίθμητα 117, ακολουθούσε δε άλλα τοσαύτα άγραφα. 
Είναι βιβλίον εφόδων καί εξόδων της αυτής εκκλησίας από τού 1910 
μέχρι 1922. Ούτα) τά 28 πρώτα φύλλα περιέχουν τά έσοδα καί τά 
έξοδα τής εκκλησίας από 25 Ίανουαρ. 1916 μέχρι 17 Ιανουάριου 1918 
Έ ν  τή σελίδι. 29α ή επιγραφή «Καθολικόν βιβλίον εκκλησίας Πανα
γίας Πεφανερωμένης τή 25 Φεβρ. 1918, περίοδος 1918— 1920». Έ ν  
τή 30α. Πρακτικόν παραλαβής λογαριασμού υπό τριών νέων επιτρό
π ω ν  ακολουθούν σελίδες ήριθμημέναι 49 εσόδων καί εξόδων έν 
τάξει κατά μερίδας καί ό ισολογισμός τής περιόδου 25 Φεβρ. 1918 
μέχρι 19 Ίανουρ. 1920 έκ γροσ. 151.791 παρ. 25 καί πρακτικόν θειυ- 
ρήσεώς του. ’Από τής σελίδος 50 μέχρι 117 (δίς) ακολουθούν τά έσοδα 
καί τά έξοδα καί ό ισολογισμός των ετών 1920 μέχρι 1922 Δεκεμβρ. 
31 είς δραχμάς 17.370 05 μετά πρακτικού θεωρήσεως καί ελέγχου τή 
30 Ίανουρ. 1922 καί ετέρου παραδόσεως καί παραλήψεως 5 Ιου
νίου 1922.

73 XIV

Βιβλίον χαρτόδετον (0,28X0,20) ύπ’ άριθ. 447. ’Έχει, σελίδας 
ήριθμημένας (δίς) καί γεγραμμένας 28 καί τάς λοιπάς 11 (δίς) άγρα
φους. Ε π ιγραφ ή  έν τή πρώτη σελίδι. «Ταμεΐον από 25 Φεβρ. 1918— 
1920». Ε ίναι βιβλίον εσόδων καί εξόδων κατά λογιστικήν τάξιν τής 
αυτής εκκλησίας (δούναι — λαβεΐν), Παναγίας Πεφανερωμένης. Ό  ισο
λογισμός τού 1918 γρ. 23,141.30 (σελ. 15), τού 1919 γρ. 31.735.5 (σελ 
27). Έ κ  τής επί τού βιβλίου ενεπίγραφου δέλτου «Κηρία, έλαια καί 
τρεχούμενος λογαριασμός υπηρεσίας 1894.» φαίνεται ότι άρχήθεν 
προωρίσθη τό βιβλίον δι’ άλλην χρήσιν.

74 XV

Βιβλίον χαρτόδετον (0,28X 0,20) ύπ’ άριθ. καταλόγου 450. ’Έ χει
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σελίδας ήριθμημένας (δίς) και γεγραμμένας 13, τάς δέ λοιπάς 32 (δίς) 
άγραφους. Είναι βιβλίον έσόδιυν καί εξόδων (δούναι—λαβειν) τής εκ
κλησίας τής Ρευματοκρατείρας (Παναγίας) κατά τήν έν τή σελίδι επι
γραφήν από 1 Μαρτίου 1901 μέχρι 27 Αυγοΰστου 1902. Ό  ισολογι
σμός κλείεται διά περισεύματος. Ό  έλεγχος τελείται υπό τριμελούς 
εξελεγκτικής επιτροπείας ευρουσης τον λογαριασμόν «σύμφωνον μέ 
το άνά χεΐρας κατάστιχον» τή 27 Αύγουστου 1902.

Βιβλία 4 Θρακικού φιλεκπαιδευτικού συλλόγου 
XVI, XVII* X V III.  XIX (1871— 1922)

Ϊ5  XVI

Βιβλίον εσταχωμένον διά ναστόχαρτου (0 ,37χ0,25) μετά βύρσης 
επί τής ράχεως ύπ ' άριθ. καταλόγου 2L3. "Εχει σελίδας γεγραμμένας 
339 εξ ών αί 228 ήριθμημέναι, άγραφους δέ τάς μέχρι 372. Έ ν  τή 
πρώτη σελίδι ή επιγραφή. «Βιβλίον αντιγραφής τοϋ εν Ραιδεστφ 
Θρακικού φιλεκπαιδευτικού συλλόγου». ΙΙρός δέ Σημείωσις : «τό πα
ρόν βιβλίον άριάμηθέν (;) καί μονογραφηθέν περιέχει φύλλα 190, 
■θέλει δέ χρησιμεύει ώς βιβλίον αντιγραφής των επιστολών τού έν Ραι- 
δεστφ Θρακικού φιλεκπαιδευτικού συλλόγου. Έ ν  Ραιδεστφ τή 30 
1871, δ πρόεδρος Κ. Γ. Θεοδωρίδης, δ γραμματέας Κ. Γειοργιάδης 
μετά τής σφραγίδας τού συλλόγου (έν τφ μέσιρ δ Όρφεύς κιθαρωδών 
μεταξύ ζώων καί πέριξ κεφαλαίοις γράμμασι— Θρακικός φιλεκπαιδευ
τικός σύλλογος έν Ραιδεστω). Τό βιβλίον περιέχει έν άντιγράφφ» πάντα 
τά έξελθόντα έγγραφα από 4 Ιουν ίου  1871 μέχρι 30 Τουνίου 1879. 
Έ ν  τέλει σημειούται: «τέλος τού Αου βιβλίου τής αντιγραφής (συνέ
χειαν ΐδε βιβλίον Βον) καί μετά τούτο έν 16 σελίδι χρονολογι κώς ανα
γράφονται τά είσαχθ-έντα έγγραφα». Έπιστολαί άποστελλόμεναι τφ 
Θρακικφ φιλεκπαιδευτικφ συλλόγφ, Ραιδεστός 1871 — 1879 (πρώτη 
περίοδος)» έν όλα) 334 καί «1879 Τουνίου — 18S1 (δευτέρα περίοδος)».

Αξιοσημείωτος ή τού συλλόγου δράσις. 'Υπό ημερομηνίαν 5 
Μαΐ'ου 1876 φέρεται έκθεσις περί τής πνευματικής καταστάσεως Ραι- 
δεστού καί τών περί αυτήν χωρίων τού τμήματος 'Ηρακλείας, προς 
δέ τών τμημάτων Βιζύης καί Μήδειας, Μαλγάρων, Χαριουπόλεως, 
Βουργαζίου, Τυρολόης, Βοτνάρ-ίσάρ, προς τύν πρόεδρον τού έν Κων- 
σταντινουπόλει Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου καί τού Θρακικού 
φιλεκπαιδευτικού. Σπουδαία συμβολή περί τής κατ’ έκείνους τούς 
Θ ρ ΐ} κ  ι κ ά Ι Η ' . 10



χρόνους πνευματικής καταστάσεως των μνημονευομένων τής Θράκης 
τμημάτων.

76 X V II

Βιβλίον έσταχωμένον διά ναστοχάρτου (0,40χΟ,ΒJ) μετά βυρσης 
επί τής ράχεως υ π ’ άριθμ. καταλόγου 430. Σελίδες αναρίθμητοι. Έ ν  
τή πρώτη σβλίδι ή επιγραφή «1871— 1919» Θρακικύς φιλεκπαιδευτι
κός σύλλογος, βιβλίον πρακτικών, περίοδος ιθλ  1919» και έν τώ κέν- 
τρφ ή σφραγίς του συλλόγου. Περιέχει τά πρακτικά των τακτικών 
καί εκτάκτων συνεδρειών του διοικητικού τοΰ συλλόγου συμβουλίου 
από τής 13 Μαρτίου 1919 μέχρι τής 21 Μαρτίου 1922 υπογεγραμμένα 
αΰτογράφως υπό του προέδρου, του γραμματέως καί τών μελών. Φυλ- 
λα γεγραμμένα 80 καί υπέρ τά 100 άγραφα.

77 XVIII

Βιβλίον έσταχωμένον διά ναστοχάρτου μετά βυρσης μελαίνης 
(0,28X0,23), έξηρθριομένον, υ π ’ άριθμ. καταλόγοο 449. ’Έ χει σελίδας 
ήριθμημένας 424. Είναι βιβλίον αντιγράφων (κόπια) επιστολών έξελ- 
θουσών τοΰ αύτοΰ συλλόγου τών ετών 1904— 1922 έν μεγάλη άτα- 
ξίφ καί δυσαναγνώστων.

78 XIX

Βιβλίον χαρτόδετον (0,36X0,17) ύ π ’ αριθμόν καταλόγου 453. Σ ε 
λίδες ήριθμημέναι 31 καί γεγραμμέναι, ωσαύτως καί έ'τεραι 8 αναρίθ
μητοι γεγραμμένάι. Αί λοιπαί υπέρ τά 3,4 λευκαί. Είναι βιβλίον έσό- 
δο>ν καί εξόδων τοΰ αύτοΰ συλλόγου τών ετών 1872— 1879 καί τοΰ 
έτους 1922. Ό  Σύλλογος είχε κατ’ άπόφασιν τής Κοινότητος την δια
χείρισήν τών σχολών καί τών εκκλησιών τής πόλεως (σελ. 1). Έ ν  τάξει 
φέρονται οί ισολογισμοί τών σχολικών ετών 1872 Αύγ. 1 —1873 Ίουλ. 
30 (σελ. 1), 1873 Αύγ. 1— 1874 Σεπτ. 1 (σελ. 5), 1874 Σεπτ. —1875 
Σεπτ. (σελ. 13), ό τοΰ 1875— 1876 ελλείπει, 1876 Αύγ. 29— 1877 
Σεπτ. (σελ. 17), 1877 Σεπτ.— 1878 Σεπτ. 3 (σελ. 21), 1878 Σεπτ. 3— 
1879 Ίουν. 3 (σελ. 25) καί 1879 Ίουν. 11—1880 (;), ό τοΰ 1922 έν 
άταξίφ.
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Βιβλία 3 τοΰ αναγνωστηρίου «Βισάνθη» XX, XXI, XXII,
(1897— 1921)

79 XX

Βιβλίον έσταχωμένον διά ναστόχαρτου καί μελανός λινού (0,38X 
0,25) υπ’ άριθμ. καταλόγου 460, μετά βΰρσης επί τής ράχεως. ’Έχει 
σελίδας 206 ήριθμημένας καί γεγραμμένας άπάσας πλήν των δυο τε
λευταίων. Επιγράφετα ι : «Πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου τοΰ 
αναγνωστηρίου «Βισάνθη». ’Ά ρχετα ι από τοΰ χρόνου τής ίδρΰσεως 
τοΰ αναγνωστηρίου. Περιέχει τά πρακτικά των γενικών συνελεύσεων 
καί τά τοΰ διοικητικού συμβουλίου από 16 Σεπτεμβρίου 1897 μέχρι 
29 Νοεμβρίου 1903 υπογεγραμμένα αΰτογράφως υπό τοΰ προέδρου 
του γραμματέως καί των μελών.

80 XXI

Βιβλίον έσταχωμένον διά ναστόχαρτου μεεά βΰρσης επί τής ρά
χεως (0,49Χ0,210,Χ03) ύπ’ άριθ. καταλόγου 439. Αί σελίδες του ανα
ρίθμητοι. Έ π ί  τής πρώτης ή επ ιγραφή: «Άναγνωστήριον —Βισάνθη 
—βιβλίον πρακτικών περίοδος Ζ'.)». Περιέχει τά πρακτικά τών συνε- 
δρειών τοΰ αναγνωστηρίου από τής 5 Δεκεμβρίου-1903 μέχρι τοΰ 
1919. Είναι άρα συνέχεια τοΰ προηγουμένου βιβλίου. Ά ριθμοΰντα ι 
τοιαΰτα περιόδου Ζ' (1903— 19U4) 41, Η ' (1904— 1905) 48, Θ ' (1905 
-1 9 0 8 )  25, Γ (1906— 1907) 31, ΙΑ ' (1907—1908) 34, ΙΒ ' (1908— 1909) 
33, 1Γ' (1909— 1910) 46, ΙΔ ' (1910— 1911) καί μέχρι Μαρτίου 1912) 
31, Ι Ε '  καί Ι Σ Γ  (1912— 1913) 34, 1Ζ' (1913— 1914) 17, (τοΰ 1915)5 
καί (τοΰ 1919) I I .  Πολλά τούτων φέρουσι καί την σφραγίδα τοΰ ανα
γνωστηρίου, ής ό τύπος «έν τφ μέσο) Β ΙΣΑ Ν Θ Η , άνωθι στέφανος, 
κάτωθι τράπεζα μετά μελανοδοχείου καί πέννας καί πέριξ ΑΝΑΓΝΩ- 
Σ Τ Η Ρ ΙΟ Ν  Ρ Α ΙΔ Ε Σ ΊΌ Υ , 1897».

81 XXII

Βιβλίον χαοτόδετον (0,28X0.20) ύπ’ άριθ. καταλ. 441. Σελίδες 
αναρίθμητοι. Έ ν  τή πρώτη σελίδι ή επιγραφή : «Μητρφον τών μελών 
τοΰ αναγνωστηρίου Βισάνθη». Περίοδος ΙΣΊΓ ’Οκτωβρίου 1— 1911, 
1912— 1913 Σεπτ. 29 μέλη 138, Περίοδος ΙΖ ' 1913— 1914 [μέλη 157,
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Περίοδος Ι Ι Γ  μέλη 76, Περίοδος ΙΘ ' έτ. 1919 μέλη 147, Περίοδος 
Κ ' 1920 μέλη 164, Περίοδος Κ Α ' 1921 μέλη 93. Τά 2/3 του βιβλίου 
είναι άγραφα.

Μ Α Κ ΡΑ Σ  ΓΕ Φ Υ Ρ Α Σ  (Η ΡΑ Κ ΛΕΙΑ Σ)

82 I

'Απόσπασμα Κοινοτικού κώδικος (1893 — 1899)

Βιβλίον συνερραμμένον έ'χον έσταχωμένην διά ναστόχαρτου την 
έμπροσθεν πλευράν (0,36X0,26) υπ’ αριθμόν κατάλογον 212. Έ χ ε ι  
σελίδας ήριθμημένας 20 (δίς) και γεγραμμένας πλήν τής 3α, 11α, 13α, 
14β. Περιέχει γενικόν ισολογισμόν τής Ελληνικής έλκλησίας και των 
Ελληνικών εκπαιδευτηρίου τού σχ. έτους 1893 — 1 *94, τον κανονισμόν 
τής ’Ορθοδόξου Κοινότητος Μακράς Γέφυρας έξ άρθρο)ν 32 βεβαιου- 
μενον υπό του 'Ηράκλειας Γερμανού, πρακτικά γενικών τής Κοινότη- 
τος συνελεΰσειον τών ετών 1890 — 1897 τρία, υπογεγραμμένα υπό τών 
παραστάντων μελών και τών συνεδρειών τής εφοροδημογεροντίας δώ- 
δεκα από 24 Σεπτεμβρ. 1896μέχοι 17 Νοεμβρ. 1899 καί ισολογισμούς 
τής κοινότητος τών ετών 1895— 1896 καί 1896 —1897 καί 1898.

83 I I

Βιβλίον εισερχομένων και έξερχομένων εγγράφων 
(1893—1898)

Είναι έσταχωμένον διά ναστόχαρτου (0,34X0,22) καί φέρεται υ π ’ 
άριθ. 211 εν τώ καταλόγψ. Περιέχει φύλλα 26 αναρίθμητα καί είναι 
διηρημένον κατά στήλας, έξ ών είναι γεγραμμένα τά φύλλα 10α τών 
εισερχομένων (αριστερόθεν) καί τό 1β τών έξερχομένων (δεξιόθεν)· 
Έ κ  του αΰξοντος αριθμού τών εξαγομένων 220—290 φαίνεται δτι ε ί 
ναι συνέχεια άλλου βιβλίου ετών 1893— 1898.

84 I I I

«Μεριδολόγιον» (1920—1922)

Βιβλίον έσταχωμένον διά ναστόχαρτου (0,32X0,20) έξηρθρωμέ-
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νον ύπ’ άριθ. 207. 'Έχει σελίδας ήριθμημένα 37 (δίς), εξ ών γεγραμ- 
μέναι αί 35. Περιέχει τά έσοδα και τα έξοδα τής Κοινότητος κατά τα 
σχολικά έτη 1920—1921 καί 1921 — 1922. Ό  τίτλος τοϋ βιβλίου εξά
γεται εκ τής εν τή σελ. 39 επιγραφής : «Μεριδολόγιον, ήτοι άνάλυσις 
των κατά μήνα εΐσπραττομένων ενοικίων εκ των κοινοτικών κτημά
των ώς καί των εκ μέρους τής Κοινότητος πληριονομένων μισθών 
εις διδασκάλους καί παιδ'ονόμους καί τών λοιπών διαφόρων έξόδιον 
τών γενομένων κατά το σχολ. έτος 1921 —1922». Αι λοιπαί σελίδες— 
90 είναι άγραφοι. Νομισματική μονάς το πρώτον έτος το γρόσιον, το 
δε δεύτερον ή δραχμή.

85 IV

Ταμειον τής εφορείας τών Λαμπαδαρείων εκπαιδευ
τηρίων (1919—1921)

Βιβλίον εσταχωμένον διά ναστοχάρτου (0,34X0,22 καί πάχους 
0,03) ύπ* αριθμόν 209. ’Έ χει σελίδας ήριθμημένας έντυπους 400, εξ 
ών γεγραμμέναι αί 93 πυήν τών 88 - 90 καί 92 άφεθεισών προς βρα- 
δυτέραν συμπλήρωσιν. Έ π ί  τής πρώτης σελίδος ή επιγραφή : «Τα- 
μεΐον τής εφορείας τών Λαμπαδαρείων εκπαιδευτηρίων τής Ε λ λ η ν ι
κής ορθοδόξου Κοινότητος Μακράς Γέφυρας 1919». ’Ά ν ω θ ι  σταυρός 
μετά Βυζαντιακοΰ αύτοκρατορικοΰ στέμματος. Οί λογαριασμοί κατα- 
στρώνονται λογιστικώς (δοΰναι-λαβεΐν). Ό  ισολογισμός από 4 ’Οκτω
βρίου 1919—μέχρι τέλους Αύγουστου 1920 γρόσια 387516. ’Από δέ 15 
Σεπτεμβρίου 1920 μέχρι 6 Νοεμβρίου 1921 ασυμπλήρωτος.

86 V

Ταμειον εκκλησίας άγ. Ίωάννου 1921—1922

Βιβλίον εσταχωμένον διά ναστοχάρτου μετά βΰρσης έπί τής ρά- 
χεως (0,29X0,20) ύ π ’ αριθμόν καταλόγου 208. ’Έχει σελίδας ήριθμη- 
μένας καί γεγραμμένας 15, αί δέ λοιπαί είναι αναρίθμητοι καί άγρα
φοι. Έ π ί  τής πρώτης σελίδος. «Βιβλίον ταμείου εκκλησίας αγίου Ί ω 
άννου. ’Έ τος 1921 εν Μακρα Γέφυρα τή 27η Σεπτεμβρίου, δτε χρέη 
γραμματέως άνετέθησαν εις τον Γρ. Τριανταφυλλίδην». Ισολογισμός 
εις δραχμάς τφ μέν 1921— 12985, τφ δέ 1922—15460.
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87 γχ

Κώδιξ κοινοτικός (1899—1921)

Βιβλίον έξηρθρωμένον άφαιρεθείσης τής σταχώσεως (0,30χ0,26), 
ύ π ’ άριθμ. καταλόγου 459. ’Έ χει σελίδας ήριθμημένας καί γεγραμμέ- 
νας 66 (δίς) έλλειπουσών των πρώτων 19. Α κολούθω ς είναι αναρίθ
μητα 71 φύλλα, αλλά γεγραμμένα πλήν 9 άγραφο.)ν εν τω μεταξύ καί 
έν τελεί. Περιέχει πρακτικά τής γενικής συνελεΰσεως τής Κοινότητος 
καί τακτικών καί εκτάκτων συνεδρειών τής εφοροδημογεροντίας αυτής 
άπο 20 Νοεμβρίου 1899 μέχρι 2 Αύγουστου 1921, υπογεγραμμένων 
αύτογράφως υπό των παραστάντων μελών. Έ ν  τέλει άκολουθούσι 
περί τάς 18 διαθήκαι, 2 πωλητηρια, προικοσυμφωνίαι τινές, δωρητή- 
ριον καί ήμερολογιον ταμείου τής εκκλησίας τού αγίου Ίωάννου τού 
Προδρόμου,

Παρά τω κώδικι τούτορ πρόκειται απόσπασμα ετέρου κοινοτικού 
κωδικός (0,36X0,26) έκ σελίδων 1.0 (δίς) ήριθμημένων από 30—40. 
Περιέχει πρακτικά μιας γενικής τής αυτής Κοινότητας συνελεΰσεως 
και 11 τακτικών καί εκτάκτων συνεδριών τής Έφοροδημογεροντίας 
από 22 Σεπτεμβρίου 1903 μέχρι 27 Σεπτεμβρίου 1905, υπογεγραμ
μένα καί ταΰτα άρμοδίως.

88 V III

Βιβλίον αντιγραφής επιστολών του 1922

Είναι έσταχωμένον διά ναστόχαρτου (0,28X0,24) ύ π ’ αριθμόν 
καταλόγου 454. ’Έχει σελίδας ήριθμημένας καί γεγραμμένας από τής 
μιας πλευράς 67. Ε ίναι βιβλίον αντιγραφής (κόπια) έξελθουσών επι
στολών τής Έφοροδημογεροντίας τής Κοινότητος, μή άναγινωσκομέ- 
νων πλέον ενεκα τής έξαφανίσεως έκ τού χρόνου τού μελανός πλεί- 
στων λέξεων. ’Έ κ τινων διαφαινομένων χρονολογιών,γτά άμυδρώς ληφ- 
θέντα αντίγραφα τών επιστολών άναφέρονται εις τό έτος 1922.

Ε Π Α Ρ Χ ΙΑ Σ  ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΘΥΡΩΝ

Μ έ τ ρ ω ν
89, 90, 91 I, II, I I I

Ούτοι οϊ κώδικες τής μητροπόλεως Μετρών φερόμενοι έν τφ κα-
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ταλόγφ υπό τούς άριθ. 182, 184, καί 185 ένεκα τής ιστορικής σπου- 
δαιότητός των, ώς άνερχόμενοι μέχρι των αρχών τού δέκατου εβδόμου 
αιώνας, φυλάσσονται παραδοθέντες προς ασφάλειαν έν τώ ενταύθα 
Μπενακείφ μουσείω. Έ κ  τούτου δεν γίνεται ή περιγραφή αυτών.

Βιβλίον έσόδων παι εξόδων εκκλησίας (1787—1825)

92 IV '
• ι

Είναι έσταχοηιένον διά ναστόχαρτου κεκαλυμμένου υπό βΰρσης 
(0,3(3X0,21) καί φέρεται έν τφ καταλόγφ ύπ’ άριθ. 183. ’Έ χει σελίδας 
αναρίθμητους λευκού χάρτου, οίονεί περγαμηνής 118, έξ ών άγραφοι 
αί 75 αϊτινες ήσαν πλείονες άποσπασθεισών ικανών τινές τούτων 
είναι καί περικομμέναι. Περιέχει τούς λογαριασμούς τών εσόδων καί 
των εξόδων τής εκκλησίας τού 'Αγίου Γεωργίου, παραδιδομένους υπό 
τών έκάστοτε επιτρόπων της από τού 1787 μέχρι τού 1825.

«1797 ’Ιανουάριου : Σημειώνομεν τον λογαριασμόν, οπού έδωσε 
ό κυρ Γιαννάκης Λογοθέτης τής εκκλησίας κατά τό κατάστιχον τού 
γέρο Αθανασάκη τών δέκα χρόνων από τά χίλια επτακόσια όγδοή- 
κοντα επτά έως τά χίλια επτακόσια ένενήκοντα έξ» (σελ. 9).

«Ταύτα τά κάτωθεν καί άντικρυς γεγραμμένα ίναι, άφ’ ου έχρη- 
μάτισε ό κύρ Ά θανασάκης επίτροπος τής εκκλησίας από τό αψήζ' 
έτος μέχρι τής παραιτήσεως, οπού έκαμεν εις τό αωγ' έτος Νοεμβρίου 
ιβ'». (σελ. 2).

"Ετεροι επίτροποι έκ τών παραδιδομένων λογαρισμών φαίνονται 
ό Σωτήρις 180(3— 1807, ό Άποστολάκις 1808, ό Θεόφιλος 1807— 
1813, 6 μπάρμπα Άναστάσις καί ό κύρ Ρίζος 1814* τώ 1817 Σεπτεμβρ. 
ιγ 7 φέρεται πρακτικόν παραδύσεως τού λογαριασμού εις τούς προε- 
στώτας καί τον μητροπολίτην Μετρών καί Ά θύρω ν  υπό τού επιτρό
που Άπυστολάκη ύποβεβαιούντος αύτογράφο3ς τού μητροπολίτου. 
'Ωσαύτο^ς τφ 1819 Απριλίου 10 έτερον πρακτικόν παραδόσεως υπό 
τού αυτού, ύποβεβαιούντος τού μητροπολίτου. Ούτω συνεχίζονται αί 
παραδόσεις τφ 1820 Μαΐου 16 υπό Ά ναστάσι καί Βογιατζίδου, τφ 
1822 Μαΐου 19 υπό Θεοφίλου, 1823 Μαΐου 21 υπό Καλογιάννη καί 
τού γέρο Ρίζου, τφ 1824 Μαΐου 28 υπό τού αυτού.

«1824 Μαΐου 28. Καθημένης τής εμής ταπεινότητος μετά τών 
προκρίτων καί τζορμπατζήδων τής χώρας Μετρών έθεωρήσαμεν τον 
λογαριασμόν τής ίεράς εκκλησίας τής κ α θ ’ ημάς άγιωτάτης επισκοπής 
τού αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος, Γεωργίου, τον όποιον παραδίδου-
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σιν ό κυρ Άναστάσις καί ό γέρων ΡΓζος από 1823 Μαΐου 25 μέχρι 
τής σήμερον. Καί ή μέν σΰναξις αυτών έγένετο εις γρ. τόσα, ομοίως 
καί τά έξοδα, ώς κάτο:>θεν φαίνονται όνομαστί κατά τό κατάστιχου 
αυτών». ΎποβεβαιοΙ ό Μέτρων καί Άθϋρων.

«1825 Μαΐου 31 έθεωρήθη έμπροσθεν ημών καί τφν προεστώ- 
των ό λογαριασμός τής εκκλησίας, τον όποιον παραδίδουν ό κυρ Ρίζος 
καί ό Ά θα νασ ις  Τζωρτζόγλους».

Έ ν  τρ τελευταία των γεγραμμένων σελίδων υπάρχει κατάλογος 
8 βιβλίων έν όλω μετά τής υπογραφής: ό Μέτρων Θεόκλητος.

Έ ν  δέ τή τελευταία των άγράφων σελίδι είναι τρία σημειώματα 
των ετών 1808 καί 1817 περί καταβολής χρημάτων τής χήρας Μου- 
σταφά.

92α. Υ

Κτηματολογίου τής εκκλησίας (1898—1924)

Βιβλίον εσταχωμένον διά ναστόχαρτου καί μελανός λινού (0,36 X 
0,25) μη περιλαμβανόμενον έν τώ καταλόγου. ’Έ χε ι  σελίδας ήριθ |ΐημέ
νας 137, έξ ών γεγραμμένας τάς 95 καί έν τέλει έπισυνημμένον σχε- 
διάγραμμα τών στασιδίουν τής έκκλησίας. Ε π ιγραφ ή  (σελ. 1): «Μη- 
τρώον στασιδίων τής εν Μέτραις ίεράς έκκλησίας τοϋ αγίου Γεωργίου 
καί κτηματολογίου. Έ ν  μηνί Ίανουαρίο) 1898». Περιέχει τύπον απο
δεικτικού (σενετίου) ιδιοκτησίας στασιδιού (σελ. 2) καταγραφήν ιερών 
σκευών, αμφίων, αναθημάτων καί βιβλίων τοϋ ιερού ναού «τοϋ κ α θ ’ 
ημάς επ’ όνόματι τοϋ άγιου Γεωργίου του τροπαιοφόρου τιμωμένου» 
(σελ, 3—4), καταγραφήν χοοραφίων καί λοιπών κτημάτων άνηκόντων 
εις τον αυτόν ναόν (σελ. 5 —7), άρίθμησιν στασιδίων μετά τοϋ ονόμα
τος τοϋ αγοραστού του καί τής θέσεώς του έν δλο> 143 (σελ. 8—77). 
Έ ν  τέλει (σελ. 78—96) έπισυνάπτεται γενικός κατάλογος τών κτημά
των τής κοινότητάς Μετρών συνταχθείς τή 22ςι Μαΐου 1924, έποχή 
τής ανταλλαγής καί κατακλειόμενος διά πρακτικοϋ από 11 ’Ιουνίου 
1924 έν Μέτραις, κεκυρωμένου διά τών αϋτογράφων υπογραφών τών 
δημογερόντων καί τών έκκλησιαστικών έπιτρόπων καί έσφραγισμένου 
διά τών σφραγίδων τής τε κοινότητος καί τής έτκλήσιαστικής έπιτρο- 
πείας, ών έκατέρα φέρει έν μέσω τον άγιον έφιππον, πέριξ δέ τήν 
έπιγραφήν: ή μέν «’Ορθόδοξος Κοινότης Μετρών, 1889», ή δέ « Ε κ 
κλησιαστική έπιτροπή Μετρών 1911».
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93 Ε Π Α Ρ Χ ΙΑ Σ  ΣΑ ΡΑ Ν Τ Α  ΕΚ Κ Λ Η ΣΙΩ Ν

(πρώην τμήμα Άδριανουπόλεως)

Βιβλίου ταμιακόν τής εκκλησίας των άγιων 
Πάντων 1901—1914

Άπόσμασμα βιβλίου (0 ,33X 0 ,18) συνερραμένον ΰπ’ αριθμόν κα
ταλόγου 411. "Έχει σελίδας αναρίθμητους 49, εξ ών άφηρέθησαν αι 
μέχρι τής Ι4ης καί ήριθμημένας τάς λοιπάς από τής 50 μέχρι τής 87, 
γεγραμμένας απάσας πλήν των 57, 66, 72 καί 78. Περιέχει τά έσοδα 
καί τά έξοδα τής εκκλησίας των αγίων Πάντων, κατεστρωμένα λογι- 
στικώς (δούναι—λαβεΐν) των ετών 1.901—1914 καί επιγράφεται εφ’ 
έκάστης των σελίδων «Ταμειον τής εκκλησίας των αγίων Πάντων». 
Ισολογισμοί παραδεδομένοι καί υπογεγραμμένοι αύτογράφως υπό του 
ταμείου καί των τριών ενοριτών φέρονται: τών ετών 1909— 1910 γρ. 
13.289 παρ. 12 (σελ. 50— 65), 1910— 1911 γρ. 23.154 πρρ. 33 (σελ. 
76—71). 1911— 1912 γρ. 25.071 παρ. 13 (σελ. 73 77), 1912— 1913 
γρ. 13.676 (σελ. 79—83) καί 1913—1914 γρ. 14.203 παρ. 20 (σελ. 
84—87).

Ε Π Α Ρ Χ ΙΑ Σ  Σ Η Λ Υ Β ΡΙΑ Σ

Κώδικες 4 τής ίεράς μητροπόλεως I, II, HI. IV, V» 
(1877-1922)

94 I

Κώδιξ έσταχωμένος διά ναστοχάρτου μετά βιίρσης (0,34χ0,24) 
ΰπ’ αριθμόν καταλόγου 418. ’Έ χει τάς σελίδας μη ήριΌμημένας, έξ 
ών γεγραμμέναι αί 100 πλήν τών 2 7 —28, 53 καί 68—88. Έ ν  τή 
πρώτη σελίδι ή επιγραφή: «Κώδιξ τής ίεράς μητροπόλεως Σηλυβρίας 
1887—Τ6 Μαρτίου 1889». Περιέχει πρακτικόν διορισμού μητροπολί
του προέδρου Σηλυβρίας Κυρίλλου 1877 Φεβρ. 9 (σελ. 2), πράξεις ήριθ- 
μημένας, εν αίς τινες καί τουρκιστί γεγραμμένας, αντίγραφα πατριορ- 
χικών καί άλλων επιστολών, προικοσυμφωνίας, διαξευκτήρια, άδειας 
γάμων, διαθήκας, αναφοράς καί άγτογάς προς την μητρόπολιν, αποφά
σεις τών συνεδρειών τού μεικτού εκκλησιαντικού δικαστηρίου (σελ. 
3—56) καί αντίγραφα έξερχομένων επιστολών (από τής σελίδος 57).
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95 II

Κώδιξ έσταχωμένος διά ναστόχαρτου μετά μελανός λινοΰ (0,40Χ 
0,27) ύπ’ αριθμόν καταλόγου 416. Έ χ ε ι  σελίδας ήριθμημένας εντό
πιος 292 καί γεγραμμένας άπάσας. Έ ν  τη πρώτη σελίδι άνωθι ή επι
γραφή: «Κώδιξ τής ίεράς μητροπόλεως Σηλυβρίας» επί δέ τής αριστε
ρόθεν αναρίθμητου σελίδος μεταξύ δΰο σφραγίδων άνωθεν καί κάτω
θεν  «Καταγραφή πρακτικών τής ίεράς μητροπόλειος Σηλυβρίας, ό 
Σηλυβρίας Γερμανός» (αύτογράφως) καί έξωθι επί δέλτου έπικεκολ- 
λημένης επί τής οψεως «Κώδιξ διαθηκών».

Ά ρ χετα ι  από τής 30 ’Οκτωβρίου 1881 καί τελευτά 12 Φεβρουά
ριου 1917, επί τών μητροπολιτών Γερμανού, Κωνσταντίου καί Διο
νυσίου. Περιέχει μέχρι τής σελίδος 64 επί Γερμανού αντίγραφα δια- 
θηκών, ένοικιαστήριον καί πλειστηριασμόν τσιφλικιού Σαρήκιοιϊ (σελ. 
22— 26), αντίγραφα πατριαρχικών καί συνοδικών σιγγιλίον άφοριόν- 
των τήν διαθήκην Ά ρχιγέννους καί τά Ά ρχιγένεια  ιδρύματα, 
αγωγήν τής μητροπόλεως κατά τού έν Χάλκη μοναστηριού τής Πανα- 
γίας (σελ. 40—46 καί 59), έκθεσιν τής επί τών Άρχιγενείων καθιδρυ- 
μάτων εξελεγκτικής επιτροπείας (σελ. 57), σημείωσιν Γερμανού περί 
τών κατά καιρούς γενομένα)ν ποιμένων τής επαρχίας από τού 1624 
(σελ. 8), σημείωμα περί τής εις τον θρόνον άναρρήσεως τού Γερμανού 
Άποστολίδου, (Σελ. 1) καταγραφήν τών εις χωρίον Έ πιβάτας κειμέ
νων χωραφίων τού έν Χάλκη μοναστηριού τής Παναγίας (νύν Μεγά
λης τού γένους Σχολής) (σελ. 12), περί τού ιερού λειψάνου τής αγίας 
Ευφημίας υπό Γερμανού (σελ. 33) καί κανονισμόν περί τώ>ν έν τοΐς 
ναοΐς στασιδίων (σελ. 51) Έ ν  ολφ> έγγραφα, σημειάηιατα ήριθμημένα 
κτλ. 61. ’Από τής σελίδος 66 μέχρι 128, έξ ών άγραφοι αί 72—73, 78, 
86 -90 ,  106 καί 128, είναι καταγεγραμμένα αντίγραφα διαθηκών, τών 
πλείστων κεκυρωμένων διά τών αύτογράφων τών αρμοδίων υπογρα
φών, έξέλεγξις τών ετησίων λογαριασμών τής εκκλησίας υπό τών ενο
ριτών υπογεγραμμένων αύτογράφως, έγγραφα έν δλφ 30 επί Κων
σταντίου. Ά π ό  τής σελίδος 129—279, έπί τού Διονυσίου, φέρονται 
ήριθμημένα έγγραφα 91 διαθηκών καί προικοσυμφωνιών, ένίων άρμο- 
δίως κεκυρωμένων καί έσφραγισμένων Έ ν  ταΐς σελίσι 280 — 281 εύ- 
ρετηριος κατάλογος τών εν τώ κιόδικι περιεχομένων μέχρι τού άριθ. 
60, έν ταΐς σελίσι 282— 283 τών διαθηκών καί τών προικοσυμφωνιών 
καί έν ταΐς σελίσι 284 — 292 αύθις αντίγραφα διαθηκών (4). Ό  τύπος 
τής σφραγιδος τής μητροπόλεως ε ίν α ι : Έ ν  τώ μέσω αρχιερατική 
μίτρα, ΰφ’ ήν 1881 καί πέριξ ΙΕ Ρ Α  Μ Η Τ Ρ Ο ΙΙΟ Λ ΙΣ  ΣΠ Λ Υ Β ΡΙΑ Σ
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καί έτερος: Έ ν  τφ μέσω περιβαλλόμενη υπό δάφνινου ήμιστεφάνου 
αρχιερατική μίτρα καί πέριξ ΙΕ Ρ Α  Μ Η Τ Ρ Ο Π Ό Λ ΙΣ  Σ Η Λ Υ Β ΡΙΑ Σ  
1900, τοϋ δε μητροπολίτου Γερμανού: Μητροπολίτης Σηλυβρίας 
Γερμανός 1881 (κεφαλαίοις γράμμασι) πέριξ καί έν τφ μέσφ τουρ
κική επιγραφή.

95 I I I

Κώδιξ έσταχοηιένος διά ναστόχαρτου (0,36X0,24) ύπ’ άριθ. κα
ταλόγου 417. ’Έ χει τάς σελίδας μή ήριθμημένας, ών περί τό 1/5 ά
γραφοι. Είναι βιβλίον περιέχον τά πρακτικά των συνεδρειών τοϋ εκ
κλησιαστικού δικαστηρίου τής μητροπόλεως Σηλυβρίας καί των τής 
Έφοροδημογεροντίας καί Κοινότητος από 13 ’Ιουλίου 1893 μέχρι 1 
Ιανουάριου 1922 Έ ν  τή πρώτη σελίδι επιγραφή: «Σϋστασις νέας 
δημογεροντίας ήτοι εκκλησιαστικόν δικαστήριον τής Θεοσώστου επαρ
χίας Σηλυβρίας». 'Έ πετα ι ή «εισαγωγή», έν ή καθορίζεται έν τφ τέ- 
λει τό τιμολόγιον των τής μητροπόλεως πράξεων, ύπογραφομένων 
των δημογερόντων τή 11 ’Ιουνίου 1893. ’Ακολουθούν 6 φύλλα λευκά 
καί ειτα άρχονται τά πρακτικά των συνεδρειών από 9 ’Ιουνίου 1895 
μέχρι αρχών Δεκεμβρίου τού 1900, μή καταγραφέντων τών τού έτους 
1896. ’Από 8 Δεκεμβρίου τού 1900 χρησιμοποιείται ως βιβλίον πρα
κτικά» ν τών συνεδρειών τής δημογεροντίας καί τών γενικών κοινοτι
κών συνελεύσεων μέχρι 1920. Τή 24 ’Ιουλίου 1920 φέρεται πράξις δι
ορισμού προσωρινής διοικητικής έπιτροπής επ ’ δνύματι τού βασιλέως 
τών Ελλήνων ’Αλεξάνδρου.

97 VI

Κώδιξ έσταχωμένος διά ναστόχαρτου μετά βύρσης επί τής ρά- 
χεως (0,40X0,26) ύπ’ αριθμόν καταλόγου 45. ’Έ χει τάς σελίδας μή ή- 
ριθμημένας, ών τό 1/4 είναι γεγραμμμέ ναι. Περιέχει τά πρακτικά τών 
συνεδρειών τού πνεύμαεικοΰ εκκλησιαστικού δικαστηρίου τής μητρο
πόλεως Σηλυβρίας από 7 Δεκεμβρίου 1900 μέχρι 17 ’Ιουνίου 1922, έν 
ολω 117, ών ήριθμημένα τά 51, υπογεγραμμένα αρμοδίους υπό τού 
μητροπολίτου ή τού πρωτοσυγκέλλου, τού γραμματέως καί τών μελών. 
Ή  έν τή πριύτη σελίδι έπιγραφή : «Πρωτόκολλον τής ίεράς μητροπό- 
πόλεως Σηλυβρίας 1899» καί ή έν τή τρίτη «Πρωτόκολλον τών είσα- 
γομένων καί εξαγομένων εγγράφων τής ίεράς μητροπόλεως Σηλυβρί
ας» δεν έχει τον τόπον της, κ α θ ’ όσον, ώς φαίνεται, τό βιβλίον δεν 
έχρησιμοποιήθη διά τύν όρισθέντα αρχικόν σκοπόν.
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98 V

Κώδιξ έσταχωμένος διά ναστόχαρτου καί μελανός λινού (0,41 X 
0,28) έξηρθρωμένος ύπ’ άριθ. καταλόγου 414. ’Έχει τάς σελίδας μ ή 
ήοιθμημένας και γεγραμμένας'μόνον τάς πρώτας 24. Περιέχει τά πρα
κτικά των συνεδρειών τού μικτού εκκλησιαστικού συμβουλίου τής ίε- 
ράς μητροπόλεως Σηλυβρίας από 10 Νοεμβρίου 1900 μέχρι τής 5 
Μαρτίου τοϋ 1910, Έ ν  όλω 35 κεκυρωμένας αρμοδίους διά των ύπο- 
γραφών τοϋ προέδρου καί των μελών, ών τά 17 είναι ήριθμημένα.

ΕΠ ΙΒΑ ΤΩ Ν  - Σ Η Λ Υ Β ΡΙΑ Σ

99 Ε π ι β α τ ώ ν

Κώδιξ τών έν Έπιβάΐαις εκπαιδευτικών καταστη
μάτων (1857, (1834), 1894)

Ό  ύπ” άριθ καταλόγου 413 τοΰ οποίου λεπτομερής περιγραφή 
εις Σ. 260—277 τοϋ ΙΔά τόμου τών «Θρακικών» 3·).

Ε Π Α Ρ Χ ΙΑ Σ  ΤΥ ΡΟ Λ Ο Η Σ  Κ Α Ι Σ Ε ΡΕ Ν ΊΊΟ Υ  (πρώην Ήρακλείας)

Τ υ ρ ο λ ό η ς

Κώδικες 3 πρακτικών δημογεροντίας και έκκλησ. 
δικαστηρίου I, II ,  III  (1879—1921)

100 I

’Ογκώδης κώδιξ (0,49X0,38X0,07) έσταχωμένος διά παχέος να
στόχαρτου ύπ’ αριθμόν καταλόγου 108. ’Έχει σελίδας ήριθμημένας 
εντύπους 690 καί γεγραμμένας άπάσας. Έ ν  τή πρώτη σελίδι ή επι
γραφή· «Κώδιξ δημογεροντίας Τυρολόης 1879». Τελευτά εις τάς 20 1 2

1) Κατόπιν της περιγραφής τών κωδίκων παρά τοΰ Μυρτ. Άποστολίδου 
προσετέΰησαν 1) Κώδιξ τής Μητροπόλειος Σηλυβρίας τοΰ οποίου περιγραφή 
εις Σ . 231—254 τοΰ Ι Δ \  τόμου τών «Θρακικών», ύπ’ άρ. καταλόγου 414Α καί
2) Κώδιξ τής Κοινότητος Δελειωνών τοΰ οποίου επίσης ή περιγραφή έδημοσι* 
εύθη είς Σελ. 278—285 τοϋ ίδίου, ύ π ’ άρ ιθ ,  καταλόγου 414 Β.
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Σεπτεμβρίου 1920. Περιέχει έν αρχή έπισυνημμένον τουρκιστί, Ε λ λ η 
νικοί ς γράμμασι τον «Χιτνουναμέ τοϋ Μιρά Τζόρλους». ΆκολουΌοΰν 
ήριθμημένα αντίγραφα πατριαρχικών γραμμάτων, κανονισμοί δημο
γεροντίας Τυρολόης μετά τής σφραγίδος («Σφραγίς δημογεροντίας 
Τυρουλώης 1879» έχουσα εν μέσφ τον άγιον Γεώργιον έφιππον), αντί
γραφα διαθηκών, πωλητηρίων, διαχειρίσεων επιτροπών τών εν Τσόρ- 
λου ναών τής Θεοτόκου καί του αγίου Γεωργίου, ισολογισμός διαχει- 
ρίσεως τής οικοδομής τοϋ παρθεναγωγείου καί του νηπιαγεογείου (1 
Σεπτεμβρ. 1879) γρ. 80.482, έσοδα καί έξοδα δημογεροντίας (1883), 
προικοσυμφώνουν αντίγραφα μετά σφραγίδος πολλαχού μετατραπεί- 
σης («Μητροπολιτικόν Συμβούλιου Τυρολόης 1887» καί έν μέσιρ τουρ
κική επιγραφή)· πρόγραμμα αναλυτικόν τών μαθημάτων τής έν Τυρο- 
λόη δημοτικής σχολής διά το έτος 1883 — 84, ίσολογισμ.ός. πρακτικά 
γενικής συνελεΰυεως, κανονισμός περί εκλογής δημογεροντίας καί συ- 
στάσεως διαρκούς αντιπροσωπευτικής συνελευσεως (1 Ίανουαρ. 1889)· 
Κατονισμρν τής ορθοδόξου Κοινότητος Τυρολόης (1888 Όκτωβρ, 12), 
έπιβεβαιοϋντος τής Ή ρακλείας Γερμανού, αποφάσεις περί τών σχο
λών Τυρολόης, λογοδοσίαν επιτρόπων εκκλησιών, τόπους συμφωνητι
κών, γάμων καί διαθηκών, ισολογισμούς έκκλησιών, (αποφάσεις εκκλη
σιαστικού συμβουλίου, ισολογισμόν οικοδομής εθνικής αγοράς γρ. 
169.679.50 (1882), αποφάσεις συνεδρειών δημογεροντίας ύπογραφομέ- 
νας υπό τών παρισταμένεον μελαιν, δίαθήκας έν αντιγράφω, κανονι
σμόν αυθις τής Κοινότητος από 17 Δεκεμβρ. 1900, από 7 Μαρτίου 
1904 καί 2 Σεπτεμβρίου 1907. Άξιοσημείωτον τό ιστορικόν σημείωμα 
«χρονολογία τής μεταπολιτεόσεως τοϋ 1908» άρ. 517 έν σελ. 524 — 
526. Έ ν  ΰλφ έγγραφα ήριθμημένα 567 υπογεγραμμένα από 6 Μαρ- 
1910 υπό τών δημογερόντων, έφορων, εκκλησιαστικών επιτρόπων, τού 
γραμματέως. Έ ν  ταΐς σελίσιν 671—673 πίναξ τόΐν περιεχομένεον 
μετά παραπομπών εις τάς οικείας σελίδας καί τον αριθμόν τού εγγρά
φου.

101 II

Κώδιξ έσταχωμένος διά ναστοχάρτου καί λινού μέλανος (0,37 X 
0,27) ύπ’ αριθμόν καταλόγου 111. ’Έ χει σελίδας ήριθμημένας έντΰπως 
264 καί γεγραμμένας μπάσας πλήν τών 133— 134. Έ ξ ω θ ι  επί δέλτου 
έπικεκολλημένης ή χρυσοΐς κεφαλαίοις γράμμασίν επιγραφή «Μητρό- 
πολις Τυρολόης καί Σερεντίου. Βίβλος πρακτικεον» έσωθι δε έν τή 
πρώτη σελίδι «Βιβλίον πρακτικών εφορείας άρχόμενον από τού σχολι-



158 f  K. Μ υρτ . Ά π ό σ τ ο λ ί δ ο υ

κοΰ έτους 1908 —1909» μετά τής οφραγίδος (εν τφ μέσω μέλισσα καί 
πέριξ «Εφορεία  σχολείου Τυρολόης 1879*). Περιέχει τά πρακτικά των 
συνεδριάσεως τής δημογεροντίας, τής εφορείας, του πνευματικού εκ
κλησιαστικού δικαστηρίου καί του μεικτού εκκλησιαστικού δικαστηρίου, 
ως καί τάς αποφάσεις αυτών από τού 1908 μέχρι 15 Αύγουστου 1921.

102 I I I

Κώδιξ εσταχωμένος ως ό προηγούμενος (0,87X0,27) ύ π ’ άριθ. 
καταλόγογ 114. ’Έχει σελίδας ήριθμηνένας εντύπους 498, αλλά γεγραμ- 
μέτας μόνον 60. ’Έ ξω θ ι επί δέλτου ώς εν τφ προηγουμένου ή επιγρα
φή* «Μητρόπολις Τυρολόης καί Σερεντίου. Βιβλίον άποφάσεουν». Π ε
ριέχει τά πρακτικά καί αποφάσεις τού πνευματικού εκκλησιαστικού 
καί τού μεικτού εκκλησιαστικού δικαστηρίου από 19 ’Οκτωβρίου 1918 
μέχρι 25 Μαΐου 192!, υπογεγραμμένα αρμοδίους καί έσφραγισμένα 
διά τής σφραγΐδος τού εκκλησιαστικού μεικτού συμβουλίου (δικαστη
ρίου). Τύπος σφραγΐδος : εν τφ μέσω αετός μετ’ αναπεπταμένων πτε
ρύγων καί πέριξ ή επιγραφή κεφαλαίοις γράμμασι. «Μεικτόν εκκλη
σιαστικόν συμβούλων Τυρολόης 1900».

Ταμιακά βιβλία 6 Κοινότητος Τυρολόης 
IV, V» VL VII, VIII, IX (1908— 1922)

103 IV

Βιβλίον έσταχωμένον διά ναστόχαρτου καί μέλανος λινού (0,42X 
0,29X0,04) ΰπ’ άριθμ. καταλόγου 112. ’Έ χει σελίδας ήριθμημένας 
έντύπως 249 (δίς) καί γεγραμμένας τάς 77 καί τάς 248—249. ’Έξουθι 
ή χρυσοΐς κεφαλαίοις γράμμασιν επιγραφή. «Μητρόπολις Τυρολόης 
καί Σερεντίου. Καθολικόν εφορείας». Περιέχει λογιστικώς (δούναι— 
λαβεΐν) την διαχείρισιν των εσόδων καί εξόδων τής Κοινότητος Τυρο- 
λύης από 6 Φεβρουάριου 1908 μέχρι 13 Ιουνίου 1914. Αί λοιπαί σε
λίδες λευκαί.

104 V

Βιβλίον έσταχωμένον διά παχέος ναστοχάρτου (0,37X0,25X0,05), 
έξηρθρουμένον ύπ’ αριθμόν καταλόγου 107. Ά νεπίγραφον. ’Έ χει σε
λίδας ήριθμημένας 249 (δίς) εντύπους καί γεγραμμένας πλήν τουν 241 —
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249. Περιέχει λογιστικώς (δούναι — λα(3ε!ν) τά έσοδα καί τα έξοδα τής 
Κοιτότητος των ετών 1914 μέχρι 1920.

105 ΥΙ

Βιβλίον έσταχωμένον διά ναστόχαρτου μετά βΰρσης επί τής ρά- 
χεως (0,30X0,21) ύ π ’ αριθμόν καταλόγου 109. ’Έ χει σελίδας ήριθ- 
μημένας εντόπιος · 96, εξ ών γεγραμμ ένας τάς 89. ’Ανεπίγραφου. Ε ί 
ναι ταμείον τής Κοινότατος καί κτηματολόγιον από ’Οκτωβρίου 1921 
μέχρι ’Οκτωβρίου 1922' έν τελεί ακολουθούν τρία πρακτικά των εφο- 
ροεπιτρύπων τής Κοινότητος, ιός προσφύγων πλέον έν Άλεξανδρου- 
πύλει καί έν έν Θεσσαλονίκη, ελεγκτικά τής διαχειρίσεως τοϋ Ταμίου 
τής Κοινότητος.

106 V II

Βιβλίον έσταχωμένον διά ναστόχαρτου μετά βΰρσης (0,36X0,20) 
ΰπ* άριθμ. καταλόγου 110. ’Έ χει σελίδας ήριθμημένας έντύπως 84 
(δίς) έξ ών γεγραμμέναι είναι 13. Ε ίναι ταμεΐο.ν τής Κοινότητος από 
14 ’Οκτωβρίου 1921 μ έχρι 6 Νοεμβρίου 1924. Έ ν  τέλει ακολουθεί τό 
αυτό πρακτικόν των έφοροεπιτρόπων τής Κοινότητος έν Θεσσαλο
νίκη, ώς έν τφ προτέρφ από 22 ’Ιουνίου 1925 περί τοϋ γενομένου 
ελέγχου τοΰ τέως ταμίου.

107 Υ Ι Π

Βιβλίον έσταχωμένον διά ναστόχαρτου καί μέλανος λινού (0,42Χ 
0,29) υπ’ άριθμ. καταλόγου 436. ’Έ χει σελίδας έντύπως ήριθμημένας 
181 καί γεγραμμένας. Έ ν  τη πριυτη σελίδι φέρεται ή σημείωσις: 
«Ταμεΐον τής ίεράς ημών εκκλησίας είσπράξεως καί έξοδεΰσεως, ή 
μέν εΐσπραξις μετά τής προθέσεως από, ή δέ έξόδευσις μετά τής προ- 
θέσεως έκ, δείκνυται Τή 15 Μαρτίου 1898 Δ. Σεϊλόγλου». Είναι 
βιβλίον εσόδων καί εξόδων τής εκκλησίας τής Τυρολόης τών ετών 
1898— 1903. Τούτο φαίνεται έκ τού έν τή σελίδι ισολογισμού τής ίε
ράς εκκλησίας Τυρολόης, παρεχομένου υπό τού τέως ταμίου Δ. Σεϊ- 
λόγλου τή 15 Δεκεμβρίου 1898 καί έκ τής έν τή πρώτη σελίδι σημειώ- 
σεως. «’Ή λ θ ε  δ Γερμανός Σακκελαρίδης Ναζιανζοϋ εις την Τζόρλου 
τό 1903 Αύγουστου 17, έχειροτονήθη εις Ραιδεστόν τό 1903 Αύγου
στου 15 εις ένθΰμησιν (Γ. Βεζιρτζής)».
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108 IX

Βιβλίον έσταχωμένον διά ναστόχαρτου καί μελανός λινού (0,29X 
0,20) έξηρθρωμένον ύπ’ αριθμόν καταλόγου 1)3. Σελίδες ήριθμημέναι 
περί τάς 200 καί γεγραμ[ΐέναι. Έ ν  τη δεύτερα άγράφω ή σημείωσις : 
«Περίοδος Βα. Ά π ό  1 Σεπτεμβρίου 1919. Έ ν  τώ παρόντι βιβλίφ ώς 
πρόχειρον έγγράφονται όλοι οί λογαριασμοί τής ίεράς εκκλησίας καί 
καθαρογράφονται εις τό καθολικόν’ τον παρόν φέρει τό όνομα 1919». 
Μέχρις όμως τής σελίδος 62 προηγείται κατάλογος των οφειλετών εις 
την εκκλησίαν τής Τυρολόης, εκ μεταφοράς του βιβλίου τού 1901 μέ
χρι τού 1913. Δυνατόν λοιπόν να κληθή ημερολόγιου των εσόδων καί 
εξόδων τής εκκλησίας Τυρολόης άπό Σεπτεμβρίου 1919 μέχρι Μαΐ'ου 
1920. Έ ν  τελεί τό βιβλίον χρησιμεύει καί ώς «Μητρφον τής έν Ί'υρο- 
λόη φιλοπτάιχου καί φηλεκπαιδευτικής άδελη;ότητος τών Κυριών «ό 
"Αγιος Ελευθέριος». Μέλη εγγεγραμμένα κατά την πρώτην περίοδόν 
της (1912) άριθμούνται 95, κατά δέ την δευτέραν (1913) 82.

f Κ. ΜΥΡΤΙΛΟΣ Λ ΠΟ ΣΤΑ ΙΔΗ Σ



ΚΩΔΙΞ ΕΞΑΣΤΕΡΟΥ (ΣΗΛΥΒΡΙΑΣ)

Τό Έξάστερον ήτο ώραΐον γραφικόν χιορίον τής Μητροπύλεως Σηλυ- 
βρίας, μεταξύ τής π; όλε ως Σηλυβρίας καί τήςΚαλλικρατείας,εϊς άπόστασιν 
ένόςχιλμ. έκ τής θαλάσσης Κατςοκεΐτο από 1096 ομογενείς, κατά την ά- 
πογραφήν τού 1922,Διοικητικώς ύπήγετο εις την ύποδιοίκησιν του Μεγά
λου Τσεκμετζέ (τής ανεξαρτήτου Διοικήσεως (Σαντζακιού) Μετρών(Τσα- 
τάλτζας). Ειχεν ωραίας άμπελοφυτείας καί οί κάτοικοι διεκρίνοντο διά 
την σύμπνοιαν, την φιλεργίαν καί την ειρωνείαν των. Κυρίως παρήγον - 
το σταφύλια τού είδους περατεινά (Τουρκ. γιαπουντζάκι.α) καί εφορ- 
τώνοντο κατά Σεπτέμβριον καί ’Οκτώβριον εις πλοιάρια των 10— !5 
τ. διά Κωνσταντίνο ύπολιν. ’Δπεστέλλοντο κ α θ ’ έκάστην περί τά 10— 
20 πλοιάρια εις τά όποια έτοποθετοΰντο 50— 70 μεγάλαι κόφαι εις τάς 
οποίας έβαζον περί τάς 50 όκ. σταφυλών καλώς τοποθετημένων. ’Ο 
λίγα έτη προ τής καταστροφής ωκοδύμησαν ώραϊον κτίριον διά σχο
λήν. *0 έν τφ χωρίφ ναός έτιμάιο εις όνομα των 'Αγίων Κωνσταντί
νου καί Ελένης. Δύο εξοχικά παρεκκλήσια ήσαν εις γραφικάς τοπο
θεσίας* τού Ά γ ιου  Στεφάνου άνωθεν τού χωρίου, καί τής Παναγίας 
μεταξύ τού χωρίου καί τής παραλίας.

Εις τό Έξάστερον αι άγοραπωλησίαι των κτημάτων μέχρι τού 
1905— 1908 έγίνοντο μέ· χωριανικά χαρτιά, ενώπιον τής δημογερον
τίας καί δλίγιστοι ήσαν οι έχοντες επισήμους τίτλους. Τούτο εγίνετο 
δώ ευκολίαν καί διότι, δήθεν τό Έξάστερον ήτο άρχικώς βακούφιον 
καί δεν ύπήρχον αρχικοί πραγματικοί ΐδιοκτήται. Καί εις άλλα χωρία 
εγίνετο τό αυτό, άλλ’ εις μικροτέραν κλίμ,ακα.

Κατά την έκκένωσιν τής Θράκης, οί πλεΐστοι των κατοίκων τού 
Έξαστέρου εγκατεστάθησαν παρά την Καβάλλαν εις την θέσιν Κερα
μωτή όπου έκτισαν τάς οικίας των. ’Ά ν  καί τό έδαφος ήτο ελώ
δες, με την εργατικότητα καί την κρατικήν βοήθειαν το έξυγίαναν 
καί κατέστησαν αυτό παραγωγικότατου. Τί νά γίνωνται τά>ρα οί 
δυστυχείς!

Κατά την παράδοσιν οί αρχικοί κάτοικοι ήσαν άποικοι εξ Ούγγα- 
Θ ρ α κ  ι κ ά ΙΗ '  H
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ρίας, υπήρχε δέ ακόμη οικογένεια λεγομένη Ματζάρηδες. Τουρκιστί 
πριν έλέγετο Τξάστερο’ μετωνομάσθη μετά τον Βαλκανικόν πόλε
μον εις Δζελαλιέ έξ ονόματος άξιαηιατικού πεσόντος αυτόθι κατά τον 
πόλεμον.

Εις τά χειρόγραφα του πατρός μου εύρέθη άντίγραφον τής περι
γραφής κώδικος, δστις δεν γνωρίζω ήδη πού εύρίσκεται.

Ό  κώδιξ είναι δεμένος μέ εξωτερικόν δέρμα χρώματος καστανού 
μήκους 0,33 μέτρου, πλάτους 0,2-1. Περιέχει φύλλα 104-, σελίδας 208.
Αρχεται από τον έτους I860  7 Μαρτίου καί λήγει τρ 2 Αύγουστου 

1908.
Σελ. 1 «Κώδιξ τής 'Ιεράς εκκλησίας Τού ΙΙρωτομάρτυρος καί 

’Αρχιδιακόνου αγίου Στεφάνου τού χωρίου Έξαστέρου άρχομένου 
από τό έτος 1862 Αύγουστου 3.» έγράφη διά χειρός «αρχιδιακόνου τού 
Σεβ. μοι γέροντος 'Αγίου Σηλυβρίας Ιεροθέου  Ά ϊναλίδη  τού έκ Πανί- 
δου τής Ραιδεστού».

Σελ. 2 άγραφος.
Σελ. 3 Σηλυβρίας Ζαχαρίας έπιβεβαιοΐ.
Προκαθημένης τής ημών ταπεινότητος συνεδριαζώντων καί των 

περί ημάς έντιμοτάτων κληρικών καί προκρίτων τής X" i ) ταύτης πα
ρέστησαν ενώπιον ημών Σταυρινός Ί ω "  2) καί αδελφή αυτού δώμνα 
Ί ω .  καί ομολόγησαν ίδίοις αυτών χείλεσιν δτι έχωσιν ήδιόκτητον οι
κίαν κειμένην κατά την νέαν καταγραφήν εις Ά νέστην  σωκκα νουμ. 
41 έχει δέ πλησίους τό εν μέρος, Γιαννάκου Χρήστου τό έτερον Γε- 
οάγοης Τα / ' καί εν μέρος ρήμνη καί ετερον δρόμος βασιληκός, τό άνω 
ειρημένον όσπήτιον έχει δύο κάμαραις καί μίαν σκάλαν καί αναγκαία 
καί τό άμπέλιον κάμπον συνωρταση 3) χιλλ. κλήματα δύο, τό εν μέρος
Φωτάκη δημητρίου τό έτερον .............καί έτερον άμπέλιον κείμενον
μαντζάρ ρεύμα χιλ. 5 πέντε εν μέρος ρεύμα τό έ τ ε ρ ο ν .............. τά
άνω είρημένα κτήματα ημών τά άφαιρώμεν αύτοθελήτοος καί άπαρα- 
βιάστως προς την ίεράν μονήν τού 'Αγίου Στεφάνου μέ συμφωνίαν 
τοιαύτην εν δσφ ζώμεν νά είναι υπό τήν προστασίαν μας καί μετά 
θάνατον ημών θά  είναι κτήματα τής ιεράς εκκλησίας τού 'Αγίου 
Στεφάνου, άναφέρετα καί άναπόσπαστα θά  είναι διά μνημόσυνόν μας, 
παρά δέ τούς πλησιεστέρους συγκαινοΐς ημών νά μήν άνέχει κάνένας 
τό παρά μικρόν νά άπαιτή' δθεν δεδώκαμεν τό παρών ημών τή έπιβε-

1) "Αντί Χώρας.
2) Ίω ά ννου .
3) Λ. Τ. Π έτρα συνόρου.
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βαιώσει τοϋ σεβαστοί) ημών αγίου γέροντος Σηυυβρίας Κυρίου Κυ
ρίου Ζαχαρία, και των εντιμότατων κληρικών και προκρίτων τής χώ 
ρας ημών και ύποφαινοάμε'θ'α.

Τή 7 Μαρτίου εν Έξαστέρω

διά τον αγράμματον Σταυρινόν "Ιωάννου έπιτροπηκώς τον υπο
γράφω εγδ) ό σακκελάριος παπά κυριάκης αυτός δέ σταυροποιή f .  
Διά την αγράμματον δόμναν Ί ω "  έπιτροπικώς την υπογράφω εγώ . . . 
II. Κωνσταντίνος αυτή δέ ποιεί τό σημεΐον του σταυροΰ ή οικονό
μος παπαδημήτρης παρών επτά πρόκριτοι μάρτυρες.

Σελ. 4. Διά του παρόντος επισήμου γράμματος κλ. ό Γεώργης 
Τριανταφΰλου άφιεριυνει το χωράφι του εις την εκκλησίαν τοϋ *Αγ. 
Μεγαλομάρτυρος και ’Αρχιδιακόνου Στεφάνου κείμενον εις την Τοϋ- 
μπαν Γιαλήτησαν κοίλου ενός,

Σηλυβρίας Ζαχαρίας έπίβεβαιοΐ Όκτωμβρίου 1861 (;).
Σελ. 5 καί 6 ά'γράφος.
Σελ. 7. «Τω 1862 Αυγοΰστου 3 «Κατέμπροσθεν τής εμής ταπει- 

νότητος τών εντίμων προκρίτων τής χώρας ταΰτης Έξαστέρου έθεο)- 
ρήθη ό λογαριασμός τής ίεράς εκκλησίας τοϋ αγίου Στεφάνου, τών 
επιτρόπων, δτε κυρίφ ΆΟανασίφ  ’Αναστασίου καί Κυρίφ Ζαφείρη 
Λεοντάρη».

γρ. 575.20

22.633
280

1.290

1.180

400
26.358.20
26.345

εις μετρητά ώς φαίνονται εις τον παλαιόν κοόδικα 
από 1861 8βρ.
εισόδημα σΰναξις ΙΙανκαρίου 
πώλησις αμπελιού σταφύλια 
από πώλησιν στασιδίοτν γυναικείων 4 α 40, 100, 
300 καί 850 γρ.
από πώλησιν στασιδίων ανδρικών 6 α 40, 60, 
200, 400, 300, 180. 

χαλάσματα μανκυραις

τα όπισθεν έξοδα άφαιροϋνται
13.20

Σηλυβρίας Ζαχαρίας ύποβεβαιοΐ
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Σελ. 8. Τα έξοδα τοΰ έτους 1862.
Γροσ. 3.928 κεριά της πόλεως δκ. 76

1.240 σπερματζέτα δκ. 44
6.460 κερή κΰτερνον
0.102 βαμπάκι διά κεριά
2.083 εις λάδι δκάδες 169
7.763
6.000 τοΰ διδασκάλου Γεωργίου Μηνιαία 10
6.525 τοΰ Θοδωρή ένα μηνιαΐον καί μισό
1.080 τοΰ κανδυλάπτη τά μηνιαία
0.240 διά τά κουτιά τοΰ κοινού

297 λειτουργικά τοΰ αγίου γέροντος καί φακιλτάτικα
1.781 διά την καμπάναν

197 έξοδα καμπαναριού
2.000 φιλότιμον αγίου Γέροντος Ζ.
1.350 εις κιοΰνκια καί κυράδες

350 εις νερά τής χώρας
516 αγοράς μανκΰραις

1.267 ■ψιλά έξοδα τής εκκλησίας
1.989 διάορορα

26.345

Σηλυβρίας Ζαχαρίας υποβεβαιοΐ

Τφ 1863 Αύγουστου 3 «Των ιδίων επίτροπων ύ λογαριασμός Κυ- 
Ά θ α να σ ίψ  Αναστασίου καί Κυρίω Ζαφΰρη Λεονταρή».

17.929 σΰναξις πανκαρίου όμοΰ μέ τά στασίδια τοΰ γρη- 
γορίουοο από Θ. Καπετανάκη άνδρίκια στασίδια

100 » Παναγ. ’Ιακώβου στασίδιον γυναικεΐον
70 » καλίοντζάκια σπόρων κτλ.

500 > μνήμα τοΰ δήμου τσοερμπατσή

18.699
13,20 από 0πισ·θεν

18.712,20
Τά έξοδα τής εκκλησίας καί σχολής

3.729 κεριά τής πόλεως δκ. 44. σπερματζέτα κερί κΰ
τερνον λάδι 42

3.500 τοΰ διδασκάλου μηνιαία
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392 μυροθήκη ασημένια
333 τών ίερέιον φελώνια στιχάρια
250 εις πολυέλεον αγίου Στεφάνου

3.949 διάφορα έξοδα κλ. σχολής
12.153

6.841 περίσσευμα

Σηλυβρίας Ζαχαρίας ύποβεβαιοΐ

Εις την σελ. 10 «πρακτικόν άναδιορισμοΰ των επιτρόπων . . . . 
και εύχόμεθα αυτούς αίσια και πολλά κέρδη».

Σελ. 11— 22 σημείωσις εσόδων και εξόδων των ετών 1864—1867 
έν η άναφέρονται μισθοί διδασκαλίαν κλ.

Σελ. 25 — 57 σημείωσις πληρωμών διαφόρων χρεών δπως καί εις 
σελ. 29 εις ην άναφέρεται «πληρωμή Λιρ. Ό θ .  5 1]2 ρέσμι καί άτζιο 
όταν έφυλακίσθη ό Κ. Άνέστης Δήμου καί λοιποί μετά τό νά μην 
ήμπόρεσαν νά πληρώσουν εις την διορίαν έξωφλήθη».

Όμοίως εις τάς έπομένας σελίδας μέχρι σελ. 33 δπου άναφέρεται 
«ώς θεωρηθέντος τού λ]σμού τόάν φαινομένων 111.608 γροσίων χρέη: 
κοι νά τής χώρας Έξαστέρου, έμπροσθεν τοΰ ιερού μεζλησίου τού Μ. 
Τσεκμετζέ, καί αξιότιμων άνδρών τής χώρας Έξαστέρου άναγνωρίσαν- 
τες δέ αυτά δλοι οι κάτοικοι Έξαστέρου ώς κοινά χρέη των ύπεσχέ- 
θησαν δλοι συμφώνως ΐνα πληρώσωσιν άνευ τίνος προτάσεως (sic) 
καί εις ένδειξιν».

Μ. Τσεκμετζέ 1866 9βρίου 1.
Οι εν Έξαστέρφ κάτοικοι ».
υπάρχουν μόνον τά εΐσαγοίγικά » δι’ ΰπογραφάς αλλά χωρίς καμ- 

μία τοιαυτη νά ύπάρχη.
Σελ. 3 6 —41 έσοδα 1868—1870.
Διά τάς σελ. 42 — 44 δεν εύρον σημειωμένον τί.
Σελ. 50— 57. Συνεχίζονται συμειοασεις λ]σμών τών ετών αωοδ' 

1874) αωοδ' (1875) καί άωοστ' (1876). Εις την σελ. 57 σημειοϋνται 
διά τό 1876,

μισθοί διδασκάλου 11 μηνών
» παιδονόμου ύποδιδ. 9 1]2 μήνες 

διάφορα σχολείου καί εκκλησίας

γρ. 5750 
2137,5 

13088
20975
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Σελ. 58 1877 «τή 13 μερ. τοϋ 1877 συνελθόντες οι πρόκριτοι του 
χωριοΰ εις την συνέλευσιν επί παρουσίφ τοϋ Γεν. ’Επιτρόπου καί ’Αρ
χιδιακόνου Παναρέτου άπεφάσισαν, όπως προσκαλέσωσι καί ετερον 
διδάσκαλον καί συστήσουν Ελληνικήν Σχολήν Προς διατήρησιν δέ 
τής νεοσύστατου Ελληνικής Σχολής άπεφασίσθη νά διατεθώσιν από 
τοϋδε τα εισοδήματα τοϋ εγχωρίου Μηρά τής βοσκής. Έπειδέ δε προς 
μίσθωσιν τοϋ διδασκάλου τοϋτου δεν έξαρκοϋσι μόνα τά εισοδήματα 
ταϋτα ένεκρίθη προς συμπλήρωσιν τοϋ μισθού τοϋτου νά πλήρωσή ή 
επιτόπιος Αδελφότης «'Αγίου Τρϋφωνος».

Σελ. 59—61 Σημείωσις λ]σμών. Εις σελ. 61 σημειοϋται:

Δοϋναι εις "Ελληνα διδάσκαλον μισθοί 2000
Άλληλοδιδάσκαλον 6000
παιδονόμον 2880

Σελ. 62—65. Όμοίως.
Σελ. 66 άναφέρεται «Συνελθόντες σήμερον τή 29 ’Ιουνίου τοϋ 

1879 οί πρόκριτοι τοϋ χωρίου Έξαστέρου άπεφασίσθη κοινώς καί όμο- 
φώνως νά κτίσωμεν 'Ελληνικήν σχολήν. Καί επί τοϋτφ όσα χρήματα 
συνάζονται τοϋ χωρίου από τον μιρά (βοσκήν) καί από άλλα εισοδή
ματα θέλουν παραδίδεσθαι εις τον κύριον Νικ. Πανταζή καί τά οποία 
θέλουν γράφεσθαι αντίκρυ. "Οθεν έγένετο τό παρόν πρακτικόν καί 
εις ένδειξιν γραμματικός δέ δκορίσθη ό Μ. Δημήτ. Ίωάννου επιστάτης 
δέ ό κ. ’Ιωσήφ Ίωάννου.

Ό  τοϋ *Αγ Σηλυβρίας επίσκοπος καί επίτροπος Συνάδων 
Πανάρετος βέβαιοί

Οί πρόκριτοι ύπογράφουσι »

Εις σελ. 67 «Σημείωσις των χρημάτων ήτε εκκλησιαστικών ήτε 
εγχο)ρίων τά οποία άπεφασίσθη νά παραδίδωνται εις τον Κ. Νικ. 
Πανταζήν» . . .

Σελ. 68 «Πρακτικόν δι’ ού ή αδελφότης τοϋ 'Αγ. Τρϋφωνος άνέ- 
λαβε νά πληρώνη τον μισθόν τοϋ κ. Έ λληνος διδασκάλου.

6 Αϋγ. 1873

Ό  τοϋ 'Αγ. Σηλ. επιτ. Συν. Πανάρετος βέβαιοί
Δώδεκα ύπογράφουσι (μέλη τής Άδελφ.)

Σελ. 69 «Τή γ" τοϋ Αύγ. τοϋ αωοθ' συνελθόντες οί πρόκριτοι 
τής Κωμοπόλεως ταϋτης υπό τήν Προεδρείαν τού Σ. Άρχιερέως αύ-
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των και περί των στασιδίουν του καθολικού τής *1, ’Εκκλησίας ήτοι 
των ανδρικών στασιδίων εν γένει συσκεφθέντες άπεφάσισαν και ώρι- 
ρισαν τά εξής :

Αον. Ό  εχων στασίδ;ον εν τω ρηθέντι μέρει τής I. Εκκλησίας 
εις τό Καθολικόν και τάς πτέρυγας τής Τ. Έκ. καί αποθνήσκουν, εάν 
μέν έγκαταλείπη τέκνον εις ηλικίαν 2ό ετών τότε τό τέκνον τοΰτο 
δΰναται νά κληρονομήση τό πατρικόν του τοΰτο στασίδιον, πληρώνον 
εις την 'I. ’Εκκλησίαν τό ανέκαθεν νενομισμένα, εάν δέ έχη κατωτέραν 
ηλικίαν τό στασίδιον νά μένη εις την I. Έκ. καί νά είναι κτήμα 
αυτής.

Β' Τά μένοντα εις την I. Έκ. στασίδια . . . .  οι κατά καιρόν επί
τροποι θά  εκθέτουν εις πλειοδοσίαν, θ ά  δΰνανται νά πλειοδοτώσι καί 
άγοράζώσι μ,όνον εκείνοι οι έχοντες αον ήλικίαν ή καί β°ν οιάνήκοντες 
εις την σειράν εκείνην τών έγχωρίοον ήτις θά  είναι αξία τοϋ ίστασθαι 
έν τή θέσει εκείνη, τοΰτο δε όρίζουσι οί κατά καιρόν δημογέροντες.

Ταΰτα όμοφώτως σ.ποφασισθέντα καί κατακυρωθέντα κατεστρώ- 
θησαν έν τφ παρόντι κουδικι ινα έ'χωσι τό κΰρος καί την ίσχΰν

Τή γ'  Αΰγ. αωοθ'

Ό  τοΰ 'Αγ. Σηλ. Συν. Πανάρετος βέβαιοί»
Δέκα πρόκριτοι ΰπόγρ.

Σελ. 70. ’Αναδιορισμός τών έπιτρόπουν, 1879.
Σελ. 71. ’Έγγραφον τοΰ X. Ά θ α ν .  Γεωργίου, δι’ οΰ πωλεΐ εις 

την 'I .  ’Εκκλησίαν άμπέλιον καί χοοράφιον.
Εις σελ. 72. καταχωρεΐται εκκλησιαστικόν έγγραφον δι’ οΰ ή 

Κοινότης Έξαστέρου παραχωρεί εις τον κ. Ά θ .  Γεοοργίου έν δσφ ζή 
νά κατοική την παρ’ αΰτοΰ πωληθεΐσαν εις την Τ. Έκκλ. οικίαν καί 
νά νέμηται τό εισόδημα τοΰ αμπελιού τό όποιον έπώλησε καί μετά θ ά 
νατον αΰτοΰ ή σΰζυγός του Ζεμπουλιά, μετά δέ τον θάνατόν της νά 
μην έχουν κανέν δικαίωμα οί κληρονόμοι αυτών’ εις την ιδίαν Ζεμπου- 
λιάν παραχωρεί ή Τ. Έ κ. έν στασίδιον νά στέκηται κατά τάς ίεράς 
τελετάς έν όσω ζή.

'Ο τοΰ αγ. Σηλ. Έπιτρ. Συνάδων Πανάρετος ΰποβεβαιοΐ»
Ό  ίερεΰς καί τέσσαρες πρόκριτοι ΰπογράφουσι».

Σελ. 73— 74. ’Άγραφοι.
Σελ. 75—77. ’Έξοδα οικοδομών σχολείου έν δλω Γρ. 35875.
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Σελ. 78— 79. Σημέίωσις εσόδων καί εξόδων εκκλησίας 'Αγίου 
Στεφάνου 1879—80 έσοδα 31054 έξοδα 30064.

Σελ. 81—83. Όμοίως 1880 — 81 έν η μισθοί 12 μηνών του Έ λ- 
λην. 7318 καί του Δημοδ. 7376 καί του παιδονόμου 1646. « Ό  Βρά- 
τζης Νεόφυτος έπιβεβαιοϊ».

Σελ. 84. «’Εκκλησιαστική προνοία άπεφασίσθή ινα μ ή παρατεί- 
νεται ό άρραβών πέραν των Ιξ μηνών η τοΐ) ενός έτους, ιός τελευταίου 
ορίου παρατάσεως Ό  δέ άρραβών παρατεινόμενος πέραν τοΰ έτους 
έκκλησιαττικώς θεωρείται μή υφιστάμενος καί αν όψέποτε ήθελεν 
έπέλθει διάστασις ή διένεξις μεταξύ των μνηστήρων, ουδεμία θέλει 
δίδοσθαι συμβουλή καί επέμβασις ή σύμπραξις έκ μέρους τής εκκλη
σίας άτε δή άκυρου όντος τοΰ παρ’ αυταΐς άρραβώνος. Οί δέ μή βου- 
λόμενοι νά συμμορφωθώσι με τήν άνω εκκλησιαστικήν επιταγήν θέ- 
λουσιν επισύρει καί τάς επί τουτω εκκλησιαστικάς ποινάς. Ιΐρός του- 
τοις έλήφθη πρόνοια νά μένωσι κλεισμένα τά μ,αγαζειά καί καφενεία 
έν δσω διαρκεΐ ή θεία  λειτουργία τήν πρωίαν' οί παραβάται τής θε-  
σπίσεο)ς ταυ της ΰπόκεινται εις προστιμον ήμισίας ’Οθωμανικής λίρας 
εμβαζομένης εις τό Ταμεΐον τής Σχολής. Ε ξα ιρε ίτα ι μόνον ή περίστα- 
σις τοΰ τρυγητού κ α θ ’ ήν δ νόμος ούτος δεν λειτουργεί παντάπασι.

Ό  Βράτζης Νεόφυτος ύποβεβαιοι 
Ό  Οικονόμος II. Κωνσταντίνος »
Οί πρόκριτοι ΰπογράφουσι.

Σελ. 86— 87. «Σΰναξις παγκαριού καί δίσκου κ α θ ’ έκαστον μή
να» 1881 — 82. Σημειωτέον δτι ενώ εις δλα τά προηγούμενα έτη ση- 
μειοΰνται έν τω κώδικι δι’ ενός αριθμού αί κ α θ ’ δλον τό έτος εισπρά
ξεις, ενταύθα σημειοϋνται ιδιαιτέρως κατά μήνα, φαίνεται δέ δτι τον 
Ιούνιον καί δβριον είναι αί όλιγότεραι εισπράξεις 1120γρ·, αί δέ πε- 
ρισσότεραι ’Ιανουάριον 3423 καί Μάρτιον 4364.

Ά ναφέρετα ι μισθός Ελληνοδιδασκάλου Κου . . . .  Γρ. 7800 Δη
μοδιδασκάλου Κου . . . 7488, βοηθού διδασκάλου 1560.

Σελ. 88 «Πρακτικόν περί συστάσεως νηπιαγτογείου καί προσλή- 
ψεως καί ετέρου διδασκάλου εις τήν δημοτικήν ημών σχολήν». Εις 
αυτό άναφέρεται δτι «Προς έξοικονόμησιν δέ των άπαιτουμένων διά 
τήν άπόφασιν ημών ταύτην δαπάνην άπεφασίσαμεν όμοφώνως όπως 
είσπράτηται έ'ν γρόσιον άπό εκάστην χιλιάδα κλημάτων τό έτος, γίγνη- 
ται δέ ή εί'σπραξις αύτη υπό τού είσπράκτορος τών βασιλικών φόρων 
τού χωρίου ημών, δστις θέλει παραδίδει τό εΐσπραττόμενον διά τήν
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ανάγκην ταυτήν τοΰ νεοσύστατου ημών σχολείου χρήμα τοΐς δ103οl- 
σμ,ένοις των σχολείων έφοροεπιτρόποις εις τό τέλος έκάστρυ μηνάς».

Σελ. 89—91 Λ]σμός τοΰ έτους 1 8 8 2 -  85 έν α> από «θρονία 
( στασίδια) άνδρών 5 γράσι,α 964 καί θρονία γυναικών 10 γρόσια 
2017». Εις μηνιαία διδασκάλων 2 καί παιδονόμων γρ. 4334.

Σελ. 92 Πρακτικόν διορισμού εφόρων τής Σχολής καί Διδασκάλων.
Σελ. 93—94 ’Έσοδα καί έξοδα 1884. Εις τά έσοδα μεταξύ άλλων 

καί πρόστιμα διάφορα Γρ.15.3' εις έξοδα «μισθοί "Έλλ. διδ. 4360 Άλλη- 
λοδ. 458:6 ΓΙαρθεναγωγοΰ 3888 βοηθού 1000 . . . εικόνες ΐεράς ιστο
ρίας καί ζωολογίας νηπιαγωγείου 629,30 . . . κατασκευήν νέου καμπα
ναριού 3294,30» κλ.

Σελ. 96 — 97. ’Έσοδα καί έξοδα 1885 έν οίς καί εισιτήρια σχο
λείων 1204 καί μισθοί 5 διδασκάλων καί διδασκαλισσιών 20414.

Σελ. 98—99 ’Έσοδα 1886.
Σελ. 100 Πρακτικά δυο συμφωνιών διδασκαλισσών καί διδα

σκάλων 1886.
Σελ. 101 Πρακτικόν εκλογής επιτρόπων.
Σελ. 102—103 «Ίσοδήματα» 1887 εν οίς «ησητίρηα 782 έπηκι- 

ρώματα καί πρώσθημ 421 βαπτηστήρια 184 από τό μηρά 5787» καί 
τά «Γενώμενα έξωδα εις τό Κυνών από τών ιδήων επητρώπων» μι
σθοί Ελληνοδιδασκάλου Δημοτικού ΓΙαρθεναγωγοΰ νηπιαγωγού βοη
θών δυο 23390.

Σελ. 104 καί 106 Πρακτικά έπικυρώσεως τοΰ λ]σμοϋ 1887 εκλο
γής επιτρόπων καί συμφωνίας διδασκάλων.

Σελ. 105 άγραφος.
Σελ. 107 « Ή  ύποφενομένοι X Παππαδιά Ε λένη  Παπά Διμι- 

τρίου από Επιβάτες αφιερόνω εις την εκκλησίαν "Αγίου Στεφάνου 
Έξαστέρου έν χοράφιον κήμενόν εις τσιφοΰτι τσεσμ,έ κιλόν Δέκα»
Τή 13 Φεβρουάριου 1888.

Σελ. 108 Λ]σμοί 1887 καί 1888.
Σελ. 110 Πρακτικόν εκλογών επιτρόπων.
Σελ. 111 ’Άγραφος.
Σελ. 112— 113 Λ]σμός 1888— 1889.
Σελ. 114 Δυο πρακτικά έκ νέου διορισμών Ιδίων επιτρόπων καί 

εφόρων.
Σελ. 115 ’Άγραφος.
Σελ. 116 — 117 Λ]σμός 1889—90 εν φ μισθοί διδασκάλων παιδο- 

νόμων καί διδασκαλισσών 15370.
Σελ. 117 Πρακτικόν διορισμοΰ νέων επιτρόπων 1890.
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Σελ. 119 ’Άγραφος.
Σελ. 120 —121 Λ[σμός 1890. Μεταξύ των έσόδοον «από μέτρα 

κρασιού 813,50, από εξαργυρωσιν πιλετίων *·) 4250» και εις έξοδα 
«τριών διδασκάλων μισθούς 12405 δυο διδασκαλισσών 5041».

Σελ. 122 —152 Λ]σμοί εκκλησίας καί διορισμοί επιτρόπων των 
1891—1898, υπογράφουν συνήθως 6 — 8 πρόκριτοι ό μουχτάρης καί εις 
τινα έπικυροΐ ό Μητροπολίτη; Σηλυβρίας.

Σελ. 153 Σημείωσις των πωληθέντων στασιδίων.
Σελ. 154— 155 Λ]σμοί των ετών 1 <599— ’.900.
Σελ. 151 ΙΙρακτικόν εκλογής επιτρόπων καί εφόρων καί δίδεται 

τό δικαίωμα εις μέν τούς επιτρόπους επί παντός άφορώντος την εκ
κλησίαν καί επί τών ιερέων, εις δέ τούς εφόρους επί τών σχολειακών 
πραγμάτων καί επί παντός άφορώντος τά σχολεία, μηδενός άλλου 
έχοντος τό δικαίωμα επεμβάσεως ή συζητήσεως μήτε επί τών εκκλη
σιαστικών μήτε επί τών σχολεικών πραγμάτων.

οι μουκταροδημογέροντες 
τρεις ύπογραφαί »

Σελ. 157 1900 Πρακτικόν εκλογής επιτρόπων. Ό  Σηλυβρίας Διο
νύσιος άνω καί είκοσι όκτό) κάτοικοι υπογράφουν.

Σελ. 158 —159 Λ]σμοί 1900— 1901. Εις δαπάνας, μισθοί 3 διδα
σκάλων 14061, 2 διδασκαλισσών 3380, επισκευής εκκλησίας 11137, 
πτωχούς 400 νοσοκομεία 400.

Σελ. 160 Πρακτικόν δι' ου εκφράζεται ή εύχαρίστησις εις τούς 
επιτρόπους διά την επιμέλειαν αυτών καί καλήν τών λογαρισμών τά- 
ξιν άναδίορίζονται δέ οί ίδιοι επίτροποι 1901 Αύγ. 3.

Σελ. 161 «Σήμερον τή 17 Φεβρ. τού 1908 . . συνελθούσης τής 
Κοινοτικής Συνελεύσεως τής Κωμοπόλεως Έξαστέρου υπό την Προε- 
δρείαν τής X. Σεβ. τού Μητροπολίτου Κ. Διονυσίου εγένετο ή εκλογή 
τής επί τής άποπερατώσεως τής άνεγειρομένης σχολής ’Επιτροπείας 
καί ως τοιαύτη άνεδείχθησαν διά μυστικής ψηφοφορίας οί κ. κ. Δ. 
Πόνιας διά ψήφων 21 Τ. I διά ψ 17 Στ. Αφ. διά ψ 20 . . . διά ψ . . . 
εις ούς παρεχωρήθη πάσα πληρεξουσιότης ινα συνεργαζόμενοι μετά 
τής 'I. Μητρ. φέρωσιν εις πέρας τό άνατεθέν αύτοΐς έργον.

Σηλυβρίας Διονύσιος » 
είκοσι δύο πολίται υπογράφουν 1

1) Τ ά  χάρτινα κερμάτια του χωριοΰ.
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Σελ. 162 —163 Λ]σμός 1901 — 1902 Μεταξύ ιών εσόδων από ζα- 
λαχανάν (σφαγεία) 3440, είς τά έξοδα : έμβατοίκιον ιερέων 645, 
αγοράν ζαλαχανέ 1217 μισθοί τριών διδασκάλων 14061, δύο διδα- 
σκαλισσών 3380

Σελ. 164 Πρακτικόν θεωρήσεως λ]σμοϋ.
Σελ. 165 Εκλογή επιτρόπων.
Σελ. 166— 167 "Άγραφος
Σελ. 168 Σηλυβρίας Διονύσιος «Σήμερον την 26 ’Ιανουάριου τού 

σωτηρίου έτους 1903 συνελθόντες οί ύποφαινόμ,ενοι κάτοικοι τής κω- 
μοπόλεως’Εξαστέρου εν εκτάκτω γενική συνελεύσει υπό την προεδρείαν 
τής Α. Σεβ. Ά γ .  Σηλυβρίας Κου Κου Διονυσίου απεφασίσαμεν άπαν- 
τες όμοφώνως ΐνα τά νέα οικοδομήματα τής τε ’Αστικής Σχολής των 
άρρένιον καί τού νηπιοπαρθεναγωγείου συνάμα ίδρυθώσιν έξω τής πό- 
λεως εφ’ ενός καί τού αυτού γηπέδου κειμένου εν τή θέσει «Μερκέζ 
τσιβαρί» 1). Συνάμα δέ απεφασίσαμεν ΐνα οί άπαρτίστντες την επί τής 
οικοδομής επιτροπήν, ήτις φροντίσει την αγοράν ξυλικής καί παντός 
άλλου υλικού, την εκλογήν αρχιτεκτόνων καί τήν ενέργειαν συνδρο- 
μών έν ανάγκη, ώσιν γραμματεύς μέν ό κ. Κ. Ιΐόνιας ταμίας δέ ό Γρ. 
Δ. οί δέ κύριοι (έξ μέλη) οί έπιστατήσαντες δμού έφ’ όλων τών επί τής 
οικοδομής διό . . . κλ».

Είκοσι είς κάτοικοι ύπογράφουσι

Σεγ. 169. «Σηλυβρίας Διονύσιος 6 Μαρτ. 1904. Πρακτικόν δι’ οϋ 
άποφασίζεται όμοφιόνως αντί τής τή θέσει «Μερκέζ τσιβαρί» τή 26 
Ί α ν '  1903 οικοδομής τών σχολών άνεγερθαίσιν αυτά επί τού γηπέδου 
τής παλαιάς σχολής τών άρρένων καί διορίζονται επίτροποι τής οι
κοδομής».

Δεκαπέντε πρόκριτοι ύπογράφουσι
Σελ. 170—171 Λ]σμός 1902— 3 Είς τά έσοδα από πώλησιν στα- 

σιδίοον Γρ. 1604, εκ ζαλαχανά 3122, έκ τού μηρά 9265» είς τά έξοδα 
εμβατήκια ιερέων 1282, μισθοί τριών διδασκάλων 14061, δύο διδα- 
σκαλισσών 4360 βοηθών 400, είς μουχτάρη 1090, είς ίδιον τού 1902 
γρ. 2725, εξαργύρωσιν μπιλέτα καί τενεκέδες 7226».

Σελ. 172. Πρακτικόν δι’ ου εκφράζονται εύχαριστίαι είς τού? 
τέως επιτρόπους καί εκλέγονται νέοι. 'Υπογράφει μετά τών προκρίτιον 
καί άνω ό Σηλυβρίας Διονύσιος. 1

1) Λ. Τ. Πέριξ τοϋ στάθμου (χωροφυλακής).
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Σελ. 173. Πρακτικόν δι’ ου εκφράζονται ευχαριστίαι εΐ,ς τούς 
τέως επιτρόπους και εκλέγονται νέοι. £Υ’πογράφουν μετά των προ
κρίτων και άνω 6 Σηλυβρίας Διονύσιος.

Σελ. 173. Σήμερον τής 2 Απριλίου 1901 συνελθόντες οι 
πρόκριτοι τής κωμοπόλεως Έξαστέρου έν συνελεΰσει υπό την 
προεδρείαν τής Α. Σ. τοΰ Μητ. 'Αγ. Σηλ. Κ. Διονυσίου προς τελειω
τικήν απόφασή τής τε άνεγέρσεως τής τε ’Αστικής Σχολής των άρρέ- 
νων καί τοΰ νηπιοπαρθεναγωγείου . . . .  Μετά μεγίστης συΐτκέψεως καί 
συζητίφεως σ,πεφασίσθη ένεκα τής ανεπάρκειας του προ ήμερων άπο- 
φασισθέντος γηπέδου προς άνέγερσιν τής σχολής, τώ κειμένφ εντός 
τής Κωμοπόλεως, όπως κτισθή έξι.ο τής κοηιοπόλεως εις γήπεδον τής 
Κοινότητος κείμενον εις το Μερκέζ τσιβαρί εις ον τό παλαιόν Νεκρο
ταφείων, υπό την έπιστατί.αν τής παλαιάς επιτροπής επί τής άνεγέρ- 
σεως διό οι Κ· Ε πίτροποι δύνανται από τής σήμερον νά άρξοονται τής 
άνεγέρσειος αυτού έφ’ ώ καί εγένετο ή παρούσα πράξις ύπογραφεΐσα 
υπό των Κ. Προκρίτοον καί επιτρόπων καί υπό τής Α. Σεβ., οι πρόκριτοι.

Τριάκοντα πρόκριτοι ύπογράφουσι

Σελ. 174 — 175 Λ]σμός L903— 1904. Εις τά έσοδα «παγκαριού 
20610 από μηρά 10409 ζαλαχανά 4680 στασίδια 1935». Μεταξύ των 
έξόδιυν «μισθοί τριών διδασκάλων καί δύο διδασκαλισσών 16240, πρό- 
στιμον διά μπιλέτα παλαιά 144, μηνιαία οικίας ιερέων 822, εις μου- 
κτάρη 4289, εθνικά νοσοκομεία 432 έξοδα Άρχιερέως δλου τού χρό
νου 1455.

Σελ, 176. Πρακτικόν εκλογής νέων επιτρόπων 1904—1905.
Σελ. 177. Πρακτικόν γενόμενον τή 10 Φεβρ. 1905 «. . . . συνελ- 

θόντων των προκρίτων υπό την πρ. τού μητρ. Σ. Κ. Διονυσίου έξη- 
λέχθησαν οί λ]σμοί των διαχειριστών τής δέκατης τού έτους 1905 καί 
άπεδείχθη δτι ή τού έτους 1904 είρημένη δέκατη1) έπέφερε κέρδος γρό- 
σια 75982 (καί ολογράφως) εξ ών μ,ένουσι μπακίέδες 3) γρ. 21610 καί 
γρ. 54372 κατετέθησαν εις τον έν Σηλυβρία τοκιστήν κ. Θεόφιλον 
Κάλφογλου . . . .  διό άπεφασίσθη νά έκφρασθώσιν ευχαριστίαι τής 1 2

1) Τ ή ν δεκάτην των γεωργικών προϊόντων, πωλουμένην διά πλειστηρια- 
σμοΰ υπό τής Κυβερνήσεως, ήγόραζεν επί έτη ή Κοινότης Έξαστέρου προς ωφέ- 
λειαν τής κοινότητος καί μή πίεσιν των κατοίκων παρά των δεκατιστών. Ώ ς  
έπί τό πλεΐστον χάριν τής Κοινότητος δεν παρουσιάζετο οΰτε Τούρκος πλειο
δότης. Μέ αγαστήν ομόνοιαν διεξήγοντο αί έργασίαι καί οι γεωργοί ευχαρίστως 
κατέβαλλον έστω και κατά τι ηΰξημένα τά δικαιώματα. Τό παράδειγμα τοΰ 
Έξαστέρου έμιμήθησαν κατόπιν αί Έ π ιβ ά τα ι  καί τινα άλλα χωρία.

2) Λ. Τ. ‘Υπόλοιπα χρέη.



Κοινότητος καί εύχαί τής *1. Μητροπόλεως εις την επιτροπήν τής 
διαχειρήσεους.

Σηλυβρίας Διονύσιος 
εννέα πρόκριτοι ύπογράφουσι

Ίδ ίφ  σελίδι «Σήμερον τή .10 Φεβρ. του 1905 ήμερα Πέμπτη συνε- 
δριαζούσης τής Κοινοτικής Συνελεύσεως τής Κ]λεως Έξαστέρου υπό 
την προεδρείαν τής Α. Σεβ. τοΰ Μ]τρπλ. Κ. Διονυσίου προσελθόντες 
οί αξιότιμοι Κ. ΛΘ. Τρικάκης Γ. Β. Δημητ. καί Κ. Νικολάου εδήλιο- 
σαν δτι τό των παρελθόντων τριών ετών περίσσευμα έκ τής δέκατης 
τό άνερχόμενον εις επτακόσιας λίρας Τουρκίας Ά ρ .  700 παρεδόθη εις 
αυτούς καί (3 μέν Ά θ .  Τρικάκης έλαβε λίρας 150 ύ δε Γρ. Δημ. ωσαύ
τως 150 καί ό Κων. Νικολάου -100 άς λίρας θά  παραδόσουν εις πρώ- 
τήν υπό των Πολιτών καί τής Α. Σεβασμ. άναζήτησιν. Διό έγένετο ή 
παρούσα πράξις πρύς ασφάλειαν τής Κοινότητος».

Κωνσταντίνος Νικολάου Γρ. Δημητρίου Ά θ .  Τρικάκης

Σελ. 178 Πρακτικόν 21 Μα'ίου 1905 συνελεύσεως τών προκρί
των .......... υπό την προεδρείαν τού ΙΙρουτοσυγγέλου Κ. Διονυσίου
Κουχτσόγλου επιτρόπου τοΰ 'Α. Σηλυβρίας . . . άποφασισθέντων με
ταξύ άλλων ΐνα  40 λίραι δοθώσι τή εντολή τών προκρίτων ώς συν
δρομή εις τήν άναγερθεΐσαν έν Σηλυβρίφ Τέραν Μητρόπολιν. Ύ πο- 
γραφαί πέντε προκρίΐων.

Σελ. 179 Πρακτικόν 6 Ιουν ίου  1905 δαπάνης χρημάτων.
Σελ. 180. Πρακτικόν 3 Ιουλίου 1905 διορισμού εφόρων Σχο

λείων διά δύο έτη εις αντικατάστασήν τών παραιτηθέντων.
Σελ. 181. Έήφισις προϋπολογισμού 1905— 1900.
Πρακτικόν 3 ’Ιουνίου 1905 δι’ ού άπεφασίσθη νά άντικαταστα- 

σταθή τό προσωπικόν τών διδασκάλων δΓ άλλων δύο τελειοφοίτοον δι
δασκάλου ν, οΐτινες θά  ώσιν καί ΐερο-ψάλται.

Σελ. 182. Πρακτικά 6 Ιουν ίου  1908 διά σύναψιν δανείου 205 λ. 
Τ. δί’ άποπεράτωσιν τού Σχολείου.

Σελ. 183. ’Άγραφος.
Σελ. 185—186. Ά ντίγραφον αχρονολόγητου εγκυκλίου τού Πα- 

τριάρχου ’Ιωακείμ περί τού νέου τρόπου εΐσπράξεως τού στρατιωτι
κού φόρου.

Σελ. 187— 188. Ά ντίγραφον διαθήκης.
Σελ. 189 Πρακτικόν 14 Νοεμβρίου (;) 1903 θεωρήσεως λ]σμών 

τριών ετών.
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Σελ. 190. ΓΙρακτιπά 30 Νοεμβρίου 1908 διορισμού τετραμελοΰς 
επιτροπής προς εξέλεγξιν των λ]σμών οίκοδομήσεο.ίς σχολείου.

Σελ. 191. 16 Νοεμβρίου 1907 « . συνελθόντων των τριών σω
ματείων ') τής έν Έξαστέριο Έλλην. Ό ρ θ .  Κοινότητος εις έκτακτον 
συνεδρίαν υπό την προεδρείαν τής Α. Σεβ. του Μητρ. 'Αγ. Σηλ. κ. 
Διον. έξηλέγχθησαν οι λ]σμοί τής διαχειρίσεως τής δέκατης του έτους 
1907 . . . εύρέθησαν έκτος των έξόδοον μετά τής αγοράς τής είρημέ- 
νης δέκατης των άνερχομένης εις γροσ. 94.200, περίσσευμα γρόσια 
80.840 άφαιρουμένων των μπακιέδων 1603 καί 1085 γροσίων δοθέν- 
των δι’ ίγιανέ 1 2) καί διαφοράν νομίσματος 8 (;) εις μετρητά γρόσια 
63.634 άπεφασίσθη παμψηφεί υπό των σιοματείιον νά παρακληθή ό 
κ. Δ ΓΙόνιας νά δεχθή τάς άνω 63-634 όστις καί λαβών έδωκε τό 
άπαιτοΰμενον χρεωστικόν όμόλογον, ωσαύτως άπεφασίσθη νά χρησι- 
μοποιηθώσι διά την άποπεράτο)σιν τής ημιτελούς Σχολής τής οποίας 
αί έργασίαι θά  άρχίσισσι τό Πάσχα. Μ ε θ ’ ο διελΰθη ή συνεδρία».

'Ο Πρόεδρος Τα τρία σωματεία
'Ένδεκα υπογράφουσι

Σελ. 192— 193. Λ]σμός 1904— 1905.
Σελ. 194. Πρακτικόν 2 Αυγ. 1905 έξελέγξεως λ]σμών, αλλαγής 

δυο μελών τής επιτροπής καί άπόφασις διά σΰναψιν δανείου 50 λιρ. 
προς τοποθέτησιν τής γρηπίδος καί τής στέγης τής σχολής.

Σελ. 1905. Πρακτικόν 8 Μαρτίου 1909 εκλογής εξελεγκτικής 
επιτροπής ής εργον ή έξέλεγξις τών λ]σμών τής δέκατης τοϋ 1908. 
Υπογράφουν ό Σηλυβρίας Διονύσιος καί δεκαπέντε ύπογραφαί τών 
τριών σωματείων.

Σελ. 196— 199. Λ]σμός 1905—1906. Πρακτικόν έξελέγξεως λ]σμώ»ν 
επιτρόπων καί άναδιορισμός αυτών.

Σελ. 205—201. Λ]σμός 1906. Εις τά έσοδα, από μηρά 14.289, από 
νέα μπιλέτα 6318.

Σελ. 202. Δυο πρακτικά εκλογών επιτρόπων εκκλησίας καί 
εφόρων.

Σελ. 203— 204. ’Αρχιερατική εγκύκλιος αχρονολόγητος διά νά μή 
παρατείνεται ή διάρκεια τών αρραβώνων καί μή άνοίγωσι τά καφε
νεία πριν απόλυση ή εκκλησία.

1) Ε π ιτ ρ ο π ή  έκκλησίας, εφορεία Σχολών, Μονκταροδημογ«ροντία.
2) Λ. Τ. "Ερανος κυβερνητικός.
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Σελ. 205. Βιβλίον παρουσίας. Συνεδρίασις τής εν Έξαστέρφ Κοι
νοτικής συνελεΰσεως. Τή 17 Φεβρουάριου 1908.

ύπογράφουσι είκοσι εννέα.

Σημ. άντιγρ. επίθετα ίδιάζοντα μεταξύ των ύπογραφομένων : 
Γεμεντζόπουλος, Πόνιας, Χαϊλάς, Σουγιολτσής.

Σελ. 206— 207. Ισολογισμός τού έτους 1907 — 1908. Εις τά έσο
δα : παγκαριού 17.4-14 «κεχαγιάν» μηρά 8502 πωλήσεως κηρίων (Πά
σχα) 2103 διάφορα μνημόσυνα στέφεις βαπτίσεις κλ. 11720. Εις τάς 
δαπάνας μισθοί τριών διδασκάλων 14640 δυο διδασκαλισσών 5668.

Σελ. 208. Πρακτικά 2 Αύγουστου 1908 διά την εξέλεγξιν των 
λ]σμών τής 'ίεράς Εκκλησίας.

Μ. Α. Σ,
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Νεομάρτυρες Θράκης. Σχετικώς μέ όσα γράφομεν διά τον Νε- 
ομάρτυρα Δήμον 1), 6 Μητροπολίτης Έλευθερουπόλεως κ. Σωφρόνιος 
μάς πληροφορεί δτι κατά τό 1915 μεταβάς, κατά την πατριαρχικήν 
αποστολήν προς συγκράτησιν τοϋ πληθυσμού από τής φυγής, εις τό 
παρά τό Ουζούν κιοπρού χωρίον Ίμβρίκ  τεπέ (Ίμβρίας μετονομασθέν 
επί τής Ελληνικής κατοχής) έπεσκέφθη την οικίαν τού νεομάρτυρος 
Δήμου διατηρουμένην μετ’εύλαβείας παρά των απογόνων του Ό  πρω- 
θιερεύς ’Ιωάννης είχε προτείνει την έκ Σμύρνης μετακόμισήν των λει
ψάνων αυτού, αλλά δεν εύρε προθύμους τούς συγχωριανούς.Ό αυτός, 
κατ’ ειδήσεις τοϋ έκ Σμύρνης ιατρού κ. Μιχ. ΓΙερπινιά, προσθέτει δτι 
ό τάφος ήτο εν Σμύρνη εις τον περίβολον τοϋ ναού τοϋ Ά γ .  Γεωρ- 
γίου (προ τής βόρειας πύλης αυτού), όπου άλλοτε ήτο νεκροταφείων. 
'Η  επιτύμβιος μαρμάρινη πλάξ μέ ωραία κοσμήματα, περιβαλλόμενη 
διά σιδηράς κιγκλίδος έφερε τετράστιχον επίγραμμα άρχομένη ώς εξής, 
«Δήμος δήμους εξέστησε» καί δτι έσώζετο ιδιαιτέρως τό άγιον λεί- 
ψανόν του.

Ή κατά τής Θράκης επιδρομή των Σαρακηνών τω 829.—
Ό  καθηγητής κ. Ί .  Παπαδόπουλος εις την «Επετηρίδα Βυζ. Σπουδών» 
(Τόμ. ΙΖή 1941, σ. 195— 197) αναφέρει, δτι εις την ιστορίαν ΙΙαπαρη- 
γοπούλου-Καρολίδου (τόμ. δ σελ. 235) κακώς άναφέρεται δτι περί τά 
τέλη τοϋ 829 οι Σαρακηνοί επετέθησαν κατά τής Θράκης (βασιλεύον 
τος τού Θεοφίλου) καί δτι ήττήθησαν υπό τού στρατηγού τού θέμα
τος τούτου Κωνσταντίνου Κοντομύτου. Τήν εξακρίβωσιν τής εΐδήσεως 
ταύτης παρέλαβον έκ τής H isto ire  du Bas E m p ire  τοϋ Lebeau, (P a
ris  1770, τόμ. XIV, σελ 439, 4— 20), δστις έχων ύπ’ δψιν τούς 
Μετά τον Θεοφάνη, άγνοών τά πράγματα καί μή κατέχων τελείως 
τήν Ελληνικήν παρεμόρφωσε καί διεστρέβλωσε τά πάντα  καί ενώ 
έπρόκειτο περί τού εν Μ. Ά σίφ  θέματος τών Θρακησίων σημειοΐ 
Θράκην καί άγνοών τήν φράσιν Μ  ναών λείαν ποιεΐν, παρεμορφωσεν 
αυτήν όρθογραφικώς φαντασθείς οτι πρόκειται περί τής Μοισιας.

1) «Θρακικά» τόμ. Γ  σελ. 375.
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Έ π ί  αναπεπταμένης πεδιάδος τής μεσημβρινής Θράκης, περί τά 
15 χλμ. από τής παραλίας τής Άλεξανδρουπόλεως (Δεδεαγάτς), προς 
δυσμάς τοϋ ποταμού "Εβρου καί επί τής Έ γνατ ίας  όδοΰ (Via Egna- 
tia), σορζονται τά ερείπια τής Τραϊανουπόλεως, την οποίαν έκτισεν ό 
αΰτοκράτωρ Τραϊανός μετά το τέλος τοϋ Δακικοΰ πολέμου ro 107 μ 
X., επί τής αρχαίας Δορίσκου, κείμενης εν τη χώρρι των Κικόνο^ν.

Πότε κατεστράφη ό Δορίσκος καί υπό τίνος δεν είναι γνωστόν. 
Κατά πάσαν πιθανότητα ό Δορίσκος ήτο αρχαιότατου θρε/κικύν πό- 
λισμα, τό όποιον, όπως αναφέρει ό Η ρ ό δ ο τ ο ς 1), όταν 6 Δαρεΐος έξε- 
στράτευσε τό 512 π. X. κατά των Σκυθάίν, ένεκα τής όχυράς θέσειος 
του, περιέβαλε δι’ όχυρωτάτου τείχους καί διοιρισεν ύπαρχον αϋτοΰ 
τον «Μακσάμην τον Μεγαδόστεω», άνδρα Πέρσην, έγκαταστήσας εις 
αυτό Περσικήν φρουράν. «Τείχος τε έδέδμητο βασιλήϊον τοϋτο τό δή 
Δορίσκος κέκληται καί ΙΙερσέων φρουρή εν αυτφ κατεστήκεε υπό 
Δαρείου εξ εκείνου του χρόνου, έπεί τε επί Σκύθας εστρατεΰετο» 1 2 3).

ΤΗτο δέ τόσον μέγας ό περίβολός του, ώστε κατά τον ΙΙλίνιον 8) 
ήδΰνατο νά περιλάβη 10.000 άνδρας.

Τά 480 π. X. διερχόμενος έκεΐθεν ό Ξέρξης, δτε επήρχετο κατά 
τής Ελλάδος, έμέτρησε καί έπεθεώρησε τον στρατόν4 * * *) του, χρησιμο- 
ποιήσας προς τοϋτο τό υπό τοϋ πατρός του άνεγερθέν φροΰριον.

Μετά την ήτταν των ΙΊερσών καί την άναχώρησιν αυτών έκ τής 
Ευρώπης, δ Δορίσκος περιήλθεν εις χεΐρας των Θρακών. Βραδϋτερον 
κατελήφθη υπό Φιλίππου τοϋ Μακεδόνος μετά τοϋ Σερρείου άκρωτη-

1) 'Ηροδότου VIΤ, 105.
2) Η ρο δό το υ  V II ,  59.
3) Π?ανίου, Nat. Hist. IV, 43.
4) Η ρ ο δ ό το υ  VII,  60 .--Διοδώρου Σικελιώτου ; « Ώ ς  δ ’ ήκεν (Ξέρξης) εις

Δορίσκον έ ντουί) α μ,ετεπέμπετο τό ναυτικόν, ώστε άμιροτέρας τάς δυνάμεις είς
ένα τόπον άΰροισΟήναι'  έποιήσατο δέ καί τήν έξέτασιν τής στρατιάς άπάσης.
Θ ρ φ κ ι η ά Ι Η ' . 12
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ρίου, υπό δέ των αρχαίων συγγραφέων άναφέρεται ώς ά'σημόν τι χω- 
ρίον. ΤΗτο δέ τόσον άγνωστος, ό^στε ο Αισχίνης ομίλων περί τοϋ Δη
μοσθένους λέγει : «Ούτος έστιν ό έξευρών (δηλ. δ Δημοσθένης) Σέρ- 
ρειον Τείχος *) και Δορίσκον και Έργίσκην 3) . . . χοορία ών ουδέ τά 
ονόματα ήδημεν πρότερον». Οι Αθηναίοι όμως φαίνεται δτι απέδιδον 
μεγάλην σπουδαιότητα εις τά χωρία ταΰτα, τά όποια έθεώρουν απα
ραίτητα διά την άμυναν κα'ι συγκράτησιν των έν Θράκη κτήσεων 
των. Διά τοΰτο, όταν Φίλιππος ο Μακεδών κατέλαβεν αυτά, τό 340 
πρ. X., ήγέρθη ή φωνή τοΰ Δημοσθένους, οστις εις τον τέταρτον Φι
λιππικόν του λέγει : 3) «Ό ράτε Σέρρειον και Δορίσκον ταΰτα γάρ 
πρώτα ωλιγορήθη μετά την ειρήνην, α πολλοΐς ύμΐν ουδέ γνώριμα 
έστιν ίσως* ταΰτα μέντοι έαθέντα και παροφθέντα Θράκην και Κερ- 
σοβλέπτην 4), σύμμαχον ά ν θ ’ υμών».

Βραδότερον κατελήφθη δ Δορίσκος ΰπο Φιλίππου τοΰ Ε' τό 200 
π. X. μετά τών πόλεων Αίνου καί Μαρωνείας °), έ'κτοτε δέ δέν μνη- 
μόνεΰεται πλέον.

Τοΰ Δορίσκου οΰδέν ίχνος περιεσώθη μέχρις ημών. Διά τοΰτο 1 2 3 4 5

1) Ά κρωτήριον τής μεσημβρινής Θράκης, μεταξύ Μεσημβρίας καί Ζώνης 
(Ή ροδ. V II,  59). Φαίνεται δτι, π α ρ ’ αυτό υπήρχε καί πολίχνη μετά τείχους, εξ 
ου καί ή ονομασία Σέρρειον Τ είχος, τό όποιον έκυριεΰΰη υπό Φιλίππου του 
Μακεδόνος, έξαναγκάσαντος την φρουράν τών ’Α θηναίων νά έκκ ένωση αυτό τό 
346 π. X. (Δημοσθ. Περί 'Αλοννήσου 36—37 — Κατά Φιλίππου Δ', 8). ΤοΟ 
Σερρείου Τείχους σώζονται αρκετά ερείπια.

2) Πού έκειτο ακριβώς δέν ε ίναι έξηκριβωμένον. Ό  'Αρποκροτίων μνη
μονεύουν αυτήν λέγει δτι «ώνόμασται από Έ ργίσκου  τοΰ Ποσειδοΰνος καί "Αβης 
νύμφης>, δέν ορίζει δμως την ΰέσιν αυτής. Κατά τόν Κ. Μυρτίλον Ά ποστολί-  
δην, ήτο Θρακικός τις συνοικισμός ονομαζόμενος κατά τινα επιγραφήν ’Έ ργισοα  
επί τοΰ οποίου επί μακεδονοκρατίας ίδρύΟη επί ’Αντιπάτρου ή Λυσιμάχου υπό 
‘Ελλήνων άποίκων ή πόλις Βερόη, ή μετά ταΰτα Τραϊανή Αύγούστα (νΰν Σ χά
ρα Ζαγόρα έν Βουλγαρία), Β. Α. τής Φιλιππουπόλεως, Πολύ π ιθα νόν  ή Έ ρ γ ισ -  
σα αύτη νά ε ίναι ή αυτή μέ την Έ ργ ίσκη ν ,  ύ π ’ άλλην κατάληξιν, την οποίαν 
τινές τοποθετοϋσι δπου τό Σερέντιον ή Σιρέντζιον τών Βυζαντινών επί τών 
όρέων τής Στράντζας, Β. Δ. τών Μέτρων (νΰν Τσατάλτζα), επί τών υπωρειών 
τοΰ Μικρού Αίμου (Κ. Μυρτίλου Ά ποστολίδου, Συλλογή επιγραφών άνευρε- 
θεισών έν Τραϊανή-Αύγούστη κτλ. «Θρακικά», τύμ. Η '  σελ. 69 καί εξής).

3) Δημοσθένους Φιλιππικός Δ', X, 133.—ΙΙρβλ. καί Φιλιωπικόν Γ ' IX, 114.
4) Βασιλεύς τών Όδρυσών, διαδεχθείς  νεώτατος τόν πατέρα χου Κότυν 

τόν Α', άποθανόντα  τό 395 π. X. Κ ατ’ άρχάς πολέμιος τοον Ά ΰηνοπων κατά 
Φιλίππου τοΰ Μακεδόνος, έπειτα όμως σύμμαχος καί φίλος αυτών, κατά τοΰ 
κοινού έχθροΰ, άπέθανε τό 340 π. X. μετά βασιλείαν 20 περίπου ετών.

5) Τίτου Λιβίου XXXI, 16, 4.
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καί ώς προς την ακριβή τοποθεσίαν τής διαδεχθείσης αυτόν Τραϊα- 
νουπόλεως, διάφοροι γνώμαι υπήρχαν παρά τοις νεωτέροις. Τινές πα- 
ρεδέχοντο αυτήν κειμένην επί τής άριστεράς όχθης τοϋ "Εβρου ποτα- 
[ΐοϋ μεταξύ των ' Ϋ ψάλών (των αρχαίων Κυψάλων) καί τοΰ Διδυμοτεί
χου, όπως δ Spriiner, ό γεωγράφος Κεΐπερτ, άλλοι δέ αλλαχού 3). 
Μετά τάς επί τόπου όμως γενομένας ερευνάς προ 65 περίπου ετών 
υπό τού Albert Dum ont, εταίρου τής εν Ά θ ή ν α ις  Γαλλικής ’Αρχαι
ολογικής Σχολή:, έπειτα δέ Διευθυντού αυτής, ούδείς πλέον αμφιβάλ
λει περί τής άκριθούς τοποθεσίας αυτής. Κεΐνται. τά ερείπια τής Τρα- 
ϊανουπόλεως μετοξύ των σημερινών χωρίων Λουτρός (τουρκιστί Λι- 
τζάκιοϊ) καί Ρουμζίκ ή Ούρουτζίκ, εις τό όποιον εδόθη τό άρχαίον 
όνομα Δορίσκος καί εκτείνονται επί μιας καί πλέον λεύγας (4.000 πε
ρίπου μέτρα) ’Απέχουν δέ από μέν τού πριυτου 15 20 λεπτά τής
ώρας, από δέ τού δευτέρου περί τάς δύο ώρας.

Τό υλικόν τών ερειπίων αυτής έχρησιμοποιήθη διά την κατα
σκευήν φρουρίων εις Φέρετζικ καί Αίνον.

Τά μόνα σωζόμενα ερείπια αυτής είναι ρωμαϊκός σταθμός (sta- 
tio), όπου έγίνετο αλλαγή τών ίππων, ήμικατεστραμμένος καί έπιγρα- 
φαί τινες τών ρωμαϊκών χρόνων καί βυζαντινή τις επιγραφή, εκ τής 
οποίας άποδεικνύεται ο τι κατά τύν μεσαίωνα εκαλείτο Τραϊανούπο- 
λις Ή  επιγραφή αΰτη είναι ή μΰνη φέρουσα τό όνομα τής επαρχίας 
'Ροδόπης, είναι εντετειχισμένη εις τινα βρύσιν δεξιά τής από Λορίσκου 
(προόην 'Ρουμτζούκ) εις λουτρόν άγούσης οδού, έχει δέ ώς εξής 3) : 1 2

1) Πρβλ. X. Σακελλαριάδου, Πόλεις καί Οέσμια Θράκης καί ‘Ιωνίας έν 
τη άρχαιότητι,  Ά ά η ν α ι  1929, σελ 67.

2) Albert Dumont, Inscriptions et monum ents  figures de la T hrace, άριθμ. 
107, Paris 1876.
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’Ή το ι : Έ ν  Τραϊανουπόλει, Θέμα Μακεδονίας

**

Έ κ  τής αρχαίας ιστορίας τής Τραΐανουπόλεως σχεδόν οΰδέν γνωρί- 
ζομεν, πλήν τοΰ δτι ήτο αυτόνομος πόλις, διοικουμένη κατά τό Ε λλη ν ι
κόν σύστημα υπό Βουλής καί Δήμου καί των άλλων αρχών, όπως δλαι 
αι επί ρωμαιοκρατίας 'Κλληνικαί αυτόνομοι πόλεις, καί δτι άκμάσασα 
ενωρίτατα ώς εκ τής επικαίρου θέσεους της, παρεχωρήθη, κατά τον 
Κεδρηνόν 1), μετ’ ολίγον υπό τοΰ ίδρυτοϋ αυτής εις φίλον του άτυχή- 
σαντα, δπως νέμεται τάς προσόδους της μέχρι τέλους τής ζωής του. 
«Φίλου τίνος αΰτοΰ ποτέ (τοΰ Τραϊανού) διαβληθέντος, ώς επίβου
λου καί τους τε οφθαλμούς έκκεντηθέντος υπό των ϊδίιον χειρών καί 
τό γένειον αποπειραμένου, έπεί τυφλός προς Τραϊνόν είσήχθη πολλά 
λυπηθείς επί τφ αΰτοΰ φίλορ πόλιν ήν έκτισεν επί τφ όνόματι αΰτοΰ

1) Κεδρηνοΰ, Τόμ. Α' σελ. 436, εκδ. Βόννης.
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την νΰν Τραϊανοΰπολιν, τούτον κατοικτείρας, ώς δεσπότην τής πόλεως 
έκεΐσε άπέστειλεν έως τής αύτοΰ τελευτής θεραπείαν αύτοΰ πάσαν 
ποιησάμενος».

Σΰγχυσις τής παρά τον "Εβρον Τραΐανουπόλεως (ad H ebrum ) 
προς την Τραϊανήν Αΰγοΰσταν, την πρότερον καλουμένην Βερόην 
(νΰν Στάρα-Ζαγόρα έν Βουλγαρία), μετονομασθεισαν οΰτω από τοΰ 
Τραϊανού (98—117 μ. X.), κειμένην Β. Α. τής Φιλιππουπόλεως υπό 
τάς υπώρειας τοΰ Μέσου Αίμου (Άνθαίμου) δεν είναι δυνατόν νά γί- 
νη, κ α θ ’ όσον, όπως εΐπομεν ή Τραϊανοΰπολις απέχει από μέν τής 
παραλίας τοΰ Αιγαίου πέλαγους περί τά 15 χιλμ. καί περί τά 20 προς 
δυσμάς τοΰ "Εβρου. Έ π ί  πλέον δ κάτοικος αυτής ονομάζεται Τραϊα- 
νεΰς, δ δέ τής Τραϊανουπόλεω; Τραϊανο(υ)πολίτης. Τέλος το όνομα 
Τραϊανή-Αυγοΰοτα δεν ήδυνήθη νά επικράτηση, έπικρατήσαντος τοΰ 
παλαιοΰ ονόματος της, οπότε κατά την υπό τοΰ Διοκλητιανοΰ (284— 
305 μ. X.) γενομένην διοικητικήν δργάνωσιν περιελήορθη έν τη έπαρ- 
χία Θράκης, υπό δέ τοΰ Ά μμιανοΰ  Μαρκελλίνου ονομάζεται μετά τής 
Φιλιππουπόλεως Βέροια λαμπρά (T h rac ia  quam  Philippopolis  et Be- 
roea am plae c iv i ta tes  e x o r n a n t ) 1 2 3).

** *

Ή  Τραϊανοΰπολις ήκμασεν επί των ρωμαϊκών χρόνων, ιδίως δέ 
έπί τοΰ αύτοκράτορος Σεπτιμίου Σεβήρου (193—211 μ. Χ·), έπί δέ τοΰ 
Διοκλητιανοΰ άνεδείχθη πρωτεύουσα τής ‘Ροδόπης, μιας των έξ έπαρ" 
χιών, εις τάς οποίας διηρέθη ή Θράκη, άκμάζουσα μέχρι τοΰ έκτου 
αΐώνος. ‘Υπό τοΰ ‘Ιεροκλέους3) άναερέρεται ώς μία ταίν 7 πόλεων 
τής αυτής επαρχίας υπό ηγεμόνα, κατά δέ τον Προκόπιον 4) δ αΰτο- 
κράτωρ ’Ιουστινιανός (527— 565) έπεσκεΰασε τά τείχη αυτής.

Εις τά Εκκλησιαστικά χρονικά μνημονεύεται ώς έδρα έπισκόπου 
περί τά τέλη τοΰ τετάρτου αΐώνος, ώς μητρόπολις δέ τουλάχιστον

1) Ά μ μ .  Μαρκελλίνου X X I I ,  4,12.—Ό  γεωγράφος Κλαΰδιος Πτολεμαίος, 
άκμάσας περί, τά μέσα τοΰ δευτέρου μ. X. αΐώνος δεν μνημονεύει την πόλιν· 
Εις τύ οδοιπορικόν δμως τοΰ Ά ντω ν ίνο υ  αναγράφεται Beroa, εις δέ τήν Tahu- 
la Peutingereana, Berone.

2) Πλειότερα βλέπε ; Ά θ .  Σαμοθράκη, Λεξικόν Γεωγραφικόν καί ' Ισ το 
ρικόν της Θράκης έν λέξει : Βερόη.

8) Ίεροκλέους Συνέκδημος 684-
4) Προκοπίου Περί Χτισμάτων IV, 11.
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από ιών αρχών τοϋ πέμπτου αίώνος. Βραδΰτερον εις την επί τής βα
σιλείας τοΰ ’Ανδρονίκου ΙΙαλαιολόγου του Γέροντος (1242— 1328) 
συνταχδεΐσαν εκδεσιν, άναφέρεται ότι αντί τής 37ης σειράς τήν ο
ποίαν κατεΐχεν επί Λέοντος τοΰ Σοφοϋ (886 - 912) κατέλαβε τήν 
44ην καί δτι δ μητροπολίτης αυτής έλέγετο Μαρωνείας πάσης 'Ροδό
πης, εχων υπό τήν δικαιοδοσίαν του 8 έπισκοπάς 1).

Ό  χριστιανισμός φαίνεται δτι ένωρίτατα διεδόδη εις τήν Τραϊα- 
νοΰπολιν, άφοΰ καί μάρτυρες άναφέρονται γεννηδέντες εν αυτή,όπως 
ή μάρτυς Γλυκερία, περί τής οποίας κατωτέρω.

Περί τά μέσα τοϋ τετάρτου αίώνος μνημονεύεται επίσκοπος αυ
τής Θεόδουλός τις ή Θεόφιλος «άγαδός καί ορθόδοξος», δστις συκο
φάντη δεις υπό των Ά ρειανών καί δικασδείς τό 337 επί τοϋ αϋτο- 
κράτορος Κωνσταντίνου, έσώδη διά τής φυγής.

Κατά τήν εν Κωνσταντινουπόλει Πέμπτην Οικουμενικήν Σύνο
δον τό 553 μνημονεύεται επίσκοπος αυτής όνόματι Έλεϋσιος Κατά 
δέ τήν δευτέραν έν Νίκαια Σύνοδον επίσκοπος αυτής υπογράφεται 
«Γρηγόριος αμαρτωλός πρεσβϋτερος καί εκπρόσωπος τοϋ δρόνου Τρα- 
ϊανουπόλεως τής Θρακών χοδρας».

Τό 1285, κατά τήν έν Βλαχέρναις Σύνοδον, μνημονεύεται μητρο
πολίτης αυτής ’Ιωάννης, υπογράφομενος : « Ό  ταπεινός μητροπολίτης 
Άναστασιουπόλεως πρόεδρος Τραϊ,α νουπόλετος καί ύπέρτιμος», ολί
γον δέ βραδΰτερον τό 1292 εις τύν Συνοδικόν τόμον τής Λατίνων αί- 
ρέσεως δ «Τραϊανουπόλεως Ιωάννης» .

Τον Αύγουστον τοϋ 1347 επί πατριάρχου Ίσιδιόρου παρεχωρήθη 
εις τύν Μητροπολίτην Τραϊανουπόλεως ή Μοσυνοΰπολις, «εως άν 
Θεοϋ δόντος εις έαυτήν έπανέλθη ή κατ’ αυτόν άγιιοτάτη Μητρό- 
πολις».

Τύν Μάϊον τοϋ 1351 ή Τραϊανοΰπολις παρεχωρήθη εις τον μη
τροπολίτην Σερρών, τό δέ 1353, λόγω έπιδόσεώς παρεχοορήθη εις 
τήν Τραϊανοΰπολιν, εφ’ όρου ζωής, ή χηρεΰουσα ’Εκκλησία Περι- 
θεωρίου.

1) Αί έπισκοπαί αύται ήσαν : α') ό Διδυμοτείχου, β') ό Μάκρης, γ ') ό 
Μοσυνουπόλεως, δ') ό ’Αναστασιουπόλεως, ε') δ Πόριον, στ') ό Ξάνθης, ζ ') ό 
Περιθεωρίου, η') ό Θεοδωρίου. ('Ράλλη καί Ποτλή, Σύνταγμα Θείων καί ' Ι ε 
ρών κανόνων, Τόμ ε' σελ. 456, 474, 500.— Μητροπολίτου Σάρδεων Γερμανού, 
Ε π ισ κοπ ικο ί  κατάλογοι των επαρχιών τής ανατολικής καί δυτικής Θράκης 
«Θρακικά» Τόμ. VI σελ. 125 καί εξής.— Μιλτιάδου Σταμούλη, Συμβολή είς τήν 
Ιστορίαν τών ’Εκκλησιών τής Θράκης, «Θρακικά» τόμ, XVI, σελ. 174 καί εξής.
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Μετά 20 έτη διά Συνοδικής πράξεως τό 1371 παρεχωρήθη και 
πάλιν εις τον μητροπολίτην Σερρών.

Μετά παρέλευσιν 200 περίπου ετών μνημονεύεται μητροπολίτης 
αυτής, ύπογραφόμενος Γαβριήλ «(5 ταπεινός Μητροπολίτης Τραϊα- 
νουπόλεως ήτοι Μαρο>νείας» ( L565), κατά την προς καθαίρεσιν Σύνο
δον τοϋ πατριάρχου Φωάσαφ,

Τελευταίος μητροπολίτης αυτής μνημονεύεται τό 1583 ό Ίωάσαφ. 
’Έκτοτε δ τίτλος τοϋ Τραϊανουπόλεως εδίδετο ψιλωνύμως, όπως εις 
τον ΙΙαρθένιον τό 1795, τον ’Ά νθ ιμ ο ν  τό L381 πρωτοσύγγελλον τοϋ 
Α γ ίο υ  Μαρωνείας Δανιήλ (1821 — 1838) «-επί ψιλφ δνόιιατι τής πάλαι 
ποτέ διαλαμψάσης επισκοπής Τραϊανουπόλεως προς έπίσκεψιν πνευ
ματικήν καί επιτροπικήν διοίκησιν τής επαρχίας αύτοϋ» Χ).

** *

ΤΙ Τραΐανούπολις, όπως εΐπομεν ανωτέρω, υπήρξε πατρίς τής 
μάρτυρος Γλυκερίας, ή οποία έμαρτύρησε τό 177 επί Άντωνίνου. Ά ρ - 
νηθεΐσα νά προσκύνηση εις τά είδωλα, υπεβλήθη υπό τοϋ έπαρχου 
Σαβίνυυ εις μαρτύρια, έπειτα έρρίφθη εις τάς φύλακας. Κατά τήν πα- 
ράδοσιν, ’Άγγελος Κυρίου έφερε τροφήν εις αυτήν, όταν δέ βραδύτε- 
ρον έρρίφθη ή μάρτυς εις κάμινον πυρός, δρόσος έσβυσε τάς φλόγας. 
Τότε εξεδάρη καί έρρίφθη βορά εις τά άγρια θηρία.

Τό λείψανον τής μάρτυρος Γλυκερίας έτάφη εις τήν Ήράκλειαν 
τής Θράκης, οπού καί ναός άνηγέρθη έπ’ δνόματι αυτής, τον όποιον 
πυρπολυθέντα άνφκοδόμησεν ό αύτοκράτωρ Μαυρίκιος τό 551.

ΤΙ μνήμη της έοτάζεται υπό τής ’Ορθοδόξου Ελληνικής Ε κ κ λ η 
σίας τήν 13 Μαΐου 3).

*:μ *

Πότε ακριβώς κατεστράφη ή Τραΐανούπολις δεν είναι γνωστόν. 
Κατά πάσαν πιθανότητα κατεστάφη μετά των πόλεων : Φιλιππουπό- 
λεοσς, ‘Ραιδεστοϋ, ΙΙανίου, Πλθ)τινουπόλεως, Γαριουπόλεως καί άλλων 1 2

1) Σάρδεων Γερμανού, ’Επισκοπικοί κατάλογοι τής Ά ν α τ .  καί Δυτ. .Θρά
κης, «Θρακικά», τόμ. VI (1935) σελ. 125 καί έξης.— Τά κατά τον ’Ά ν θ ιμ ο ν  
βλέπε : Σωφρονίου Εύστρατιάδου, Μητροπο?άται Θράκης, «Θρακικά». τόμ. VIII ,  
σελ. 68 καί έξης.

2) Συναξαριστής Νικοδήμου, ’Έ κ δ .  ‘Ρ αψτάνη  1868, τόμ. Γ '  σελ. 36.



κατά την επιδρομήν των Βουλγάρων υπό τον ηγεμόνα αυτών τό 
1204— 1205.

Έ κ  του Βιλλεαρδου'ί'νου 1) πληροφορούμενα δτι ή Τραϊανοΰπο- 
λις μετά τής Μάκρη; καί Φερρών παρεχωρήθη υπό των Σταυροφόροον 
εις τον Anseau de Courselles, αναφέρει δέ αυτήν μέ τάς παραλλαγάς: 
T ram op le  καί T rah inop le .

Ό  Ιω ά ννη ς  Καντακουζηνός ( I 341 — 1391) αναφέρουν αυτήν λέ
γει δτι επί τής εποχής του ήτο «πόλις κατεστραμμέτη από παλαιών 
ετών».

Μόνον υπό έκκλησιασικήν έπσψιν συναντώμεν τό όνομα αυτής 
αυτής εις τά Εκκλησιαστικά χρονικά, όπως εΐπομεν ανώτερου, καί 
τοΰτο διδόμενον ψιλωνΰμως ως τίτλος «μητροπολίτου Τραϊανουπό- 
λεως», διά τό παρελθόν αυτής μεγαλείου.

Μετά τήν άλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως υπό των Λατίνων τό 
1204, ή Τραϊανούπολις, κατά τό Λατινικόν Συνταγμάτων τής Ε κ κ λ η 
σίας τής Θράκης1 2) μνημονεύεται ως έδρα ’Αρχιεπισκόπου Λατίνου 
(Archiepiscopus Trai'apolitano), έχοντος υπ’ αυτόν τον επίσκοπον 
τής Αίνου (Episcopus Aeniense) ώς τιτουλάριος δέ τουλάχιστον μέ
χρι του 1592. Ώς αρχιεπίσκοποι δέ αυτής μνημονεύονται δυο : ό La- 
dislaus καί ό B enedic tus  (1493) 3).
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* *

Κατωτέρω παρέχοομεν τάς όλίγας έπιγραφάς αΐ όποιαι έδημοσιεΰ- 
θησαν μέχρι σήμερον :

3Ayoi'&fj τυχ?/.

*Υπέρ  ΰωτηρίας καί νείκης 
■ Αντοκρατόρων Καιοάρων Λ.

Σεπτιμίον Σεουηρον Περτίνα-  
5 κος καί Μ. Ανρηλίον  ’Αντωνείνου

1) Ville - H ardou in  : Conquete de Constan t inople  (“Εκδ. F irm in  Didot 
freres et Cie 1874 L X X X V I § 382. σελ. 345.

2) Μ. Σταμούλη, Συμβολή εις τήν ‘Ιστορίαν των Ε κ κ λ η σ ιώ ν  τής Θρά
κης, «Θρακικά», έτος 1940, τόμ. X IV , σελ. 216.

3) Αυτό σελ. 216 κ » ί 218.
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Σεβαστών και Π. Σεπτιμίον Γέτα  
Καίοαρος . . . και ’Ιουλίας
Δόμνας Σεβαστής και Πλαντίλλας 
και σύμπαντος αυτών οίκον,

10 ήγεμονεύοντος της Θρακών έ-
παρχείας Κ. Σικινίον Κλάρον Πο

η πρώτη Τραϊανουπόλεως φυλή 
άνέστησεν άρξαμένη από ταν- 
της της στήλης τά έξης μεί- 

15 λια' τό μίλιον τρίτον από
της στήλης . . . Κελέββαι καί Διο-

κώμαι τό ήμιμείλίον τό 
από τον τείχους τών Σαμοϋράκων' 
από τής στήλης καί άλλα δύω μεί- 

20 λια . , . 5ος μέχρις αΕβρον π ο 
ταμού' τό τό μείλιον εργάζον
ται αι κώμαι αί άρξάμεναι' 'Ρούπτονλος

Α κολουθούν ακόμη 6 σειραί, ΐάς οποίας κατεστραμμένας ως επί 
τό πλεΐστον, παραλείπομεν 1).

Έ κ  τής Ιπιγραφής ταΰτης, περιεχοΰσης ψήφισμα, πληροφορου- 
μεθα δτι ήγεμονεύοντος «τής Θρακών επαρχίας» του Κ. Σικινίου 
Κλάρου έγιναν υπό διαφόρων χωρίων τής Θράκης έργασίαι επί τής 
Έ γνατίας όδοϋ, διερχομένης διά τής Τραϊανουπόλεως, προεξαρχοΰσης 
τής «πρώτης Τραϊανουπόλεως φυλής».

Πληροφοροΰμεθα επίσης δτι πολλαί Θρακικαί πόλεις ύποδιη- 
ροΰντο εϊς φυλάς. ΕΙς την Φιλιπποΰπολιν π. χ. ύπήρχον πολλαί φυλαί 
χαρακτηριζόμεναι έκ τής λατρευομένης υπ’ αυτών θεότητος, όπως λ. χ. 
Άσκληπίας φυλή, ’Αρτεμίσιας φυλή κτλ. ή έξ άλλων έπιτοπίων ονο
μασιών όπω ς: Κενδρισεΐς έν Φιλιππουπόλει κτλ. 1 2). Εις την Πέρινθον 
άναφέρονται εννέα τουλάχιστον φυλαί, ύποδεικνυόμεναι δι’ άριθμητι-

1) Έδημοσιεύ-θη εις τό Annuaire des E tudes  Grecques 1873. σελ. 98 ύ π ’ 
άριίϊμ. 5.— ’Επίσης υπό A. D um ont : Inscriptions et monum euts  figures de la 
Thrase, Paris 1876 ύ π ’ άριθμ. 110.— Π ρβλ. καί Σπήλιου X. Σακελλαριάδου, 
Πόλεις καί ·θέσμια Θράκης καί Ιω ν ία ς ,  Τόμ. Α' Θράκη, 1929 σελ. 266 καί εξής.

2) «Θρακικά» Β', σελ. 19.
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κών επιθέτουν ώς λ. χ. φυλή δεύτερα, φυλ->\ τέταρτη Εύανθίς. Ε π ίσ ης  
καί διαίρεσιν των κατοίκων εις φυλάς δνομαζομ ένας «Γελεΰντας», 
«Αίγικορεΐς» κτλ. L).

2 — Μαρμάρινος πλά; υψους Ομ. 32 καί πλάτους Ομ. 76.

[AJYTOKPATOPA Α Υ Ρ Η Λ ΙΟ Ν  

ΑΝΤΩΝΕΙΝΟΝ ΣΕΒΑΣΤΟ[Ν]

..................................Η Π Ο Λ ΙΣ  1 2 3)

Τοιοϋτον αφιέρωμα φυσικόν είναι ν’ άνευρεθή εις μίαν ρωμαϊκήν 
πρωτεύουσαν δπως ή Τραϊανούπολις, ή τόσον ευεργετηθεΐσα υπό των 
ρωμαίων αύτοκρατόρων,

3 -  Α ΓΑ Θ Η  ΤΥΧΗ

Υ ΙΙΕ Ρ  Τ Η Σ  ΤΩΝ ΘΕΙΟΤΑΤΩΝ ΚΑ[Ι]

Μ ΕΓΊΣΤΩΝ ΑΥ ΤΟ Κ ΡΑ ΤΟ ΡΩ Ν  

Σ Ε Π ΊΊΜ ΙΟ Υ  ΣΕΥΡΙΡΟΥ ΠΕΡΤΙΝΑΚ[ΟΣ]

ΚΑΙ Μ Α Υ Ρ Η Λ ΙΟ Υ  Α Ν ΤΩ ΝΕΙΝΟ Υ

....................  Τ Υ Χ Η Σ  ΚΑΙ Ν Ε ΙΚ Η Σ  ΚΑ[Ι]

[ΙΟΥΛΙΑΣ] Δ Ο Μ Ν ΙΙΣ  Σ Ε Β Α Σ Τ Η Σ

..................... ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝ[ΤΟΣ]

[ΘΕΙΟΥ ΟΙΚΟΥ] Ε [Υ Δ \Ι]Μ Ο Ν [Ν ΙΑ Σ]

Ή  επιγραφή αυτή εύρεθεΐσα εις τα ερείπια τής Τραϊανουπόλεως 
τό 1900, ευρίσκεται εις τό έν Κοονσταντινουπόλει Αρχαιολογικόν 
Μουσεΐον, όπου μετεκομίσθη ολίγον μετά ταΰτα, έδημοσιεΰθη δε παρ’ 
ημών έν τή Έφημερίδι «"Εβρος» τής Άλεξανδρουπόλεως τήν 19 
Μαίου 1901, άριθμ. 556 3). ’Έχει δέ πλάτος καί ύψος τό αυτό (0, μ. 
70) πάχος δέ 0 μ. 12. Δυστυχώς ή πλάξ είναι τεθραυσμένη εις 3 τε

1) Σπηλιού X. Σακελλαριάδου, αυτόθι,  σελ. 196.
2) Albert D um ont,  αυτόθι ύ π ’ άριθμ . 109.
3) Έημοσιεΰθη ύφ’ ήμών και έν τή Revue des E tudes Greoques 1902, 

σελ, 142—143, τεύχος 64. Πανομοιότυποι· δέ αυτής ε?ς τά «Θρακικά» Τόμ. XV, 
σελ. 129,
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μάχια, των οποίων τό εν έξ αριστερών και κάτω δεν σώζεται. Τά 
γράμματα είναι μεγάλα (0 μ. 0,(5) καί ευανάγνωστα, πλήν των τελευ
ταίων γραμμών, αί όποΐαι είναι έσβεσμέναι εκ του χρόνου καί τ ή ς  

υγρασίας. Έ κ  των άναφερομένων εν αυτή προσοόπων, φαίνεται ότι 
ή επιγραφή έχαράχθη κατά τον τρίτον μ. X. αιώνα.

*
* *

Προς βορράν τής Τραϊανουπόλεως, επί λόφου βραχώδους υψηλού 
καί αρκετά απόκρημνου κατά την νότιον πλευράν (ΰψους 262) μέτρων 
υπέρ την επιφάνειαν τής θαλάσσης, κατά Κειπερτ), ύπήρχον, ως δύ- 
ναταί τις νά συμπεράνη έκ διαφόρων μαρμάρων ρωμαϊκής εποχής, 
επιστυλίων κτλ., αρχαίος ναός μετασχηματιστείς εις χριστιανικόν, π ι
θανώς σεμνυνόμενον επ’ όνόματι του 'Αγίου Γεωργίου, εις μεταγενε
στέρους δε χρόνους επί Τουρκοκρατίας εις μοναστηριού δερβισών.

Περιγραφήν του μοναστηριού τούτου εύρίσκομεν εις τον περίφη
μων Τούρκον περιηγητήν Έβλιγιά  Τσελεμπή, δστις περιηγήθη κατά 
τόν δέκατον έβδομον αιώνα τήν Δυτικήν Θράκην 1).

Κ ατ’ αυτόν τό μοναστήριον τούτο άνήκεν εις τύ Δερβισικόν τάγμα 
τών Μπεκτασίδων. Ή  τοποθεσία του, λέγει, αξιοθέατος καί μαγευ
τική. ‘Αποτελεί ολόκληρον άνάκτορον, από τού οποίου φαίνονται : αί 
νήσοι ’Ίμβρος καί Σαμοθράκη, τό φροΰριον τής Αίνου καί ή πεδιάς 
τών Ύψάλων. Ε π ίσης καί ό ποταμός "Εβρος, εκβάλλουν παρά τήν 
Αίνον.

Τά διαμερίσματα ή μάλλον τά παραρτήματα τού Μοναστηριού : 
ξενώνες, βασιλικόν μαγειρείον καί πολυτελείς σταΰλοι, τό τέμενος καί 
τό μαυσωλειον τού ίδρυτού αυτού είναι πλούσια καί μεγαλοπρεπή 
καί δλα μολυβδυδοσκεπή. 'Ιδρυτής δλων τούτων τών φιλανθρωπικών 
ιδρυμάτων τής Μονής είναι ό Έκμεκδζί - Ζαδέ Ά χ μ έ τ  Πασάς, δστις 
άποθανών έτάφη έκεΧ εντός υψηλού θολωτού μολυβδοσκεπούς μαυ
σωλείου σχήματος τετραγώνου, Εις τά μέρη τού τάφου του υπάρχουν 
πολύτιμοι λυχνίαι, κανδήλαι, κηροπήγια πολύφωτα καί πολυέλαια πο
λυτελέστατα, ή αξία τών οποίων καί μόνη αποτελεί ολόκληρον θ η 
σαυρόν.

Εις τό μοναστήρι αυτό ζούν περί τοός 40—50 περίπου γυμνόπο- 
δες δερβίσαι διάγοντες βίον ερημίτου μακράν τής κοινωνίας. Μεταξύ

1) Έ λ β ιγ ιά  Τσελεμπή. Ή  Δυτική Θράκη κατά τόν X V I I  αιώνα, μετά- 
τρρασις Ί .  Σ πα θά ρη  εις τά «Θρακικά», Τόμ. Ε ' (1935), σελ. 182 καί έξης.
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αυτών υπάρχουν, λέγει ό Τούρκος γεωγράφος, καί πολλοί κάτοχοι με
γάλης παιδείας, διατρεφόμενοι λιτότατα· Οι πτωχοί δερβίσαι ραντίζουν 
μέ ροδόνερο τους έπισκέπτας τής Μονής, ένω συγχρόνως καίουν διά
φορα θυμιάματα καί ευώδη αρώματα. Εις όλους δέ τους φιλοξενού
μενους εις την Μονήν, πλουσίους καί πτωχούς, γέροντας καί νέους 
αδιακρίτως παρέχεται επί μήνας καί έτη κ α θ ’ έκάστην πρωί και 
βράδυ τροφή δωρεάν έκ του βασιλικού μαγειρείου

Εις την πλατείαν τής Μονής υπάρχει δεξαμενή υδατος διαυγούς 
καί ποσίμου, τής όποιας τό υδιυρ κατά μήνα Σεπτέμβριον είναι ψυ- 
χρότατον.

'Η  Μονή, εξακολουθεί ό Έβλιγιά  Τσελεπή, έχει προσέτι καί ένα 
ανεμόμυλον περίεργον, ό όποιας εξυπηρετεί όχι μόνον τους εν αυτή 
διαιτουμένους, αλλά καί τους περίοικους. Καί το περίεργον καί ανεξή
γητου είναι, ότι ένφ ό μύλος αυτός λειτουργεί επί τόσους αιώνας, ου- 
δεμία φθορά έπήλθε ούτε εις τάς πέτρας του, οΰτε εις τά φτερά του.

Τήν Μονήν ταΰτην επεσκέφθη καί ό Σουλτάνος Μεχμέτ ό Δ" 
όστις αναχωρών έκεΐθεν έκαμε πλούσιας δωρεάς εις τους πτωχούς 
δερβίσας τής Μονής.

Ουδέν έκ των όσιον αναφέρει ό Έβλιγιά  Τσελεμπή σοόζεται σή
μερον. Τό μεγαλοπρεπές τούτο μοναστήριον παρακμάσαν καί έρειπω- 
θέν, ένεκα τις οΐδε ποιας αιτίας, μετεβλήθη εις άπλούστατον τεκέν, 
έκ τών εισοδημάτων τού οποίου μόλις ήδύνατο νά συντηρηθή ένας 
δερβίσης.

Προς νότον του λόφου, όστις ήτο καί ή άκρόπολις τής Τραϊανού - 
πόλεως, έπί λίθου τίνος υπάρχει όρρθετική τις επιγραφή :

ΟΡΟ Σ ΙΕ '

Ρ Α Σ  Χ Ω 

ΡΑΣ.

’Ή το ι .· όριον τής ίεράς χώρας, τής έξαρτωμένης π ιθανώς έκ του 
έπί τής άκροπολεως αρχαίου ναού ’).

Έ π ί  τίνος άλλου λίθου τής άκροπολεως, ό έπισκεπτόμενος τά 
μέρη ταύτα, παρατηρεί αποτύπωμα ποδός ίππου, τό όποιον φαίνεται 
φυσικώτατον. Έ κ  παραόόσειον άναφέρεται ότι τό αποτύπωμα τούτο 1

1) Πρβλ. Albert Dumont, αυτόθι, άριθμ. 108, σελ. 55.
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είναι ΐοϋ ίππου του 'Αγίου Γειυργίου, του οποίου υπήρχε εκεί ναός 
μετά θαυματουργού είκόνος.

Έ ν  γένει τά κυρίως ερείπια τής Τραϊανουπόλεως, ιός καί τά πέριξ 
αυτής εκτεινόμενα Ν. Α., ανεξερεύνητα έτι, δύνανται ανασκαφώ ν γε- 
νομένων, πολλά τά άγνωστα καί αβέβαια νά διαφωτίσουν.

*
* *

Ή  Τραϊανοΰπολις κατελήφθη υπό των Τούρκων περί τά τέλη 
τοϋ δέκατου τετάρτου αίώνος (1372) υπό τοΰ Λάλα - Σαχίν πασά, 
στρατηγού τοϋ σουλτάν.

Έ κ  τής επί τόσους αιώνας έν αυτή παραμονής των Τούρκων, οϋ- 
δέν μνημειον σώζεται, πλήν επιγραφής τίνος τοϋ XIV αίώνος έντετει- 
χισμένης εις το ϋπέρθυρον τοϋ ρωμαϊκοϋ ξενώνος, χαραχθείσης κατ’ 
εντολήν τοϋ εξωμότου Έβρενός πασά 1). Ή  επιγραφή αυτή, τής οποίας 
εις τον προσεχή τόμον θά  καταχωρησωμεν την φωτογραφίαν, έσοδζετο 
μέχρι προ 5 —(5 ετών, οπότε καταπεσόντος τοϋ υπέρθυρου, κατεθρυμ- 
ματίσθη καί αυτή, άγνωστον δε αν κατεβλήθη φροντίς πρύς περισυλ
λογήν της, άν καί κατ’ επανάληψιν άπετάθημεν πρύς τον κ. δήμαρχον 
Άλεξανδρουπόλεως.

** *

Τής Τραϊανουπόλεως σώζονται αύτοκρατορικά νομίσματα από 
τοϋ Τραϊανοϋ καί εντεύθεν μετά τής επ ιγραφής:

Τ Ρ Α ΊΑ Ν Ο Υ Π Ο Λ Ε ΙΤ Ω Ν  καί διαφόρων τόπων: ό ποτάμιος θεός 
"Εβρος κατακείμενος, ό ’Απόλλων, δ Ζευς καθήμενος, ή Ά θ η ν ά  κρα
νοφόρος κτλ. καί τελειώνουν με Γορδιανόν τον Γ ' 1 2).

** *

Παρά την Τραϊανοΰπολιν, προς νότον τής άκροπόλεως, ρέει πο- 
ταμίσκος, Λιτζάκιοΐ τουρκιστί καλούμενος, σχεδόν δέ επί τ^ς άριστε- 
ράς όχθης αύτοϋ, περί τά 10 —15 μέτρα μακράν αύτοϋ άναβλϋζουν

1) Έξομότης "Ελλην, συντωνίσας την τύ χ η ν τ ο υ  μέ τούς πρώτους Σουλ
τάνους τής Τουρκίας. Περί τής δράσεως αύτοϋ ώς στρατηγού τοΰ Σουλτάνου 
Μουρατ τοΰ Α' βλέπε: H am m er, 'Ιστορία  τής Ό ΰω μ α ν ικ ή ς  αυτοκρατορίας, 
γαλλ. μετάφρασις τόμ, Α' καί Β'.

2) H ead  - Σβορώνου, ‘Ιστορία τών Νομισμάτων, τόμ. Α', σελ. 362. Βλέπε 
καί νέαν έκδοσιν αγγλιστί. London 1911, σελ. 288.
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θερμοπηγαί, γνώστόΐαται από αρχαιότατων χρόνων, οπού προσέρχον
ται εκ διαφόρων μερών πλεΐστοι έπισκέπται χάριν λουτροθεραπείας. 
ΓΙέριξ όμως αυτών υπάρχουν διάφορα έλη προκαλοϋντα τρομερόν 
ελονοσίαν. Φαίνεται ότι ό τόπος θά  μετεβλήθη από του δευτέρου μ. 
X. αίώνος, κ α θ ’δσΰν οΐ Ρωμαίοι δεν θά  εξέλεγαν ώς πρωτεύουσαν μίαν 
πόλιν κειμένην εις πεδιάδα όπου αδύνατον ή το να παραμένουν ένεκα 
τής μαστιζοΰσης τον τόπον ελονοσίας. "Αλλως τε είναι χνωστός ό 
νόμος τής έπιχωματώσ,εως τών ποταμών τής Μεσογείου. "Ο,τι συνέβη 
με τάς εκβολάς τοΰ Ροδανού εν Γαλλίρ. και του Τιβέρεως εν ’Ιταλία 
τό αυτό συνέβη καί μέ τύν "Εβρον 1). Διό υποστηρίζεται υπό πολλών 
ή γνώμη όπως τά ιαματικά λουτρά τής Τραϊανουπόλεως καί όχι τών 
Φερρών — όπως κακώς ονομάζονται τααΰτα — μεταψερθοϋν διά κα
ταλλήλων υδροσωλήνων εις την ’Αλεξανδρούπολη'. Ή  μεταφορά των 
θά  στοιχίση, κατά τους ειδήμονας, όλιγώτερα παρ’ όσον θά  έστοίχιζεν 
ή εκτέλεσις σοβαρών εξυγιαντικών έργων.

Τάς θερμοπηγάς ταΰτας επισκεφθείς ό Έβλιγιά Τσελεμπή 1 2 *) 
κατά τον XVI αιώνα, εκθειάζει αυτάς λέγων: «Κάτωθεν τοΰ Μονα
στηριού τών Δερβισών, περίπου μίαν ώραν μακράν, υπάρχει μία θερ
μοπηγή, τής οποίας τά ΰδατα είναι άποτελεσματικώτατα. Μολονότι 
έπεσκέφθην πολλά μέρη καί είδα 770 λουτρά, εις κανέν μέρος τοΰ 
κόσμου δεν ευρήκα τόσον ωφέλιμα λουτρά, παρά μόνο στύ Βιδίνι καί 
τή Σόφια».

Τά λουτρά τής Τραϊανουπόλεως έπεσκέφθη καί ό Σουλτάν Μεχ- 
μέτ ό Δ', όστις θαυμάσας την θεραπευτικήν των δΰναμιν, άνεφώνησε, 
κατά τον Έβλιγιά  Τσελεμπή: «Μά τον Θεό, τά λουτρά, αυτά είναι 
πολύ καλλίτερα καί θερμότερα από τά λουτρά τής Προύσας* *).

Έ κ  τών πολυτελών τούτων λουτρών οΰδέν σώζεται σήμερον, 
πλήν δυο θολο)τών γενικών λουτροόνων, πολύ μεταγενεστέρων χρόνων 
δι’ άνδρας καί γυναίκας, οί όποιοι ως ακατάλληλοι καί μη έκπληροΰν- 
τες τάς νεωτέρας ύγιεινάς συνθήκας, ήχρηστεΰθησαν.

Κατά την άνάλυσιν τοΰ καθηγητοΰ κ. Μ. Περτέση, γενομένην 
τελευταίως, έχουν ώς εξής : 4).

1) Albert Dumont, αυτόθι, σε?*.. 63.
2) Αυτόθι,  σελ. 184.
8) Αυτόθι, σελ. 185.
4) Κωστη Ά .  Χαριτάκη, ίατροϋ. Φαματικαί πηγαί καί λουτροπόλεις τής 

Ε λλ ά δο ς ,  1936. Έ κ δ .  Έ φημερίδος «’Ανεξάρτητος», σελ. 362 καί έξης.
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Διαύγεια ; τελεία εις προσφάτως ληφθέν ύδωρ.
Ό σμή : ασθενής από θείου.
Χρώμα : ούδέν.
Θερμοκρασία : 50,(3° Κελσίου.
Ραδιενέργεια : 5,30 μονάδες Mach ή 1,96 Millimicro - Curie. 
Όλικόν ανθρακικόν οξύ : J.OuO γραμμάρια ύδατος 0,1989.

Συνδυασμός ιόντων προς άλατα.

ΙΙρός ύδωρ 1.000 κυβικών έκατοστ. ή σύστασις αντιστοιχεί :

Νιτρικού καλλίου 0,0158 γρ.
Χλωριούχου καλλίου 0,6346 »
Χλωριούχου νατρίου 5,3829 »
Βροηιιούχου νατρίου 0,01365 »
Χλωριούχου άμμωνίου 0,00005
Ύδροθειούχου νατρίου 0,0002 »
Ύδροφοοσφορικού νατρίου) 0,00014
Χλωριούχου ασβεστίου 0,9964 »
Θειΐκού ασβεστίου 0,6679 »
Θειϊκού μαγνησίου 0,0269
Ύδροανθρακικού μαγνησίου 0,0926 »
Ύδροφοοσφορικού άργιλλίου 0,0024 »
Ύδροανθρακικού σιδήρου 0,00264 »
Ύδροανθρακικού μαγγανίου 0,00264 »
Μεταπυριτικού οξέος 0,0513 »
Ελευθέρου ανθρακικού οξέος 0,1421
Ελευθέρου οξυγόνου 0,00099

8,03221 γρ,

Λουτρικά καταστήματα υπό την σημερινήν έννοιαν δεν υπάρ
χουν, τά δέ υπάρχοντα εύρίσκονται εις πρωτόγονον κατάστασιν. Διά 
τούτο, ευχής έργον, νά ληφθή μια οριστική άπόφασις περί τών θερμο- 
πηγών τούτων, τών όποίιυν αί θεραπευτικά! ιδιότητες είναι άξιαι 
πάσης προσοχής. Ένδείκνυνται δέ διά πλεΐστα νοσήματα. Ή  καθόλου 
ενέργεια τών χλίυριονατρούχων ύδάτων τής πυσιθεραπείας συνίσταταί 
ιδίως εις τόνωσιν τού στομάχου και διευκόλυνσήν τής εντερικής λει-
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τουργίας καί μέχρι σημείου νά είναι ελαφρώς καθαρτική. Επίσης ή 
πισοθεραπεία μαζί με την λουτροθεραπείαν, ΰποβοηθεΐ την θρέψιν 
καί την εν γένει ανταλλαγήν τής ύλης καί φέρεται εν γένει ώς άντι- 
φλεγματική καί άντικαταρροϊκή των σπλάγχνων καί των βλεννογόνοι.

Κατά σειράν διαβαθμίσεοιν ραδιενέργειας αί πηγαί τής Τραϊα- 
νουπόλεως κατέχουν την εκτην όλων των εν Έλλάδι πηγών 1).

Α Χ ΙΛ Λ Ε Υ Σ Θ. Σ Α Μ Ο Θ Ρ Α Κ Η Σ  
ια τρ ό ς

1) Κωστη Ά .  Χαριτάκη, αυτόθι πλειότερα, σ«λ. 28.



Α Ν Α Μ Ν Η Σ Ε Ι Σ  
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΝ ΘΡΑΚΗΝ

Πολλάκις καί παρά διαφόρων έτονίσθη, oxl πρέπει τό ταχύτερου 
νά ερευνήσουν καί συγγράφουν τά κατά τον τέως υπόδουλον Ε λ λ η 
νισμόν τής Θράκης, του Πόντου καί τής Μικράς ’Ασίας, τόσον ή λα
ογραφία, δσον καί ή κοινωνική σύστασις καί ή έν γένει κατάστασις 
των ομογενών, πριν ό συγχρωτισμός μέ τούς νέους συγκατοίκους των 
εις τάς νέας εγκαταστάσεις καί ή φυσική έκλειψις των εν ταις γεννε- 
τείραις των άνατραφέντων ομογενών καταστήση αδύνατον πάσαν τοι- 
αΰτην εργασίαν. Τά «Θρακικά» από τής Ιδρύσεώς των καταβάλλουν 
προσπάθειαν διά τήν συλλογήν παντός άφορώντος τήν Θράκην. Δυσ
τυχώς, λυποΰμεθα νά τό άναφέρωμεν, δτι ελάχιστοι είναι οί άνταπο- 
κριθέντες εις τάς προσπάθειας καί εκκλήσεις αυτών. Μεταξύ άλλων 
άπετάθη, πρύ ετών, προς δλους σχεδόν τούς έκ Θράκης διδασκάλους, 
κατάλογον τών οποίων έλαβε παρά τού Υπουργείου ΙΙαιδείας' απί
στευτου, άλλ’άληθέστατον, ούδείς, κυριολεκτικούς, ουδέ εις, έλαβε τύν 
κόπον νά άπαντηση κάν. Κανείς δεν εμιμήθη τό αγαστόν παράδειγμα 
τών παλαιοτέρων διδασκάλων ώς καί τού προ ολίγων ετών, άποθα- 
νόντος έκ Σωζουπόλεως Κ Παπαϊωαννίδου, δστις από καιρού καί μέ
χρι τού θανάτου του κατεγίνετο εις άποθησαύρισιν παντοίας λαογρα- 
φικής ύλης, ούτε τού προώρους άποθανόντος πολυτίμου συνεργάτου 
τών «Θρακικών» Καλλ. Χουρμουζιάδου, τού οποίου αί λαμπραί έργα- 
σίαι έκόσμησαν πολλάς σελίδας τών «Θρακικών».

Ό  κ. ’Ιωακείμ Λάγιας κατά τό 1935 ήθλοθέτησε διά τού Θρα- 
κικού Κέντου διαγώνισμα διά παρομ.οίαν συγγραφήν, άλλ’ ούδείς υπέ
βαλε σχετικόν πόνημα,

Μέ τήν ελπίδα νά δώσω αφορμήν εις άλλους νά γράψουν δσα 
σχετικά γνωρίζουν, συνέταξα τάς κατωτέρω σημειώσεις αναμνήσεων, 
αναμένουν τήν συμπλήρωσιν ή καί έπανόρθοοσιν τοον γραφόμενων 
μου, από ειδήμονας, καθότι έκτος άλλων, μέ τήν πάροδον τού χρόνου 
Θ ρ α χ  ι κ ά Ι Η ' . 13
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καί τής ηλικίας πολλά καί εγώ θ ά  έχω λησμονήση, άφοΰ ή μνήμη δεν 
ευνοεί συνήθους τούς λευκότριχας.

’Ολίγα διά την καλλιέργειαν καί τους ομογενείς 
γαιοκτήμονας.

Τά τελευταία, προ τής εκ τής ’Ανατολικής Θράκης άναχωρήσεως 
μας έτη, μεγάλην άνάπτυξιν έλαβεν ή γεωργία. Ή  καλλιέργεια τής 
γής εγίνετο από τους μικροϊδιοκτήτας χωρικούς, αλλά καί εις μεγά
λην κλίμακα εις τά τϋιφλίκια L) (αγροκτήματα), από τά όποια, ό)ς γνω 
στόν, αυτόθι υπήρχον αρκετά καί μεγάλα. Κτηματίαι γεωργοί ήσαν 
τόσον οι Τούρκοι, δσον καί οί "Ελληνες, οι οποίοι ήρχισαν γινόμενοι 
ίδιοκτήται από τά μέσα τοΰ προηγουμένου αίώνος, δτε παρεσχέθησαν 
σχετικαί ελευθερίαι. Οί "Ελληνες, εργατικοί, επιχειρηματίαι, προοδευ
τικοί, Ιξεμίσθωναν κατ’ άρχάς τά τσιφλίκια, καί πολλοί έξ αυτών κα
τόπιν τά ήγόραζον. Οί γεωργοί χωρικοί ήσαν, επί το πλεΐστον, ίδιο- 
κτήται, άλλ’ υπήρχον καί μερικά τσιφλίκια εις τά οποία ήσαν εγκα
τεστημένοι από ετών χωρικοί, καλλιεργοΰντες την γήν διά λογαρια
σμόν των καί πληροόνον ιες ενοίκων εις μετρητά ή εις είδη ή καί εις 
άμφότερα. ’Αρκετοί εξ αυτών, μέ τον καιρόν, έξηγύραζον αυτά, γι
νόμενοι ίδιοκτήται. Τινές έξ αυτών ήσαν βουλγαρόφωνοι ερχόμενοι 
κατ’ άρχάς εκ Βουλγαρίας, κατά την εποχήν τον θέρους, ιός θερισταί 
καί ακολούθως μένοντες εις διάφορα τσιφλίκια, ως επίμορτοι, οί ό
ποιοι μετά τον Βαλκανικόν πόλεμον άνεχώρησαν εις Βουλγαρίαν.

Καθόσον γνωρίζιυ τσιφλίκια ιδιόκτητα εις την περιφέρειαν Ά -  
δριανουπόλεως είχον οί εξής "Ελληνες, οί όποιοι, ιός επί τό πλεΐστον, 
τά έκαλλιέργουν οί ίδιοι : Μιλτιάδης Άλτιναλμάζης τό Χάβαρις xot- 
φλίκ  (υπήρχε καί χωριό), 6— 7 χιλ. στρεμ.μάτων, άπέχον I 1/2 ώραν 
τής Άδριανουπόλεως, Νικόλαος Πεντεφράγκου τό Χεϊμπελέρ ,  7 — 8 
χιλ. στρεμμάτων 3), άπέχον 3 — 3 1/2 ώρας τής Άδριανουπόλεως, Γε-

1) Τσιφλίκια έλέγοντο καί αί εντός των πόλεων ή χωρίων γεωργικαί εγκα 
ταστάσεις μεγαλοκαλλιεργητών, οί όποιοι είχον χωράφια εις διαφόρους το
ποθεσίας. Είς τό παρόν σημείωμα άναφέρομεν μόνον τά μεμονωμένα άγρο- 
κτήματα.

2) Οί σημειοΰμενοι αριθμοί στρεμμάτων κλπ. είναι, κατά προσέγγισιν δυσ
τυχώς υπό τάς παρούσας συνθήκας δεν μου είναι δυνατόν να καταφυγω etc 
τάς έπισμμους στατιστικός. Κ α τ ’ ανάγκην περιωρίσθην νά διόσω περισσοτέρας
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ώργιος Θεοφιλίδης τό Δεμιρχανλη , 7— 8 χιλ. στρεμμάτων, άπέχον
2 1 /2  ώρας τής Άδριανουπόλεως, Παύλος Ά χτάρης καί Γεώργιος Μι- 
ρασγίδης τό Καρά Ίσχακλή  [Σάκκοι] '), 4 —5 χιλ. στρεμμάτων, άπέ
χον 3 ώρας τής Άδριανουπόλεως, Στ. Κώστογλου τό Μπουργκονζάν  
[Δρέπανον] 8— I 1 χιλ. στρεμμάτων, άπέχον 4 ώρας τής Άδριανουπό- 
λεως, Γιάγκος έφ. ΙΙαπαδόπουλυς τό Βιραντεκέ, 4 χιλ. στρεμμάτων 
άπέχον 2 ώρας τής Άδριανουπόλεως προς Μουσταφά πασά. Ό  Χρη
στός Νικολαΐδης, γαμβρός τοΰ πρόσφυγας Ούγγρου Βαχρή βέη, διατη- 
ρήσαντος την θρησκείαν του καίτοι προσέλαβε Τουρκικόν όνομα καί 
νυμφευθέντος Έλληνίδα εξ Ίλδιριμίου, είχε τό τσιφλίκι Έκμεκτσή ,  
5—6 χιλ. στρεμμ. άπέχον J 1/2 ώραν τής Άδριανουπόλεως προς τον 
Μουσταφά πασσά, Νικόλαος Στενημακαλής ϊσο^ς καί άλλοι.

Εις την περιφέρειαν Λουλέ-Βυυργάζ Άρκαδιουπόλεως] ειχον οί 
εξής : 'Ο Απόστολος Α ντω νίου  Βεζιρτζόγλου (πατήρ τοΰ κατά Φε
βρουάριον τοΰ 1929 άποθανόντος βουλευτοΰ Δράμας, Α ντω νίου  Βε- 
ζιρτζόγλου, πληρεξουσίου Σαράντα ’Εκκλησιών εις την Γ ' Έθνοσυν- 
έλευσιν), γνιυσιός υπό τό όνομα Άποστόλ τσορμπατζής, δολοφονηθείς 
ππύ τριακονταετίας εις ηλικίαν 00 ετών υπό Τουρκου, ήτο ιδιοκτήτης τοΰ 
τσιφλικιού «Σαρμονσακλιμ  [Α ρμάθα] κειμένου επί τής μεταξύ Κων- 
σταντινουπόλειυς καί Άδριανουπόλειος σιδηροδρομικής γραμμής, τό 
όποιον ειχεν άγοράσει ό ίδιος τφ 1900 παρά τίνος Τοΰρκου. Μίτο 35 
χιλ. στρεμμάτων ελληνικών. Έκαλλιέργει αυτό, έ'χων επ? ένοικίω καί 3 
άλλα τουρκικά τσιφλίκια εις την ιδίαν περιοχήν. Εις αυτά έσπερνε περί 
τάς 120 χιλ. όκ. σπόρου δημητριακών, εξ ών τάς 60 χιλ. εις τό ιδιό
κτητόν του. Ε κ τός  τοΰ τσιφλικιού του, είχε 1000 περίπου άλλα στρέμ
ματα, ώς καί ύδρομί'λους, λαχανοκήπους, άμπέλους κλπ. Ειχεν άγελά- 
δας καί βόδια αναπαραγωγής περί τά 800, μή υπολογιζόμενων τών 
τών κεχαγιάδων του, βουβάλια περί τά 150, βόδια άροτριώντα 220 
ζευγάρια καί 300 άλογα. Ε π ίσ ης άτμοκίνητον άλωνιστικήν μηχανήν. 
?Ητο γνωστόν τό όνομά του εις δλην την Θράκην, ιός ενός τών μεγα
λύτερων γεωργών, ό όποιος έκράτει, όταν αί τιμαί ήσαν έκπεσμένα^ 
τό σιτάρι καί δυο έτη, καί τον καναρόσπορον, κονοοτο (Λ. Τ. σημαί- * 1

πληροφορίας δ ι’ όσα τοιφλίεια έγνώριζον ή συνεκέντρωσα τοιούτας. ΜΑν ό χρό
νος καί αί περιστάσεις μέ επιτρέψουν, όταν κατορθώσω νά Ιχω ακριβείς α ρ ιθ 
μούς θ ά  τούς σημειώσω.

1) Ε ν τ ό ς  αγκυλών σημειοϋνται αί κατά την Ά λλην ική ν  κατοχήν της 
Ά ν .  Θράκης μετρνομασίαι.
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νουσα χόρτο πουλιών), από τον όποιον έ'σπερνεν αρκετόν, 4 καί 5 έπη. 
Ό  καναρόσπορος έσπέρετο κατά Μάρτιον. Ε πε ιδή  δε έκτος ολίγων, 
παραγομένων τελευταίως εις Λαπλάταν καί Μαρόκυν, άποκλειστικώς 
παρήγετο εις ώρισμένας περιφερείας τής ’Αν. Θράκης, Ραΐδεστού, 
Κεσσάνης, Λουλι Βουργάζ καί άλλου, δτε άπετύγχανε ή εσοδεία, αί 
τιμαί αυτών ύψούντο υπερβολικά. Οί αδελφοί Σάββογλου, ίδιοκτήται 
τοΰ ήμίσεως τού τσιφλικιού Δουγυνντζή-μπασή  έκ 40 χιλ. στρεμάτων, 
τό όποιον ήγόρασαν οΐ ίδιοι παρά τίνος Τούρκου τώ 11)02' ειχον τό 
άλλο ήμισυ ιδιοκτησίας τουρκικής ε π ’ ενοίκια)' επίσης ειχον υδρόμυ
λον, λαχανόκηπον, περί τά 2 χιλ. πρόβατα, 200 βόδια καί αγελάδας 
άναπαραρωγής, βουβάλια 50, άλογα 200, 150 ζευγάρια βόδια ά-
ροτριώντα καί άλωνιστικήν μηχανήν. Ό  Γ. Τζιλιέρογλους καί ’A0. 
Ά νέστη ειχον έκ κληρονομιάς τσιφλίκι 20 χιλ. στρεμμάτων. Καλ
λιεργούσαν τό μισό καί τό άλλο μισό τό έδιδαν επ’ ένοικίω. Κτηνο
τροφία μικρά Έκτος τών ώς άνω ελληνικών τσιφλικίων υπήρχαν εις 
τον Καζά (ύποδιοίκησιν) Λουλέ Βουργάζ καί δέκα Τουρκικά.

Εις τον Καζάν Μπαμπά Έ σκί [Άρτισκού] οί αδελφοί Παπακυ- 
ρίδη, ήπειρώται, ειχον ιδιοκτησίαν δύο τσιφλικίων : ένα στο Άλπου- 
λοΰ [Άλόπην] 10 χιλ. στρεμμάτων καί τό έτερον 9 χιλ. στρεμμάτων 
επί τής μεταξύ Άλπουλού καί Κωνσταντινουπόλεως σιδηροδρομικής 
γραμμής, εις τήν περιοχήν Σινανλή* έπεδίδοντο κυρίως είς την κτη
νοτροφίαν καί είχαν έπ’ ένοικίφ καί 4—δ τσιφλίκια μεταξύ Ά λπου- 
λού καί Κωνσταντινουπόλεως. Είχαν 3500 πρόβατα, 350 άγελάδας καί 
βόδια αναπαραγωγής, βουβάλια 120, βάδια άροτριώντα 80 ζεύγη καί 
180 άλογα, ώς καί άτμοκίνητον άλωνιστικήν μηχανήν, Ό  Μιλτιάδης 
Κερέσογλους εξ Άδριανουπόλεως, ειχεν έκ κληρονομιάς τό τσιφλίκι 
Ντογαντζε  [Λογάδες], 10 χιλ. στρεμμάτων. Οί Κωνσταντίνος καί Θε
όδωρος Π. Δοδόπουλοι, Σαράντα Εκκλησιών, είχαν εις Καζά Σαράν
τα ’Εκκλησιών τσιφλίκι, τό όποιον κατά τό 1887 είχαν καταλάβει 
Τούρκοι μοϋατζήριδες έκ Βουλγαρίας. Τά εις τάς περιφερείας Λουλέ 
Βουργάζ καί Μπαμπά Έσκί τσιφλίκια, λέγεται, οτι μετά τήν ανταλ
λαγήν περιήλθον εις τήν κατοχήν τού έν Άλπουλού, ίδρυθεντός εργο
στασίου ζακχάρεως προς σποράν σακχαροτεύτλων.

Εις τήν περιφέρειαν Κεσσάνης, ό πάππος τού γράφοντας X" 
Κωνσταντής Σταμούλης ήγόρασε προ αίώνος τό τσιφλίκι Γκιονντον- 
ζλερ [Σταμούλη], τό όποιον είχαν οί υιοί του μέχρι τής ανταλλαγής. 
Όμοίως εις τήν περιφέρειαν Μαλγάρων οί αδελφοί Εξηντάρη ειχον 
έκ κληρονομιάς τοΰ πατρός των Γεωργ X'' Εξηντάρη τό τσιφλίκι 
Τατάρ τοιφλιγί, άγορασθέν έφ L879 παρά τού Μαλικιανέ ζαδέ Ούμέ.ρ
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αγά, έκτάσεως 24 χιλ. στρεμμάτων δεκαδ.,ών τά 6 χιλ. δάσος κατατρα- 
φέν παρά των Βουλγάρων κατά τον Βαλκανικόν πόλεμον. Ειχον 30 
βόδια αναπαραγωγής και 1000 αροτριώντα, 70 βουβάλια, 180 άλογα, 
1600 πρόβατα καί 50 καμήλους. Εις Χαριούπολιν είχε τσιφλίκι ό Παυ- 
λάκος Στεφάνου.

Ό  ’Αθηνόδωρος Δημητρίου, τό Σέρτκω ϊ  [Σύρτην], 170 χΐ/ί. 
στρεμμάτων, άπέχον τής Ραιδεστού περί τά 15 χιλ. Πλησίον τής Τυ- 
ρολόης οι αδελφοί Σαραντίδαι είχαν τό τσιφλίκι Μεααηνή.

Ά λ λ α  τά περισσότερα τσιφλίκια είχαν οί ομογενείς εις την Διοί- 
κησιν Μέτρων (Τ. Τζατάλτζας). Ή  Ελληνική Κοινότης Μέτρων είχε 
τό τσιφλίκι Γκιοχτοελή  Μεταξύ Μέτρων καί Καλλικρατείας τό τσι
φλίκι Μαρτινάκι ήγόρασαν προ τριακονταετίας, περίπου, οί εκ Στράν- 
τζης Καμποΰρογλου καί Καλτσάς, ασχολούμενοι οί ίδιοι εις την καλ
λιέργειαν καί κτηνοτροφίαν. Τό άλλοτε τσιφλίκι Καρά Μονράτ  ήγόρα
σαν, πρό τριακονταετίας, έξ ήμι,σείαςτά γειτονικά Ελληνικά χωριά Κα- 
δήκιοϊ καί Έλμπασάν. Εις την Ύποδιοίκησιν Μεγάλου Τσεκμετζέ, τής 
ιδίας Διοίκησε,ως, είχε πρό ετών ο X'' ’Αθανάσιος Λογοθετίδης αρκετά 
τσιφλίκια, εκ των οποίων τελευταίως περιήλθον εις τύν γαμβρόν του, 
πρ. βουλευτήν έν τή τουρκική βουλή κ. Δημ. Ζαφειρόπουλον, δ οποίος 
καί τό έκαλλιέργει, τό μεταξύ Έξαστέρου καί Καλλικρατείας, εις τό 
εσωτερικόν, τσιφλίκι Kcalfj (Τ· Τσεσλή κιοΐ). Όμοίιος ο Άλέκος Νι- 
κολαίδης ειχεν εκ κληρονομιάς παρά τού πατρός του Αγγέλου Νικο- 
λαΐδου, τό τσιφλίκι Κρονσα  Εις τό παρά τήν Καλλικράτειον χιορίον 
Δημοκράνεια (κ. Παναγιά, Τ. Τσόπλουτζε) ειχεν αγρόκτημα 4 χιλ. 
στρεμμάτοον δ έν Ά γ ίφ  Στεφάνιο, Κούππας, συνεχόμενον με τό χω- 
ρίον, τό όποιον πρό τριακονταετίας περίπου εποόλησεν εις τούς άγ- 
γλους υπηκόους Ουίταλ, οί όποιοι τό μετεπιόλησαν εις τό υιόν τού 
Σουλτάν Χαμίτ, Μπουρχανεδίν καί τό όποιον από ετών ένοικίαζον 
δμογενεΤς έκ Τζαντώ [Σάκκοι] καί Έξαστέρου. Παρά τό Σπαρτάκουλε 
δ έκ Καλλικρατείας Παναγ. Τσαγανός είχε τό αγρόκτημα Μ πδζ δερε 
5000 στρεμ. περίπου ιός οί επίσης εκ Καλλικρατείας Α δελφοί Σέρ
γιου τό 1]2 τού πλησίον τού προηγουμένου τσιφλικιού Τάς Ά γ η λ  τής 
αυτής έκτάσεως.

Εις τήν ύποδιοίκησιν Σηλυβρίας ειχεν δ Ζαννής Στεφάνοβικ Σκυ- 
λίτση τό τσιφλίκι Κιοντοονκ Σεϊμεν  [’Ακρίτας], τό όποιον πρό 70 
ετών, περίπου, έπώλησεν εις τούς αυτόθι επίμορτους γεωργούς βουλ- 
γαροφώνους. Ό  ίδιος είχε παρά τήν Ήράκλει.αν τό Γένη ταιφλίκ [Γω
νιά]' καί αυτό έπώλησε πρό ετών εις τούς γεωργούς. Εις τήν ύπο- 
διοίκησιν Σηλιβρίας είχαν τσιφλίκια οί ανεψιοί τού Μητρ. Ήρακλείας
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Παναρέτου, Θεοδ. 'Γζούνης, τό Κιοοτεμηρ  και Στυλ. Τζούνης τό 
Τααονσλη [Μεγάλα ΙΙολύβοια], άμφότερα ενοικιασμένα από ετών εις 
χωρικούς γεωργούς. Τα τσιφλίκια αυτά έξηρέθησαν τής ανταλλαγής, 
των ιδιοκτητών δντων Ιτα λ ώ ν  υπηκόων. ’Ολίγα έτη προ του Βαλκα
νικού πολέμου ήγόρασε παρά του άλλοτε άρχιγραμματέως τοϋ Σουλ- 
τάν Χα[ΐίτ, Ταχσίν πασά, ό έξ ’Ηπείρου, έκ Ρουμανίας κατελθών^ 
Νικολαΐδης τό αγρόκτημα Καραοινάν  [Σάνη], τό όποιον καί έσπερνεν 
ό ίδιος’ προς τής αγοράς επί 20ετίαν ήσαν ένοικιασταί οί Σ. Άνδρεά- 
δης καί Κοκόλης Μανωλάκογλους καί τελευταίως ό Άχιλλεύς Μανωνά- 
κογλου), καί οί Καμπούρογλου καί Καλτσάς, παρά τοϋ ίδιου, τό Κονρχ  
δερέ. Τ ί  ομογενής Κοινότης Σηλυβρίας εϊ.χε τό παρά τό χωρίον Φα- 
νάριον τσιφλίκι Σαρηκιοϊ , 6000 στρεμμάτων, περίπου, άγορασθέν έκ 
κληροδοτήματος τοϋ Σταυρή Βεζιρτζή Εις την ιδίαν περιφέρειαν ό 
Θεόφιλος Κάλφογλους ήγόρασε προ τριακονταετίας περίπου από τον 
άρμένιον Άντων. Φόλτζ τό τσιφλίκιον Χαραχοη  [Θεοφίλου], 20 χιλ. 
στρεμμάτων, καλλιεργών αυτό έντατικώς, έχων καί άλωνιστικήν μη
χανήν καί περί τάς 2 χιλ. προβάτων. Εις τήν αυτήν περιφέρειαν ό έκ 
Μεγάλου Τσεκμετζέ Μ. Λογοθετίδης έκ κληρονομιάς τοϋ έκ Μετρών 
πενθεροϋ του Ά ναστ. Κωνσταντινίδου, είχε τό τσιφλίκι Βεϊδζελέρ. 
Ό  Σπϋρος Μητακίδης είχε τό 1)6 τοϋ τσιφλικιού Μεγάλου Κιλιχσλή  
[Μέγα Σπαθάριον] Εις τήν περιφέρειαν τής Σηλυβρίας τό τσιφλίκι Βα-  
λαβανλή ήγόρασε κατά τον πόλεμον τοϋ 1914 ό έκ Σηλυβρίας Μιχαήλ 
Ν. Παπαδόπουλος έξ ήμισείας μετά τοϋ έκ Τζαντώ Κυριάκου Λιολιο- 
ποϋλου, οί όποιοι καί προ τής αγοράς τό έκαλλιέργουν έπ’ ένοικίφ. 
’Αργότερον τό έκαλλιέργει μόνος ό Μιχαήλ Παπαδόπουλος, ό όποιος 
κατά τό 1920 είχε σπαρμένας περί τάς 40 χιλ όκ. σίτου, 30 χιλ. δκ 
βρώμης, κριθής κλπ. Είχε περί τά 45 ζεύγη άροτριώντα. Οί ίδιοι από 
τοϋ 1905 είχον ένοικιασμένον τό μεταξύ Σηλυβρίας καί Ήρακλείας 
τσιφλίκιον τής αδελφής τοϋ Λαμάτ Μαμούτ πασά Ά ϊσ έ  - Χανούμ 
Παλαιά  *Ηράκλεια  [Τ. Έσκή Έρέγλη] έχον περιοχήν 25 χιλ. στρεμ
μάτων περίπου Κατόπιν τό ένοικίασεν μόνος ό Παπαδόπουλος καί 
έσπερνε περί τάς 100 χιλ. δκ. σίτου, 70 χιλ. δκ. βρώμης, 20 χιλ. όκ 
κριθής, 40 χιλ. δκ. καπλιτζέ καί άλλων δημητριακών. Είχεν άρο
τριώντα ζεύγη περί τά 90 καί 2500 πρόβατα. Εις τον θερισμόν . 
άπησχόλει περί τούς 150 έργάτας. Τά εις τά τσιφλίκια αυτά 
παραγόμενα σιτηρά, ώς επί τό πλεϊστον σκληρά σιτάρια, ήσαν 
εξαιρετικής ποιότητος, θεωρούμενα τά καλλίτερα τής περιφερείας καί 
ίσως δλης τής Θράκης. Ό  Παπαδόπουλος είχε ενοικιασμένα καί τό 
παρά τήν Παλαιάν Ή ράκλειαν τσιφλίκι Π α π π α ζλη , τών υιών τοϋ
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Δαμάτ Μαμούτ πασσά, 20 χιλ στρεμμάτων περίπου, 2)3 του οποίου 
και ήγόρασεν κατά την ελληνικήν κατοχήν έξ ήμ,ισείας μετά τοϋ γρά- 
φοντος διά συμβολαιογραφικής πράξεως, ήτις κατόπιν έμεινε γράμμα 
νεκρόν. Ό  ίδιος εΐχεν ένοικιασμένον τό 1921 τό τσιφλίκι Όμουρδζά  
των κληρονόμων τοϋ Ραγήπ πασσά (θαλαμηπόλου τοϋ Σουλτάν Χαμίτ), 
άλλοτε ιδιοκτησίαν τοϋ Μεγ. Λογοθέτου Σταυράκη βέη Άριστάρχου 
δστις το είχε πιολήση εις Γαλλικήν Εταιρείαν  μετά τήν καταστροφήν 
των εν Γαλλία αμπέλων υπό φυλλοξήρας,ήτις εκεί έφύτευσεν αμπέλια 
καί εκαμεν οίναποθήκας με πελώρια βαρέλια, άλλ’ έπτοόχευσεν ώς καί 
ή δευτέρα άγοράστρια Γαλλική Εταιρεία. Εις αυτά έσπερνε ό Παπα- 
δόπουλος 50 χιλ. όκ. σίτου, 20 χιλ. δκ. βρώμης, 15 χιλ. όκ. κριθής καί 
20 χιλ, δκ. καπλουτζά καί άλλο, δημητριακά, είχε δέ περί τά 55 ζεύγη 
άροτριώντων κτηνών καί 3000 πρόβατα, τά τελευταία έξ ήμισείαςμετά 
τοϋ γράφοντας. Έ ν  έτος προ τής ανταλλαγής δ Παπαδόπουλος προσε- 
βλήθηέξ έλαφράς ήμιπληγίας, αλλά με δλην τήν προσβολήν δεν έ'παυσε 
καταγινόμενος εις τάς επιχειρήσεις του. Δυστυχώς τά άστοχα μέτρα 
τής τότε Κυβερνήσεως, καθορισάσης τήν εξευτελιστικήν τιμήν τών 2 
γροσίων κατ’ δκάν διά τήν αγοράν σίτου καί άπαγορευσάσης τήν φόρ- 
τωσιν τών γεννημάτων καί εντός τής Ελλάδος καί ή εσπευσμένη 
μετά τήν Μικρασιατικήν καταστροφήν διαταγή προς άναχώρησιν τών 
Ελλήνων από τήν περιφέρειαν Σηλυβρίας, εις ήν έτάχθη ολιγοήμερος 
προθεσμία, συνετέλεσαν νά εγκατάλειψη ό δυστυχής Παπαδόπουλος 
εκατοντάδας χιλιάδας όκάδων σίτου καί άλλων γεννημάτων, διαρ- 
παγέντων καί τών ζώων του, από τά οποία δλίγα κατώρθω- 
σε νά περισώση εις τό Ελληνικόν έδαφος. Ό  Παπαδόπουλος με- 
τέβη κατ’ άρχάς εις τήν Μιτυλήνην καί κατόπιν άπεκατεστάθη εις 
Α θ ή ν α ς  μετά τής οικογένειας του καί άφοϋ έδαπάνησεν τήν δλίγην 
περιουσίαν έ'φερεν έκεϊθεν καί τήν μικράν άποζημίωσιν, ήν έλαβε διά 
τήν έγκαταλειφθεΐσαν περιουσίαν του, ώς ανταλλάξιμος, ά,πέθανε 
τή 17 Σεπτεμβρίου 1931 εις ηλικίαν 65 ετώ)ν πένης, άναγκασθείς νά 
καταφυγή εις τήν επικουρίαν τοϋ Ελληνικού κράτους διά νά τοϋ πα- 
ρασχεθή δάνειον 15 χιλ. δραχμών, δπως κτίση οίκίσκον παρά τήν Ν. 
Φιλαδέλφειαν τον οποίον καί έγκατέλειψε μή δυνηθείς νά άποπερα- 
τώση. Δυστυχώς όμοια τΰχη έπεφυλάχθη εις τάς οικογένειας τών 
πλείστων μεγαλοκαλλιεργητών, ώς π. χ. εις ένα υιόν τοιοϋτου, άναγ- 
καζόμενον νά υπηρέτη κλητήρ μέ αντιμισθίαν 2000 δρχ. κατά μήνα.

Εις άπόστασιν ώρας περίπου νοτιανατολικώς τοϋ Χαδέμκιοΐ καί 
30 χλμ. περίπου τής πύλης τοϋ Άδριανοϋ (Κων]πόλεως), ό αείμνηστος
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έκ Στενιμάχου εθνικός ευεργέτης Χρυσοβέργης Γεωργίου 1) είχε το 
παρά το ομώνυμον τουρκικόν χωρίον τσιφλίκι ΤοιλιγκΙρ έκτάσειυς 
περίπου 9 χιλ στρεμμάτων, χρησιμοποιούν κυρίως αυτό διά την εργα
σίαν του, ητις ή το δμοΰ μετά τοϋ έξαδέλφου του Κοσμά Κα- 
τσίγμα ή προμήθεια σφαγίων διά τον τουρκικόν στρατόν. Μετά τον 
θάνατον τοϋ Χρυσοβέργη, οί συνεταίροι και κληρονόμοι εκείνου, διά 
τούς οποίους τό αγρόκτημα τοϋ Τσιλιγκιρ είχε χάσει την αξίαν του, 
κατ’ άρχάς τό έξεμίσθωσαν εις τούς αδελφούς Κρήτα, την Έ λένην) 
τον Κωνσταντίνον, τον Σέργιον καί Χρυσοβέργην, μικρανεψιούς τού 
Χρυσοβέργη, άργότερον δέ, κατά τό 1907, τό έπώλησαν προς αυτούς. 
Τό χαρακτηριστικόν τοϋ Τσιλιγκιρ ήσαν αί μεγάλαι. εν αύτώ εγκατα
στάσεις διά την παραμονήν, σνντηρησιν καί διατροφήν πολυαρίθμων 
μικρών ζώων, προβάτων Ιδίως, αί όποΐαι επεξετείνοντο επί έκτάσεως 
150 στρ. καί ήδύναντο νά στεγάσουν άνέτο>§,' εις πάσαν εποχήν τοϋ 
έτους, περί τάς 15 χιλ. πρόβατα. Είχε καί δάσος, εις τό οποίον κατ’ 
έτος εκαμναν κάρβουνα περί τούς 150 πελεκάδες, καθώς καί μεγάλα 
δένδρα καστανειών, φλαμουριών και άλλα. Μεταξύ των κτισμάτων τοϋ 
τσιφλικιού υπήρχε καί μικρός άτμόμυλος διά τάς άνάγκας των έπι- 
στατούντων καί εργαζομένων εκεί, αλλά κυρίως διά νά άλέθη γιαρμά
δες (Λ Τ. χονδρο'σπαρμένα δημητριακά), ώς κριθήν, ρόβι, καλαμβό- 
κι κλπ. διά την διατροφήν των ζοόων. Ε π ιστάτης τοϋ Χρυσοβέργη εις 
τό Τσιλιγκιρ επί σειράν ετών ήτο ό εκ Στενιμάχου συμπολίτης του 
’Ιωάννης Χατζή - Μαργαρίττη, γνωστός ώς Γιάγκος Τσορμπατζής, τον 
όποιον τόσον έξετίμησε ό προϊστάμενός του, ώστε ενωρίς έσπευσε νά 
τον νύμφευση με τήν μικρανεψιάν του Ε λένην  Κρήτα, όπως έκαμε 
καί με ένα άλλον υφιστάμενόν του, τον εθνικόν ευεργέτην Σ. Σιδε- 
ρίδην, τον όποιον ένΰμφευσε με άλλην μικρανεψιάν του, τήν Θεανώ.

Ό  Ιω άννης X" Μαργαρίτης, επωφελούμενος τής ίσχυράς προ
στασίας καί τής συγγένειας τοϋ αειμνήστου Χρυσοβέργη, κατώρθωσε 
νά γίνη κύριος δύο γειτονικών άγροτικαιν περιοχών, τάς οποίας ήγόρα- 
σεν εις ευτελή τιμήν από τούρκισσαν πριγκήπισσαν, τό 3Αλαν τεπέ 
και. τό Μιραχώρ Χ αλήλ πασα, πού συνορεύουν μέ τό χωρίον Ίμπρο- 
χώρι. Τό αγρόκτημα Ά λά ν  τεπέ έκτάσεως 40 χιλ στρεμμάτων περί-

1) “Ορα «Θρακικά» τόμ. Γ '  1932, σελ. 397—8. Ό  Χρυαοβέργης ήτο άμιρι- 
•θαλ-ής άδελιρός τοϋ έν Κ]πόλει μεγαλεμπόρου πετρελαίου Ί ω α ν .  Άρβανιτίδου, 
πατρός τοϋ φιλογενοΰς κ. Γ. Ά ρβανιτ ίδου , άλλα δεν μετεχειρίξετο τό επ ίθε
των του, ώς ξενικόν.
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ρίπου, πατά to μ,έγιστον αυτού μέρος δασώδες, i f  ανατολών βρέχεται 
υπό τής Μαύρης Θαλάσσης, ή οποία εις [ΐέγα βάθος παρ’ αυτό είναι 
άβαφης καί. παρουσιάζει εκλεκτήν αμμουδιά. Έ κ  τοϋ δάσους περί τά 
δυο χιλιάδες στρέμματα περιεΐχον χονδρήν ξυλείαν. Ε ν τό ς  τής περιο
χής αυτού ύπήχον περί τά 1100 στρέμματα λειμοόνων καί πολλά στρέμ
ματα συκομορεών καί καρποψόδων δένδρων, διότι ό I. Μαργαρίτης, 
έκτος τής γεωργίας καί κτηνοτροφίας, έπεδίδετο καί εις τήν σηροτρο
φίαν, διά τά; οποίας είχεν άρκετάς εγκαταστάσεις καί άπησχόλει εκεί 
πολλούς εκ των ομογενών, άμφοτέρων τών φυλών, τών γειτονικών 
χωριών. Έξέτρεφε περί τάς 100 αίγας, 50 αγελάδας καί 100 άλογα διά 
νταμονζλίκι (Λ.Τ. άναπιχραγωγην). ΕΤ,χεν ακόμη καί περί τάς 20 καμή
λους διά τήν μεταφοράν τών προϊόντιον του κατά τον χειμώνα είς τον 
σταθμόν του Χαδέμκιοϊ ή εϊ,ς Κ/πολιν, διότι ή περιοχή εκείνη καί έν 
γένει ή περιοχή τών Μετρών έστερεΐτο αμαξιτών δρόμων. Το Μιρα- 
χιύρ Χαλήλ πασά συνώρευε προς τό Ά λ ά ν  Τεπέ, ευρίσκέτο εντός τής 
περιοχής τού Τμπροχωρίου καί. άπετελεΐτο από τρεις χιλιάδες περί
που στρέμματα έκ τών οποίων τά χίλια ήσαν αγροί καί τά επίλοιπα 
βοσκότοποι καί λειβάδια. Είς τό Μιραχώρ υπήρχε κουλάς (Λ. Τ. πύρ
γος τσιφλικιού) με μεγάλας τετραγώνους πέτρας είς τούς τοίχους, οΐ- 
τινες ειχον πάχος 1 1/2 μ. περίπου καί μέ πολεμίστρες. Ήμίσειαν to- 
ραν μακράν αυτής έσώζοντο τά ερείπια παλαιού υδραγωγείου, χρησι- 
μεΰοντος άλλοτε είς τήν διοχέτευσιν υδατος είς τήν Κ]πολιν. Είς τό 
Τσιλιγκίρ εύρέθησαν αρκετά ανάγλυφα καί έπιγραφαί, αλλά συνεπεία 
τών ενοχλήσεων τών αρχών, ό διευθυντής τοϋ τσιφλικιού X" Μαργα
ρίτης τάς εθαψεν είς τά θεμέλια καί αλλού. Λέγεται δτι είχε καί υπο
γείους στοάς, ίσως διά τό υδραγωγέ!νν.

Έκτος τών ιδιοκτητών, ομογενείς ειχον επ’ ένοίκιον τσιφλίκια εις 
τά όποια έκαμ,ναν μεγάλην καλλιέργειαν. Τοιοϋτος ήτο ό έκ Σηλυ- 
βρίας Μιχ. Βόσκογλου, καλλιεργών έπί τριακονταετίαν τό παρά τήν 
Σηλυβρίαν τσιφλίκι Βόονα τοΰ τοΰρκου Μεμέτ βέη, ο έξ Επιβατώ ν 
Πασχαλάκης καί κατόπιν ό υιός του, Κωνσταντίνος Βέϋκος τό παρά 
τον Μεγ. Τσεκμετζέν τσιφλίκι Έ σ κ ιτζ ε  τοϋ Σ α ϊτ  βέη, οί έκ Τζαντώ 
Δήμ. Κρκονάς τό παρά τό Έξάστερον τσιφλίκι Κλαδιανά, οί από 
Τσαδώ Γεώργιος Πολύχρονης καί Δοξάκης Κρκονάς καί ό εξ Έξαστέ- 
ρου Ά ρ ισ τ  Λαζαρίδης τό τσιφλίκι Αημοκράνεια  καί άλλοι.

Πρόσφυγες Εβραίο ι έκ Ρωσίας ολίγον προ τοΰ Βαλκανικού πολέ
μου ήγόρασαν τό παρά τάς Έ πιβάτας τσιφλίκι Φετέ, αλλά συνεπεία 
τοΰ πολέμου άπέτυχον είς τήν καλλιέργειαν. Πρύ τής εξαγοράς τό ει- 
χεν ένοικιασμένον ό έξ Επιβατώ ν ’Αθανάσιος Σταμπολίδης καί κατό



202 Μ. Α. Σταμούλη

πιν ό εκ Σηλυβρίας Μητάκος Πετρίδης, δστις ειχεν ένοικιασμένον, άλ
λοτε καί τό παρά την Τσόρλου τσιφλίκι Κινικλη.

Παλαιότεροι ένοικιασταί προ εξηκονταετίας, ό έκ Σηλυβρίας ’Ό- 
θων Άνδρεάδης τοϋ τσιφλικιού Έ σκή Έρέγλη καί ό εξ 'Ηράκλειας 
Σπύρος.

Τά χωράφια ι ) συνήθως διεκρίνοντο εις τά άρπαλίκια καί τά έξω- 
χώραφα. Τά άρπαλίκια (Λ. Τ. σημαίνουσα κριθαρότοπον) ώνομάζοντο 
ούτω διότι τά κριθάρια ήθελαν δυνατά χοοράφια καί ενίοτε τό πρώ
τον έτος, έσπερναν κριθάρια διά νά πάρη την δύναμιν' ήσαν δέ τά 
παρά τούς συνοικισμούς, τά όποια συνήθως έλιπαίνοντο .εκοπρίζοντο) 
άνά 1υ—15 έτη. Εις αυτά έσπερναν άνευ άγραναπαυσεως επί J0— 15 
έτη, συνεχώς, εναλλάξ τό ένα έτος σιτάρι καί τό άλλο κουκκιά ή μπ ο 
στάνια (Λ. Τ. πεπονοειδή), καρπούζια καί καβοννια (πεπόνια) Αυτά 
τά χωράφια, ώς επί τό πλεΐστον, τά έσπερναν οί ϊδιοκτήται των καί 
είχαν άπόδοσιν επί σπόρου ενός κιλού (περίπου 25 6κ.) σπειρομένου εις 
1 1]2 στρέμμα, δεκαπλασίαν ή δεκαπενταπλασίαν, ενίοτε είκοσαπλα- 
σίαν καί σπανιώτατα τριακονταπλασίαν τού σπόρου. Εις τά έξωχώ- 
ραφα έσπερναν, συνήθως, τό ενα έτος σιτάρι, τό δεύτερον βρώμη 
καί κατόπιν τά άφιναν νά ξεκονραοϋονν. Ε ν ίοτε  μετά την σποράν 
τού σκληρού σίτου, έσπερναν τό επόμενον έτο; απαλόν σιτάρι (τό ό
ποιον έλεγαν συνήθοος καί τουρκιστί κιζλιτζά) 3), τό τρίτον βρώμην 
καί κάποτε κατόπιν λινόσπορον. Ή  άπόδοσις τού σιταριού καί τής 
βρώμης εις τά χωράφια αυτά, συνήθως, ήτο τετραπλάσια μέχρις επτα
πλάσια τού σπειρομένου. Αυτά τά χωράφια έδίδοντο καί με ενοί- 
κιον, μέ χοδζερέτι (άντίαπορον)* δηλ. έδιδαν εις τούς ΐδιοκτήτας αντί 
ενοικίου, ίσόποσον τής σποράς σιτάρι καί είχαν τό δικαίωμα νά τό 
σπέρνουν καί τό ακόλουθον έτος βρώμην. Ύπήρχον πρακτικοί χωρι
κοί διά την καταμέτρησιν καί των ακανόνιστων χιοραφιών, ύπολογιζο- 
μένου δτι συνήθως ό σπόρος έπέρετο εις 1— 1)2 στρ. άναλόγως τού 
χωραφιού καί τής συμφωνίας. Ή  βρώμη έζύγιζε 13— 14 όκ. τό κοί" 
λόν, έσπέρνοντο δέ διπλάσια κοιλά εις τό χωράφι άφ’ δτι έσπερναν 
σιτάρι. Ή  λίπανσις τού χωραφιού έγίνετο από ζωικήν κόπρον καί 
απορρίμματα. Ή  κόπρος έσυνάζετο εις τό ύπαιθρον καί αφού έμενε 
2 —3 ετη νά χωνεύση, καί απέμενε μόλις τό δέκατον περίπου, έξη-

1) Αί κατωτέρω πληροφορίαι αφορούν κυρίως τήν περιφέρειαν Σηλυβρίας. 
Πρβλ. καί τα τοϋ Κ. Χουρμουζιάδου είς τον ΙΑ ' τόμ. των «Θρακικών».

2) Πολλοί μεταχειριζοντο τάς εντός παρανθέσεως Τουρκικάς ονομασίας
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πλούτο εις αυτά, περί, τά εκατόν αμάξια (περίπου 400 — 500 δκ.) εις 
έκαστον στρέμμα). Μετά την άπλωσιν τής κόπρου εγίνετο ό λεγόμε
νος αχταρμάς  (Λ. Ίλ) μέ τό μεγαλάλετρον  (Μπουγιούκ σαμπών), τό 
όποιον συνήθως εσύρετο από 0 ζεύγη βοδιών καί τό όποιον άνέστρεφε 
την γην εις βάθος 2 5 —35 έκ. τοΰ μέτρου. Εις τά έξωχώραφα, πριν 
σπείρουν, έκαμναν νιάμα (νατάζι), το όποιον ήρχιζον κατά τύν Φε
βρουάριον καί έξηκολού θει, εις τά τσιφλίκια μέχρι τοΰ Αύγουστου. Τά 
μεγάλα τσιφλίκια είχαν, συνήθως, διπλά ζεύγη βοδιών διά κάθε με
γαλάλετρον (κατλίδίκα\ τά όποια άντικαθιστώντο κατά την μεσημ
βρίαν. Τελευταίως εφερον καί μερικά τρακτέρ, διά τό νιάμα, βενζινο
κίνητα καί μερικοί, σπαρτικά μηχανήματα Τό καλλίτερον όμως νιάμα 
έθεωρεΐτο τοΰ Μαΐου (Λ. Τ. Μ αΐς ναδαζί). Κ ατ’ Αύγουστον ή Σ ε 
πτέμβριον μερικοί είσήγαγον πρόβατα εις τά χιοράφια διά νά πλαγιά
σουν, ήτοι ν’ άφίσουν τάς κόπρους των. Ά φ ο ΰ  έμενον οι άνεστραμμέ- 
νοι βιύλοι εκτεθειμένοι εις τον ήλιον, τόσον εις τά έξωχώραφα δσον 
καί εις τά άρπαλίκια, κατ’ Αύγουστον ή καί Σεπτέμβριον, τά έμποζά" 
ριζον (έδευτέρωναν), τά (όργωναν μέ μικρά άροτρα (Λ. Τ. καρά - σαμ
πάν), συρόμενα από εν ζεύγος βοδιών ή ίππων διά νά σπάσουν οί 
βώλοι καί άναμιχθούν μέ τό χώμα. Εις τά άρπαλίκια δέ, άν υπήρχε 
καιρός, τό μποζάρισμα τό έπανελάμβανον δευτέραν καί τρίτην φοράν 
καί κατόπιν άνέμενον νά βρέξη, διά νά σπείρουν, συνήθως, κατ’ ’Ο
κτώβριον Έλέγετο δτι μέχρι τών εορτών τών Είσοδίων τής Παναγίας 
(21. Νοεμβρίου), έπρεπε νά τελειώση ή σπορά. Κατά πρώτον έσπέρ- 
νοντο σιτάρια καί τελευταΐον ή βρώμη Οί καλοί γεωργοί έφρόντιζον 
εις τό πέριξ έκάστου χωραφιού νά σηκώσουν χανδάκια διά νά τά προ- 
φυλάξουν άπό την εισβολήν νερού κατά τούς βροχερούς καιρούς. Τά 
σιτάρια, άν έβρεχε κατά την εποχήν τής άνθήσεώς των, προσεβάλλοντο 
άπό σκωρίασιν (Λ Τ σουρμέ) προς πρόληψιν αυτού τελευταίως ένεβά- 
πτιζον τύν σπόρον εις διάλυσιν θειϊ.κού χαλκού (Τ. γκιόζτασϊ) μέ 
άναλογίαν 1 — 1 1]2°/0 εις 100 όκ. νερού μέ I δκ. άσβεστου καί προ- 
ελαμβάνετο ή σκωρίασις. Τό ρίξιμο τού σπόρου άπήτει έπιδεξιότητα, 
διά νά ρίπτεται ό σπόρος κανονικά καί, ώς έκ τούτου, έπληριυνοντο 
περισσότερον οί κατάλληλοι προς τούτο. Ό  θερισμός εγίνετο συνή
θως μέ τάς κάσας καί όλίγοι έθέριζον μέ τά μικρά δρεπάνια. Τελευ
ταίως εΐσήχθησαν καί μερικαί θεριστικαί μηχαναί. 'Ο θερισμός εγί
νετο επί πληρωμή κατά στρέμμα διά τούς μικρούς γεωργούς, άνελαμ- 
βάνετο δέ υπό τού εργολάβου (ντραγουμάνου) ό θερισμός, τό δέσιμον 
εις δεμάτια, ή περισυλλογή τών έναπομενόντων στάχεων (τονρμοΰκι) 
καί ή μεταφορά τών δεματίων εις θυμωνιάν εντός τού χωραφιού. Τών
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δέ μεγάλων γεωργών και των τσιφλικιών, εγίνετο μέ to πάϊ, ήτοι άνέ- 
θετον είς ενα ντραγουμάνον (εργολάβον) την εργασίαν, ύπολογίζοντες 
δτι κάθε θεριστής έπρεπε να θερίση 50 έως 70 στρέμματα και έλογά- 
ριαζαν τά σπαρέντα στρέμματα, τά οποία διήρουν διά τής ανώτερα) 
έκτάσεως καί προσελάμβανεν 6 εργολάβος τριπλασίους περίπου εργά
της, ενα διά τον θερισμόν, άλλον διά τό δέσιμον των δεματίων και 
τρίτον διά τήν θυμωνιάν καί τό τουρμοΰκι. Έπληρώνοντο κατ' άτο- 
μον, δι’ δλον τό θερισμόν καί αυτό ελέγετο πό,'ί. Τό ποσόν τής αμοι
βής καθωρίζετο συνήθως μετά τον θερισμόν, συνεννοούμενων των 
κυριωτέρα)ν γεωργών μέ τούς ντραγουμάνους ’Ασυνείδητοι γεωργοί 
ενίοτε ύπεδείκνυον μικροτέρας εκτάσεις, ώς σπαρείσας, καί ήναγκά- 
ζοντο οί θερισταί νά θερίσουν περισσότερον τών 20 περίπου συνήθων 
ημερών καί τότε έγίνοντο καί έκτροπα προς ζημίαν, εννοείται, τού 
ιδιοκτήτου, διότι ό θερισμός πρέπει νά γίνεται εγκαίρως. cfl  διατροορή 
τών θεριστών ήτυ είς βάρος τού γεωργού καί διά μερικούς γεωργούς 
έγίνοντο παράπονα, διά τήν τροφήν. Οΐ θερισταί ήσαν, ώς επί τό 
πλεΐστον "Ελληνες. Τό αλώνισμα εγίνετο συνήθως μέ άλωκάνην, συ- 
ρομενην υπό αλόγων. Τάς άλιοκάνας έφερον Τούρκοι από τά βάθη 
τής 'Ανατολής μέ μικροκάϊκα τής 5Απολλωνιάδος, από τό Μιχαλίτς 
ώς καί τάς πέτρας τών άλωκανών άνελάμβανον, κ α θ ’ δλην τήν π ε 
ρίοδον τήν άντικατάστασιν τών φθειρόμενων πετρών, πληρώνομενοι 
διά τήν εργασίαν αυτήν κ α θ ’ δλην τήν περίοδον, ώρισμένρν ποσόν 
κατ’ άλωκάνην, Ιδιαιτέρως λαμβάνοντες τήν αξίαν τών σκληρών πε
τρών, κατ’ όκάν. Ε πε ιδή  έχρειάζοντο πολλά άλογα τήν εποχήν τού 
θερισμού, ήρχοντο πολλοί σκηνιται (αί σκην-αί των έλέγοντο τσέργαήι 
χριστιανοί κατά μεγάλην πλειονότητα ’Αθίγγανοι, οί όποιοι ένοικία- 
ζον τούς ίππους των, συνήθως τρεις διά κάθε ά λ to κάνην καί ή 
αμοιβή δι’ δλην τήν περίοδον καθωρίζετο κατά γενικήν συμφω νίαν1). 
Ά π ύ  ετών, σχεδόν δλα τά τσιφλίκια είχον προμηθευθή άλωνιστικάς

1) 01 ’Αθίγγανοι ήρχοντο κατά τήν εποχήν τών άλωνίων, τέλη Μαίου έκ 
τών βορειότερων μερών, ήσαν φερέοικοι και άπήρχοντο κατά Σεπτέμβριον. Κα- 
τεγίνοντο κατά τον χειμώνα είς σιδηρουργικές εργασίας και κατασκευήν καφε- 
μΰλτον* αι γυναίκες δεν παρέλειπον νά λέγουν καί τήν μ ο ί ρ α ν .  Ε ίνα ι  αι 
αύταί μέ τάς εδώ περιφερόμενης. ’Εκτός αυτών τών ’Α θιγγάνων ύπήρχον κα ι 
εντόπιοι Χριστιανοί ’Α θίγγανοι,  οί όποιο ι ήσαν έργάται καί όργανοπαίκταί' 
ύπήρχον καί ολίγοι Μουσουλμάνοι ’Α θίγγανοι.  ΟΙ Χριστιανοί μόνιμοι ’Α θ ίγγα 
νοι [ΐετά τήν ανταλλαγήν άφωμοιοόθησαν βαθμηδόν μετά τών άλλων Ε λ λ ή ν ω ν  
Πρό 40 ετών περίπου είς έξ αυτών έσπούδασεν ιατρός, έξασκών έπιτυχώς τό 
έργον του.
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μηχανάς άΐμακινήτους, αγγλικών, ώς επί, το πλεΐστον, καί τελευταίως 
αμερικανικών εργοστασίων'την πρώτην άτμοκίνητον μηχανήν εις Θρά
κην, έφερεν εν Σηλυβρίφ ό Ά ν .  Κ. ΓΙ. Σταμούλης, τού αγγλικού εργο
στασίου Ransom es, Sims and Jefferis  κατά τό 1878, έκτεθεΐσαν εις 
την έκθεσιν του Βουκουρεστίου, άν δεν κάμνω λάθος, την οποίαν 
διετήρησε μέχρι τής ανταλλαγής, ενοικιάζουν αυτήν εις διαφόρους.

Συνήθως εσπέρνοντο σιτάρια σκληρά, από τήν ποικιλίαν Σαρη  
μπασάκ  (Λ. Τ. σημαίνουσα ξανθοκιτρινωπόν στάχυν, ό.)ς εκ του χρώ
ματος του στάχυος) καί πολύ ολίγα καί πολύ ολίγα ακ μπασάκ  καί 
καρά μπασάκ  (Λ. Τ. ’Άσπροι καί μαύροι στάχεις). "Οταν τό σι
τάρι ήτο άσπρωπόν έλέγετο άσπροκοίλί. Τελευταίως εις τά δυνα
τά χωράφια έσπερνον τοννονς η κονντούς, τά όποια εσπέρνοντο 
καί έθερίζοντο ένωρίτερον καί ειχον καί μεγάλην άπύδοσιν, αλλά τά 
άλευρά των ήσαν αδύνατα' έξ αυτών σπέρνονται καί τώρα εις Μακε
δονίαν καί Δ. Θράκην. Εις τήν περιφέρειαν Τυρολόης καί βορειότερον 
έσπέρνετο καί σίκαλις. Καλοκαιρινό σιτάρι έσπέρνετο ολίγον εις τον 
δήμον (Ναχιέ) Δέρκων τών Μέτρων, ίσως καί αλλού. Διά τύν σπόρον 
έδιάλεγαν τό καλλίτερο σιτάρι, τό όποιον καί άφιναν τελευταίο νά 
θερίσουν, έθεωρεΐτο δέ καλόν, κάθε 4 —5 χρόνια, νά άλλάξονν σπό
ρον, νά φέρουν από άλλο μέρος καί προτιμούσαν νά φέρουν από τό 
παρά τό Λουλέ Βουργάζ Μπουνάρ-Χισάρ [Βρύσιν]. Μερικοί κατ’ έτος 
έσπερναν ολίγον σπόρον από μπασάκ ια. Έδιάλεγαν τούς καλλίτερους 
στάχεις, από τούς οποίους γυναίκες άφήρουν τό άνω καί κάτω μέρος 
καί κρατούσαν μόνον τό μεσαΐον, ή λ ιόνιζαν αυτό ιδιαιτέρως καί σπέρ- 
νοντες αυτό, τό προϊόν του εκρατούν διά τήν γενικήν σποράν τού 
επομένου έτους. ΤΙ επιλογή αυτή τού σπόρου έστοίχιζε συνήθως 
δσον καί ή αξία τού σίτου. ’Από τήν εσοδείαν έδίδετο ή δεκάτη, ιύς 
φόρος, άνελθούσα τελευταίους εις 12 ΐ]2°/ο· 'Ό φόρος τής δέκατης 
έπωλεΐτο κατά τήν εποχήν τών ά λ ωνιών εις διαφόρους έκμισθωτάς, 
οί όποιοι, εις κάθε αλώνι, κάθε βράδυ, έπιστατούντες εις τό μέτρημα 
τού σίτου, έλάμβανον τό άνάλογον ποσόν. Τό .Έξάστερον επί σειράν 
ετών, μέ αγαστήν ομόνοιαν τών κατοίκων, έξεμίσθωνε εις τήν γενομέ- 
νην πλειοδοσίαν τήν δεκάτην διά λ)σμόν τών κατοίκων του. 'Η  κυβέρ- 
νησις όχι μόνον δεν ήμπόδιζεν, αλλά μάλλον ηύνόει αυτήν, άλλοι δέ 
πλειοδόται χριστιανοί ή τούρκοι συνήθως δεν παρουσιάζοντο διά νά 
μή ζημιώσουν τήν κοινότητα, ή οποία αρκετά ωφελείτο από αυτά. Τό 
παράδειγμα τού Έξαστέρου έμιμήθησαν άργότερον, άλλ’ όχι μετά 
τόσης επιτυχίας τά χωρία Έπιβάται, Δελειώναι, Αίγιαλοί, ’ίσως καί 
άλλα. "Otav εύρισκόμην εις τήν πατρίδα, έγνά)ριζον τό ποσόν τής



δέκατης τών διαφόρων γεννημάτων' αί απασχολήσεις μου, δεν μου 
επέτρεπαν νά κρατήσω σημειώσεις, ώστε να γνοορίζω ήδη τό ποσόν 
τής παραγωγής.

Τό μέτρημα έγίνετο μέ σιδηρά ή ξύλινα, στρογγυλά δοχεία (κοιλά), 
συνήθως μέ τουρκικήν αρίθμησαν και κάθε 40 μετρήματα έλέγετο 
μία ντάλια (Λ. Τ.) καί επανήρχιζον μετροϋντες από τό ένα. Εις την 
περιφέρειαν Σηλυβρίας καί τάς άλλας ειχον τό κοιλύν Ραιδεστοϋ, τό 
περιεχόμενον σιτάρι, τού οποίου έζΰγιζε 24—25, σπανίως 26 δκ. "Ο
ταν εζύγιζε κάτω των 24 όκ. τό σιτάρι έθεωρείτο άποτυχημένον. Τό 
κοιλόν Κο)νσταντινουπόλεα)ς ήτο περίπου 10°/ο μικρότερου. Τό δο
χείου, μέ τό όποιον έμετρεΐτο, ήτο συνήθως τό ήμισυ τοϋ κοίλου καί 
έλέγετο μιοοκοϊλι (σαγί Λ. Τ ), τό ήμισυ του σινίκι (1]4 κοιλοϋ) καί τό 
τέταρτον κουτί (1)8 κοιλοϋ). Εις την περιφέρειαν τής Κεσσάνης τό 
κοιλόν ήτο διπλάσιου (τέσσαρα μισοκοίλια), Ή  βρώμη, εις τά αλώνια, 
έμετρεΐτο μέ κοιλόν κορνφωτόν (Ντονρουκ  Λ. Τ.), ένα πατημένου κοι
λόν καί ένα απάτητου. Καί κατά τήν πώλησιν δταν επωλεΐτο άκοσκί- 
νιστος, επωλεΐτο πάλιν μετρουμένη μέ τον ίδιον τρόπον, καί έλέγετο 
συνήθως Τουρκιστί μπαομά δονρονκ (πατημένου κορυφωτόν). Τά σι
τάρια καί τά κριθάρια, μετρούμενα ίσοπεδοϋντο μ" ένα ξύλο λεγόμε
νον οιλγκί (Λ. Τ). Αί άγοραποολησίαι έγίνοντο έπί τής βάσει τοϋ κοι- 
λοϋ’ τελευταίους εις τήν περιφέρειαν Σηλυβρίας καθιερώθη ή αγορα
πωλησία μέ τήν οκά. Ή  εις τήν περιφέρειαν Σηλυβρίας παραγομένη, 
βρώμη συνήθους, περιείχε δ — 10°/0 καπλουτζάν.

Κατά τά τελευταία έτη τού παγκοσμίου πολέμου, εις τά χωρία 
Έξάστερον καί Έπιβάται, ώς εκ τής ακρίβειας τοϋ σπόρου, μερικοί 
εισήγαγον τήν σκαλιστικήν καλλιέργειαν καί ως διηγούνται, σπέρνον- 
τες εις τό στρέμμα 2—3 δκ. ειχον άπόδοσιν 600—800 δκ σίτου. Κα
λοκαιρινά γεννήματα δλίγα έσπέρνοντο εις τήν περιοχήν τής Σηλυ
βρίας, διότι σπανίως έβρεχε τούς καλοκαιρινούς μήνας Μετά τήν έγκα- 
τάστασιν των Τούρκων μεταναστών (μουατζήριδων) έσπέρνοντο καί 
αρκετά καλαμβόκια, τά όποια έλέγοντο κουκουνάρα. Έσπέρνοντο καί 
μερικοί καλοκαιρινοί λιναρόσποροι, λεγόμενοι καί ψιμόλινο ή ιμωμολί- 
ναρον (ή καί σεϊρέκια Τουρκιστί). ’Ά λλοτε θά  έσπέρνοντο περισσότε
ροι λιναρόσποροι ή λινόσποροι, ως συνήθως έλέγοντο, αφού μόνον εις 
Σηλυβρίαν ύπήρχον, προ 60 — 70 ετών, 5—6 ιπποκίνητα ελαιοτριβεία, 
δλα ομογενών, λεγάμενα μπεζιρχανάδες [μπεζίρι τουρκιστί λέγεται το 
λινέλαιον), τά όποια έβγαζαν μπεζίρι, χρησιμοποιούμενου διά φωτι
σμόν, προ τής χρησιμοποιήσεως τού πετρελαίου καί διά τό φαγητόν, 
τό δέ υπόλειμμα (πήτται), λεγόμενον κιοοπε (Λ. Τ.) διά τροφήν ταίν
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ζώων. Τον καλλίτερον λινόσπορον τής περιφέρειας έβγαζαν τά παρά 
τάς Μετράς χωρία, Τσακήλι και Έλμπασάν. Μπεζιρχανάδες υπήρχον 
αρκετοί εις Τσορλυΰν, Κεσσάνην και Μάλγαρα. ’Από τά τελευταία 
μέρη έγίνετο αρκετή εξαγωγή λινελαίου διά Βουλγαρίαν, χρησιμοποι
ούμενου διά τροφήν. Εις Άδριανουπολιν υπήρχον περ'ι τους 18 γιαγ- 
χανάδες (Λ. Τ., έλαιοτριβεΐον) δπου κατειργάζοντο σισάμια προς πα
ραγωγήν σισαμελαίου, ταχινίων καί χαλβά, από τον όποιον έγίνετο 
εξαγωγή εις διάφορα μέρη καί ήτο ονομαστός ό χαλβάς τής Άδρια- 
νουπύλεως.

Τά σιτάρια, συνήθως, έποολοΰντο περί τό έν γρόσιον ή οκά καί 
έθεωρείτο ή τιμή ικανοποιητική* κατά τήν περίοδον, τήν οποίαν εν
θυμούμαι (1890 μέχρι τοΰ Βαλκανικού πολέμου) κατωτέραν τιμήν 
ενθυμούμαι 20 παράδες, άνιοτέραν 60. Μετά τον Βαλκανικόν πόλεμον 
αί τιμαί ήσαν ακανόνιστοι, συνήθως υψωμένοι. Τά κουκκιά καί τά 
καλαμβόκια, συνήθως, ειχον τήν ήμισεΐαν τιμήν τοΰ σίτου, ό λινό- 
σπορος 40—60 παρ. ή οκά, ή κριθή περί τούς 30 παρ., ή βρώμη περί 
τούς 20 (κατωτέραν τιμήν ενθυμούμαι 8 παρ.). Αί τιμαί αύταί ήσαν 
μέ Λ. Τ. 109. ’Αλλά περί των νομισμάτων κατωτέρω κάμω λόγον. 
Βρώμης, κουκκίων καί λινοσπόρου έγίνετο αρκετή εξαγωγή εις Ευρώ
πην καί ένίοτε καλαμβοκίων καί καναροσπόρου. Σιτάρια εις τάς άρχάς 
τής εσοδείας ήγοράζοντο μερικά διά Μιτυλήνην καί Κυδωνιάς καί 
έστέλλοντο ένίοτε εις Κων)πολιν. ’Αλλά περισσότερον σιταριών έγί
νετο εισαγωγή. 'Όλοι σχεδόν οί έμποροι των δημητριακών ήσαν ομο
γενείς. Ή  οικονομική θέσις τών γεωργών καί έν γένει όλων τών κα
τοίκων προ τής ανταλλαγής ήτο ζηλευτή.

Ή  βοσκή τών άκαλλιεργήτων χωραφιών (μιρά Λ. Τ.) ένοικιάζετο 
κατ’ έτος εις κεχαγιάδες (κατόχους προβάτιον) παρά τών κοινοτήτων, 
τοΰ ένοικίου διατεθειμένου εις όφελος τών Σχολοόν. Ή  τής Σηλυβρίας 
ένοικιάζετο παρά τών τεσσάρων κοινοτήτων, μέ αναλογίαν άνά 1)3 
υπέρ τής Τουρκικής καί 'Ελληνικής κοινότητος καί άνά 1)6 τής Ε 
βραϊκής καί ’Αρμενικής.

Τά έκ τών σιτηρών άχυρα, άλιονισμένα εις μικρά τεμάχια άποθη- 
κεΰοντο καί έφορτώνοντο μέχρι τοΰ παγκοσμίου πολέμου διά Κων
σταντινούπολη' προς χρήσιν τοΰ Αΰτοκρατορικοΰ στρατού, τών ίππων 
τοΰ Στέμματος, τών ίππων τών τότε ιππηλάτων τροχιοδρόμων καί 
άλλων ζώων. ’Ενίοτε, προ τοΰ Βαλκανικού πολέμου έξήγοντο καί εις 
Κρήτην. Εις Σηλυβρίαν μόνον υπήρχον τοιαΰται άποθήκαι διά 100 
χιλ. στατήρας (καντάρια  Λ. Τ.) 44 όκ., εις όλα δέ τά τσιφλίκια, τάς 
Έπιβάτας καί αλλού ειχον τοιαύτας άποθήκας αχερώνες (Σμμανλή-
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κια Λ. Τ.) ίσως άλλης τόσης περιεκτικότητος. Ή  μεταφορά των διά 
Κ]πολιν εγίνετο με ιστιοφόρα, ως επί τό πλεΐστον, ομογενών καί ίόίοσς 
εκ Καλλικρατείας. Μερικοί Καλλικρατεινοί, από ετών είχαν συνεται
ριστή καί είχον 8— 10 πλοιάρια χωρητικότητος 500— 700 στατ. καί 
άνελάμβανον την προμήθειαν, ίδία>ς του τουρκικοί στρατού, ώς καί 
της Αύτοκρατορικής αυλής καί τών τροχιοδρόμων. Έλέγοντο τά καΐ
κια τής κομπανίας καί ειχον ειδικότητα εις την φόρτωσιν τών άχυρων 
εις ύψος 2— ο μέτρων υπέρ την σειράν του καταστροιματος. Τά άχυρα 
έπωλοϋντο μέ τό καντάρι. Αί τιμαί tojv  μέχρι του Βαλκανικού πολέ
μου ήσαν μεταξύ τών 2—20 γρ., άνατιμώμενα, δταν άπετύγχανε ή 
εσοδεία, διότι ή μεταφορά τών άχυρων μακρόθεν ήτο δύσκολος. Μέ 
τήν μετατροπήν τών τροχιοδρόμων εις ηλεκτρικούς καί την εισαγωγήν 
τού αυτοκινήτου καί τήν έλάττωσιν τού εν Κ]πόλει ιππικού, ή κατα- 
νάλωσις τών άχυρων ήλαττώθη εις μέγιστον βαθμόν.

'Η  μεταφορά τών γεννημάτων άπό τά πλησίον μέρη τής Σηλυ- 
βρίας εγίνετο, α>ς επί τό πλεΐστον, μ έ αμάξια συρόμενα άπό όνους. 
Τοιαύτα ύπήρχον εις· Σηλυβρίαν περί τά 100 καί έφόρτυ^νον μέχρι 
500 δκ.

Ά π ό  τήν παραλίαν μεταξύ Ή ρακλείας καί Καλλικρατείας εφορ- 
τώνοντο διά Κ]πολιν κ α θ ’ έκάστην κ α θ ’ ολον τον ’Ιούλιον καί μέχρι 
τής 15 Αύγούστου, μέ πλοιάρια, 100— 400 χιλ. πεπόνια ιδίως, καί όλι- 
γά>τερα καρπούζια διά Κ]πολιν. Φημισμένα ήσαν τά καρπούζια τής 
Ραιδεστοΰ καί τά πεπόνια τού Ονζονν - κιοπρον [Μακρά Γέφυρα]. Τε
λευταίους έσπερναν ολίγα άπό ποικιλίαν καρπουζιών μέ μικρούς σπό
ρους καί πορτοκαλλοειδές χρώμα τού τρωγομένου εσωτερικού καί έλέ
γοντο πορτοκάλ καρπονζον. Τά πεπόνια καί καρπούζια δέν έπωλούντο 
ζυγιζόμενα άλλά άναλόγως τού μεγέθους. Τό αυτό εγίνετο καί εις 
Κ]πολιν, καί αί μαντζάναι, (μελιτζάναι) έπωλούντο μέ τό δεμάτι (άνά 
5) καί αί μπάμιαι άνά 100. ’Όσπρια εσπέρνοντο ολίγα φασόλια, ρο
βίθια καί φακαί. καθώς καί δλίγαι πατάται καί κρομμύδια. Εις τούς 
λαχανοκήπους, τους οποίους ειχον όλοι ομογενείς, έσπερναν διάφορα 
λαχανικά' άπό τά λάχανα εγίνετο άρκετή εξαγωγή, ίσως περί τάς 20 
χιλ. δκ. διά Κ]πολιν, όπου εγίνετο λαχανοτουρσή. Τιμήν ενθυμούμαι 
8 —10 παρ. τήν δκάν.

Τά σιτάρια άλλοτε ήλέθοντο, συνήθως, εις νερομύλους ή άνεμομύ
λους. Εις τήν Κεσσάνην ύπήρχον περί τούς 40 άνεμόμυλοι. Πολλοί 
φούρνοι ειχον άλογομύλους, οί όποιοι ήλεθον 100—200 δκ. τό ήμερο- 
νύκτιον προς χρήσιν των. Ά π ό  τό 1885 περίπου τό άλεσμα εγίνετο εις 
ατμοκίνητους άλευρομύλους, εις δε τούς νερομύλους καί άνεμομύλους



Ά ν σ μ ν ή ο ε ι ς  έ ξ  Ά ν α τ .  Θ ρ ά κ η ς 209

ήλεθον, συνήθως, οι γεωργοί τα διά την χρήσιν των προωρισμένα σι
τάρια διά 2 —3 η διά 6 μήνας. ΙΙρό τής ιδρόσεως των άτμομΰ- 
λων ΰπήρχον εις Γένναν, ίσιος καί άλλου, νερόμυλοι έχοντες καθαρι
στήρια του σίτου καί κόσκινα άλεόρο)ν καί έκεΐθεν έπρομηθεΰοντο 
πολλά μέρη τής Θράκης καθαρά άλευρα. ’Άλλοτε, από τους φούρνους 
έπρομηθευονto αί οίκίαι τά ψωμιά όμου όλης τής έβδομάόος.

Οι πλεΐστοι των άτμομΰλων εν Α νατολική Θράκη ήσαν ίδιοκτη- 
σίαι Ελλήνων, οϊτινες τούς έξεμεταλλεΰοντο. Έ κ  των αρχαιότερων 
ήτο ό εν Σαράντα Έκκλησίαις του Δη μ. Δοδοποΰλου, ό όποιος είχε 
καί έργοστάσιον κονιάκ. ’Ακολούθως έγένετο αυτόθι καί έτερος τοΰ 
X "  Γιαννάκη καί Κουχτσόγλου, εις την Άδριανοΰπολιν τοΰ Άλτιναλ- 
μάζη’ εκεί ΰπήρχον καί τοΰ όθωμανοΰ Γιακοΰπ έφέντη καί τοΰ άρμε- 
νίου Φουντουκλιάν' έν Λουλέ Βουργάζ των αδελφών Μπάλτα, εΐς 
Κεσσάνην των αδελφών Εξηντάρη, οϊτινες προ τοΰ Βαλκανικοΰ πο
λέμου έκτιζον μεγάλον μόλον εις Οΰζούν - κιοπροΰ Εις Κεσσάνην 
έγινε καί άλλος μόλος παρά τών Ιταλώ ν, οϊτινες εΐχον έκεϊ τό λιγνι- 
τωρυχεϊον. Εις Καλλίπαλιν, τοΰ Παντερμαλή (άλλοτε Σκαρλατίδου) 
καί τοΰ Κώστα' εις Ραιδεστόν τοΰ Μιμήκου Κωνσταντινίδου, τοΰ Δ. 
Διαμαντοποΰλου καί ενός άρμενίου καί εις Σηλυβρίαν τοΰ Ά ν .  
Κ. Π. Σταμοόλη, ό όποιος ιδρυθείς τφ 1884 προ τοΰ Βαλκανικοΰ 
πολέμου εξήγαγε άλευρα καί εις την Καβάλλαν καί ’Ήπειρον. Αυτοί 
είναι οι κυριώτεροι, παραγωγής 20—30 χιλ. όκ. σίτου κατά 24ωρον, 
εφωδιασμένοι μέ καθαριστήρια καί πλυντήρια σίτου καί τά ανάλογα 
κόσκινα αλεύρων. ‘Ως εκ τής εκλεκτής ποιότητος τών σκληρών σίτο^ν, 
οι άτμόμυλοι Λουλέ Βουργάζ, Καλλιπόλειυς, Ραιδεστοΰ καί Σηλυβρίας 
παρήγαγον σιμιγδάλια, από τά όποια σχεδόν αποκλειστικούς έπρομη- 
θεόετο ή Κωνσταντινοΰπολις διά μακαρόνια καί εν γένει ζυμαρικά· 
Εις τό παρά τό σιδηροδρομικόν σταθμόν Σπάρτα κουλέ (μεταξύ Χα- 
δέμκιοϊ καί Μικρ. Τσεκμετζέ) τσιφλίκιον Δελικλή καγιά τοΰ Εβραίου 
Κεζαπτζόγου ή Λεβή, προ πεντηκονταετίας ίδρΰθη άτμόμυλος τέλειος, 
εργαζόμενος ολίγους μήνας μόνον προς παρασκευήν τοΰ κατά την 
νηστείαν ιοΰ Πάσχα παρά τών Εβραίων τροιγομένων άζυμων (χα- 
μονρσονζ).

Ά μ τ ΐε λ ο φ υ τ ε ϊα ι .  Α μπέλια  πολλά εΐχον κυρίως τά παρά την 
Σηλυβρίαν χωριά Έπιβάται, Δελειώναι, Έξάστερον, Γιαλούς, Οικονο- 
μειον, Δημακράνεια καί Ιναλικράτεια. "Ολα σχεδόν ήσαν τοΰ είδους 
περατεινά (Λ· Γ. γιαπονντζάκια) καί αυτών Ιγίνετο μεγάλη εξαγωγή 
διά Κων]πολιν από τής 15ης Αύγουστου μέχρι 15 καί ενίοτε τέλους 
’Οκτωβρίου. Έτοποθετοΰντο εις κόφας τών 50—60 δκ. μέ ιδιαιτέραν

Θ g α η ι η ά ΙΗ' 14
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επιμέλειαν, τοποθετούμενοι' των καλλιτέρων είς τό άνω της έπιφα- 
νέίας της κόφας μέρος καί καλυπτομένων μετά μεγάλης προσοχής μέ 
φύλλα. Έφορτοόνονΐο εΐ,ς πλοιάρια άνά 50—80 κόφαι καί μετεφέροντο 
εις 3 - 4  ώρας μέ ευνοϊκόν καιρόν είς Κων]πολιν. ;Από την περιφέ
ρειαν αυτήν έφορτώνοντο τακτικά 50 — 80 πλοιάρια κ α θ ’ έκάστην, 
ώστε κατά πρόχειρον υπολογισμόν θά  έφορτοόνοντο 150—200 χιλ. όκ. 
σταφυλών κ α θ ’ έκάστην, ήτοι περί τά 9 — 10 έκατμ. οκάδων κ α θ ’ ολην 
την περίοδον. Άργότερον ήρχιζον την φύρτωσιν των σταφυλών τού 
χωρίου Φαναριού καί τελευταία, κατά τάς άρχάς ’Οκτωβρίου, πολλά- 
κις μέχρι τέλους Νοεμβρίου του χωρίου Τσαδώ καί ολίγων τού Κερ- 
μιενίου, φορτωνομένων από τύ τσιφλίκιον ΙΙαπαζλή. Ή  Σηλυβρία 
ολίγα αμπέλια είχε. Έγίνοντο καί κρασιά αρκετά, των όποίοον αρκετή 
εξαγωγή έγίνετο είς Γαλλίαν μετά τήν προσβολήν των αμπέλων της 
υπό τής φυλλοξήρας, διακοπεΐσα μετά τήν φύτευσιν των Αμερικανι
κών αμπέλων είς Γαλλίαν. Φυλλοξήρα δεν υπήρχε εις τήν περιφέ
ρειαν. Τό κρασί επωλεϊτο μέ τό μέτρο  (8 όκ.)* ενθυμούμαι δέ ΰτι 
έπωλήθη τήν εποχήν τής άζητησίας μέχρι 10 παρ. ή οκά. 'Ό λα τά 
χωριά αυτά ήσαν ακραιφνώς Ελληνικά.

Μαύρα σταφύλια ολίγα έφυτεύοντο τού είδους καρά λάχανο καί 
όλίγιστα μοσχάτα’ τού Μυριοφύτου τά σταφύλια ήσαν γιαπουντζάκια-, 
ή γιαπαλάκια- (οι Τούρκοι τά έλεγαν κιναλή (καφέχρου) γιαποντζάκια 
διότι έχουν κηλίδες καφέ), αρκετά μαύρα καραλάχανα, μαυροπάληα, 
δλιγότερα τού είδους κολόδικο καί κινό καί μερικά αύγουλάτα καί 
ροζακιά.

Κτηνοτροφία.—*Η κτηνοτροφία κυρίως περιωρίζετο είς πρόβα- 
βατα καί όλίγιστα κατσίκια  (αίγας). 01 κτηνοτρόφοι ήσαν ώς επί τό 
πλεΐστον ομογενείς καί κυρίως από τό χωρίον Τζαντώ είς τήν επαρ
χίαν Σηλυβρίας καί από τό Σχολάρι είς τήν επαρχίαν Ραιδεστού’ άμ- 
φότερα χωρία καθαρώς ομογενή. Είς τήν επαρχίαν Σηλυβρίας θά  
ύπήρχον περί τάς 20— 30 χιλ. πρόβατα τού είδους κιβιρτζίκια (Λ. Τ.) 
καί ολίγα καρακατσάηκα , αλλά τό καλοκαίρι εφερον εκ Βουλγαρίας, 
Μιτυλήνης ή Λήμνου άλλα τόσα περίπου τά οποία έλάμβανον ύπ’ ενοί
κων διά τό μαξούλι (Λ. Τ. προϊόν) ή ήγόραζον κατά Μάρτιον συν
ήθως καί μετέπειτα μετεπώλουν κατ’ ’Ιούλιον, Αύγουστον. Αυτά 
έλέγοντο μπαχάρια  (Λ. Τ. καλοκαιρινά).

Έκτος τών μονίμως έγκαταστημένων κτηνοτροφών ,ύπήρχον καί 
οι Καρακατσαναϊοι (Σαρακατσαναιοι όπως λέγονται ενταύθα’ όρθοτέ- 
ρα θά  είναι, ίσως Καρακατσαναϊοι κατά παραφθοράν έκ τών Τουρκι
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κών λέξεων κηρ (=άναπεπταμένον ύπαιθρον) και καταάν (φεύγον- 
τες) δηλ. οι φεύγοντες προς την ύπαιθρον) οι όποιοι τον μέν χειμώνα 
παρέμενον εις την ’Ανατολικήν Θράκην, τό δέ καλοκαίρι άνήρχοντο 
εις την Βόρειον Θράκην (Άνατολ. Ρωμυλίαν)’ συνήθως τον χειμώνα 
παρέμενον εις τά βόρεια μέρη τής Ά ν. Θράκης και ενίοτε εις τά νο- 
τιώτερα’ θά  ειχον εν συνόλω περί τάς 5 0 0 —600 χιλ. πρόβατα, τά ό
ποια έθεωρούντο κατώτερα τών εντοπίων. Κατά συμφωνίαν μεταξύ 
Τουρκίας καί Βουλγαρίας, ή μετάβασις καί επιστροφή έγένετο άνευ 
πληρωμής τελωνειακών δασμών καί μετά την ανταλλαγήν τών πληθυ
σμών ενεκατεστάθησαν εις Δυτικήν Θράκην καί Ανατολικήν Μακε
δονίαν καί ίδια παρά τήν Χρυσοΰπολιν (Χάρη Σαμπάν) τής Κα- 
βάλλας.

’Άλλοτε δεν έλάμβανον τά αναγκαία προφυλακτικά μέτρα διά τά 
χειμερινά καταλύματα καί τροφήν διά τον χειμώνα καί ώς εκ τούτου 
κατά τούς δριμεΐς χειμώνας, από έλλειψιν καταλλήλων καταλυμάτων, 
ιδίως κατά τήν εποχήν τής γεννήσεως καί τής τροφής, πολλά ζώα άπέ- 
θνησκον καί εμενον οί κεχαγιάδες μόνον με τήν αόπαν (βακτηρίαν 
ποιμενικήν), ώς έλεγε το. ’Από πεντηκονταετίας δμως όλοι σχεδόν εκα- 
μνον εις ώρισμένα μέρη άγηλια (Λ. Τ. χειμάδια) όπου συνεκέντρωναν 
καί τροφήν καί ούτω δεν εγίνοντο τοιαϋται καταστροφαί ή εις μι- 
κράν κλίμακα. 'Η  γέννησις τών προβάτων κατ’ άρχάς έγίνετο κατά 
Φεβρουάριον, Μάρτιον, αλλά κατόπιν, ώς έκ τής μεγάλης τιμής τού 
πρωίμου γάλακτος, κατοόρθωναν καί ήρχιζε από τά τέλη Δεκεμβρίου. 
Οί κάτοχοι τών προβάτα>ν έλέγοντο κεχαγιάδες καί οί ώς κύριον ε
πάγγελμα τήν κτηνοτροφίαν εχοντες πάντοτε ήσαν γνωστοί αντί επι
θέτου μέ τήν προσθ ήκην τής λέξειυς αυτής εις τό κύριον όνομα, π. χ. 
Κριωνά κεχαγιάς, Ά ναστάς κεχαγιάς, Γρηγοράκη κεχαγιάς κλπ. Κε
χαγιάδες έλέγοντο καί οί επί κεφαλής τής εργασίας, ώς καί οί εργατι
κοί διευθυνταί τών τσιφλικίων, οί δέ απλώς βοσκοί τσομπάνηδες. Εις 
τούς κεχαγιάδες ενεπιστεύοντο πολλοί εχοντες ολίγα (50— 200) πρό
βατα τήν διατροφήν καί διαχείρισιν, κατά τήν απόλυτον κρίσιν των 
καί μετά τήν Σηλυβριανήν ππνηγυριν (8 Σεπτεμβρίου) έδιδε τον λο
γαριασμόν ό κεχαγιάς εις τούς διαφόρους κατόχους καί αφού παρε- 
κράτει ώρισμένον δικαίωμα γενικώς από πριν καθοριζόμενον, παρέδιδε 
τό περίσσευμα καί τά πρόβατα, έκτος άν κοινή συγκαταθέσει έγίνετο 
άνανέωσις ΤΙ πρόσληψις τών βοσκών ιός καί εν γένει όλων τών ά- 
γροτοεργατών έγίνετο συνήθους δι’ εν έτος, εις δλην σχεδόν τήν ’Α
νατολικήν Θράκην τόσον παρά τών ομογενών δσον καί τών τούρκων 
μετά τήν Σηλυβριανήν πανήγυριν. Κατά τήν έποχήν τής συγκομιδής
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προσελαμβάνοντο περισσότεροι έργάται, πάντοτε, διατρεφόμενοι παρά 
των ιδιοκτητών. Κατά τό 190ό έδημοσίευσα, γράφων εκ Σηλυβρίας, εις 
τό Δελτίον τού εν Κωνσταντινουπόλει ελληνικού ’Εμπορικού Ε π ιμ ε 
λητηρίου (τόμ. 6 σελ. 79) τά κατώτερα) περί τής βιομηχανίας τής για- 
ούρτης εις την περιφέρειαν μας, Μετά την ανταλλαγήν έξακολουθεί 
αυτή, διεξαγόμενη παρά των τοΰρκων.

«Τό δροσερόν καί εΰγεστον τούτο γιαούρτι γίνεται κυρίους από 
γάλα προβάτου καί σπανίως ολίγων αιγών 1). Δεν απέχει πολύ άφ’ η
μών ή εποχή καί}’ ήν βελτιονθείσης τής κατεργασίας παρά τού εντο
πίου Σαρηγιάννη (περί τό 1870) ήρχισε ν ’ άποστέλλεται κατά ποσά 
εις Κωνσταντινούπολή δπου ταχέως διεδόθη καί έξετιμάτο παρά πάν- 
τωτ. Καί κατ’ άρχάς μέν τοιαύτα γιαούρτια έγένοντο μόνον ενταύθα, 
αλλά δεν έβράδυνον καί τά πλησιόχωρα να λάβουν μέρος εις τήν κ α 
τασκευήν καί ήδη έκτος τής Σηλυβρίας άποστέλλονται τοιαύτα τακτι
κούς από Σουλτάν Τσιφλίκι, Παππαζλή, Έπιβάτας, Δημοκράνεια xa'L 
Καλλικράτειαν καί ενίοτε από διάφορα άλλα μέρη, πωλούμενα δμως 
δλα ως Σηλυβριανά. ’Άλλοτε ή αποστολή ήρχιζε συνήθως από τών 
αρχών Μαρτίου, αυξανόμενης δέ τής άποδόσεως τού γάλακτος τών 
προβάτων αυξάνει όλονέν καί τό άποστελλόμενον ποσόν γιαουρτιού 
μέχρι τών μέσων Μαΐου, οπότε πάλιν αρχίζει νά έλαττούται καί δι- 
αρκεΐ ή αποστολή μέχρι τέλους Ιουνίου  καί ενίοτε Ιουλίου. Κατά 
τά τελευταία έτη συνεπεία βελτιώσεως τών δρεον τής κτηνοτροφίας, 
λίαν ενωρίς αρχίζει ή παραγωγή, από τών αρχών ’Ιανουάριου καί πό
τε από τά τέλη Δεκεμβρίου.

Τό γάλα άμελγόμενον εις τάς μάνδρας μεταφέρεται. εντός μετάλ
λινων δοχείων εις τά μέρη δπου κατεργάζεται τό γιαούρτι (γιαουρτχα- 
νάδες), άπαξ ή δίς τής ημέρας, δι’ άμαξίων ή ίππων καί όνων από τά 
πέριξ μέχρις άποστάσεοας 5 — 6 ωρών. "Αμα παραληφθή, αφού 
ζυγισθή καί δοκιμασθή ή πυκνότης δι’ ειδικών εργαλείων (δπως μή 
έχωσιν άναμεμιγμένον ύδωρ Οι κύριοι τών προβάτων) ρίπτεται εις ιδι
αιτέρους λέβητας (καζάνια) χωρητικότητος μέχρις 600 δκ. καί αφού 
βρασθή κενούται εις ιδιαίτερα δοχεία εκ λευκοσιδήρου χιορητικύτητος 
4—6 δκ. δπου μετά παρέλευσιν 2— 3 ωρών ενθέτουν τήν μαγιάν, 
Ούτω αφού μένει κεκαλυμμένον περί τάς 6—8 ώρας φορτώνεται εις

1) Τό έκ  τών τελευταίων παραγόμενον εχει χρώμα βαθ έτερον καί έλα- 
φράν οσμήν.
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τά πλοιάρια. Εις ΐά  πλοιάρια αυτά χωρητικότητος 4 —5 τόννων, το
ποθετούνται 400 —600 τοιαύτα δοχεία (τενεκέδες), δταν δέ δ καιρός 
τύχει ευνοϊκός έκτελούν ταύτα τό ταξείδιον μέχρι Κωνσταντινουπό
λεως εντός 4 ωρών 1) έξυπηρετούντα ούτω και την καθημερινήν τα
κτικήν συγκοινωνίαν μετά τής Κσννσταντινουπόλεως.

Μέχρι, προ ολίγων ετών ύπήρχον ενταύθα 4 —5 εργοστάσια άπο- 
στέλλοντα εις Κωνσταντινούπολη', δλα κ α θ ’ εκάστην από 500—1200 
δοχεία των 4 —5 όκ,. άλλα από τίνος τά προς τήν Κωνσταντινοΰπολιν 
πλησιέστερα μέρη (Έπιβάται, Καλλικράτεια) άρχίζοντα ένωρίτερον 
τήν κατασκευήν και επομένως πωλούντα, πριν άφθονήση τό πράγμα 
εις τιμάς λίαν ύψηλάς (μ έχρι 3 1/2 γρ. τήν όκάν) αμείβονται έξαιρετι- 
κώς καί κ α θ ’εκάστην ή Σηλυβρία χάνει έδαφος ώστε καί ένεκα άλλων 
λόγων ήμίσεια τής παλαιάς έξαποστολής γιαουρτιού έκτελεΐται εντεύ
θεν. 'Η  περισσότερα κατανάλωσις γίνεται μεταξύ τής εργατικής τά- 
ξεως καί τού λαού" τινες έκ τής άνωτέρας τάξεως, έκτος τής δχι λίαν 
επιζήλου εξωτερικής έπιδείξεως τών δοχείων, άποφεΰγουν τήν βρώ- 
σιν αυτών ώς δήθεν περιέχοντος ύλας βλαβεράς, ένφ περιττόν νά εϊ- 
πωμεν δτι είναι από άγνότατον γάλα, έξαιρετικώς ίσως άναμιγνυόμε- 
νον μέ άγνότερον ύδωρ.

Ή  πρώτη αγορά τού γάλακτος κυμαίνεται μεταξύ 35—60 παρά- 
δοον τήν ό κ ά ν 5) άναλόγως τού έτους καί τής άποστάσεως* άνωτέραν τι
μήν πληροόνουν δσον πλησιέστερον προς τήν Κιονσταντινούπολιν εύρί- 
σκονται οί κατεργαζόμενοι. Διά τήν κατεργασίαν δέ ακολουθεί έξοδον 
μέχρι 10 παράδων κατ’ όκάν  τελωνείου είναι άπηλλαγμένον. Πωλείται 
συνήθιος διά τών κατά τό Βαλούκ παζάρ καί Ζιντάν καπού Πόλεως’Α- 
νατολικών καταστηματαρχών {καψημάλιδων), οι τινες λαμβάνουσι δικαί- 
ο,ηια προμήθειας 4—8 παράδοον κατ’όκάν, εύκολύνοντας συγχρόνως χρη
ματικούς καί τούς άνταποκριτάς τα)ν. 'Η  τιμή τού γιαουρτιού καί δταν 
ενίοτε συνεπεία εναντίων ανέμων συσσωρευθάίσι πολλά ή δταν εις κα
κήν κατάστασιν άφικνούνται, πωλούνται μέχρι τών 25 παράδων κατ’ 
όκάν τιμήν λίαν έπιζήμιον διά τούς αποστολείς. Προ 2—3 μάλιστα 
ετών, ένεκα τής καλλίστης εσοδείας τών όπωρικών καί τού γάλακτος 
επί μήνας σχεδόν έπωλούντο εις τούς 25— 35 παράδες. Αί περι- 1 2 * *

1) Ή  Σηλΰβρια άπέχει έκ Κωνσταντινουπόλεως 35 μίλλια.
2) Λέγοντες όκάν εννοούν συνήθθ)ς ΐσην χωρητικότητα μιας οκάς ελαίου

καί τό περιεχόμενον γάλα ζυγίζει άναλόγως τής πυκνότητος τοΰ γάλακτος άπό
440—480 δράμια.
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συναί τιμαί έκυμαίνοττο μεταξύ των 50 — 100 παράδων. Τόσον ot 
έργοστασιάρχαι, εκτός 2 Οθωμανών και οϊ λοιποί έργάται είναι ομο
γενείς.

Κατά τινας πληροφορίας άπεστάλησαν εν δλφ πέρυσιν εις Κων
σταντινούπολή γιαούρτι περί τα 2 εκατομμύρια οκάδων από τα διά
φορα μέρη.

Διά την αγοράν τού γάλακτος, τόση ζήτησις καί συναγωνισμός 
υπάρχει, ώστε από τού Σεπτεμβρίου ήδη προβαίνουν είς συμφωνίαν 
προκαταβάλλοντες καί αρκετά χρηματικά ποσά».

‘Ως άνέφερα ανωτέρω ή κτηνοτροφία εις την Σηλυβρίαν περιω- 
ρίζετο κυρίως εις τά πρόβατα καί τά κατσίκια. Ύπήρχον όμως καί 
άρκεταί αγελάδες καί βουβάλες διά τύ γάλα, ώς καί βουβάλια διά την 
γεωργίαν ή μεταφοράς' διά τά άλογα καί τούς όνους αναφέρω προη
γούμενους. Μετά το πέρας των άλωνίων πολλοί ήθελαν νά αντικατα
στήσουν τά άροτριώντα ζώα ή νά προμηθευθούν νέα. Τούτο έγίνετο 
κυρίως εις τάς δύο ζωοπανηγύρεις’ το κυρίως μπαλταηκι, το όποιον 
διεξήγετο εις τάς 18 Αύγούστου, εις την εκτεταμένην πεδιάδα τού Σε- 
ράϊ 1) [Άνακτόριον], ή οποία ήτο καί ή μεγαλύτερα, καί μετά μίαν 
εβδομάδα, εις τάς 23 Αύγούστου, εις τό Δουλμπε δερε (Τσερκέζκιοϊ, 
μετονομασθέν κατά την ελληνικήν κατοχήν' εις Κουπέριον), επί τής 
σιδηροδρομικής γραμμής μεταξύ Κο>ν]πόλεως καί Τυρολόης. Πολλοί 
προτιμούσαν τά καταπεπονημένα καί γηρέα βόδια, μετά τό πέρας τής 
σποράς κατά Νοέμβριον, Δεκέμβριον, νά τά κάμουν μπεαιά  (Λ. Τ. ση- 
μαίνουσα θρεπτάρια) καί αφού τά ενέκλειον επί 2—3 μήνας εις α
χούρια ύπερτρέφοντες αυτά τά έπώλουν προς μεταφοράν εις Κων
σταντινούπολή, όπου έπωλούντο εις τούς κρεοπιύλας.

Ε πε ιδή  εγίνετο αρκετός λόγος περί πανηγύρεων, αναφέρω τό 
πανηγύρι τής Σηλυβρίας 1 2), τό όποιον ήτο καί τό μεγαλΰτερον τής 
Ά ν .  Θράκης, ότι έτελεΐτο εις τάς 8 Σεπτεμβρίου προς τιμήν τής εν Τφ 
ναω Γεννήσεως τής Θεοτόκου, ανατεθειμένης είκόνος τής Παναγίας· 
ήδη εξακολουθεί νά γίνεται ακόμη τήν τελευταίαν εβδομάδα τού Σε
πτεμβρίου, κυρίθ)ς, εμπορική καί ζωοπανήγυρις. Εις τά πλεΐστα των

1) "Ορα «Θρακικά» τόμ. 12 σελ. 255—261.
2) Βλ. προχείρως Προδίκου (Ευσταθίου Ποπέσκου ήδη έπισκ. Τρωάδος).

Ή  Πανήγυρις τής Σηλυβρίας «Θρακική έπετηρίς» έτ. Α' 1898, σ. 55—69. Κ·
Σπανοΰδη, ή πανήγυρις Σηλυβρίας είς εφημερίδα Κ)πόλεο3ς «Πρόοδος» 12 — 19 
Σ ε π τ . 1906.
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χωρίων έτελούντο εις την επέτειον τής εορτής του ναού ή αγιάσματος 
πανηγύρεις, ως εις Τζαντώ του 'Αγίου ‘Αθανασίου (2 Μαΐου), Φανά- 
ριον τοΰ 'ΑγίίΟυ Γεα)ργίου, εις Ή ράκλειαν ( 2 3 ’Απριλίου), εις τσιορλί- 
κιον Φετέ τ) τής Μεταμορφούσεως του Σωτήρος (6 Αύγουστου), εις 
Δελειώνες τού 'Αγίου Ίθ)άννου (8 Μαΐου) εις την ώραίαν τοποθεσίαν 
Γ εροστάνη1 2), εις Έξάστερον τοΰ 'Αγίου Κωνσταντίνου (21 Μαΐου) 
εις Τσαουσολή τού Α γίου  Ίωάννου (8 Μαΐου), εις Καδήκιοΐ καί Ά ρε- 
σού τής Άναλήψεως, εις Μετράς τής Ρεμματοκρατόρισσας, την έπαΰ“ 
ριον τής Κυριακής τοΰ Θωμά, εις Καστανειές τοΰ 'Αγίου Γεωργίου 3) 
(23 ’Απριλίου) καί άλλου. ’Ίσως άλλοτε, άν άλλος δεν μέ προλάβη, 
γράψω περί α υ τώ ν  τούτο μόνον σημειώ, δτι εις τινα χοορία έγίνοντο 
καί αγώνες πάλης (Φανάριον. Μέτραι, Καστανειαί), δρόμου (κοαοί Τ.) 
καί ίπποδρομίαι (Μέτραι, Καστανειαί καί ενίοτε εις Έξάστερον).

* **

Μεταξύ των διαφόρων σημείων των άξιων έρευνης αρκετά ενδια
φέρον είναι το νομισματικόν. Επίσημον νόμισμα εις την Τουρκίαν % 
ήτο ή χρυσή Τουρκική λίρα (2 !]4 δράμια), ή οποία εις τάς επισήμους 
συναλλαγάς είχε 100 γρόσια, κατ’ άρχάς, καί κατόπιν 102 1]2 καί ό 
αργυρούς μετζιδιές, 19 γρόσια. Χαρτονομίσματα μέχρι τού παγκοσμίου 
πολέμου ύπήρχον μόνον ολίγα τής ’Οθωμανικής Τραπέζης, τα όποια 
ύπεχρεοΰτο ή Τράπεζα νά έξαργυρώνη, άμα τή παρουσιάζοντο, μέ 
χρυσάς λίρας. Εις τάς συναλλαγάς δμως είς τά διάφορα μέρη, άλλως 
διετιμώντο τά νομίσματα καί ώς εκ τούτου μεγάλη διαφορά είς τάς 
νομισματικός διαφοράς καί επικερδής εργασία διά τούς αργυραμοι
βούς (σαράφηδες).

Είς τον νομόν Άδριαγουπόλεο)ς, εις μέν τήν Άδριανούπολιν ή 
Λ Τ. είχε 123 γρ., ό μετζιτιές 23 γρ. καί 30 παρ., τό είκοσόφραγκον 
108' είς τάς Σαράντα Εκκλησίας ή Λ. Τ. 130, ό μετζιτιές 25, τό είκο- 
σόφραγκον 120' είς τήν Ραιδεστόν ή Λ. Τ. 135, ό μετζιτιές 25, είς τό 
Ούζούν κιοπού ή Λ. Τ. 124, ό μετζιτιές 24 καί τό είκοσόφραγκον 109>

1) Ή  πανήγυρις αυτή έγίνετο καί επί τούρκιον ιδιοκτητών είς τον κήπον 
τοΰ τσιφλικιού, οπού ύπήρχεν άγ ιασμα- οί ένοικιασταί ήσαν πάντοτε ομογενείς.

2) Είς τήν ύέσιν αυτήν ύπήρχον καί διάφορα δένδρα, τά όποια έθεωρούν- 
το Ιερά καί δέν τά έ κ ο π το ν  αυτό έγίνετο καί άλλου.

3) Πρβλ. προχείρως, Μ. Σαραντή : Ά π ό  τά πανηγύρια τής Θράκης, «Θρα- 
κικά» τόμ. Η ' 1935, σελ. 412—419,
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εις τον Σκοπόν καί, τον Σκεπαστόν ή Λ Τ. 189, ό μετζιτιές 27, εις την 
Κεσσάνην ή Λ. Τ. 118 και εις την Τυρολόην 108. Εις άλλους νομούς 
τής Τουρκίας άλλως ε ιχο ν  εις την Σμύρνην π. χ. ή Λ. Τ. είχε 165 
γρ. Ά λλα  καί εις την Κωνσταντινοΰπολιν διάφορα είδη επωλούντο 
μέ διαφόρους τιμάς τής Λ. Τ. Χ). Ά λ λ ’ εκτός των Τουρκικών νομισμά
των, ενθυμούμαι δτι έτη μετά τον Ρωσοτουρκικόν πόλεμον του 
1878 ήτο εις κυκλοφορίαν καί τό καιομπόβολ^ν (άργυροΰν ροΰβλιον), 
τό όποιον διετιμάτο εις Σηλυβρίαν προς 16 γρόσια. Χρυσά ξένα νομί
σματα* εξηκολούθουν νά κυκλοφορούν μέχρι τοϋ παγκοσμίου πολέμου. 
Εις δλην την Διοίκησιν Μετρών, (εις την Στράντζαν μόνον, νομίζω 
είχε 24 γρ.) ό μετζιδιές είχε 20 γρόσια, ή λίρα 109, ή λίρα Α γγλίας 
120, τό είκοσόφραγκον 95 καί αί κιρμίτσαι (Αυστριακά δοκάτα, νόμι
σμα, κυκλοφορούν άλλοτε εν Αυστρία) προς 56 ’Από τάς τελευταίας 
πολλαί ήσαν έλλειποβαρεΐς καί πολλαί κεζαπλίδικαι (από έμπότισιν 
εντός κεζαπίον, βιτριολιού, άφαιρεΐτο χρυσός). Κατόπιν του παγκο- 
σμίου πολέμου έγινε άφομοίωσις παντού, όρισθείσης τής λίρας Τουρ
κίας προς 100 γρόσια καί τοΰ άργυροί μετζιδιέ 20. Μέχρι τής άνακη- 
ρΰξεως τού συντάγματος (1909) υπήρχεν αρκετή σπάνις μικρών νομι- 
σμάτ-ων καί ό έχων ανάγκην τοιουτων ήναγκάζετο νά καταφεΰγη εις 
τούς σαράφηδες, πληρώνων περί τά 5 γρόσια κατά λίραν, διαφοράν. 
Τούτο, ίσιος, έγινε αιτία, ώστε πολλαί Ελληνικοί κοινότητες, νά προ- 
βοϋν εί.ς την έκδοσιν χάρτινων συμβόλων ή ύποκαταστατικών χρημά
των 8). Δεν γνωρίζω πότε άρχικώς εξεδόθησαν τοιαύτα καί κατ’ ανάγ
κην θ ά  περιορισθώ εις τά χωρία τής ανεξαρτήτου διοικήσεως Μετρών 
(Μουτεσαριφλικίου Τσατάλτζας) Ά). Τά χάρτινα τοιαύτα κέρματα εξε- 
δίδοντο παρά τών εκκλησιαστικών επιτροπών τών Ιε ρ ώ ν  ναών τής 
κοινότητος, επί καρτονίων διαστάσεων 4 X 2  έκτμ. περίπου, καί επί 
μεν τής μιας ό'ψειυς έφερον τυπωμένην Ιερός  Ναός . . . .  παράδες . . . . 
καί επί τής άλλης την σφραγίδα τής επιτροπής του Ναού. Κ α θ ’ όσον 
γνωρίζω τοιαύτα ειχον σχεδόν δλαι αί ομογενείς κοινότητες τής επαρ
χίας Σηλυβρίας καί ή αξία των εποίκιλεν από 5 —10 πτιρ. καί ενίοτε 
μέχρι 1 γρ. διαφέ-ροντος τού χρώματος καί κατά τι τών διαστάσεων διά 1 2 3

1) Πρβλ. είς Μεγ. Ε γκ υ κ λ ο π α ίδ ε ια ν  αρθρον Τουρκία τόμ. ΚΓ' σελ. 176.
2) Πρβ. 'Α θ ή να ς  Γιαννιοΰ. Ή  επαρχία τών Δέρκων «Θρακικά» τόμ. ΙΒ '  

σελ. 172.
3) ’Ανεξάρτητος διοίκησις έλέγετο ή ά π ’ ευθείας από τοΰ ‘Υπουργείου τών 

Ε σω τερ ικώ ν έξάρτησις, άνευ υπαγωγής είς τον Νομόν (Βιλαέτι). Τοιαΰται δέ, 
ήσαν αί διοικήσεις Μετρών, Βίγας, Νικομήδειας, 'Ιερουσαλήμ κα ί Ζόρ,
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κάθε σημειουμένην αξίαν. ’Από πότε ήρχισεν ή εκδοσίς αυτών δεν κα- 
τ(όρθωσα νά εξακριβώσω, αλλ’ αν δεν κάνω λάθος, κατά τό 1896 
εμποδίσθη ή κυκλοφορία αυτών και ήναγκάσθησαν νά μετατρέψουν 
την σημείωσιν από αξίαν εις χρήμα, εις σημείωσιν δι’ εν ή δυο κηρία, 
και νά αναφέρουν έ π ’ εκκλησίας και δι’ ειδοποιήσεων δτι δεν επιτρέ
πεται νά κυκλοηροροΰν έξω, διότι ιδίως εις τά χωρία ήσαν έν δημοσία 
χρήσει καί παρά τών αλλοεθνών. ’Ιδίως εις τό χωρίον Έπιβάται ήσαν 
εν κοινή χρήσει καί αί μικροί συναλλαγαί έγίνοντο σχεδόν μόνον μέ 
εντόπια κερμάτια διά τά όποια καθωρίσθη καί ιδιαιτέρα τιμή προς 25 
γρ. ό άργυροϋς μετζιδιές αντί τοϋ συνήθους 20 γρ. Εις τάς Έπιβάτας 
τό κυκλοφορούν ποσόν ήτο 100— 200 λ. Τ. άναλόγως τής ζητήσεως 
τής αγοράς' ή κοινότης διά τών έκκλησιαστικώιν επιτρόπων τά έξηργϋ- 
ρωνε εις πρώτην ζήτησιν, είχε δέ αρκετά οφέλη εκ τής απώλειας καί 
άλλων. Εις τάς συναλλαγάς ή διαπραγμάτευσις μέ αυτά έλέγετο μέ 
γρόσια σάπια ή ταουρονκικα (Λ. Τ. σημαίνουσα έφθαρμένα). Εν ίοτε  
ευρισκε κανείς τοιαυτα κερμάτια μιας κοινότητος εις άλλην. Οί ξέ
νοι ερχόμενοι εις συναλλαγάς εις τά χωριά, ήναγκάζοντο κατά την 
άναχώρησίν των νά προβοϋν εις έξαργΰρωσιν αυτών μέ μίαν έ'κ- 
πτοοσιν 5— 10°/ο.

Εις αρκετά χωριά παρά τάς Μετράς αντί τής έκτυποόσεως κερμα- 
τίων, έθεταν εις κυκλοφορίαν κακότεχνους κυκλοτερείς τενεκέδες (;) 
μέ σφραγίδα μέ τά αρχικά στοιχεία τοϋ αγίου εις όνομα τοϋ οποίου 
έτιμάτο ό ναός τοϋ χουριοϋ (π. χ. Α Γ., τό όποιον έσήμαινε "Αγιος 
Γεώργιος), ϋποσημειουμένου τοϋ χωριοϋ, όπου εύρίσκετο ό ναός. Ά λ 
λου δέ έθεοόρησαν καλλίτερου νά έπισημάνουν τά έν άχρηστείρ παλ- 
λαιά χάλκινα γρόσια μέ τήν αυτήν σφραγίδα Α. Γ. κλπ. καί οΰτω άν- 
τιπροσώπευον 10 παρ. ή τά έκοπτον τό εις τό μέσον, τό ήμισυ παρ. 5.

Βαθμηδόν όμως ή Τουρκική κυβέρνησις άπηγόρευσε τήν κυκλοφο
ρίαν αυτών καί εντός τών ναών.

Άργότερον, ολίγον προ τοϋ Βαλκανικοϋ πολέμου νομίζω, επισή
μους είς όλον τό κράτος ώρίσθη ή τιμή τής λ Τ. εις 100 γρ. καί τοϋ 
μετζιτιέ είς 20, τόσον διά τάς συναλλαγάς τοϋ δημοσίου όσον καί τής 
Κυβερνήσεως.

Μ. Α. ΣΑ ΤΜ Ο ΥΛ Η Σ



ΠΡΟΣΘΗΚΑΙ — ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Φιλογενεΐς Θράκες.— Ό  καθηγητής κ. Νίκος Α. Βέης γράφουν 
διά την ’Ανθολογίαν τοϋ Ζήση Δαούτη τού Θεσσαλού εις την 
«Πρω'ίαν» (14 ’Ιουνίο υ 1942) αναφέρει δ τι αΰΐη  έξεδόθη νό 1818 εν 
Βιέννη, ώς φέρεται εν τφ> τίτλω «δαπάνη των ειλικρινέστατων και 
φιλογενεστάτων φίλων του κυρίων Παρίση Δημητρίου ΙΙαμφύλου τοϋ 
έκ Τυρνόβου τής Θεσσαλίας καί Δημητρίου Χ(ατζή) Σωτήρ Μαλκο- 
τζόγλου τοϋ έκ Ροδοστοϋ τής Θράκης», άφιεροΰται δέ τφ εύγενεστά- 
τφ καί φιλογενεστάτορ λυρίq) Γεωργίω Σαχελλαρίφ  τφ έξ Άδριανου- 
πόλεως τής Θράκης.

Άνακάλυφις χρυσοΰ στέμματος εν Θράκη.—Κατά πληροφο
ρίας έκ Κώστανανουπόλεως ένας στρατιώτης τής φρουράς Καλλιπό- 
λεως, άνεϋρεν ένα χρυσοϋν στέμμα, άποτελούμενον από 71 ελάσματα 
έκ χρυσοϋ καί χρονολογοΰμενον από τοϋ πρώτου ή δευτέρου π. X. 
αίώνος, ‘Ο στρατιώτης παρέδωσε τό εύρημα εις τύν συνταγματάρχην 
του, ό όποιος τό άπέστειλεν εις Κιονσταντινοϋπολιν. Τό Τουρκικόν 
ύπουργεΐον Παιδείας άντήμειψεν τον στρατιώτην μέ 91 τουρκικάς 
λίρας.

Καθημερινή» 0 Φεβρουάριου 1943.



ΑΠΟ ΤΑ ΑΓΙΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

Εις μνήμην του αγαπητού μου 
άδελφοΰ 3Α ντώ ν ιο ν  Α . Σ τα μ ο νλη

Τά αγιάσματα ήσαν νερά ιερά, ιαματικά καί θαυματουργά, αφιε
ρωμένα εις αγίους καί αγίας, εις την Παναγία, τον Σωτήρα Χ ρ ι σ τ ό ν ,  

την αγίαν Τριάδα- μερικά έφερον τό όνομα τοϋ τόπου που υπήρχαν. Εις 
την μνήμη πολλών, γίνουνταν πανηγύρια καί θυσίες, τά λεγάμενα 
κουρμπάνια Α), αγώνες πάλης καί δρόμου, χοροί με τραγούδια καί μου
σικές, συνήθως περί τό άγιασμα.

'Αγιάσματα βρίσκουνταν είτε στο ύπαιθρο καί σέ μέρη άπομεμα- 
κρυσμένα, όπου ή ευσέβεια τών πιστών τά διατηρούσε καί οί αλλόπι
στοι έσέβοντο, είτε σέ κατωκημένα μέρη, σ’ εκκλησίες, σέ παρεκκλή
σια ή έξωκκλήσια, είτε καί κοντά σ’ αυτά Συνήθως τά εΰρισκε κα
νείς σέ μαγευτικές τοποθεσίες, καί μαγευτικά άλση, σέ βαθειές σπη
λιές στολισμένες μέ ωραίους σταλακτίτας καί σέ ήσυχες ακροθαλασ
σιές. Υ πήρχαν όμως αγιάσματα βαθειά στη γή, πού έ'πρεπε νά κατε- 
βή κανείς μέ σκαλοπάτια ή ήσαν πραγματικά πηγάδια. Μερικά ήσαν 
όλον τον χρόνον ξερά καί μόνο στη γιορτή τους έβγαζαν άγιασμα.

Στην Ά ν .  Θράκη υπήρχαν πολλά καί ίδίιος εις τις επαρχίες Δέρ- 
κων, Σηλυβρίας, Βιζΰης καί Μηδείας, Ήρακλείας, Μετρών καί Ά θ ΰ -  
ρων καί Τυρολόης καί Σιρεντζίου.

Μερικά από τά αγιάσματα θεράπευαν, άλλα όλες τις άρρώστειες, 
καί άλλα (.ορισμένες. Πολλοί από κείνους πού ήθελαν νά πάνε τον 
άρροοστό τους γιά θεραπεία καί δέν ήξευραν σέ ποιό, ζητούσαν από 
σημάδια νά μάθουν ποιό άγιασμα θ ά  τον σωτήρευε, έπερναν τότε πέντε 
ή επτά συκόφυλλα, τά έβαζαν στά βαθουλώματα μιας πινακωτής, με
λετούσαν τό καθένα από ένα άγίασμα καί περίμεναν νά ίδούν ποιας 1

1) Βλ. Γεωργ. Μέγα, Θυσία Ταΰραιν καί Κριών έν ΒΑ. Θράκη. Λαογρα
φία τ. Γ', σ· 148 — 171.
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χάρης to φύλλο -θά ξεραίνουνtav  προτητερ-α, κα'ι σέ κείνο το άγιασμα 
τον πήγαιναν' ή επερναν επτά στογγυλά πετραδάκια πού ήταν έξω 
από άγιασμα, τά ερριχναν ένα, ένα σέ αμίλητο νερό, μελετώντας τό 
καθένα μέ τό όνομα ενός αγιάσματος. Στο άγιασμα πού τό πετραδά- 
κι του πέφτοντας σφύριζε περισσότερο, πήγαιναν τον άρρωστο κ’ έβλε
πε τή γειά του.

Την μέρα πού θά  τον πήγαιναν σηκοόνουνταν στο σπίτι όλοι 
πρωί, πριν νά βγή ό ήλιος, άλλαζαν τον άρρωστο μέ καθαρά έσώρ 
ρούχα, επερναν κερί, θυμίαμα, λάδι όιά την καντήλα καί όλοι νηστι- 
κάτα τραβούσαν προς τό άγιασμα μέ τον άρρωστο, περπατηχτό άν το 
έπέτρεπε ή κατάστασίς του, ειδεμή μέ τό ζώο ή μέ τό άμάξι. "Οταν 
έφθαναν ξεπέζευαν ή οδηγούσαν τον άρρφστο στην ιερή πηγή. "Ανα
βαν τά κεριά τους καί τό καντήλι, έκαμναν πολλές φορές τον σταυρό 
τους σιγολέγοντας τήν προσευχή τους καί έδιναν τον άρρωστο νά πιή 
νερό άπ’ τό άγιασμα. Ό  άρρωστος μέ πίστη έπινε από τό ιαματικό 
νερό καί ή ελπίδα φώτιζε τ ’ ωχρό του πρόσωπο, έπειτα μέ τό άγια
σμα τον έπλεναν τό πρόσωπο 1), τά χέρια, έβρεχαν μέ αυτό τήν κορφή 1

1) Πρβλ. : Παυσανίας VI, 22,7. «Λουομένοις δέ έν τή πηγή καμάτων τε έστι 
καί άλγηματων παντοίων Ιάματα».—Γ. Σωτηρίου, Λουτρώνες καί αγιάσματα εν 
’Αττική.—Πρακτικά της Χριστιανικής αρχαιολογικής ‘Εταιρείας 1934 1936, Τ.
3ος, σ. 88. «Γνωρίζομεν πόσον σπουδαΐον πρόσωπον είχον τά αγιάσματα εις 
τάς εκκλησίας καί μ.ονάς Ιδίως τής Κωνσταντινουπόλεως, μεταξύ των οποίων 
περίφημα ήσαν τά των Βλαχερνών καί τής Ζωοδόχου Πηγής (σημ. Μπαλουκλή). 
Κατά τήν παλαιοχριστιανικήν εποχήν τά αγιάσματα συνεδέοντο συχνότατα μέ 
τούς λουτρώνας ώς αναφέρουν αί πηγαί — αγιάσματα άγ. Μηνά κ. ά. Είς τά 
συμπλέγματα δηλ. τών λουτρώνων, εν διαμέρισμα ήτο κα-Θιερωμένον διά τό άγι
ασμα ήτοι διά τό ύδωρ τό όποιον ήρχετο κ α τ ’ ευθείαν  από τής πηγής, καθαρόν 
καί. πόσιμον, καί εις τό όποιον άπεδίδετο έξαγιαστική καί συνήθως θα ύ μ α - 
τουργική δύναμις. Είς τούς βυζαντινούς χρόνους τά αγιάσματα κατέλαβον τήν 
θέσιν—διεδέχθησαν δηλ. αρχαιότερους λουτρώνας όπως γνωρίζομεν διά τό ά γ ι 
ασμα τοϋ Ίντζ ιλ ί-Κ ιόσκ τής Κων[πόλεως, όπερ άνεσκάφη υπό τών Γάλλων τώ 
1926 (Βλ. Κ. Wullzinger Byzantin ische B audenkm aler  zu Konstantinopel. H a n 
nover, 1925, σελ. 43 κ. έ,) ή ήσαν καί ανεξάρτητα άπό τούς λουτρώνας. Φαί
νεται δέ ότι είς αυτά δέν έγίνετο μόνον πόσις άλλά καί συμβολική λοΰσις ολο
κλήρου τοϋ σώματος ή μερών αύτοΰ (κεφαλής, χειρών καί ποδών) ή καί περί
χυσες διά. λόγους -ψυχικού καθαρμού καί ίάσεως (πρβλ. εΙκόνας Ζωοδόχου Π η 
γής). 'Αγιασμα βυζαντινών χρόνων δέν σώζεται άνέπαφον μέχρι σήμερον. 
Τά σχήματα τών αγιασμάτων Βλαχερνών, Ζωοδόχου Πηγής, Ίντζ ιλ ί-Κ ιόσκ 
έχουν εκ βάθρων μετασκευασθή. Έ κ  περιγραφών όμως ώς ή κατωτέρω π α ρ α τ ι 
θέμενη περιγραφή αγιάσματος τού Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου φαίνεται 
ότι τά αγιάσματα ώς κτίρια δέν διέφερον πολύ τών λουτρώνων».—Γ. Σωτηρίου,



Ά π ό  τ ά  α γ ι ά σ μ α τ α  τη ς  Θ ρ ά κ η ς 22ί

τού κεφαλιού του καί μια αλλαξιά του για νά του την φορέσουν όταν 
στέγνωνε, έκοφταν άπό το ρούχο του μια λουρίδα ή λίγες τρίχες άπό 
τό κεφάλι του καί τις έδεναν στά κάγκελα τοΰ παραθυριού, άν το 
άγιασμα ήταν σκεπασμένο καί είχε παράθυρο, ή σέ κανένα δέντρο ή 
χαμόκλαδα κεΐ κοντά λέγοντας : σέ δένω ροΰχό μ’, νά μέ δόσης τή 
γειά μ’, ή σ’ άφίνω, για νά μείνη δω άρρώστια μ ’. Αυτοί που τον συν
όδευαν πρεσεΰχουνταν μέ κατάνυξη καί παρακαλούσανε νά γιάνη ό 
άρρωστος τους·1), έταζαν μέ δλη τους την καρδία, άν γιατρευθή ό άν
θρωπός τους νά πάνε μιά, δυο οκάδες κερί, νά κάνε ελεημοσύνες ή 
καί νά πάνε κουρμπάνι πρόβατο ή άλλο ζώο κατά τή δύναμή τους. 
Καί ό άρρωστος πολλές φορές γιατρευουνταν.

Τά αγιάσματα γιόρταζαν στή μνήμη τους' αλλά ούτε τά αγιάσμα
τα ενός χωρίου οΰτε τά αγιάσματα ενός καί τοϋ αΰτοϋ αγίου γιορτά- 
ζουνταν μέ. την ίδια επισημότητα σέ δλα τά χωριά.

Ή σ α ν  αγιάσματα που τά γιόρταζαν μόνον στο χωριό που υπήρ
χ α ν  άν μάλιστα ή γιορτή τους τΰχαινε καθημερινή, οί προσκυνηταί 
ήσαν λιγοστοί καί κυρίως γυναίκες. Τότε ή εκκλησία λειτουργούσε τό

> . ,  «  -  c t  ~  C ,  „  Vπρισι και την ωρα του εσπερινού χτυπούσε η καμπανα η το σήμαντρο 
γιά νά ειδοποιηθούν ότι ό παπάς θά  πάγη στο 'Αγίασμα,

Ό  παπάς μέ ένα επίτροπο τής εκκλησίας ή μέ ένα παιδί που υ
πηρετούσε στήν εκκλησία, έπερναν την εικόνα τού αγίου, στή μνήμη 
τού οποίου ήταν τό άγιασμα, κεριά, ένα, δύο δίσκοι, τό μπακιράκι τού 
αγιασμού, τον βασιλικό, τό πετραχήλι καί πήγαιναν στο άγίασμα. ’Ε 
κεί έβαζσν τήν εικόνα μπρος στήν ιερή πηγή, ή τήν βαοτοϋσε ένα παι
δί στήν άγκαλιά του, γιά νά τήν άσπάζονται εύκολα οί προσκυνηταί 
καί άναβαν κεριά δεξιά καί άριστερά στο άγίασμα προς τό μέρος τής 
εκκλησίας* έπειτα ό παπάς έπερνε στο μπακιράκι νερό άπό τον πηγή καί 
μ” αυτό ράντιζε στο μέτωπο κάθε προσκυνητή. Ό  προσκυνητής φι
λώντας τό χέρι τού παπά πού τον αγίαζε, έρριχνε καί τή βοήθεια του 
μέσα στο μπακιράκι ή στο δίσκο τού παπά, άναβε τό κερί του, μέ εύ- 
λάβεια έκαμνε τό σταυρό του, έπινε λίγο άγίασμα άπό τήν πηγή, έπλυ

Χριστιανική καί Βυζαντινή αρχαιολογία. Τ. Αζ 1942, σ. 227. «Τά τελούμενα έν 
τφ  αγιάσματι των Βλαχερνών εκτίθενται καί υπό τοϋ Πορφυρογέννητου είς τό 
«περί βασιλείου τάζεως» έργόν του (έκδ. Βόννης, Α. σ. 551».

1) Πρβλ. A. Carrel, L ’hom m e cet inconnu, σ. 174. Eli general ce n ’est 
pas celui qui prie pour lui merne qui est gueri c ’est celui qui prie pour les au* 
tres, a. 176. Mais il u ’est pas besoin que le malade lui meme prie ou qu’il pos* 
sede la fol religieuse. 11 suffit que q ue lqu’un pres d e lu i  soit en e ta t de priere.
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νε μέ αυτό τό πρόσωπο, ή εβρεχε to μέτωπο και το κεφάλι, γέμιζε καί ενα 
μπουκαλάκι για να τό πάρη σπίτι του Χ). "Ολοι δσοιήσαν εκεί έγραφαν 
τα ονόματα των ως καί των συγγενών των, 6 παπάς τα διάβαζε στη 
κατανυκτική παράκλησι που έψαλλε. "Υστερα γύριζαν στο χωριό καί 
κείνη την ημέρα οί προσκυνηταί χαιρετίζουνταν μέ την ευχή, «βοή
θεια  μας». Εννοούσαν ή χάρη του αγιάσματος νά μάς είναι βοηθός. 
Μέ την φράση βοήθειά σας, χαιρετούσαν τούς προσκυνητάς όσοι δέν 
πήγαν στο άγίασμα νά προσκυνήσουν.

Σ τ ’ αγιάσματα πού ήσαν φημισμένα γιά τή χάρη του καί τύχαινε 
ημέρα αργίας, γιορτάζουνταν όχι μόνον από τούς κατοίκους τοΰ χω 
ριού ή τής πόλεως πού ήσαν, αλλά καί από τά γειτονικά ή μακρυνά 
χωριά. Πήγαιναν περισσότεροι, άν ήτανε ευτυχισμένη χρονιά, άν επέ
τυχε ή εσοδεία καί έγιναν πολλά γεννήματα, άν τά αμπέλια έκαμαν 
πολύ σταφύλι, άν τό γάλα καί τό γιαούρτι πουλήθηκαν σε καλή τιμή,

’Από την προπαραμονή τής γιορτής, τό χωριό που γιώρταζε, έ
λαμπε από καθαριότητα καί δλα ήσαν έτοιμα γιά νά δεχθούνε τούς 
πανηγυριστάς. ’Ανήμερα από πολύ πρωί χτυπούσε χαρμόσυνα ή καμ
πάνα ή τό σήμαντρο όπως τό Πάσχα &αί τά Χριστούγεννα. Χωριανοί 
καί ξένοι πήγαιναν στην εκκλησία, όπου γίνουνταν αρτοκλασία μέ 
πολλά πανέρια πρόσφορα ?) πού έστειλαν πολλά σπίτια, έτσι τό είχαν 
σέ καλό. Μετά την απόλυση τής εκκλησίας σε πολλά μέρη όλο τό εκ
κλησίασμα μέ τούς παπάδες φορεμένους καί τούς ψαλτάδες εμπρός, μέ 1 2

1) Ά π ό  δλα τά αγιάσματα δέν έπιτρέπουνταν νά. πάρουν μαζύ τους νερό στο 
σπίτι ' έλεγαν οποίος έπερνε δέν έβλεπε καλό, όπως ήταν τό άγίασμα τοΰ Γερο
στάνη στις Δελειώνες, τό Κρυφάγιασμα τής Π αναγίας  στο Οίκονομειό. Τό άγί
ασμα, άφοΰ ΐπ ιαν  άπό λίγο οί σπιτικοί που δέν πήγαν στο άγίασμα, φΰλατταν 
στό εικονοστάσι μαζύ μέ τίς χάρες : τό λαμπροκέρι, τά λουλούδια τοΰ Έ π ιτα -  
φείου, τά σταυρολούλουδα πού μοίραζαν τού Σταυρού, τά βάϊα, τό βαμβάκι άπό 
τό εύχέλαιο, τό νερό τοΰ Ιο ρ δ άνη  καί τό κομματάκι άπό μανδύα τοΰ δεσπότη 
πού εγκαινίασε εκκλησία.

2) Στις Καστανιές έσιελναν επτά : τό ένα άπό βραδύς γιά τον παπά  μαζί 
μέ τά ονόματα πού θά τά μνημόνευε στή λειτουργία καί έξ τό πρωί μέσα σέ 
πανέρι,  τό ενα έδιναν στόν παπά, τά πέντε άφιναν στό πανέρι σέ σχήμα σταυ
ρού. Τά πανέρια έβαζαν μπρος στό δεσποτικό, κεΐ πού ύά  γίνουνταν ή αρτο
κλασία. Πρόσφορα πήγαιναν καί στην ονομασία. “Οταν ένα μέλος τής οίκογε- 
νείας γιόρταζε καί είχε όνομα πού κείνη τή μέρα ·θά λειτουργούσε ό παπάς, 
έ'στελναν πρόσφορα στην εκκλησία. Πολλές φορές μαζεύουνταν δέκα έξ καί 
δέκα επτά πανέρια, ό παπάς καί ή οίκογένειά του οχι μόνον χόρταιναν αλλά 
καί περίσσευαν.
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τις εικόνες και τά συχνά πήγαιναν σιγανά, σιγανά με εύλάβεια στην 
ιερή πηγή. Έ κ ε ΐ  διάβαζαν παράκληση, άναβαν κεριά, χαιρετούσανε 
τις εικόνες και άγιάζουνταν από τοϋ παπά τό χέρι.

Μερικοί έταζαν νά σφάξουν κουρμπάνι στη γιορτή του αγιάσμα
τος που τους έβοήθησε, είτε γιατί εγιανε ό άρρωστός τους ή γιατί οϊ 
δουλειές τους πήγαν καλά ή γιά άλλη αιτία. Πήγαιναν αγελάδα ή δα
μάλι, πρόβατο, όρνιθα ή καί πετεινό ’). Τυχαινε χρονιά νά πάνε τέσ
σερα καί πέντε δαμάλια’ διάλεζαν τό πιο καλοθρεμμένο ζώο που γυά
λιζε τό πετσί του, τό καθάριζαν καλά’ αν ήταν πρόβατο διάλεζαν νά 
εΐνε όλόασπρο καί παχύ, τό έλεΓυζαν, έβαφαν κόκκινη τή ράχη εις τό 
κούτελο καί χρύσωναν τά κέρατα.

Τά ζώα γιά τή θυσία τά πήγαιναν πρωί στο άγιασμα, τό οδηγού
σαν πρώτα μπρος στήν εικόνα τοΰ αγίου, ό παπάς τά ευλογούσε καί 
υστέρα έδεκεΐ κοντά τά έσφαζαν 5). Τά καθάριζαν, τά έκοφταν μ ι
κρά, μικρά κομμάτια καί όλα μαζύ κρέας, κεφάλι καί εντόσθια τά 
έβαζαν νά βράσουν κοντά στο άγιασμα σ’ ένα, δυο ή καί περισσότερα 
καζάνια’ όταν μισόβραζαν έρριχναν τό ρίζι καί τό άλας. Συνήθως σε 
μιά δυο ώρες μετά τό μεσημέρι ήταν έ'τοιμσ. Ό  παπάς θύμιαζε τό 
κουρμπάνι καί τά πρόσφορα, διάβαζε ευχή ΰ) καί τό μοίραζαν στον κό
σμο πού βρίσκονταν εκεί. Γιά τό μοίρασμα φρόντιζαν οί επίτροποι 
τής εκκλησίας, μαζί με τό κουρμπάνι έδιναν καί πρόσφορο. Τό κουρ
μπάνι έπρεπε νά φαγωθή τήν ίδια μέρα’ ούτε μοίρα 4) έπρεπε νά μεί- 
νη γιά τήν άλλη. 1 2 3 4

1) Μόνον στό Τζελέπ-κιοΐ, χωριό τής επαρχίας Δέρκων, κ α θ ’ όσον ξεύρω, 
τοΰ αγίου Νικολάου πήγαιναν κουρμπάνι φάρι γουλιανό, ό παπάς τό διάβαζε 
καί μοίραζε σ’ όλους άπό ένα κομμάτι.  Τόν ψάρευαν στην λίμνη των Δέρκων’ 
έ'λεγαν πώς π ά ν ιο τε  κείνη τήν μέρα γιά τό κουρμπάνι έπ ιαναν μεγάλο επτά καί 
δέκα όκαδώ.

2) Ά π ό  τό α ίμα  έβαζαν μιά βοϋλα στο μέτωπο γιά νά εΤ,νε καί τοΰ χρό
νου καλά. Ιίαί άπό μερικά άγιάσματα άπό τήν λάσπη πού γίνουνταν κεΐ πού 
έτρεχε τό άγιασμα έβαζαν μιά δαχτυλιά στο μέτωπο.

3) Υ π ά ρ χ ε ι  εις τό ευχολόγιού «Εις τό ευλογήσαι εδέσματα κρεών τή άγίφ 
καί μεγάλη Κυριακή τοΰ Π άσχα. Ποιεί ό ίερεύς τό ευλογητόν. Τοΰ Κυρίου 
δεηΦώμεν. Έ π ίσκεψ αι,  Κύριε Ίησοΰ Χριστέ, ό Θεός ημών είς τά εδέσματα των 
κρεών καί άγίασον αυτά ως ήγίασας τόν άμνόν όνπερ Ά β ε λ  σοί προσήνεγκεν 
είς ,όλοκάρπωσιν* ομοίως καί τόν μόσχον τόν σιτευτόν, όν Οΰσαι έκέλευσας τφ 
υίφ σου τφ πεπλανημένω καί πάλιν έπανελύόντι προς σέ. " Ινα  καΰώς αυτός 
ήζιώθη τής σής χάριτος άπολαΰσαι, ούτω καί των άγιασ-θέντιυν υπό σοΰ καί 
εύλογηύέντων άπολαύσωμεν είς τροφήν πάντων ημών».

4) Κ ομματάκι1 τήν λέξι μεταχειρίζουνταν μόνον γιά τό κρέας.
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’Ά ν  τύχαινε νά περάσουν από κεί αλλόθρησκοι τους έδιναν να 
φάνε.

Τις πρόβειες συνήθως χάριζαν στην εκκλησία* σπανίως για γούρ,, 
τις έπερναν εκείνοι που προσέφεραν τα ζώα. Στα παληά χρόνια την 
προβιά και την πλάτη τοΰ ζιόου έδιναν στον παπά.

Οι προσκηνητές, άφοΰ τελείωσαν τά θρησκευτικά των χρέη και oi 
ξένοι έκαναν τις επισκέψεις στα συγγενικά και φιλικά τους σπίτια, 
σκορπίσθηκαν περί την ιερά πηγή, τά λαλήματα Χ) παίζουν, οι χοροί 
καί τά τραγούδια άρχισαν. Πολλοί καθισμένοι στά χόρτα ή σε χαλιά 
κατά γης στροηιένα, άνοιγαν τά καλάθια τους, έβγαζαν τά φαγητά 
τους, έτρωγαν, έπιναν λίγο κρασί ή ρακί, προσέφεραν καί στους γνω
στούς των.

Στις ετοιμασίες τής παλαίστρας πρωτοστατούσαν τά παλληκάρια 
καί στόλιζαν τό πρόβατο πού θ ά  έπερνε ό νικητής έπαθλο: τό μπάς  Χ) 
'Η  παλαίστρα άρχιζε κατά τό μεσημέρι καί τελείωνε τό βράδυ. Σ ’ 
αυτήν γυναίκες καθόλου δεν πήγαιναν. Οΐ παλαισταί χωρίζουν τα ν σέ 
τρεις κατηγορίες, τούς αρχάριους πού έβγαιναν πρώτοι στήν παλαί
στρα, τούς μέτριους καί τούς καλλίτερους' αυτοί πάλευαν τελευταίοι. 
ΟΙ παλαισταί φορούσαν μόνον ένα κοντό πανταλόνι από δέρμα ή από 
χοντρό πανί δεμένο σφικτά κάτω πό τό γόνα, καί άλείφουνταν συχνά 
μέ λάδι.

ΤΗταν γραφικός ό πηγεμός τών προσκυνητών στά πανηγύρια μέ 
αμάξια' στόλιζαν τά ζώα πού έζευαν, καί στο αμάξι έβαζαν κονρτον- 
να, σκεπή θολωτή πού σκέπαζε τά τρία τέταρτα τού αμαξιού, προφύ- 
λασσε τούς πανηγυριστάς από τον ήλιο, τήν βροχή, τόν αέρα, καί φάν
ταζε τό αμάξι" τρεις τέσσερες ήμίκυκλοι από μαλακό ξύλο στηρίζουν- 
ταν στά πλαγινά ερείσματα καί αποτελούσαν τή βάση. Πάνω σ’ αυτούς 
στερέωναν μιά ψάθα, πάνω της έρριχναν ένα χοντρό κνλίμι * 2) καί σ’ 
αυτό ένα κατακάθαρο άσπρο σεντόνι μέ φαρδειά νταντέλλα στο γύρο 
καί μέ μεγάλες κόκκινες κεντημένες μάρκες. Στο ίσιο τοΰ αμαξιού 
έστρωναν σιλτέ, 3) τό σκέπαζαν μέ χαλί, γύρω έβαζαν άσπρα μαξιλά
ρια μέ νταντέλλες στις άκρες, κει κάθουνταν αναπαυτικά δλη ή οικο
γένεια. Στο πίσω μέρος τού αμαξιού έβαζαν τήν τροφή τών ζώων, τό

3) Λ. Τ. έπαθλο .
2) Χ αλί λουοωτό στον αργαλειό.
3) Στρώμα στενόμακρο.



χόρτο ή τό τσουβάλι τό άχερο, τά καλάθια μέ τά τρόφιμα καί τά άλλα 
χρειαζούμενα.

Τό αμάξι έσερναν συνήθως βόδια η βουβάλια, τά καθάριζαν κα
λά, τά κτένιζαν καί τά στόλιζαν, κρεμούσαν στο κούτελο γαλάζιες 
κόκκινες καί πράσινες χάντρες, στο γύρο μέ φουντίτοες από γαλάζιο 
καί κόκκινο μαλλί καί μέ μαρίτοες Χ) γιά τό μάτι' τις ουρές σήκωναν, 
προς τά έξω, την μιά προς τά δεξιά καί την άλλη προς τά αριστερά, 
στο ζυγό έβαζαν ιδιαίτερες ζεΰλες' στις δυο άκρες προς τά έξω κρε
μούσαν από μιά μεγάλη μαύρη λιναρένια φούντα. Αυτά δλα μέ τό 
βαρύ καί σιγανό βάδισμα των ζώων έδιναν μιά αρχαϊκή όψη. Συνέ- 
βαινε πολλές φορές νά βλέπη κανείς δέκα καί δέκα πέντε τέτοια αμά
ξια νά πηγαίνουν ιερή θεωρία στο προσκύνημα.

Στο πανηγύρι όσο περνούσεν ή ώρα, ή ευθυμία περίσσευε, οί 
παρέες πυκνώνουνταν, οι χοροί καί τά τραγούδια άναβαν καί φούντα)- 
ναν, ή διασκέδαση εξακολουθούσε καί τή νύχτα ώς τά ξημερώματα. 
Τό πρωί οί ξένοι αποχαιρετούσαν τούς δικούς των καί ξεκινούσαν γιά 
τόν τόπον τους, ευχαριστημένοι καί χαρούμενοι, όπου πάλι τούς περί- 
μενε ό μόχθος τής τίμιας εργασίας των.

Τά άγιάσματα των οποίων γίνεται μνεία ήσαν εις τάς μ.ητρο- 
πόλεις, Άγχιάλου, Άδριανουπόλεο^ς, Αίνου, Άλεξανδρουπόλεως, 
Βιζύης καί Μήδειας, Γάνου καί Χώρας, Δέρκων, Διδυμοτείχου, 'Η 
ράκλειας, Καλλιπόλεα)ς, Μαριονείας, Μέτρων καί Ά θύρω ν , Μυριο- 
φύτου καί Περιστάσεως, Ξάνθης, Σαράντα Εκκλησιών, Σηλυβρίας, 
Σουφλίου, Σαύζουαγαθουπόλεως, Τυρολόης καί Σιρεντζιου, Φιλιππου- 
πόλεως καί εις τήν αρχιεπισκοπήν Κων]πόλεως όσα ήσαν έξω των 
τειχών.

Τά άγιάσματα γράφονται κατά αλφαβητική τάξι τού ονόματος 
τού αγίου πού έφεραν' επίσης, κατά αλφαβητική σειρά τά χωριά που 
έτυχε νά έχουν άγιάσματα τού ίδιου άγιου καί σέ παρένθεση σημειώ
νεται ή εκκλησιαστική επαρχία εις τήν οποίαν ανήκουν.

Βεβαίως θά  ύπήρχον πολλά ακόμη άγιάσματα εις τάς άνο)τέρω 
επαρχίας καί παρακαλώ τούς γνωρίζοντας νά μέ πληροφορήσωσιν. 1
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1) ’Ά σ π ρ α  κογχύλια, πού βρίσκουντάν μέσα στό χώμα. Μαρίτσες έλεγαν 
καί κάτι αγριολούλουδα πού φαίνουνταν σαν νά κρεμούνιαν στό στέλεχος 
πραγματικές μαρίτσες.
Θ ρ q. κ ι η ά ΙΗ '.  16
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'Αγίου Άγαθονίκου. 22 Αΰγούστου· {'Αγιάσματα 2).

1-2. Σηλυβριά.—Ό άγιος Ά γαθόνικος έμαρτύρησε στή Σηλυβριά 
επί Μαξιμιανσΰ. Ή  παράδοσις λέγει δτι ήτο άρχιτέκτων και έκτισε 
την εκκλησία τής Γεννήσεως τής Παναγίας. "Οταν έπεσε σε δυσμέ
νεια, για νά γλυτώση τους διωγμούς έκαμε φτερό καί πέταξε, άλλα 
έπεσε στους Παχεΐς άμμους 1) οπού καί τον αποκεφάλισαν. Στον τό
πο τοΰ μαρτυρίου βγήκε άγίασμα. 'Η  κάρα 1 2) τοΰ μάρτυρος κύλησε 
έως την άκρη τοΰ μεγάλου γεψυριοΰ καί εκεί βγήκε άγίασμα μέσα σέ 
πηγάδι. Καί τά δύο αγιάσματα ήσαν προς Λ. τής Σηλυβριάς καί απείχε 
τό ένα τοΰ άλλου περί τά 30 λεπτά1 τό προς τούς Παγεΐς άμμους ήτο 
μέσα σέ μικροσκοπικό σπήλαιο μέ ελάχιστα ίχνη πηγής.

’Από τά αγιάσματα τής Σηλυβριάς τό περισσότερο τιμόήιενα ή
σαν τοΰ αγίου Ά γαθονίκου . Στη μνήμη του, από τήν παραμονή, συν- 
εννοούντανε δυο τρεις γειτόνισες νά πάνε μαζύ στο άγίασμα. Συνή
θως τήν <υρα τοΰ εσπερινοΰ αί ευσεβείς έκεϊναι νυναικες μέ τά παι
διά τους ντυμένα μέ τά γιορτερά φορέματα πήγαιναν στο άγίασμα* 
εγκαίρως έφθανεν καί ό παπάς στο πλησιέστερο. ’Ά ναψ αν τά κεριά

1) ΦιλοΘέου αρχιεπισκόπου Σηλυβριάς, λόγος εις άγιον Ά γα θ ό ν ικ ο ν .  Π α 
τρολογία Migne, Τ. 154, σ. 1229. «Κατά τούς άμμους έν ω ό άγιος τετελείωται, 
ό ναός έτι περισώζεται καί καθοράται,  έκτίσϋη υπό ’Αλεξίου μεγάλου δουκός 
έκ των Ά ποκ α ύκ ω ν . Ό  βασιλεύς Μανουήλ ό Πορφυρογέννητος ίαΰείς έκ θ α ύ 
ματος τοΰ αγίου Ά γα θο ν ίκ ο υ ,  τήν Σηλυβρίαν έξ αρχιεπισκοπής προεβίβασεν 
είς μητρόπολιν».

2) Ή  κάρα τον αγίου Ά γαΟ υνίκου  ώς καί τής όσιας Ξένης ήσαν στήν έκ- 
Γκλήσία τής Π αναγίας  τής Σηλυβριάς■ στήν καταστροφή τοΰ 1922 οι Σηλυβρινοί,

ώς καί τήν εικόνα τής Σηλυβρινής Παναγίας, μετέφεραν είς Καβάλλαν καί 
- σήμερον εύρίσκονται είς τήν εκκλησίαν τοΰ αγίου Ίω άννου .  Στήν πανήγυρι' 

τής Σηλυβρινής Π αναγίας, 8 Σεπτεμβρίου, τήν παραμονή καί ανήμερα στον 
( εσπερινό οι ιερείς μέ τήν κάρα τοΰ αγίου Ά γα θ ο ν ίκ ο υ  καί τής όσιας Ξένης μέ 

ψαλμωδίες καί μέ τήν συνοδεία των προσκυνητών έκαμναν τόν γύρο στον αυ
λόγυρο τής εκκλησίας. Τό τροπάριον τοΰ αγίου Ά γα θ ο ν ίκ ο υ  έκάμεν ό ιερο
μόναχος Ά γ α θ ό ν ικ ο ς  έκ Προύσης, διδάσκαλος καί ψάλτης στο σχολείο τής 
Σηλυβριάς περί τά 1840.

Τήν σήν ευώδη κάραν άθλήσας πανένδοξε, 
τοΐς εύσεβοΰσι προστάτην Ά γα θ ό ν ικ ε  έχαρίσω,

. . .  πρεσβεύεις ούν τφ Χ ρ ισ τ φ ΐν α  ρυσθώμεν
. των μηχανών τοΰ άρχεκάκου σατάν 
καί λυτρωθώμεν νόσων ποικίλων καί θλίψεων.
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τους, έβγαλαν άγιασμα μέ μπακιράκι δεμένο στο σχοινί, έκαμαν τό 
σταυρό τους, ϊπιαν άγιασμα, έπλυναν μ’ αυτό τό πρόσωπο ή έβρεξαν 
τρις τό μέτωπο, έγραψαν τά ονόματα στο παπά καί ό παπάς διάβασε 
την παράκληση αργά καί μελωδικά καί τις αγίασε μέ τό βασιλικό μέ 
τό άγιασμα.

Μέ την ψυχή ξελαφρωμένη πήραν τον δρόμο τής επιστροφής’ γυρ- 
νοϋσαν κατ' ευθείαν στο σπίτι των, ή έκαμναν στάση σ’ ένα άπατους 
δύο κήπους πού ή σαν στην είσοδο τής Σηλυβρίας, κάθουνταν κάτω 
από κληματαριά ή από κανένα μεγάλο δέντρο κοντά στο μαγγανοπή
γαδο πού έβγαζε τό καθάριο κρύο νερό, Κεΐ πού έτρεχε ήσαν βαλμέ
να τά τρυφερά δροσερά 1) γιά νά δροσισθοΰν, ό κηπουρός πρόθυμος 
τά προσέφερε ώς καί τά εύ'γεστα ξυνόγλυκα κόκκινα συκάμινα.

'Αγίου ’Αθανασίου. 2 Μαί'ου. ΓΑγιάσματα 19)

3. Άγγελοχώριον (Καλλιπόλεως).— Εις άπόστασιν 15 περίπου 
λεπτών έξωθεν τού χωρίου, έκειτο τό ‘Αγίασμα εντός πυκού δάσους 
μέσα εις τον ιερόν ναόν αγίου Α θανασ ίου . Έγίνετο πανήγυρις δίς τού 
έτους, τήν 2 Μαΐ'ου καί τήν Δευτέραν του 'Αγίου ΙΙνεύματος, δπου 
προσέτρεχον πανηγυρισταί εξ όλων των χωρίων καί ίδιους εκ Καλλι- 
πόλεοος (Οικονόμος Κωνσταντίνος Λου'ίζος)1 2).

4. Άρναούτ-πιοϊ (Άδριανουπόλεως),—'Αγιασμα τού αγίου ’Α
θανασίου, ευρισκόμενον εις τήν αυλήν τής Ιεράς εκκλησίας τού άγιου 
’Αθανασίου. Έγίνετο πανήγυρις (Γ. Κοονσταντινίδης).

5. Όπλαλί (Δέρκίυν). 'Αγίασμα τ ’ άη Θανάση' γίνουνταν πανη
γύρι μέ παλαίστρα κ* έκαμναν πολλά κουρμπάνια. "Οταν ψήνουνταν 
τό κουρμπάνι, τό έβαζαν σέ πράσινες μεγάλες πινάκες 3) πού είχε ή 
εκκλησία καί από κεί τό μοίραζαν στον κόσμο μέσα στά πράσινα π ι
νάκια’ έδιναν μαζί καί άρτο, άν δέν έφθανε τό ψωμί, κάθουνταν 
κάτω στά χόρτα κ’ έτρωγαν.

Δυο τρεις μέρες μπροστά πό τό παναγύρι, τέσσερα πέντε παλλη-

1) Άγγουράκια·
2) 'Εντός παρενΰέσεως εις ιό τέλος τής περιγραφής έκάστόό άγιάσματός 

άναφέρεται τό όνομα τοϋ δοόσαντος τάς πληροφορίας.
3) ’Ή σ αν  από κόκκινο χώμα, μέ βάση μικρή- προς τά χείλη άνοιγαν-

άπό μέσα βαμμένες πράσινες ' τις έκαμναν στά Γανόχωρα. Πινάκες ήσαν οΐ 
μεγάλες, καί π ινάκια  τά μικρά. · · ■ *- ι>*
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κάρια μ’ ένα μπαϊράκι  ’) έτρεχαν σ’ ολα τά σπίτια τού χωριοΰ' από 
τό παράθυρο άλλος έδινε μαντήλι και το έδενε πάνω στο μπαϊράκι, 
άλλος παράδες. Με τις παράδες πού μαζεύουνταν, ή εκκλησία αγόραζε 
άσπρο πρόβατο και παχύ πού τό επερνε στο πάλαιμα 6 νικητής' άν 
δεν έφθαναν οι παράδες, έβαζε καί ή εκκλησία’ ανήμερα έβαφαν κόκ
κινα τά πλάγια τής κοιλιάς του καί την ουρά, στο λαιμό του κρεμού
σανε γαλάζιες χάντρες κ’ έβαζαν χρυσά βαράκια στα κέρατα καί στο 
μέτωπο. Μπρος πήγαιναν τά λαλήματα aj, τό μπαϊράκι μέ τά μαντή
λια, κατόπι τό πρόβατο. ’’Αν ήτανε μ.ικρό, ένα παλληκάρτ τό σήκωνε 
στον ώμο, πίσω τ’ άλλα παλληκάρια καί πήγαιναν στο αλώνι δπου θά  
γίνουνταν τό πάλαιμα. ’Εκεί ήτανε μαζεμένο ολο τό χιοριό καί πλήθος 
πολύ από άλλα χωριά.

Ό  παλαιστής 3) άλειφε τό κορμί του λάδι. ΙΙρίν άρχίσνε νά πα- 
λεΰνε εδινε ό ένας στον άλλον τό χέρι καί χαιρετιούντανε, ή μουσική 
έπαιζε τον πεχλεβάνικο 4) σκοπό. ’Ά ν  ήτανε πολλοί παλαισταί, ή πάλη 
άρχιζε από τούς πιο αδυνάτους' ό νικητής άπ’ αυτούς έπερνε ένα μαν
τήλι. Τελευταίοι πάλευαν οί δυνατοί. Τό πλήθος μ’ αγωνία παρακο
λουθούσε. Οΐ παλαισταί άγκομαχούσανε, ό ένας χέρωνε °) τον άλλον, 
αυτός γλύστραε, προσπαθούσε νά πιάση τό πόδι τ ’ καί νά τό λυγίση, 1 2 3 4 5

1) Λάβαρο. Κλωνί ΐσό καί μακρύ- έκοφταν γύρω δλα τά κλωνάκια, άφι- 
ναν μόνον τά επάνω ,καί φαίνουνταν σάν φούντα' σ ’ αυτό έδεναν τά μαντήλια.

2) Μουσική.
3) Ζώνουνταν μέσα από τό παντελόνι μέ ζώνη από χοντρό πετσί πού 

έκαμναν τις σιόλες" τήν λάδωνε καί τήν φοροΰσε κάτω πό τή μέση, στέκουν- 
ταν γύρο χαλαρή γιά νά μή μπορή νά τήν πιάση ό αντίπαλος καί νά γλυστράη 
άπό τά χέρια. Τήν ζώνη έλεγαν κασνάκι" έμοιαζε τον γύρο τοΰ κόσκινου πού 
έλεγαν κασνάκι Λ. Τ. ΙΙάνω  πό τό κασνάκι. φοροΰσε κοντό παντελόνι, ώς 
πέντε δάχτύλα κάτω πό τό γόνα, καμτομένο άπό πετσί ή άπό χοντρό καραβό- 
παννο ή σαπουνοτσούβαλο, Τό παντελόνι στο γόνατο ήτανε τόσο στενό, πού νά 
μή χτορή ούτε νύχι. Στο πάνω μέρος ήταν χαλαρό καί τό στόλιζαν μέ χάντρα 
καί σατσάκια (κρόσσια). Ό  καλός παλαιστής είχε στο παντελόνι κολημένοι 
καθρέφτες δεξιά καί αριστερά στο γόνα, σημάδι πώς δέ γονάτσε ποτές. Οί 
παλαισταί δυό μέρες πριν τό πάλαιμα  δέν έτρωγαν, καί τήν μέρα πού θ ά  π ά 
λευαν ούτε νερό έπιναν γιά νά μή φουσκώση τό στομάχι τους. Ή  νίκη ήταν 
τρίο λογιώ. Ιο "Αν τον σήκωνε στά χέρια καί δέν άκουμποϋσε καθόλου στη 
γή, 2ο άν τον σήκωνε άπό τά πόδια καί άκουμποϋσε τις πλάτες κατά γης καί 
τό 3ο τό πιο δύσκολο, νά τον ρίξη άνάσκελα, νά ε ίναι τά πόδια στον άέρα καί 
τό κεφάλι ν ’ άκουμπάη στή γή.

4) Λ. Τ. Παλαιστών.
5) "Επιανε.
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οπότε θά  μπορούσε νά τον ρίξη κάτω ανάσκελα ή νά τον σηκώση από 
τή γή και τότε τον νικούσε. Τον έπιανε μέ τά δυο χέρια, κάτ’ άπ’ τον 
λαιμό καί τον πετοΰσε παρά κείθε, παρά δώθε, τον έπιανε πό τό 
λαιμό καί τον πέταε δυο πήχες μακρυά καί πάλιν ώρμοΰσε. Τον ζου
πούσε τήν κοιλιά" καί νά τον πλήγωνε καί τά πλευρά του νά έσπανε, 
είχε τό δικαίωμα.

Οί θεαταί παρώτρυναν εκείνον πού ήθελαν νά νικήση.
"Οταν δ παλαιστής καταλάβαινε πδ)ς δεν θά  νικούσε καί δτι ά

δικα άγωνίζουνταν, παρά νά τον χτυπά η καί νά τον βασανίζω ό αντί
παλος, επιανε μέ τό χέρι τή ράχη τού αντίπαλου ή τό πόδι στο μηρό. 
Λυτό σήμαινε δτι τον άνεγνώριζε νικητή καί τό έλεγαν έκανε” πες 1).

"Οταν οί παλαισταί ήσαν καλοί, διαρκούσε ή παλαίστρα μιά μισυ 
καί δυο ώρες" βράδυαζε καί τΰχαινε ούτε ό ένας νά κερδίση ούτε ό 
άλλος, τότε συμφωνούσανε νά ξαναπαλέψουνε στο πρώτο πανηγύρι 
πού θά  γίνουνταν, είτε στο ίδιο, είτε σε άλλο χωριό καί τό πρόβατο 
τό μοιράζουνταν. Οί καλλίτεροι ήσαν από τό Όκλαλί καί κατόπι από 
τό Ά κ  - Άλάν" πολλές φορές έπερναν μέρος Τούρκοι παλαισταί 1 2) καί, 
τότε Τούρκος ήτο νικητής καί αυτός έπαιρνε τό κουρμπάνι. ’Ίσως νά 
ήσαν καλλίτεροι των ίδικών μας, αλλά τό πι.θανώτερον δτι τούς άφι- 
ναν νά νικήσουν διά νά μή επισύρουν τό μΐσός των.

6· Βελιγράδι (Δέρκων). Ά γιασμα  αγίου ’Αθανασίου καί πανη
γύρι στή μνήμη του.

7· Ε πιβάτες (Σηλυβρίας). Σέ ρεματιά, κοντά στά περιβόλια τού 
Π απαγιάννη’ κάθε χρόνο γίνουνταν παναγύρι.

8. Κ αρατζά-πιοϊ (Τυρολόης καί Σιρεντζίου). Μέσα σέ δάσος 
από παμπάλαιες δρύς, κατά τον βοριά" καί παναγύρι.

9. Κιουτσούκ - πιοϊ (Μαρωνείας). Τό αγίασμα έσταζε μόνε τού 
αγίου Α θανασ ίου  τή γιορτή.

10. Κωστή 3). (Σωζοαγαθουπώλεως). Ά γιασμα  αγίου ’Αθανασίου

1) Λ. Τ. ‘Ομολογία ήττας.
2) Οί πλούσιοι. Τούρκοι στους γάμους καί στά σουνέτια (περιτομή) των 

άγοριών των, έκτος από άλλες διασκεδάσεις έφερναν παλαιστάς καί τό επα- 
ί>λο ήτανε πρόβατο ή δαμάλι.  Τουρκική παροιμία : Ά π ό  τούς άνθ-ροίπους ό πιο 
ανόητος είναι ό παλαιστής καί άπό τά  ζώα ή αρκούδα πού τήν βάζνε καί 
χορεύει.

3) "Ενα  άπό τά χωριά πού έκαμναν τά Α ναστενάρια ,  ώς τό "Αγιος 
Γεώργης, "Αγιος Στέφανος, "Αγιος Ιω ά ν ν η ς ,  Βούργαρι,  Γαλαζάκι, Ματσου- 
ράς, Μούρτουβο, Πλέτσας, Πυργόπλο, Προδίλαβο, Μπρόδιβο, Ρέσβι, ΙΙτνακά·



(Π. Παπαχριστοδούλου. Τά ’Αναστενάρια. «Νεοελληνικά Γράμματα» 
1939, Σεπτ. 2).

11. Λαγοθήρες (Μέτρων καί Ά θΰρων). Τό άγιασμα είχαν για 
πολύ θαυματουργό, θεράπευε τις δαιμονισμένοι' έμνησκαν εκεί σα
ράντα μέρες καί θεραπεύουνταν. Στη μνήμη του πήγαιναν πολλοί άπο 
τά γύρω χωριά καί γίνουνταν παναγΰρι. Την μέρα τής γιορτής τ ’ άϊ 
Θανάση φυλάγουνταν καί δεν έβγαιναν στον ήλιο έβγαζαν πανάδες 
καί τούς είχανε σ’ δλη τους τή ζήση.

12. Μαγκριώτισσα (Βιζυης καί Μήδειας). ’Ανήμερα γίνουνταν 
μεγάλο πανηγύρι, έκοφταν αρνιά, τά\[ιηναν, έστρωναν τραπέζι, έβαζαν 
τυριά, γιαούρτια καί δσοι έπισκέπται τύχαιναν τούς φίλευαν Τ).

13 Μπρόδιβο (Σωζοαγαθουπόλεως). 'Αγίασμα τ ’ άϊ Θανάση.
14. Σινιπλή (Σηλυβρίας). 'Αγίασμα καί εκκλησία αγίου ’Α θ α 

νασίου.
15· Σιρέντζιον (Τυρολόης καί Σιρεντζίου) 'Αγίασμα.
16. Σκεπαστό (Σαράντα ’Εκκλησιών) Τό 'Αγιασμα σέ πηγαδάκι.
17. Τεπέ-κιο ϊ (Δέρκων). "Αϊ Θανάση 'Αγιασμα.
18. Τζαντώ (Ήρακλείας). Σέ έμορφη τοποθεσία μέσα σέ δέντρα, 

ένα τέταρτο έξω πό τό χωριό ήτανε τό άγιασμα σέ παρεκκλήσι π’ έ
τρεχε άφθονο τό νερό. Στη μνήμη του γίνουνταν μεγάλο παναγύρι μέ 
παλαίστρα, πήγαιναν καί πολλά αμάξια από τά τριγύρω χωριά. Τό 
προοί ή λειτουργία ψάλουνταν στη μεγάλη εκκλησία πού καί κείνη 
ήτανε τ’ άϊ Θανάση κι’ ύστερα πήγαιναν στο αγίασμα. Ε κ ε ί  αφού ό 
παπάς διάβαζε Παράκληση έσφαζαν ένα πρόβατο κουρμπάνι 1 2 3) στον 
άϊ Θανάση. "Υστερα γίνουνταν ή παλαίστρα, μέ λαλήματα καί τρα
γούδια δισκέδαζαν ως τό βράδυ. Τά θάματα  τ ’ άϊ Θανάση ήτανε με
γάλα’ στον Βαλκανικό πόλεμο 1912, δταν οί παρακεντέδες 3) οπισθο
χωρούσανε, μόλις έφθαναν έξω πό τό χωριό ή χάρη του τούς έκαμνε
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1) Αυτό έγίνετο καί άλλου. Στο παναγΰρι τοΰ Κερμένι πού γίνουνταν τό 
Πάσχα, πήγαιναν πολλοί από τά γύρα) χωριά’ οί Κερμενιώτες τούς προσκαλού- 
σανε στα σπίτια τους, ε ίχανε τραπέζια στρωμένα μέ φαγιά, τούς έβάζανε νά 
φάνε καί τούς έδιναν αβγά καί κουλούρια. Τά κορίτσια μέ τά γιορτερά τους 
ρούχα, στολισμένα μέ φλουριά στο λαιμό καί τά παλληκάρια μέ τά καλά τους 
ροϋχα χώρευαν ξέχωρα. Λίγες μέρες ύστερα άπό τον χορό γίνουνταν πολλές 
αρραβώνες, εκεί βλέπουνταν τά κορίτσια καί τά παλληκάρια.

2) Λέγεται ότι οί Κρυωνάδες, δύο άδελφοί προύχοντες τοΰ χωριού έσφα
ξαν τό κουρμπάνι στά 1918 καί άπό τήν πλάτη είδαν ότι θ ά  γίνουνταν ό Ε υ 
ρωπαϊκός πόλεμος.

3) Λ. Τ. Ό  άτάκτως ύποχωρών τουρκικός στρατός,
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ήσυχους σαν αρνιά* γυναίκες, άντρες τούς έδιναν ψωμί νερό και φεύ
γανε ευχαριστημένοι χωρίς νά ματώση μύτη. ’Αργότερα στα 1914 οί 
τσέτες1), έδιωχναν τά χωριά, πήγαν καί στην Τζαντώ για νά φοβίσουν 
τούς Τζεντιανούς νά φύγουν, ερριχναν τουφεκιές μέσα στά σπίτια, οί 
σφαίρες έμπαιναν άπό τον έναν κ’ έβγαιναν άπό τον άλλο τοίχο, κα* 
νείς δε χτυπήθκε, μόνε ένα παιδί πού φύλακε άγελάδες' οί Τζεντιανοί 
σκότωσαν τότε πέντε Τούρκους άπό τά παράθυρα. Ό  άϊ Θανάσης 
τούς παλάβωσε καί τον καιρό πού έφευγαν, χτυπήθκανε Τούρκοι μέ 
Τούρκοι. Τό 1922 πριν γίνει ή Καταστροφή, ενα μήνα μπροστά τό μο
ναστήρι1 2) βόϊζε καί δ τοίχος σχισθηκε σέ πολλά μέρη.

Ά π ό  τά δέντρα πού ήτανε γύρω στο Ά γίασμα  δεν έκοφταν* στον 
Βαλκανικό πόλεμο Βούλγαροι στρατιώται ήθελαν νά τά κόψουν ένας 
ανέβηκε νά κόψη τό μεγαλείτερο πού ήτανε κοντά στο μοναστήρι, Ε
πεσε μονομιάς καί σκοτώθκε.

Τά σταυρωμένα 3 4) χωριά δεν πάθαιναν μεγάλη άρρώστεια. *Η 
Τζαντώ ήτανε σταυρωμένη άπό αγιάσματα πού είχε τριγύρω: Τ ’ άϊ 
Θανάση, τ5 άϊ Γιώργη, τ ’ άϊ Νικόλα, τ ’ άΐ-Λιά, τής αγίας Κυριακής, 
τις άγιοι ’Ανάργυροι καί άπό τά δύο αγιάσματα τής αγίας, Π α 
ρασκευής.

19. Τζεβετζή - κιοϊ (Δέρκων). Σέ ωραία τοποθεσία.
20. Τσαπήλι (Μέτρων καί Ά θύρω ν). Ά γ ία σμ α  τ ’άϊ Θανάση* γί- 

νουνταν παναγύρι καί κουρμπάνι.
21. Τσαουολή (Ήρακλείας). Ά γίασμα  καί παναγύρι.

Άγιας Αικατερίνης, 25 Νοεμβρίου-— ('Αγίάαμ. 2)

22. Μεσσηνή *) (Βιζύης). Α γ ία ς  Αικατερίνης άγίασμα. (Λαμπου- 
σιάδης. Θρακικά. Τ. I', έτος 1938, σ. 262).

23. Τσαπήλι (Μέτρων καί Ά θύρω ν). Τό άγίασμα ΒΑ. τού χωριού.

Άναλήψεως.— {'Αγομαμ. 6)

24. Άρσοΰ (Μέτρων καί Ά θύρων). Πήγαιναν πολλά αμάξια στο

1) Λ. Τ. Λησταντάρται.
2) Παρεκκλήσι.
3) Ε, 2 .  Σ . «Θρακικά» Τ. 9ος, σελ. 277—8.
4) Περί τά 5 1)2 χιλιόμετρα Ν. τής Βιζΰης.
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παναγύρι καί βαστούσε καμμιά εβδομάδα. Πολλοί άφοΰ προσκυνού
σανε πήγαιναν στο γειτονικό χωριό, τον Γαρδά, πού απείχε 20 λεπτά 
για νά περάσουν από την Ζουλόπετρα. Έ κ ε ΐ  το βράδυ γινουνταν πα- 
ναγΰρι καί διαρκούσε δλη τη νύχτα ’Ανήμερα τής Άναλήψεως κά- 
μνανε γαλατόπητες ]) καί τις μοίραζαν για τις ψυχές. Καί σέ πολλά 
άλλα χωριά εκαμναν, κι’ έκαιγαν επίτηδες τούς φούρνους καί δυό, 
τρεις μέρες μπροστά, δσοι είχανε αρμεξιές, κρατούσαν το γαλα που 
άρμεγαν καί ανήμερα το μοίραζαν από ένα κανατάκι στά γειτονικά 
καί συγγενικά σπίτια πού δεν είχανε ζώα γιά άρμεγμα.

Στις Ε π ιβ άτες  τό πρωί, ανήμερα τής Άναλήψεως, πριν ξημερώ
σει πήγαιναν στη θάλασσα νά βουτήσνε, γιά νά πάρη ή θάλασσα τό 
κακό 1 2) πό πάνω τους, ύστερα πήγαιναν στην εκκλησία, "Όποιος πή

1) Πρβλ. «Γαλάξια (ή) ό έκ γάλακτος κρίθινος πολτός δν μετεχειρίζοντο 
έν τή εορτή της μητρός των θεών. Γαλάξια (τά) εορτή γάλακτος έν Ά θ ή ν α ις  
τελούμενη προς τιμήν τής Κυβέλης. Γ α λ ά ξ ια = εο ρ τή  Ά θή νη σ ι ,  Μητρί Θεών 
αγόμενη έν ή έψουσι τήν γαλαξίαν ' έστι δέ πολτός κρίθινος έκ γάλακτος* (Λεξι
κόν Σακελλαρίου).

2) Πρβλ. Εύριπίδου ’Ιφιγένεια έν Ταΰροις 1.167. «Θάλασσα κλΰζει πάντα 
τ ’ άνθριόπων κακά». Στήν Σμύρνη τής Ά να λή ψ εω ς  πήγαιναν στήν α κρ ο θ α 
λασσιά' όσοι δεν έμπαιναν στή θάλασσα έπρεπε νά βάλουν μέσα τά χέρια ή τά 
πόδια γιά νά πάρη ή θάλασσα τά κακά πό πάνω τους.

Στήν Ι κ α ρ ία  καί Σίφνο, τής Ά ναλήψ εω ς,  τοϋ αγίου Γεωργίου, τις Σαράντα 
Μάρτυροι, τρεις φορές τον χρόνο, έ'χνε σέ καλό νά πάνε στό παραθαλάσσιο· 
άλλοι μπαίνε μ,έσα στή θάλασσα καί άλλοι βουτούνε τά πόδια καί τά χέρια καί 
ό έ'νας ρίχνει στον άλλο σαράντα φορές άπό μιά φούχτα νερό από τό κάθε κύ
μα πού σπάνει στήν ακρογιαλιά καί τό λένε σαραντισμό

Και έδώ στάς ’Α θήνας πολλοί κατεβαίνουν άπό βραδύς μέ τις οίκογένειές 
τους καί κοιμούνται κοντά στήν ακροθαλασσιά, άλλοι πηγαίνουν τό πρωί, άλ
λοι ανήμερα καί μένουν ως τό βράδυ, πέρνουν μαζΰ τούς γαλλατόπηττα καί 
βάφουν τρία, τέσσερα κόκκινα αβγά, καθώ ς βάφουν, γιά τό όγούρι, καί τήν 
Πρωτομαγιά, βγάζουν τά παπούτσια τους, μπαίνε στή θάλασσα, πλύνουν τό 
πρόσιοπο καί γεμίζουν ένα μπουκαλάκι νερό άπό σαράντα κύματα, μετρούν νά 
έλθη τό κύμα καί βάζουν τό μπουκαλάκι, τό κάμνουν σαράντα φορές καί τό 
φυλάγουν στά εΙκονίσματα ώς άγιοτικό. Τον άλλο χρόνο τό νερό ρίχνουν σέ 
μιά γωνιά τού σπιτιού ή τού κήπου καί τό ξαναγεμίζουν μέ τά σαράντα κύ
ματα. ’Έ χ ο υ ν  σέ καλό νά πάρουν καί τή μαλλιαρή πέτρα, τήν βάζουν κάτω πό 
τό στρώμά τους, γιά νά μή τούς τρώνε οι ψύλλοι.

Στήν Νέα Νίκαια (Κοκκινιά) πρόσφυγες άπό τήν Μαινεμένη, Φώκιες καί 
καί Μετεβελή, σηκοίνονται νύχτα, νά μή τούς διή ό ήλιος καί πάνε στή θ ά 
λασσα νά πιάσνε τή μαλλιαρή πέτρα. Βάζουν τά πόδια στή θάλασσα, πλύνουν 
τό πρόσωπο καί γεμίζουν ένα μπουκαλάκι νερό τής θάλασσας καί μ’ αυτό 
ραίνουν τό σπίτι καί δεν τούς π ιάνει τό κακό μάτι.
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γαινε, έβλεπε τό λάδι πού επλεχε πάνα) πό την ■θάλασσα.
’Από την ’Αμυγδαλιά (χωριό τής Αίνου) και τά γύρω χωριά πή

γαιναν στο παραθαλάσσιο πού ήτανε μακρυά 1 1)2 ώρα, δλοι μι
κροί καί μεγάλοι, άντρες καί γυναίκες, έμπαιναν στή θάλασσα γιά νά 
τούς πάρη τά κακά πό πάνω τους.

Στην ’Ασκό πήγαιναν τής Ζωοδόχου Πηγής.
25 Βελιγράδι (Τυρολόης καί Σιρεντζίου). Τής Άναλήψεως γι- 

νουνταν παναγυρι. Κείνη την μέρα δέ κοιμούντανε, δποιος θέ  νά κοι- 
μηθή άνελούσε’ καί τά σκουλήκια ι ) άφιναν νηστικά γιά νά μ ή νά νε-  
λήσνε.

26. Καδήκιοϊ 1 2 3) (Σηλυβρίας). Τό θαματουργό άγιασμα έλεγαν 
Καπακλή 3), ήταν μέσα σ’ εκκλησάκι ΝΔ. τού Κ αδή-κ ιο ϊ,  σέ απόστα
ση 5 λεπτών προς τον δρόμο τού Χαρατσή ανήμερα τής Άναλήψεως 
γίνουνταν παναγυρι. ’Ά λλοτε τό άγιασμα ήτο σκεπασμένο μέ χώματα’ 
σκάπτοντας τον τόπον εκείνον, ξεσκεπάσθηκε τό άγιασμα, εικόνα τής 
Άναλή-ψεως ως καί πολλές αρχαιότητες, επιτύμβιοι πλάκες, ανάγλυφα 
Θρακός 4) ήρωος, τά όποια ήσαν ένδειξις δτι εκεί ήτο αρχαίο Θρακι- 
κόν ιερό. Μητροπολίτης Σηλυβρίας τότε ήτο ο Γερμανός (1881— 1892), 
προσεκάλεσε τον Α. Κεραμέα, ώς ειδικόν, δστις καί έγραψεν εις τον Ε λ 
ληνικόν Φιλολλογικόν Σύλλογον Τ'. ΙΖ, σ. 66 I « Ή  άνεύρεσις αντικει
μένων μή χριστιανικών οδηγεί με νά φρονώ δτι τά προσημειωθέντα 
είσί λείψανα παλαιάς οικοδομής μεταβληθείσης βραδύτερον εις εύκτή- 
ριον χριστιανικόν οικον διατηρήσαντα την δεξαμενήν καί τον λουτήρα' 
γνωστόν δέ δτι οί αρχαίοι χριστιανοί κατεσκεύαζον τούς ευκτήριους 
αυτών οίκους μετά δεξαμενής καί νιπτήρος καί σήμερον έ'τι έν τοΐς 
άγιάσμασιν υπάρχει παρά την δεξαμενήν καί λουτήρ ή νιπτήρ. Τήν 
αρχαιολογικήν αξίαν τού χωρίου υπέδειξε πρώτος M ordtm an. "Οτι τό 
περί τό χωρίον τόπος κατείχετο έν άρχαίοις χρόνοις υπό μιας κοινότη-

1) Μεταξοσκώληκες.
2) Χσ>ριό ΒΑ. τής Σηλυβρίας, σέ ράχη οροσειράς μέ ωραία θ έ α - απείχε 

αυτής 2 1)2 ώρες. Γ'0 τ ε  κατά τον Βαλκανικό πόλεμο 1912 έ'σκαιρταν χαρακώ
ματα, βρέθηκαν πολλές αρχαιότητες καί πολλές μικρές κεράμινες κεφαλές.

5) A. Τ. Σκεπασμένο.
4) Ό  αείμνηστος πατέρας μου στην αρχαιολογική συλλογή του είχε δέκα 

πέντε ανάγλυφα τού Θρακός ήρωος, τά ένδεκα ήσαν από τό Καδή-κιοϊ, τά δΰο 
από τήν Σηλυβρία καί τά δΰο από τις Ε π ιβ ά τ ε ς .  Δημοσιεύτηκαν στο Bulletin 
de Gerespondance ITellenique 1912 υπό George Seure σ. 537 καί σ. 582—594.
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τος, είναι άναμφισβήτητον, φρονώμεν δτι ενταύθα θρακικός πληθυ- 
σμόν ήν τό πάλαι συμπεπυκνωμένος».

27. Περγάζιον (Καλλιπόλεως). 'Αγιασμα τής Άναλήψεως του 
Σωτήρος, έορτάζον τήν Πέμπτην τής Άναλήψεως. (Οικονόμος Κων
σταντίνος Λουίζος).

28. Τάρφα (Δέρκων). Γίνουνταν καί παναγύρι.
29. Τσανάκτσα (Δέρκων). 'Αγιασμα.

Των άγιων ’Αναργύρων Κοσμά καί Δαμιανού· 1 ’Ιουλίου.
{'Αγιάομ. 6)

30. Κ ο ύ κ λ α ιν α  (Φιλιππουπόλεως).—’Έ ξω θεν  του περιβόλου τοϋ 
μοναστηριού των αγίων ’Αναργύρων Κοσμά καί Δαμιανού, υπάρχει 
τό άγιασμα με άφθονα οτόσιμα καί ψυχρά νερά. (Μυρτίλος Άποστο- 
λίδης).

31. Περίστασις (Μυριοφύτου καί Περιστάσεως).—'Αγίασμα α
γίων ’Αναργύρων. (Ήμερ. ’Εθνικών Φιλανθρ. Καταστημάτων. 1905, 
σ. 168).

32. Ραιδεστό ('Ηράκλειας).
33. Σ τ έ ρ ν α  (Μυριοφύτου καί Περιστάσεως).
34. Τζαντώ (Ήρακλείας). - Πηγαίνοντας στο Κερμένι.
35. Τσεκμετζέ (Μέτρων καί Ά θύρω ν). Στη γιορτή του γίνουν

ταν πανηγύρι* τό έλεγαν Τσαγανός1) παναγυρί.

’Αναστασίας μάρτυρος. 15 ’Απριλίου. {'Αγιάομ. 2).

36. Ντουραπέτζι (Ήρακλείας).—37. Τατάρ-κιοϊ (Ήρακλείας). 
'Αγίασμα.

‘Αγίου Άνδρέα. 30 Νοεμβρίου. {'Αγιάομ. 1)

38. Καστανιές (Δέρκων). Ή τ α ν ε  κατά τον βοριά, στην πλαγιά 
βουνού* πό πάνα) τό αγίασμα έβγαινε λάδι, γιάτρευε κείνον πού έπια
νε σάρα *) κι’ δ άρρο)στος πήγαινε στον άγιο προσφορά. 1 2

1) Κατά τον Μ. Σαραντήν από τόν Τσαγανό πασά, σέ κτήμα τοΰ όποιου 
ήτο τό αγίασμα.

2) Σεληνιασμός. ■ , . .
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Ό  κόσμος έλεγε πω; ο άϊ ’Αντρείας έβγαινε σά μαϋρο φίδι, κεϊ 
καντά δλο τρογυρνοϋνε κοί κάνεις δεν τό σκότωνε.

'Αγίας "Άννας. 25 ’Ιουλίου. {'Αγιάσμ. 4).

39. Καλλίπολη. Ά γίασμα τής αγίας ’Ά ννας, κείμενον Άνατολι- 
κώς τής πόλεως, εις είκοσάλεπτον άπόστασιν απ ’ αυτής, εις την παρα
λίαν τής Προποντίδος, πανηγυρίζον την 25 Ιουλ ίου’ προσείρχοντο 
από πρωίας πολλοί των Χριστιανών’ μετά μεσημβρίαν έγίνετο πανή- 
γυρις με διασκέδαση. (Οικονόμος Κωνστ Λουΐζος).

40. Μεσσηνή (Βιζΰης και Μήδειας). 'Αγίας Ά ν ν η ς  άγίασμα. (Γ. 
Λαμπουσιάδης. «Θρακικά» 1937 σ. 262).

41 Σηλυβριά- Στο Μποσνάκι 1), έβγαινε από χαμηλή πηγή και 
ή το σκεπασμ ένο.

42. Σκεπαστό (Βιζΰης και Μηδείας). Σε οροπέδιο μέ σπανία το
ποθεσία’ τό άγίασμα ήτανε σέ βαθό πηγαδάκι, καί είχε περιώνυμο 
κουρί 1 2). ’Εκεί είχανε τά καλύβια τους οί Καρακατσαναΐοι που νοίκια
ζαν τις βοσκές για τά πρόβατα.

Αγίας Βασιλικής· 1ης Ίανουαρίου. {'Αγίααμ. 1).

43 Όκλαλή (Δέρκων). Τό άγίασμα έξω πό τό χωριό, μέσα σέ 
βαθούλωμα, έβγαινε άπό πηγή άφθονο καί γλυκό. Ά πό  κεί πήγαζε 
καί τό ρέμα τής άγίας Βασιλικής.

Ή κατάθεσις τής τιμίας έσθήτος τής Θεοτόκου 
έγ Βλαχέρναις. 2 ’Ιουλίου. ("Αγιάσμ. 3).

44. Σηλυβριά. Δυτικά έξω τής Σηλυβριάς, πλάγι στον κήπο τοϋ 
τεκέ' ήτο στεγασμένο τό άγίασμα τής άγίας Βλαχέραινας* κατέβαιναν 
τρία σκαλοπάτια γιά νά πάρουν άγίασμα.

45. Τσακήλι (Μέτρων καί Ά θΰρων). Στή μνήμη του, τής άγίας 
Βλαχεράς πήγαιναν οί γυναίκες καί τό θύμιαζαν.

46. Φ α ν ά ρ ι  (Σηλυβρίας). Τό είχανε γιά χά μάτια. Γιόρταζε καί

1) Έ ξο χή  παραθαλάσσια  10 λεπτά έξω τής Σηλυβριάς στα πλάγια  βρά
χου- πήγαιναν διά ξηράς καί μέ την βάρκα.

2) Δάσος.
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την τρίτη μέρα τοΰ Πάσχα, γίνουνταν και πανηγύρι. Στο Φανάρι από 
τότε άρχιζαν τά παναγύρια.

'Αγίου Γεωργίου. 23 ’Απριλίου. {'Αγιάσμ. 32).

47. 'Αγιο Γεώργιο (Βιζύης και Μήδειας). Τό άγίασμα έβγαινε 
από πέτρα.

48. Άγχίαλο. Μέσα, στο παλαιόν μοναστήρι τοΰ αγίου Γεωργίου, 
μισύ ώρα έξω τής νοτίας πόλης τής Άγχιάλου, κατέβαινε κανείς τρία 
τέσσερα μαρμάρινα σκαλιά, όπου άρχιζε διαυγέστατο τό άγίασμα. Ε 
πάνω στον τοίχο ήτο ωραία είκών τοΰ αγίου Γεο.ιργίου, την οποίαν 
ζωγράφισε ό ζωγράφος Διαμαντόπουλος καί εθεωρείτο θαυματουργή.

Στη μνήμη του γίνουνταν μεγάλη πανήγυρις θρησκευτική καί 
εμπορική, διαρκοΰσε τρεις μέρες καί έστηναν σκηνάς μέσα στο μονα
στήρι καί έξω. έκαναν κουρμπάνια πρόβατα, δ ίερεΰς ευλογούσε καί 
έπερνε την προβιά. (’Αδαμάντιος Διαμαντόπουλος, καθηγητής).

49. Δέρκος (Δέρκονν). Κοντά στο χωριό τό άγίασμα, φαίνουνταν 
παλαιό' παρέκει σώζουνταν κάστρου ερείπια.

50. Επιβάτες (Σηλυβρίας). Μέσα σέ παρεκκλήσι' λειτουργούσε 
μόνον τοϋ αγίου Γεωργίου.

Τό πρωί ανήμερα τ’ άϊ Γεωργίου, τά παλληκάρια έπερναν ένα 
μεγάλο κλωνί, σ’ αυτό κρεμοΰσανε ένα μεγάλο κόκκαλο άλογου ή βο
διού καί τό έλεγαν κοκκάλα. Με την κοκκάλα γύριζαν στα σπίτια πού 
είχανε άρραβωνιασμένα κορίτσια καί γύρευαν μαντήλι καί τό έδεναν 
στο κλωνί. Τό μαντήλι ήτανε μεταξωτό ή λινοπατιστένιο καί είχε 
στην μια άκρη κεντημένο «"Αγιος Γεοδργιος». 'Ό ταν  έκαμαν όλο τον 
γύρο τοΰ χιοριοΰ τόστηναν στην πλατεία καί γυμνά έβγαιναν στο 
τρέξιμο' έτρεχαν ως τό Ξάστρο ’) καί γύριζαν. Ό  πρώτος πού γύριζε 
έπερνε τό καλλίτερο μαντήλι, ό δεύτερος τό κατόπι, δίτρίτος, ό τέ
ταρτος καί ό τελευταίος έπερνε την κοκκάλα. Τά μαντήλια έδεναν 
στο λαιμό χοβαρντάδικα *), μέ τά όργανα γυρνούσανε την αγορά, μά
ζευαν παράδες καί ως τό πρωί διασκέδαζαν.

51. Άλμαλή (Ήρακλείας).—52. Άσάκιοϊ (Ήρακλείας).
53. Αΰδήμιον (Μυριοφύτου καί ΙΊεριστάσεως). Ε ντός  τοΰ ναού * 2

Τ) Χωριό, περί τά 30 λεπτά από τις Ε π ιβ ά τε ς .
2) Εις τάς διασκεδάσεις οι νέοι τό μαντήλι δίπλωναν διαγώνια, τό έδεναν 

εμπρός στο λαιμό, πίσω κρέμουνταν οί δυο μύτες" ήταν σημάδι λεβεντιάς.
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τής ένοριακής μονής αγίου Γεωργίου Ξύλινης, υπάρχει άγιασμα έχον 
μεγάλην ιαματικήν δΰναμιν. Μεγάλη πανήγυρις 23 Απριλίου, (Ε. Ζή
ση, Συζήτηση, Μάιος 1939, σ. 144— 6).

54. Γ ά νο υ  κ α ι  Χ ώ ρ α ς .  'Αγιασμα αγίου Γεωργίου εις τά υπό
γεια τής μονής αγίου Γεωργίου τοΰ Ξενίτη μεταξύ Γάνου και Χώρας. 
(Μ. Γεδεών, Θρακικαί Μελέται. Μνήμη Γανοχώρων, σ. 3 6 —41).

55. Γρΰπες (Δέρκων) Μέσα σέ παρεκκλήσι.
56. Δελειώνες (Σηλυβρίας). Σ ’ έξωκκλήσι* γίνουνταν και πα- 

ναγύρι.
57. Ηράκλεια. Μέσα σέ μικρό έκκλησσάκι' ή καντήλα του πάν

τοτε έκαιγε1 κατέβαιναν στο άγιασμα μέ τέσσερα σκαλοπάτια, ήτανε 
νε άφθονο και γλυκό, άν καί δέκα βήματα από την θάλασσα. Στη 
χάρη του πήγαιναν νηστικάτα, περιχύνουνταν άγιασμα κ’ έπιναν. Πό 
πάνω τον άρρωστο έκοψταν ένα κουρελάκι, τό άφιναν εδεκεΐ στα 
χόρτα καί γίνουνταν καλά. Γιόρταζε κάθε χρόνο, στη μνήμη του γί
νουνταν πανήγυρις. ’Από την παραμονή πήγαιναν πολλοί καί από 
μακρυνά χωριά μέ χαρίσματα καί κουρμπάνια, αγελάδες, μοσχάρια καί 
πρόβατα. Πριν τά πάνε μέσα στην εκκλησία, κολνούσανε τά κέρατα 
κεριά, τά άναφταν καί τά έβαζαν νά προσυνήσουν την εικόνα τ’ άϊ 
Γιώργη, υστέρα τ ’ άφιναν στον αυλόγυρο. Μερικά ήσαν άγρια καί μέ 
δυσκολία τά πήγαιναν, μόλις έφθαναν εκεί μέρωναν.

Τ ’ άϊ Γιωργιοΰ πολλοί σκλαβώνουνταν στον άϊ Γιώργη* ό καντη- 
λανάπτης έπιανε τύν μεγάλο από τό χέρι, τό μικρό έπερνε στην αγ
καλιά, γύριζε μέσα στην εκκλησία λέγοντας : Σκλαβώνεται δ δούλος 
τοΰ Θεοΰ ..  . . *·) καί ετ|πχλε τό τροπάριο τοΰ άγιου Γεωργίου «*Ως 
ιώ ν  αιχμαλώτων ελευθερωτής». “Οταν ξεσκλαβώνουνταν πάλι τον βα- 
στοΰσε δ καντηλανάπτης από τό χέρι, τον γύριζε τρεις φορές μέσα 
στην εκκλησία κ’ έλεγε : ξεσκλαβώνεται δ δούλος τοΰ Θεοΰ . . . κ’ έ
ψαλλε τό τροπάριο τοΰ άγιου Γεωργίου. Ε κ ε ίνο ς  πού ξεσκλαβώνουν
ταν, έδιδε στην εκκλησία λάδι, χρυσή λίρα, φλουρί ή ότι ήθελε. Οι 
σκλαβωμένοι συνήθως δταν θά παντρεύουνταν ξεσκλαβώνουνταν.

Τό άγιασμα γιόρταζε καί στις 3 Νοεμβρίου' τότε ηύραν την εικόνα 
τ ’ άϊ Γέώργη τοΰ Ά ράπη  καί τότε οι Γιάιργηδες έκαμναν άρτους καί 
τους πήγαιναν στην εκκλησία.

1) Τό ονομα αύτοΰ πού σκλαβώνουνταν.
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Για την ■θαυματουργή εικόνα *)> άλλοι έλεγαν ότι βρέθηκε στην 
ακροθαλασσιά, πριν από 280 χρόνια, στον τόπο πού βγήκε τό άγιασμα 
και άλλοι ότι βρέθηκε μέσα στο χωριό όπου ύστερα κτίσθηκε ή εκ
κλησία τού αγίου Γεωργίου.

Στους διωγμούς τής Θράκης (1914 —15) οί Τούρκοι έδιωξαν και 
τούς Ήρακλεινοΰς' όταν έπέστρεψαν τό 1920 ηύραν τό άγιασμα γε
μάτο πέτρες καί σκουπίδια, οί γυναίκες τό καθάρισαν καί βγήκε πά
λιν άφθονο καί μοσχοβολιστό.

Σ ’ όλη την περιφέρεια πολύ δόξαζαν τ ’ άϊ Γιάιργη "Οταν είχε 
τρικυμία, οί ναυτικοί για νά ήσυχάση ή θάλασσα, έταζαν νά τον πά
νε από τό φορτίο πού είχε τό καράβι, ελιές λάδι, στάρι' ερριχναν καί 
λάδι στη θάλασσα. Ή  θάλασσα κόπαζε, τό λάδι έβγαινε με τό του
λούμι3) όπως τό ερριχναν, μπρος τό άγιασμα, τό καράβι έμπαινε στό 
ασφαλισμένο λιμάνι τής 'Ηράκλειας από τη νοτιά, πήγαιναν στον άϊ, 
Γιώργη τό τάξιμο καί τον άναφταν λαμπάδα.

58· Καλαμίτζι (Μυριοφύτου καί Περιστάσειος). 'Αγίασμα.
59. Καστανιές (Δέρκων). ’Έξω πό τό χωριό, στην κορυφή τού 

βουνού τού προφήτη Ή λία ,  μέσα σε δέντρα ήτανε τό 'Αγίασμα* από 
κεΐ φαίνουνταν ή Μαύρη Θάλασσα, ή Προποντίδα καί ή λίμνη τού 
Μεγάλου Τσεκμετζέ. Στή μνήμη του γίνουνταν παναγύρι' από βραδύς 
έκαμναν όλα τά σπίτια από επτά άρτοι, τον ένα πήγαιναν από βραδύς 
στήν εκκλησία καί τις άλλοι τό πρωί* ό παπάς κρατούσε τό ένα, τις 
άλλοι τις διάβαζε, τις έκοφταν κομμάτια καί τις μοίραζαν τό μεση
μέρι μαζύ με τό κουρμπάνι. Τά παλληκάρια ανήμερα τό πρωί έκοφταν 
ένα μεγάλο ίσιο κλωνί από μεοε 3) ή μελιά, άφιναν πάνω στήν κορφή 
λίγα φύλλα καί τό έκαμναν μπαϊράκι  όταν άπολνοϋσ’ ή εκκλησία μέ 
ζουρνάδες καί νταβούλια έτρεχαν σε όλα τά σπίτια καί μέ τό μπαϊ
ράκι κτυπούσανε τά παράθυρα. Οί νιόνυφες, οί άρραβωνιασμένες καί 1 2 3
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1) Κατά τον καθηγητήν Γ. Σωτηρίου, ίσως νά είναι τό άρχαιότβρον 
.άνάγλυφον τοΰ εφίππου άγιου Γεωργίου. Ά νά γλ υ φ ο ν  αγίου Γεωργίου έξ
Ή ρ α κ λε ία ς  Προποντίδος «Θρακικά», Τ. Αος. σ. 83—37. — Ε. Σ. Σ. Ό  άγιος 
Γεώργιος είς τήν Θράκην. «Μεσααονικά Γράμματα», Τ. Αος. Τεϋχ. Βον, 
σ. 148—151.

2) ’Ασκός. Στα  περασμένα χρόνια τό λάδι μετέφεραν από τά έλαιοπαρα- 
γωγά μέρη μέσα σέ τουλούμη μοσχαρίσιο.

3) Λ. Τ. Δρυς.



239

τά φτασμένα κορίτσια έδιναν ταεβρε ’) καί τον έδεναν πάνω στο μπαϊ
ράκι και πρεπομαχούσανε* ή ίδια άρραβωνιασμένη έβγαινε καί τον 
κρεμούσε. Στα τελευταία χρόνια έδιναν άσπρα μαντήλια μέ γύρισμα 
τρυπογάζι καί από ένα κλαδί κεντημένο στις γωνιές, οί ηλικιωμένες 
έδιναν χρωματιστό μαντήλι, οποία ήθελε έδινε παράδες, τις έδενε 
κόμπο σ’ ένα από τά κρεμασμένα μαντήλια. Ά φ ο ϋ  έκαμναν τον γύρο 
τοΰ χωριού, κτυπούσ’ ή καμπάνα. Μπρος τό μπαϊράκι, ό παπάς φορεμέ
νος, μέ ψαλμουδιές καί μέ τό μπακιράκι για νά βάλη τό 'Αγιασμα 
που θά  φώτιζε 3) τον κόσμο, ό επίτροπος μέ τα κεριά πίσω δλο τό 
πλήθος ανέβαιναν στο 'Αγιασμα.

Ή  Εκκλησία από μέρες αγόραζε τρία διαλεχτά πρόβατα, κουρ
μπάνια γιά τον ά'ϊ Γιιυργη, τά δυο μετά την απόλυση τής εκκλησίας 
δ παπάς τά θύμιαζε, διάβαζε ευχή, υστέρα τά έσφαζαν. Κείνος πού τά 
έσφαζε, έπερνε τά τζιγέρια κι’ δ παπάς την πλάτη, από τό αίμα πού 
χΰνουνταν έβαζαν μιά δακτυλιά στο μέτωπο γιά νά είναι καί τού χρό
νου καλά. Τό κουρμπάνι έκοφταν σέ μικρά κομμάτια καί τόβραζαν μέ 
ρίζι μέσα σέ γανωμένο καζάνι* δταν έβραζε έβαζαν γύρο τις άρτοι, 
τρία ποτήρια κρασί, ένα- ποτήρι νερό, άναφταν τρία κεριά, στο θ υ 
μιατό θυμίαμα καί φο>τιά. "Οταν έβραζε ό παπάς ευλογούσε τό κουρ
μπάνι καί τις άρτοι καί κάθουνταν δλοι στά χόρτα κ’ έτρωγαν. "Υ
στερα πό τό φαγί τά παλληκάρια στόλιζαν τό κουρμπάνι που θά  
έπερνε δποιος νικούσε στο πάλαιμα. Τό πρόβατο ήτανε άσπρο καί 
λουσμένο, τό τραγουδούσανε, έβαφαν κόκκινη τήν ουρά καί τά πλάγια 
τής κοιλιάς, έβαζαν χρυσά βαράκια στο μέτωπο, στά κέρατα καί στη 
ράχη. Στο λαιμάκι τ’, κρεμούσανε γαλάζιες χάντρες καί μαρίτσες. 
Μπρος τό μπαϊράκι, τό κουρμπάνι τραβούσε ένα παλληκάρι ή τό σή
κωνε στον ώμο, άν ήτανε μικρό, τά λαλήματα έπαιζαν καί κατέβαιναν 
στο αλώνι, εκεί γίνουνταν τό πάλαιμα. 'Ο  κόσμος μαζεύτηκε, τά 
νταβούλια καί οί ζουρνάδες παίζνε, οί παλαισταί αλείφουν τό κορμί 
τους μέ λάδι καί φορούνε σκληρό πέτσινο παντελόνι. "Οποιος νικούσε, 
έπερνε τό κουρμπάνι τού άϊ Γκύρνη, διάλεζε καί τον καλλίτερο τσεβρέ 
ή μαντήλι καί τό έδενε στο λαιμό του καί γυμνός καθιύς ήτανε από 1 2

* Α π ό  τ ά  ά γ ι ά σ μ α ϊ ά  τ η ς  Θ ρ ά κ η ς

1) ’'Ασπρη μακρουλή πετσέτα, κεντημένη στις δυό άκρες, ή τετράγωνη, 
από ένα κλωνί κεντημένο σέ κάθε γωνιά καί ολόγυρα κεντημένη, συνήθως μέ 
χρωματιστά μετάξια καί χρυσό σύρμα- τό κέντημα ήταν μετρητό- δεν είχε καλή 
καί ανάποδη.

2) "Αγίαζε. , ,. ^
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τό πάλαιμα γυρνούσε μέσα στο πλήθος καί μάζευε τά μπαχτσίσια ’). 
Ό  δεύτερος πού θ ά  κέρδιζε έπαιρνε τον αμέσως καλλίτερο τσεβρέ καί 
ό τρίτος τον κατόπι, ό τέταρτος, ο πέμπτος, 'Όσοι περίσσευαν τούς 
πουλούσε ή εκκλησία.

Με τούς δικούς μας πάλευαν καί. Τούρκοι’ τις περισσότερες φορές 
Τούρκος ήτανε ό νικητής καί αυτός έπερνε τό κουρμπάνι.

Στο παναγύρι πήγαιναν πολλά αμάξια από τις Μέτρες, Όκλαλί, 
Ά κ  - άλαν, Τσανακτή καί από άλλα χωριά. ’Αφού άναφταν κεράκι 
στον άϊ Γιώργη, προσκυνούσανε την εικόνα τ ’, έκαμναν τον σταυρό 
τους, επερναν άγίασμα μέ τό μαστραπαδάκι, έπιναν, έβρεχαν τό μέ- 
το>πο, έγραφαν τά ονόματα στον παπά γιά νά τά διαβάση στήν Παρά
κληση κ’ ύστερα σκορπίζονταν γύρω στο άγίασμα. Τά λαλήματα έπαι
ζαν, καί οι πανηγυρισταί έτρωγαν, έπιναν λίγο κρασάκι ή ρακί, τρα
γουδούσανε, χόρευαν καί ώς τό βράδυ διασκέδαζαν. 1 2 3'Αν ό καιρός 
ήτανε καλός τό παναγύρι βαστούσε καί την άλλη μέρα.

Γυναίκες καί κορίτσια, πριν νά γεννηθή ό ήλιος, έβγαιναν στο 
βουνό, μάζευαν γλωσσίτσες 3) καί πρασινάδες, από τούς μπαχτσέδες? 
έκοφταν κλωνιά ανθισμένα από αμυγδαλιές, άβραμηλιές, βερυκοκιές 
καί στόλιζαν τις πόρτες τους γιά νά καλοσωρίσνε τον άϊ Γιώργη μέ 
λουδούδια καί πρασινάδες. 01 άντρες, πριν νά βγή ό ήλιος πήγαιναν 
στά χωράφια, διάλεζαν τά μεγαλείτερα στάχυα χ 5έπλεχαν ψαθιές 3) 
γιά νά δόση ό άϊ Γιώργης πολύ καρπό καί φέρει τό όγούρι 4) καί τις 
κρεμούσανε στον τοίχο τής κάμαρας.

Φωτιά, προζύμι, αλάτι, κρομύδι, στη χρονιάρα μέρα, τ ’ άϊ Γιωρ-

1) Λ. Τ. Φιλοδωρήματα.
2) Κόκκινα λουλούδια σαν μεγάλα ΐα.
3) Τις έλεγαν καί κτενιές. "Επερναν καμμιά τριανταριά στάχυα, τά χώ- 

ριζαν σέ δύο, έπλεχαν τά καλάμια ώς τέσσερα δάχτυλα φάρδος" δεξιά καί 
αριστερά κρέμουνταν τά στάχυα μέ τό στάρι σάν φούντες. Πάνα) σ’ αύτά τά 
καλάμια έπλεχαν μέ τήν αντίθετο  διεύθυνση περί τά σαράντα στάχυα τά κ α 
λάμια τους" τά στάχυα μέ τό στάρι κρέμουνταν κάτω καί γίνουνταν ένα ωραίο 
σύμπλεγμα. Κατά μέσης έπάνω έδεναν ένα σπαγκάκι καί τό κρεμούσανε στόν 
τοίχο τής κάμαρας όπου έμνησκε ώς τοΰ χρόνου. Ψ αθιές  κάμνανε καί οί θερι- 
στάδες δταν τελείωνε τό θέρος καί τις πήγαιναν στόν νοικοκύρη των χωραφιών 
πού θέρισαν" στούς τσιφλικούχους τήν πήγαιναν όλοι μαζύ, σαράντα, πενήντα 
μέ τις κόσες καί τά δρεπάνια τραγουδώντας. Ό  ντραγουμάνος αρχηγός των 
θεριστάδων, τήν έδινε στόν νοικοκύρη ή στήν νοικοκυρά μέ ευχές, καλά μπερε- 
κέτια, καλές πούλησες καί τοΰ χρόνου πλειότερα, νά χαίρεσαι τήν οίκογένειά 
σ'. Τον έδινε φιλοδώρημα πού τό μοιράζουνταν όλοι καί τούς κερνούσανε κρασί
ήρακί.

4) Καλή τύχη, ευτυχία.
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γιου καθοδς ΙΙάσχα καί Χριστοί;1) δεν έδιναν' έπρεπε νά τά γυρίσνε ώς 
τό βράδυ πριν βασιλέψη ό ήλιος.

60. Κουρφαλή (Σηλυβρίας). Περί τά δέκα λεπτά από τό χωριό, 
προς την σιδηροδρομική γραμμή Κων]πόλεως— Βιέννης, ήτανε τό 'Α 
γιασμα άγι-Γεώργις, Κ α ρ α ν λ ίκ ‘Λ)' γιόρταζε τήν δεύτερη μέρα τοϋ 
αγίου Γειυργίου καί γίνουνταν κάθε χρόνο παναγϋρι. Ό  πατέρας 
αναφέρει: Κ α θ ’ ά μοί διηγήθη ό εκ τοΰ χωρίου Κουρφαλή ΆνταΥνιος 
Πέτρου, εντός χωραφιού προς άνατολάς, περί τά 40 βήματα άπέχον- 
τος του εκεΐθεν διερχομένου τείχους τοϋ ’Αναστασίου καί άνήκοντος 
εις ’Οθωμανόν κάτοικον τοϋ χωρίου Κουρφαλή, ένω έσκαπταν προς 
εξαγωγήν λίθων δι’ οικοδομάς, εκ των έκεϊ υπαρχόντων αρχαίων 
έρειπίοον, εύρέθη έδαφος έστραηιένον μέ μάρμαρα εις μήκος 10 — 15 
μέτρων καί στήλη μαρμαρίνη περί τά 3—4 μέτρα μήκους καί κολωνο- 
κέφαλον μέ σταυρόν εικάζω, δέ, ότι αϋτόσε ήτο εκκλησία καί χω- 
ρίον παλαιόν, -ί) διότι εντός όλου τοϋ χωραφιού τοΰτου, 10—15 κοί
λων, φαίνονται παντού ίχνη αρχαίων οικοδομών».

61. Μάκρη (Άλεξανδρουπόλεως). Εις έξίοκκλήσι τοϋ έλαιώνος τής 
Μάκρης μετά θαυματουργοί"; είκόνος. (Άχιλλεϋς Σαμοθράκης).

62. Μέτραι-— 63.Νιχώρι (Βοσπόρου) (Δέρκων).— 64. Ντεβε- 
τζή-κιοϊ (Δέρκων).— 65. Όρτάκιοι (Κων]πόλεως).

66. Περγάζιον (Καλλιπόλεως). ’Έκειτο εις τό βόρειον άκρον τοϋ 
χωρίου’ ενταϋθα έτελεΐτο λειτουργία τήν 23 ’Απριλίου. (Οικονόμος 
Κωνστ. Λουΐζος).

67. Πλάγια. (Μέτρων καί Ά θυρω ν). Κ άθε χρόνο τοϋ άγιου 
Γεωργίου κουρμπάνι.

68—69. Πλάτανος (Μυριοφΰτου καί ΙΙεριστάσεως), 'Αγιάσματα 
δυο, τό ένα μέσα καί τό άλλο έξω τοϋ χωριοϋ.

70. ΡοδοΛη (Φιλιππουπόλεως). Τό μοναστήριον. τοϋ αγίου Γεωρ
γίου επί τής Ροδόπης (Ελληνικόν) δίωρον τής Φιλιππουπόλεως άπέ- 
χον, έχει υπόγειον άγιασμα προ τοϋ νάρθηκος. (Μυρτίλος Άποστο- 
λίδης).

71. Σαρακίνα (Βιζυης καί Μηδείας). ’Εντός κουρί.
72. Στράντζα (Τυρολόης καί Σιρεντζίου). Είκοσι λεπτά έξω πό 1 2 3

1) Χριστούγενα.
2) Λ. Τ. Σκότος.
3) Ό  Μ. Σαραντής νομίζει δ α  έκεΐ ε ίναι ή θέσις τής πόλεως Καινόν 

Φρούριον.
0  ρ φ « ι κ ά Ι Η ' . 1 6
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τό χωριό, προς την ’Ανατολή, ανήμερα τ ’ άϊ Γιωργιοϋ, τό παναγύρι γί- 
νουνταν υστέρα πό τό μεσημέρι. Στον αϊ Γιώργη πήγαιναν πολλά τά
ματα, δαμάλια και πρόβατα' τό πρωί ανήμερα, τά πήγαιναν στην εκ
κλησία τ’ άϊ Γιωργιοϋ καί μέ καινούργια σχοινιά τά έδεναν γιά νά μή 
φΰγνε’ μετά την απόλυση τά πουλούσαν προς όφελος τής εκκλησίας· 
Τό μεσημέρι έτρωγαν στά σπίτια τους, αρνί στή σοΰγλα που τό έλεγαν 
κουρμπάνι' υστέρα πό τό μεσημέρι πήγαιναν στο άγίασμα' έτρεχε 
άφθονο, άναφταν κερί, προσκυνούσανε τό εικόνισμα, έπιναν άγίασμα^ 
έβρεχαν τό μέτωπο καί όλοι έβαζαν μέ τό δάχτυλο μιά βοϋλα στο μέ
τωπο από την λάσπη ποΰ γίνουνταν στην άκρη στο άγίασμα, γιά νά 
μή τους πιάνει τό μάτι. "Οταν μαζεΰουνταν τό πλήθος, ό παπάς διά
βαζε Παράκληση, υστέρα σκορπίζουνταν, κάθουνταν κάτω στά λου
λούδια καί στά χόρτα, διασκέδαζαν ως τό βράδυ μέ τραγούδια καί 
χορούς. Έ κ ε ΐ  βλέπουνταν τά παλληκάρια μέ τά κορίτσια, κ’ έστελναν 
τά παλληκάρια τά προξένεια.

"Α ϊ Γιώργη Καβαλλάρη, 
οτεϊλέ με  τό παλληχάρι.

— Μά τον άϊ Γιώργη τον Ά ρ ά π η  
περνώ οε μέ  την αγάπη.

Τ ’ άϊ Γιωργιοϋ, στις μάντρες μετρούσανε τά πρόβατα γιά νά δούνε 
πόσα τους έμειναν από τον χειμώνα. Είχανε σέ καλό νά κοιμηθούνε 
τό μεσημέρι καθώς καί τό ΙΙάσχα.

73. Σκεπαστό (Σαράντα ’Εκκλησιών). Στήν είσοδο τού χωριού, 
κοντά στον άμαξόδρομο, σέ εκκλησία μέσα σέ πηγαδάκι.

74. Σκοπό (Σαράντα Εκκλησιών). Κτισμένο κατά ήλιου- κατέ
βαιναν τρία σκαλοπάτια. ’Από βραδύ τ’ άϊ Γιωργιού, όλα τά σπίτια 
έκαμναν λειτουργιές καί τις πήγαιναν στήν εκκλησία καί τό πρωί ανή
μερα πήγαιναν στον άϊ Γιώργη, πολλά πρόβατα κουρμπάνια, ζωντανά 
καί σφαγμένα. Τά ζωντανά πήγαιναν στήν εκκλησία, ο καπάς τά 
διάβαζε καί υστέρα τά έσφαζαν, άλλοι τά έβραζαν καί τά μοίραζαν 
στά σπίτια ή στο άγίασμα' όποιος ήθελε μοίραζε από ένα κομμάτι 
ωμό.

Ε ίχαν σέ καλό, τ ’ άϊ Για>ργιού, πριν ακόμα νά γεννηθή ό ήλιος, 
νά πάνε στά χα)ράφια, νά πάρνε στάχυα από τό μέρος που πρώτα ώρ- 
ργωναν καί έσπερναν καί νά τά πάνε σπίτι τους. Τον άϊ Γιώργη γιόρ
ταζαν γιά τά όλα.

75- Στέρνα (Μυριοφύτου καί ΙΙεριστάσεως). 'Αγίασμα.



Ά π ό τ ά  α γ ι ά σ μ α τ α  τή ς  Θ ρ ά κ η ς 243

76. Τάρφα (Δέρκων). Μέσα στο γή, μέ κτιστό θόλο’ τοϋ άγιου 
Γεωργίου γίνουνταν παναγΰρι καί πήγαιναν πολλά κουρμπάνια.

77. Τεβετζή-κιοΥ ('Ηράκλειας). ’Έξω στο βοννό το άγίασμα.
78. Τζαντώ (Ήρακλείας) Στο βουνό.

Άγ. Δημητρίου. 26 'Οκτωβρίου. {‘Αγιάομ. 6)

79. Επιβάτες (Σηλυβρίας). Μεταξύ Ε π ιβ άτες  καί Δελειώνες στο 
Ντουάν μπαΐρ.

80. Σηλυβριά- Το Ά γιασμα  τ ’ άϊ Δημήτρη μέσα σέ πηγάδι, στο 
σπίτι τής Ραλιώς* λέγουν οτι ήτο εκεί περίβολος καταστραφείσης εκ
κλησίας τοϋ αγίου Δημητρίου. Α π έν α ν τ ι  υπήρχε ερειπωμένη εκκλη
σία τοϋ Α γίου  Δημητρίου.

81 — 82. ΤαΥφίρι (Καλλιπόλεως). Έ τελεΐτο  λειτουργία δίς τοϋ 
έτους την 27 Οκτωβρίου καί την 27 ’Ιουλίου, κατά την εορ
τήν τοϋ αγίου Παντελεήμονος. Έ γίνετο παράκλησις κατά την ημέ
ραν τής εορτής τοϋ αγίου Δημητρίου, κ α θ ’ ήν προσείρχοντο οί παιδες 
τού χωρίου φέροντες από ένα πετεινόν, τον όποιον έσφαζαν καί άφι- 
ναν τό κεφάλι τοϋ πετεινού εις τόν ιερέα. "Ετερον άγίασμα τοϋ ά
γιου Δημητρίου κείμενον εις τόν κάμπον τοϋ χωρίου, ήμίσειαν ιϋραν 
μακράν αύτοϋ, επανηγόριζε τήν Δευτέραν τοϋ άγιου Πνεύματος. Τό 
άγίασμα ήτο δροσερώτατον καί εύγευστότατον ως πόσιμον ύδωρ. (Οι
κονόμος Κωνστ. Λουΐζος).

83. Τσακήλι (Μέτρων καί Ά θύρων). Α να το λ ικ ά  τοϋ χωριοϋ.
84. Τσανάκτσα (Δέρκιον). Μέσα στο χωριό.

Άγ· Ελευθερίου 15 Δεκεμβρίου {‘Αγιάομ. 2)

85. Ξάνθη Τό άγίασμα στην εκκλησία τοϋ άγιου Ελευθερίου* 
έτρεχε σά βρυσοϋλα.

86. Σηλυβριά. Ό  ά'ΐ Λευτέρης ήταν 10 λεπτά έξω τής Σηλυβριάς, 
μέσα σέ σπήλαιο, επάνω σέ απόκρημνο υψηλό παραθαλάσιο βράχο* 
κατέβαιναν από στενό μονοπάτι Στή μνήμη του πήγαιναν σχεδόν μό
νον γυναίκες, άναφταν κεράκι μπρος στο άγίασμα, έπιναν, έπλυναν 
τό πρόσωπο ή έβρεχαν τρεις φορές τό μέτωπο, γέμιζαν τό μπουκαλάκι 
άγίασμα, έγραφαν τά ονόματα στύν παπά, ό παπάς έψαλλε τήν Παρά
κληση καί τά διάβαζε.
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Τον άϊ Λεύτερη γιόρταζαν οί νέες γυναίκες καί ιδίως οί εγγυες ’) 
για νά τις δίνη καλή λευθεριά. ’ ) ’Α π’ αυτές, λίγες μέρες προ τής γιορ
τής ή μαμμή σύναζε χρήματα για την αρχιερατική λειτουργία καί τήν 
αρτοκλασία που γίνουνταν ανήμερα το πρωί καί μνημονευουνταν τα 
ονόματα τους μετά των συμβίων.

'Αγίας Ελισάβετ 24 ’Απριλίου ('Αγιάομ. 1)

87. Φανάρι (Σηλυβρίας). Πηγαίνοντας στο δρόμο του Κουρφαλή, 
ένα τυψλό βουβάλι κοΰτρησε τή γης μέ τα κέρατα καί βγήκε το άγια
σμα τής αγίας Ελισάβετ καί είδε. ’Από τότε τό άγίασμα γιάτρευε 
δσους πήγαιναν μέ πονεμένα μάτια. Ή  χάρη της τους έκαμνε καλά.

'Άγ, Έρώτιος 1 2 3). Γιόρταζε 8 Μα'ί'ου τοΰ άγιου Ίωάννου-
('Αγιάομ. 1).

88. Καβάκι (Βιζΰης καί Μηδείας).Τό άγίασμα τ’άϊ Έ ρώ τι’ ή άϊ Έ -  
ρωντ’ ήτανε στις όχθες τοΰ ποταμού Έ ργίνη  πάνω σέ βράχο μέσα σε 
σπήλαιο- είχε βάθος περί τά 100 μέτρα καί τήν μέρα τής γιορτής του 
έσταζε μέσα όλο τό σπήλαιο. Στή μέση τοΰ σπήλαιου ήταν άπολιθω- 
μένο ένα κορίτσι, μπρος του ήτανε μια πέτρα μέ τις πατημμασιές του. 
’Από τήν άγκόνα τοΰ κοριτσιοΰ περνοΰσε ό κόσμος' εκεί ήτανε τό ά
γίασμα καί άναφταν τά κεριά. Μπρος στο άγίασμα γίνουνταν λάσπη, 
κανείς δέν πατοΰσε' ήταν άμαρτία. 3/Αν πατοΰσε μέσα, χάνουνταν 
μέσα καί θ ά  έβγαινε στο Ροδοστό' έτσι έλεγαν.

Ευθυμίου όσιου του Μεγάλου. 20 Ίανουαρίου. ('Αγιάομ. 2).

89. Μάδυτο (Καλλιπόλεως). Έ κ ε ιτο  παρά τήν θέσιν Σκάλια. Ό

1) Καλή γέννα, καλός τοκετός.
2) ’Ά λλοτε  έγίνετο λειτουργία εις Τά ταΰλα άπόάδελφάτον υπέρ τοΰ έν 

Σηλυβρίφ όμιονύμου αγιάσματος. (Μ. Γεδεών. Έ ορτολόγιον  Κιονσταντινοπο- 
λίτου Προσκυνητοϋ, 1994 ).

b) *0 καθηγητής ’Ιωάννης ΙΤαπαδόπουλος είδε τήν εικόνα τοΰ αγίου εις 
τήν μονήν Βατοπεδίου. "Ερως μάρτυς, μνήμη του 25 ’Ιουνίου. Θρησκευτική 
’Εγκυκλοπαίδεια. Τ. Γ',  σ. 5. 880. Έ ρ ω τη ΐς  μάρτυς μνήμη της 6 ’Οκτωβρίου.
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άγιος ούτος ήτο άρχιερεύς τής Μαδύτου διαπρεπής καί τέκνον αυτής 
τής Μαδυτου, τον όποιον εγκωμιάζουν Μιχαήλ ό Ψελλός καί Γρηγό- 
ριος ό Κύπριος. Ό  Μ. Ψελλός εν τφ έγκιυμίφ του προς τοΐς άλλοις 
λέγει: «’Αρχιερατεύει δέ τις εν Μαδύτω εν πόρρφ πολύ τής καθ '5 ή- 
μάς γενεάς, άνθριυπος μεν τό φαινό.μενον, άγγελος δέ ή Θεός μέ τό νο
ούμενου. (Οικονόμος Κωνστ. Λουΐζος).

90. Ναί'πκιοΤ' (Ήρακλείας). 'Αγιασμα.

Ευφημίας μάρτυρος. 16 Σεπτεμβρίου. (‘Αγιάομ.  /).

91. Φλώρια (Δέρκων). 'Αγίας Εύφημίας άγιασμα. (Πασπάτη, 
Θρακικά προάστεια Βυζαντίου. Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος, Τ. 
ΙΒ', 1878, σ. 40).

Κατάθεσις Τίμιας Ζώνης τής Θεοτόκου. 31 Αύγουστου
('Αγιάομ. ϊ).

92. Ραιδεστό Έ ν Καρλή Παγιρή. (Ή μερ. Ε θ ν ικ ώ ν  Φιλανθρ, 
Καταστ. 1905, σ. 168).

Ζωοδόχου Πηγής. (‘Αγιάομ. 11).

93. ’Ασκό (Τυρολόης καί Σιρεντζίου). Γίνουνταν πανηγύρι καί 
πήγαιναν πολλοί από τά γύρω χωριά. Ή  Ασκός είχε μεγάλη αμμου
διά. Οί προσκυνηταί ξεγυμνώνουνταν, κάθουνταν άνακούρκουτα στην 
ακροθαλασσιά κ’ εΐρχουνταν τά κύματα καί τούς έβρεχαν. Ή  θάλασ
σα τούς έπερνε τό κακό.

94. Ηράκλεια. Τό άγιασμα σ’ εκκλησάκι, μέσα σέ πηγάδι κον
τά στην παλαιά μητρόπολη είχε ά'φθονο νερό* στή μν.ήμη της πήγαινε 
ό κόσμος, έκαμνε παράκληση, περιχύνουνταν άγίασμα στά μαλλιά καί 
στο πρόσωπο κι’ άφιναν οί άρρωστοι κουρελάκια. Οί γειτόνισσες έβλε
παν μια μαυροφορεμένη γυναίκα την νύχτα κι’ δταν πλησίαζαν την 
έχαναν. ’Έλεγαν πώς ήτανε ή Παναγία.

95. Ίντζιέζ (χωριό τούρκικο) (Μέτρων καί ’Αθύρων). 'Αγίασμα 
τής Μπαλουκλιώτισσας" γίνουνταν καί παναγύρι.

96. Καλλίπολη. ’Έκειτο εντός χωραορίου τής Κας ’Αγλαΐας Πού- 
μπουρα' δτε κατά τό έτος 1903 επρόκειτο νά άνακαινισθή εκ βά
θρων, ή τουρκική Κοινότης διημιρισβήτησε τήν κυριότητα "τού οΐκοπέ-
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δου του 'Αγιάσματος, διατεινομένη δ τι τοΰτο ανήκε μάλλον εις to άνω 
αυτού κείμενον τουρκικόν νεκροταφεΐον και ούχί εις τον ναόν τού ά 
γιου Γεωργίου. Τό διοικητικόν συμβοΰλιον (’ίνταρέ-μετζλησί) άνέθη- 
κεν εις την μουφτήν και τον γράφοντα, αρχιερατικόν επίτροπον, νά 
έξομαλΰνωμεν την διαφοράν, επειδή ή τουρκική Κοινότης διετείνετο 
δτι τό οίκόπεδον ήτο μέρος τού νεκροταφείου και δ τι κάτωθεν αυτού 
ύπήρχον τάφοι μουσουλμάνων, ό δε γράφουν άντέτενεν δτι τό εξωκ- 
κλήσιον ώρίζετο προ τής καταληψεως τής Καλλιπόλεως υπό των Τούρ
κων. Έ δέχθην  δμως νά γίνη άτασκαφή των τάφων, και άν πράγματι 
ύπήρχον τοιούτοι, παραιτούμεθα εής άνεγέρσεως. Ό  Μουφτής εις 
τούτο άντέτεινεν δτι δεν επιτρέπεται νά γίνη άνασκαφή, διότι π ιθ α 
νόν ό τάφος νά ανήκεν εις μουσουλμανίδας, οπότε ό ’Ισλαμισμός δεν 
επιτρέπει εις άνδρας νά ϊδούν τά οστά αυτών. Εις τό επιχείρημα αυ
τό άντέτεινα δτι εν τοιαύτη περιπτώσει, δυνάμεθα νά κάμωμεν τήν 
άνασκαφήν διά γυναικών, δπερ επιτρέπεται διά τού ιερού νόμου. 
Μετά τό επιχείρημα τούτο, οί αντιπρόσωποι τής τουρκικής Κοινότητος 
άνεχώρησαν, ζητήσαντες συμβιβασμόν διά τίνος χρηματικού ποσού, δ
περ ήτο ό κύριος σκοπός τιυν. Έμετρήθησαν εις αυτούς 15 χρυσαΐ λί- 
λίραι καί ούτω άνηγέρθη έκ βάθρων τό περικαλλές εξωκκλήσιον πα 
νηγύριζαν τήν Παρασκευήν τής Ζιυοδόχου Πηγής, οπότε πλήθη Χρι
στιανών παρηκολούθουν τήν λιτανείαν από τον ναόν ώς τό παρεκ- 
λήσιον, συμπεριλαμβανομένων καί τών Τούρκων. (Οικονόμος Κωνστ. 
Λουίζος).

97. Καρά Μουράτ 1) (Μετρών καί Ά θύ ρ ω ν) .  Τής Μπαλουκλιοί)- 
τισσας, δυο ώρες μακριά από τό Καρά-Μουράτ. Κάθε χρόνο, τήν Π α
ρασκευή τής Ζωοδόχου Πηγής γίνουνταν παναγύρι, πήγαινε πολύς 
κόσμος από τά γύρο χωριά, χόρευαν καί τραγουδούσανε. Έ κ ε ΐ  ήτανε 
ή Ζουλόπετρα 1 2 3), μακρυά ώς τρεις πήχες’ στο μάκρος είχε τρύπα. Ό  
άρρωστος έμπαινε από τό ηλιοβασίλεμα κι’ έβγαινε από τον ήλιο *), 
άν ήτανε γιά νά γιάνί] τον ζούλαε. Τότε έταζε, τον ελευθέρωνε καί 
περνούσε.

'Ως τις σαράντα μέρες έδειχνε τό θά μ α ’ σ’ αυτό τό μεταξύ δ άρ
ρωστος γιάνισκε ή πέθνισκε.

1) Μικρό τσιφλίκι μεταξύ Καδή-κιοί καί Ί ν τ ζ ι έ ζ ’ τά χωράφια του τελευ 
ταίως αγόρασαν οί Καδηκιώται.

2) Πρβλ. Ε· Σ. Σ. Οί Ζουλόπετρες «Θρακικά», Τ. 9ος, σ. 277.
3) Καί ήλιοβγαλμα, ή ’Ανατολή.
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Κοντά στο άγιασμα, είχε ένα μέρος αψηλό, ανέβαιναν μέ σαράν
τα σκαλοπάτια' κεΐ ητανε τά βυζιά .της Παναγίας που έτρεχαν νερό 
από πολλές μεριές.

Την τελευταία μέρα του Μαρτίου, πάγωσε μιά γρηά μέ τά κατσί- 
τσίκια της, κάμνοντας μαλλί στ’ αδράχτι καί φαίνονται παρέκει οί π έ 
τρες που είναι αί γίδες κ’ή γρηά μέ το αδράχτι.

98. Κωνίαΐολι Τό φημισμένο εις δλον τον Ελληνισμό, θαυμα
τουργό άγιασμα τής Ζοοοδόχου ΙΊηγής, * *) τό συνήθως λεγόμενον τοϋ 
Μπαλουκλή, έξω των τειχών,

1) Πεντηκοστάριον Βαρθολομαίου Κουτλουμουσιανοΰ τοΰ Ίμβρίου. Βενε
τία 1820 σ. 18. «*0 μεν ναός ούτος, τό καταρχάς συνέστη παρά τοΰ βασιλέως 
Λέοντος τοϋ Μεγάλου, δς καί Μακέλλ,ης ώνόμαστο. Χρηστός γάρ ών ό άνήρ καί 
επιεικέστατος, διά γνώμης συμπάθειαν, πρίν ή τον βασίλειον άναβήναι θρόνον, 
είς ίδΐίότας έτι ταττόμενος, έκεΤ σέπη περ ών, άνδρα τινά πηρόν, τάς όψεις 
ευρών παραπαίοντα, έχειραγώγει.  Καί δη πλησίον τοΰ τόπου γενομένων, δίψει 
συνέχεται ό πηρός, καί Ικέτης τφ Λέοντι γίνεται,  ΰΒατι άναψύξαι αυτόν. Καί 
δς, τό έκεΐσε συνηρεφές είσιών, άνεζήτει* ήν γάρ τότε ό τόπος ούτος δένδροις 
παντοίοις κατάφυτος, καί εύθαλεϊ τη πόα κομιών. Έ π ε ί  ούν τό ΰδωρ έκεϊ 
ούχ εΰρισκε σκυθρωπάζων άνέστρεφε· καί ύποστρέφων, φωνής άνωθεν έν με“ 
θέξει γίνεται* «Ού χρεών σε—λεγούσης—Αέον α γ ω ν ία ν  τό γάρ ΰδωρ εγγύς». 
'Υποστραφείς ούν, πάλιν έξήτει' καί πολλά αύθις  καμών,  πάλιν της ΐσης φω 
νής έν μεθέξει γίνεται* φησί γάρ' «Λέον Βασιλεύ, είσιών τό ενδότερον συνηφε- 
ρές τοΰτο, καί τοΰ θολερού υδατος μετά χεΐρας λαβών, θεράπευσον τω πηρω 
την δίψαν* καί τάς πεπηρισμένας έπιχρίσας όψεις εκείνου, γνώση αύτίκα ήτις 
είμί, έκ πολλοΰ τόνδε κατοικούσα χώρον». Πράσσει ούν ώς ή φωνή διεσάφησε, 
καί παραυτίκα βλέπων ήν ό πηρός.

Κατά δέ τήν τής Θεομήτορος πρόρρησιν, τοΰ Λέοντος βασιλεύσαντος, ό 
επί τής Πηγής ναός άνεγείρεται φιλοτίμω χειρί, όποιος όράται τήν σήμερον».

Λύτόθι. Σελ. 19. «Καί ποία γλώσσα, δσα τό ΰδωρ τοΰτο ένήργησε καί είς 
δεύρο διενεργεί, διηγήσαιτο ; υπέρ σταγόνας θετόν, καί άστρων καί φύλλων 
πλ,ήθος τά θαύματα, ά δή καί ήμεΐς έν τοΐς κ α θ ’ ήμάς χρόνοις κατείδομεν».

*0 έκ μητρός πάππος μου Σωτήρης, τσορμπατζής, όταν ήτο μικρός έβγαλε 
κάτι στο πόδι του, μολύνθηκε καί πρίσθηκε* οί προπάπποι μου τον βάζουν στο 
βοδάμαξα καί τον πάνε στήν Πόλη, έκεϊ σέ δσους γιατρούς τον πήγαν, είπανε 
γιά νά σωθή πρέπει νά κοπή τό πόδι. Ούτε οΐ προπάπποι οΰτε ό παππούς έστερ- 
γαν* μόνη έλπίς έμεινε ή Παναγία* πρίν γυρίσουν στή Σηλυβριά, νά πάνε στή 
χάρη τής Μεγαλόχαρης Ζωοδόχου Πηγής. Έ κ ε ϊ  μέ πίστη έδωσαν σιόν παπποΰ 
νά πιή άγιασμα, τον περέχυσαν μέ αυτό, έκαμαν Παράκληση καί προσευχήθη
καν μέ όλη τους τήν καρδιά, ή Π αναγία  νά κάνη καλά τό άρρωστό τους παιδί, 
κ ’ έζεψαν γιά τήν Σηλυβριά. Τούς πλησιάζει μιά γρηά καί τούς ρωτά τί έχει 
τό παιδί.  Ε ίπανε  τον πόνο τους.—Μή στεναχωριέσθε, τό παιδί θ ά  γιάνει, κ ι’ 
άλλοι σαν αυτό έγιαναν. "Εχω καί μιά αλοιφή, είναι άφτακτο γιατρικό γιά τις



248 Έ λ π ι ν .  Σ τ α μ ο ύ λ η  Σ α ρ α ν τ ή

99. Σαμακόβι (Βιζυης και Μήδειας). Είκοσι λεπτά έξω από τό 
χωριό, στον κάτω μαχαλά, και στα κάτω αμπέλια ήτανε τό άγίασμα’ 
μετά την λειτουργία, μπρος τά συχνά και οί μεγάλες εικόνες τής εκ" 
κλησίας, οί παπάδες φορεμένοι, οί ψαλτάδες και δλο τό εκκλησίασμα, 
πολλοί μέ μιά εικόνα στά χέρια πού πήραν από τό σπίτι τους, πήγαι
ναν μέ ψαλμωδιές, στο άγίασμα : τό Κύριε έλέησον έψαλαν δλοι μαζύ. 
’Έξω πό κάθε σπίτι εκαιε ένα κερί καί στο θυμιατό τό λιβάνι. Ή  
πομπή όταν έφθανε εκεί, ό παπάς διάβαζε ΙΙαράκληση καί ύστερα 
πάλι μέ την ίδια τάξη γύριζαν στην εκκλησία καί διαλύουνταν. Μιά 
μισυ ώρα διαρκοΰσε ό πηγαιμός κ’ επιστροφή (Σάββας Καλογιαννίδης).

100. Σαράντα Εκκλησίες. Τό 'Αγίασμα τριάντα λεπτά έξω 
από τήν πόλη, κοντά στο μεγάλο ρέμα.

101. Καρά - Σινάν 1) (Σηλυβρίας). 'Αγίασμα Παναγίας τής Καμ- 
πλιανής’ γι,όρταζ3 τής Μπαλουκλιώτισσας, γίνουνταν κάθε χρόνο πα- 
ναγύρι. ’Έλεγαν πό)ς ήτανε μάννα 3) σέ τέσσερα αγιάσματα : τού Μπα- 
λουκλιοϋ τής Πόλης, τής Μπαλουκλιώτισσας τής ’Ασκού, τής Μπαλου
κλιώτισσας τού Καρά - Μουράτ καί τού Κρυφάγιασμα, μεταξύ Κονο- 
μείου κα Καλλικρατείας.

102· Σκεπαστό (Σαράντα ’Εκκλησιών). Μίτο σέ ωραία τοποθε
σία στο ύψωμα, τό λεγόμενα Βαλανιά όλο μέ χαμόκλαδα, μέσα σέ εκ
κλησία. Γίνουνταν παναγύρια μόνον μέ τούς Σκεπαστιανούς’ κάμνανε 
καί κουρπάνια.

103. Στενίμαχο (Φιλιππουπόλεως). Έ ν  Στενιμάχφ ή εν Ά μ π ε-  
λίνφ εκκλησία τής Παναγίας άνήκουσα εις τήν μονήν τής Πετριτσο- 
νιτίσσης έχει υπόγειον αγίασμα πολύ τιμουμενον καί έπωνομαζόμενον 
τού Βαλουκλή διά τά έν αύτφ όψάρια (Μυρτίλος Ά  ποστολίδης).

Ήλιου τοϋ Προφήτου. 20 ’Ιουλίου ^  Αγιάομ. 18)

104· 'Αγιασματάκι (Δέρκων). 'Αγίασμα τού προφήτ’ Ή λία.

πληγές. Σέ μιά εβδομάδα ό παππούς έγιανε, τό πόδι ξεπρίσθηκε, ή πληγή έ
κλεισε. Τό θαύμα έγινε. Οί γονείς του δόξασαν καί ευχαρίστησαν τον θεό, πα- 
ρήγγειλαν σέ αγιορείτη ζωγράφο τήν εικόνα τής Ζωοδόχου Πηγής, τήν έκαμαν 
πλαίσιο σκαλιστό μέ λεπτή εργασία καί χρυσωμένο, καί τήν ε ίχαν μέσα σέ κα
ρυδένια θήκη μέ γυαλί εμπρός. Κ άθε χρόνο τής Ζωοδόχου Πηγής έκτοτε έκα- 
μναν άρτους μέ αρτοκλασία, καί ή μητέρα τακτικά έκτοτε τό έκαμνε μέχρι τής 
τελευτής της .—Ευγενίου ίερέως. Ή  Ζωοδόχος πηγή καί τά ιερά αυτής προσκυ" 
νήματα 1886. ("Εργον τοΰ Μ. I. Γεδεών τρευδονύμως έκδοθέν ώς ό ίδιος γράφει],

1) Τσιφλίκι κοντά στή Σηλυβριά' άπό τό βοριά συνόρευε μέ τό Φανάρι.
2) Πηγή.
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105. Ε π ιβ ά τ ες  (Σηλυβρίας). Σέ ωραίο παρεκκλήσι' στή μνήμη 
του τό πρωί ή λειτουργία ψάλλουνταν στην εκκλησία τής όσίας Π α 
ρασκευής καί στην απόλυση ό παπάς φορεμένος, μέ τά εξαπτέρυγα, 
ψαλμωδίες καί μ* ολο το εκκλησίασμα πήγαιναν στο άγίασμα κι’ έψα
λαν αγιασμό. ‘Ό τα ν  μπουμπούνιζε ’) έλεγαν δτι, ό άϊ Λιάς μέ τό α
μάξι τ ’, έτρεχε την Παναγία στις άμαρτιολοί καί σχωροΰσν’ ή Π ανα
γία όσοι μετάνοιοοσαν.

106. Η ρά κλεια . Τ ’ άϊ Λιά τό άγίασμα μέσα στ’ αμπέλια' στή 
μνήμη του πήγαιναν καί διάβαζαν παράκληση.

107. Καβακλή (Άδριανουπόλεως). 'Αγίασμα προφήτου Ήλιου. 
Τρία τέταρτα μακράν τής Άδριανουπόλεως κεΐται επί υψηλής θέ- 
σεως τό άγίασμα τοϋ προφήτου Ήλιου, εάν δεν άπατώμαι, εις δ κατά 
τήν 20 ’Ιουλίου συρρέοντες οί κάτοικοι πανδημεί καθώς καί εξ ετέ
ρων κωμών πραγματικός θυσίας αιγών s) καί προβάτων προσφέρουσι 
τφ ούρανοβάμονι προφήτη, ά'τινα ακολούθως έψοντες έν κοιναΐς χΰ- 
τραις, συνεστιώνται, καί συνευθυμοϋσι καί προς αυλόν όρχοΰνται περί 
τό παρεκκλήσιον. Τοϋτ* αυτό πράττουσι καί κατά τήν εορτήν του με
γαλομάρτυρας Γεωργίου έν αυτή τή κωμοπόλει. (Ιλ Λαμπουσιάδης. 
Περί τών παρ’ ήμιν άγιασμάτων. Νεολόγου Εβδομαδιαία Έ πιθεώ ρη- 
σις. Τόμ. Β' (1893) σ. 422 - 4).

108. Καλφά (Δέρκων). Μεταξύ Καλφά καί Ά ζατλή  άγίασμα 
προφήτου Ήλιου. Ε ις τινα τοϋ σπηλαίου γωνίαν εύρίσκεται δεξαμενή 
λελαξευμένη, τετράπλευρος, ύδωρ έχουσα χλιαρόν’ ούδέν εϋρομεν ίχνος 
κατακόμβης. (Μ. Γεδεών. Α γιά σμ α τα  Θρακικά «Θρακικά» Τόμ. Θ ' 
σελ. 107).

109 Κ ερμ έν ι (Τυρολόης καί Σιρεντζίου) Ά γίασμα τοϋ προφήτ’ 
Ήλία. Ανήμερα στή γιορτή του, δταν οί άνθρωποι έβγαιναν έξω στις 
δουλειές τους γίνουνταν πολλές ζημίες. Στή γιορτή του γύρευαν ά- 
λεϋρι από τά σπίτια κ’ έκαμναν σταυρούς καί κολλικόπλα 1 2 3) καί τά 
μοίραζαν στα σπίτια.

110. Λ ίτρες (Δέρκων). Ποφήτου Ήλιοϋ, εις τό χωρίον Λίτρες, 1

1) Βροντούσε.
2) Στην περιφέρεια Σηλυβρίας, Μέτρων, 'Ηράκλειας, Τυρολόης καί Σιρεν- 

τζίου, κουρμπάνι κατσίκα δεν έκαμναν. "Οταν οί 'Εβραίοι κυνηγούσαν νά πιά- 
σουν τον Χριστό τά πρόβατα μαζεύτηκαν καί τον έκρυψαν, τά κατσίκια μόλις 
τον είδαν σκορπίστηκαν καί οί 'Εβραίοι τόν είδαν τόν έπιασαν καί τον σταύ
ρωσαν. ’Από τότε είναι καταραμένα από τόν Χριστό.

3) Πηττάκια.
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ώραν καί τέταρτον έξω τών τειχών τής Πόλεως. (Μεγάλη Ελληνική 
Εγκυκλοπαίδεια, εις τό άρθρον Κων]πολις υπό Μ. Γεδεών. Τόμ. ΙΕ ' 
σελ. 691. ’Εφεξής δσα αγιάσματα είναι γραμμένα από κεΐ, σημειώνον
ται διά τοϋ Μ. Ε. Ε.).

111. Μένα Ρεύμα (Κων]πόλεως). 'Αγίασμα.
112. Μικρό Τσεκμετζέ (Δέρκων). Προφήτου Ή λιου  αγίασμα, 

τρεις ώρος τής Κων]πόλεως Ν. Δ. (Μ. Γεδεών, ’Έγγραφα Λίθοι καί 
Κέραμοι, σελ. 58).

113 Όκλαλή (Δέρκων). Τ ’ άϊ Λιά τ ’ άγιασμα στα πλάγια τοϋ 
βουνοϋ, έβγαινε σαν Κρυφαγίασμα από βαθειά σπηλειά καί κατέβαινε 
βαθειά ως είκοσι πήχες. Στη σπήλαιά ήτανε ή θαυματουργή εικόνα 
τ ’ άϊ Λιά, που χτΰπαε τις αμαρτωλοί όταν πήγαιναν νά την χαιρετή- 
σνε 1). Τό άγιασμα έτρεχε καί γυρνοϋσε τό νερόμυλο τοϋ Μοΰσπουλα 
στο Σουμπάσ-κιοϊ 1 2).

114. Παπαζλή 3 4) (Σηλυβρίας). 'Αγίασμα.
115. Στράντζα (Τυρολόης καί Σιρεντζίου). Παναγΰρι γίνουνταν 

στη μνήμη του.
116 Σκεπαστό (Σαράντα Εκκλησιών). Σέ λαμπρή ΰ\|;ηλή τοπο

θεσία, μέσα στά ιερά πανάρχαια δέντρα τοϋ δάσους τοϋ προφήτ’ 
Ή λία , δπου ούτε κλωνί έκοφταν* εκεί κοντά στ’ αμπέλια ήτανε ή εκ
κλησία τοϋ προφήτ’ Ή λία .  Ε μπρός στην εικόνα τοϋ Μιχαήλ ’Αγγέ
λου, σέ πηγαδάκι ήτανε τό αγίασμα. Κάθε χρόνο στή μνήμη του γί
νουνταν πανήγυρις καί πήγαιναν κοί'ρμπάνια από βραδύς ή τό πρωΐ.

117. Σκοπό (Σαράντα ’Εκκλησιών) Τοϋ άϊ Λιά Στή γιορτή του 
έκαμναν μεγάλα κουρμπάνια, άγελάδια, μοσχάρια, πρόβατα καί τά 
διάβαζ’ ό παπάς.

118. Ταϊφίρι (Καλλιπόλεως). Προφήτης Ή λίας, άγιασμα εις έξωκ- 
κλήσιον ΰπερθεν τοϋ χωρίου κείμενον εις υψηλήν κορυφήν με δέν
τρα, δπου έπανηγΰριζον οι κάτοικοι τήν 20 ’Ιουλίου. (Οικονόμος 
Κωνστ. Λουΐζος).

119. Τζαντώ (Ηράκλειας). 'Αγίασμα τοϋ προφήτ’ Ή λία  Οί κε
χαγιάδες ι ), τ ’ άϊ Λιά κάθε χρόνο έσφαζαν πολλά πρόβατα κουρμπάνι 
καί τά μοίραζαν σ ’' δλο τον κόσμο' γίνουνταν καί παναγΰρι.

1) Προσκυνήσνε, άσπασθοΰν.
2) Χωριό προς Δ. τοΰ Όκλαλί.
3) Τσιφλίκι μεταξύ Σηλυβριάς καί Ήρακλείας.
4) Λ. Τ. Προβατοτρόφοι.
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120. Τσακήλι (Μέτρων καί Ά θύρω ν).  Κατά τον βορριά. Γίνουν- 
ταν παναγύρι ΰατερα πό τό μεσημέρι, (Κ. Χουρμουζιάδου, Τό Τσακή
λι τής επαρχίας Μέτρων. «Θρακικά», Τ. 9ος, σ. 336—7).

121. Τυρολόη (Τυρολόης καί Σιρεντζίου). Πάνω σέ ύψωμα τό 
άγιασμα, πηγαίνοντας στο δρόμο τής Ραιδεστοΰ. Τον προφητ’ Ή λ ία  
είχανε για άγιο εκδικητικό' ήθελε να κάνη κακό στις άνθρωποι, προ 
πάντων την μέρα τής γιορτής του. Φυσούσε φουρτούνες, άστραφτε, 
βροντούσε κ' ερριχνε χαλάζι, τον φοβοΰντανε καί στη γιορτή του δεν 
δούλευαν. 'Η  μητέρα του γι’ αυτό δεν τον έλεγε πότε γιόρταζαν.

Θ έκλης μεγαλομάρτυρος. 21 Σ επ τεμβρ ίο υ . ('Αγιάομ. 1).

122. Καλφά (Δέρκων). Τό άγιασμα μέσα σέ κήπο' γίνουνταν και 
πανήγυρις.

Θεοδοσίας μάρτυρος. 29 Μαΐου. (Ά γιάσμ . 1).

123. Σαρακίνα (Βιζύης καί Μήδειας). 'Αγίας Θεοδοσίας άγιασμα.

Θεοδώρου Τήρωνος. 17 Φ εβρουάριου. (Ά γ ιά σ μ .  5).

124. Σαράι (Βιζύης καί Μήδειας). 'Όποιος είχε πυρετό, πήγαινε 
στο άγιασμα, έδενε μια κλωστή στα χόρτα, έδενε την άρρώσια τ ’ εκεί, 
έπινε άγιασμα καί γιάνισκε.

125 Στράντζα (Τυρολόης καί Σιρεντζίου).— 126. Σκοπό (Σα
ράντα Εκκλησιών).

127. Τυρολόη (Τυρολόης καί Σιρεντζίου) Μέσα σέ ρεματιά" 
έκοφταν κουρελάκια πύ πάνο) τους δταν είχαν θέρμη καί την άφιναν 
έκεΐ την άρρώστεια καί θεραπεύουνταν.

128. Φανάρι (Σηλυβρίας). ‘Αγιασμα τού άϊ Θεόδωρου τού θ α υ 
ματουργού.

Των αγίων Θεοδώρων ])· (‘Αγιάσμ. 2).

129. Βιζύη. ’Έξω άπό την Βιζύη ήτανε τ ’ αμπέλια, εκεί έβγαινε 1

1) Τό πρώτο Σάββατο τής Μεγάλης Σαρακοστής (Ψυχοσάββατο).
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τό 'Αγιασμα των αγίων Θεοδά>ρα)ν από την ρίζα ενός δέντρου. Στή 
μνήμη τους πολλοί πήγαιναν κόλυβα καί ό παπάς τά διάβαζε.

130. Κούμπαο (Ήρακλείας). 'Αγιασμα αγίων Θεοδώρων.

Άγ. Θωμά. {Ά γ ιά ο μ  2).

131. Μεσσηνή (Βιζΰης καί Μήδειας). 'Αγιασμα του αγίου Θωμά. 
(Γ. Λαμπουσιάδου, «Θρακικά», 1937, σ. 262).

132. Σκοπό (Σαράντα Εκκλησιών). Στοΰ Θεοϋ τό πανεγΰρι. (Ν. 
Κωνσταντόπουλος, «Άρχεΐον Θρακικοΰ θησαυρού», Τ. ΣΤ', σ. 40).

Ά γ, Ιερουσαλήμ. {'Αγιάομ 1).

133- "Αγιος Ιω άννης. (Βιζΰης καί Μήδειας). Την Δευτέρα του 
Θωμά έωρτάζετο ή αγία ‘Ιερουσαλήμ. Σαράντα λεπτά από τό χωρίον 
υπήρχε σπήλαιον, όπου οι χωρικοί διέκριναν άπολιθωμένους : άνδρα 
φονεΰοντα την αγίαν, έκ των μαστών τής οποίας, μόνον κατά τήν 
μνήμην εσταζεν ύδωρ θεωροΰμενον θαυματουργόν διά τάς μή γαλα- 
κτοφοροΰσας μητέρας. (Πρόκειται φαίνεται περί σταλακτικών κατά 
τον Κον Παπαγιαννάκην έπισκεφθέντα τό σπήλαιον).

Ίωάννου του Θεολόγου. 8 Μα’ιόυ. (‘Αγιάομ. 28).

134. Βαΐ'ριον (Καλλιπόλεα)ς). Έ£ωκκλήσιον μέ άγιασμα επ’ όνό- 
ματι του αγίου Ίτοάννου του Θεολόγου, εις λαμπράν τοποθεσίαν. Τό 
χωρίον έπανηγΰριζεν την 8 Μαΐου. (Οίκονομ. Κ. Λουΐζος).

135. Βιζυη· Μιά ώρα από τήν Βιζώ, μέσα στο βουνό, τό άγίασμα 
έβγαινε από πολύ μεγάλο σπήλαιο' κάτω στη γή φαίνουνταν οΐ γραμ
μές που όργωσε τό αλέτρι' διατηροΰντανε καί δέ χάνουνταν’ γιόρταζε 
καί τήν δεΰτερη μέρα του Θωμά Μέσα στο σπήλαιο, ήτανε ένα πέτρι
νο άγαλμα γυναίκας κοντά στον τοίχο πού μόλις χωρούσε άνθρωπος 
έσφιγγε όσους θά  θεράπευε. Στή μνήμη του από τήν παραμονή καί 
ανήμερα τού αγίου Ίωάννου καί τού Θωμά ανήμερα καί τή δεΰτερη 
μέρα έσταζε τό άγίασμα από τά στήθη τής γυναίκας καί τό μάζευαν 
ύστερα όλες τις μέρες στέρευε. Γίνουνταν πανήγυρις, πήγαινε πολύς 
κόσμος από τά διάφορα χωριά καί πανηγύριζε μέ αρνιά στις σούβλες, 
χορούς καί τύμπανα.

136. "Αγιος ’Ιωάννης (Βιζΰης καί Μήδειας). Θαυματουργό άγ ί
ασμα,
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137. Βογιατζή-κιον (Θρακικοΰ Βοσπόρου Κ]πόλεως). 'Αγίασμα 
Ίωάννου τοΰ Θεολόγου. (Μ. Γεδεών, Μακεδονικά, Τ. Λ' Θεσσαλονί
κη, 1940, σ. 38ό).

138. Γιαπαγτζή 1) (Σηλυβρίας). Μέσα σε χωράφια’ τό άγιασμα 
τ ’ άϊ Γιάννη γιάτρευε τις θέρμες καί τά ζουριασμένα παιδιά’ τά πή
γαιναν αυγή καί τά περεχοΰσανε άγιασμα γυμνά. Σε σαράντα μέρες 
θέ  νά δείξη τό θάμα, τό παιδί θά  γιάνισκε ή θά  πέθνισκε.

139. Δ ελειώ νες  (Σηλυβρίας). Έ ξ ω  άπό τό χωριό 1 2 3), σέ βαθούλω
μα, μέ πολλά δέντρα άγριανταφμλλιές κι* άβατσινές, μέσα σέ παρεκ
κλήσι τό άγιασμα τοΰ Γεροστάνη ή ά'ϊ Γέρου, γιάτρευε την θερμασιά 
καί άλλες άρρώστειες. Πήγαιναν πάντα νηστικάτα, πρωί, πρωί, δ άρ
ρωστος έπινε άγιασμα, περεχιουνντανε, βουτουσανε μιά καθαρή φο
ρεσιά τ ’ στο άγιασμα, τήν στέγνωναν καί τήν φορούσε, έδεναν στά 
σίδερα τοΰ παραθύρου ή σέ δέντρο ένα κουρελάκι άπό τή ρούχο τοΰ 
άρρωστου, γιά νά φΰγ’ ή άρρώστεια, τήν έδεναν εκεί καί ό άρρωστος 
γίνουνταν καλά. 'Αγιασμα μαζΰ τους δέν έκαμνε νά πάρουν. Στο Γ ε
ροστάνη έβαζαν τά ζουριασμένα παιδιά, τά ξέντυναν καί τά περεχοΰ
σανε άγίασμα, έσχιζαν κ’ ένα κομματάκι άπό τό πουκαμισάκ* τους καί 
τό κρεμούσανε στο δέντρο καί γιάνισκε.

140. Ε π ι β ά τ ε ς  (Σηλυβρίας). Τοΰ άγίου Ίωάννου τό άγίασμα μέ
σα στο χωριό.

141. Καβακλή 3) (Καλλιπόλεως). ’Ολίγον έξωθι τοΰ χιορίου ύ-

853

1) Τό Γιαπαγτζή ήτο κα/θαρώς Μουσουλμανικόν χωριό. Κατά τήν άπε- 
λευΰέρωσιν τής Θράκης τό 1920, ώνομάσθηκε Θεολόγου χωρίον άπό τό εκεί 
Άγίασμα" απείχε τής Σηλυβρίας περί τήν μισό ώρα. Ά π ό  τόν όγδοηκοντούτη 
κυρ Κωστή ακόυσα ότι στό Γιαπαγτξή ήτανε μεγάλο μοναστήρι πού έστελναν 
άπό τήν Πόλη ατούς Βυζαντινούς χρόνους όσους ήσαν άνεπιθύμητοί καί ότι τό 
τζαμί ήτανε εκκλησία. “Ενας κτίστης πού δούλεψε, είδε στους τοίχους εΙκόνες 
όταν πέσανε οί άσβεστες.

2) Ίωάννου Παπαδοπούλου, «Θρακικά», τ. Βος 1929, σ. 275—6. «Είς ένα 
άπό τούς ανεμομύλους των Δελειωνών εύρέΰη δλως τυχαίως είς τό δάπεδον 
ώραϊον μωσαϊκόν, παριστάνονται δέ έπ’ αύτοΰ κύκλοι άλληλένδετοι, ρόδακες 
καί δϋάφορα γεωμετρικά σχήματα. ’Έ ν  τινι τετραγώνφ παρίστανται όστρακό, 
δερμ,α κατά σειράς τοποθετημένα συμμετρικώς, είς έν δέ άκρον είκονίζεται 
πτηνόν Ιπτάμενον. Ή  βάσις τοϋ μωσαϊκού είναι πάντοτε λευκή, τά δέ διάφορα 
έγχρωμα».

3) Τό μικρότερον χωρίον τής επαρχίας μέ 60 οικογένειας ‘Ελλήνων, έχον 
ναόν έπ’ όνόματι τοΰ άγίου Μήνα. Τό χωρίον τοΰτο προ 100 περίπου ετών ήτο 
τουρκικόν ό Χαιζή Μηνάς Κωνσταντινίδης έκ των προυχόντων τής Καλλιπό
λεως κατώρΰωσε νά άγοράση άπό τούς Τούρκους χωρικούς όλας τάς γαίας τοΰ
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πήρχε άγιασμα και παρεκκλήσιον έν δνόματι τοϋ Τίμιου Προδρόμου 
Ίω άννου τοϋ άποκεφαλιστοϋ τό δποιον έπανηγύριζε την 29 Αύγου
στου καί δπου προσείρχοντο πολυάριθμοι οΐκογένειαι έκ Καλλιπό- 
λεως με βωδάμαξα καί αφού εκεί ετέλουν παράκλησιν, έπέστρεφον 
εις την πεδιάδα τϋς Καλλιπόλεως καί διασκέδαζαν κάτονθι των δέν
τρων μέχρις εσπέρας. Αυτό ήτο τό κατ’ εξοχήν πανηγύρι τής Καλλι- 
πόλειος (Οίκον. Κωνστ. Λουΐζος).

142. Καλλίπολι- Τό άγιασμα 'Αγίρυ Ίω άννου εις παρεκκλήσιον, 
κείμενον εντός μουσουλμανικής οικίας έν τή τουρκική άνω συνοικίρ, 
πανηγυρίζον τή 8η Μα'ίου καί δπου από προ/ίας μέχρις εσπέρας προσ
είρχοντο πλήθη Χριστιανών προς προσκΰνησιν καί τέλεσιν παρακλή
σεων. Οι ίδιοκτήται τής οικίας Μουσουλμάνοι, οχι μόνον μετ’ εύχαρι- 
στήσεως εδέχοντο τούς χριστιανούς εις την οικίαν των, άλλα καθ 
δλον τό έτος, εκ παραδόσεα)ς, ήναπτον έμπροσθεν τοϋ αγιάσματος 
κανδήλαν άκοίμητον. (Οίκονόμ. Κωνστ. Λουΐζος).

143. Καρά Σ ιν ά ν  (Σηλυβρίας). ‘Αγίασμα Ίωάννου τοϋ Θεο
λόγου.

144. Καρατζά-κιοΊ* (Τυρολόης καί Σιρεντζίου) Τ ’ άϊ Γιάννη 
αγίασμα.

145. Καρσί Μαχαλάς (Βιζύης καί Μήδειας). Μέσα στα χωρά
φια, σέ καλή τοποθεσία με νερά καί δέντρα ήτανε τοϋ αγίου ’Ιωάν
νη τό αγίασμα" εκεί ανήμερα μαζεύουνταν καί μέ όργανα τραγούδια 
καί χορούς διασκέδαζαν ως τό βράδυ.

146. Κ ερ μ έν ι (Τυρολόης καί Σιρεντζίου). Έ ξ ω  από τό χωριό' 
θεράπευε τις θέρμες' άφιναν από πάν τους κουρελάκια, τάδεναν έδέ 
κεί στο 'Αγίασμα καί γιάνισκαν.

147. Μ έτραι (Μετραίν καί Ά θ ύ ρ ω ν)  'Αγίασμα τ’ άϊ Γέρου.
148. Ν α ΐπ-κιο ’Γ (Ήρακλείας τμήμα Ραιδεστοϋ). 'Αγίασμα.
149—150. Ραιδεστό- 'Αγιάσματα δύο Ίωάννου Θεολόγου, έν

Κούρναλη καί έν Καρπούζ-καλτηράν. (Ήμερολόγιον ’Εθνικών Φιλαν
θρωπικών Καταστημάτεον, 1905, σ. 168).

151. Σαράι (Βυζύης καί Μήδειας). Τό αγίασμα τ’ άϊ Γέρου σέ 
αψηλό βράχο, μέσα σέ σπήλαιο, γιόρταζε στις 8 Μα'ίου Κείνα τα χρύ-

χωρίου. οπότε οί Τούρκοι έγκατεστάθησαν έν Καλλιπόλει, μίαν ώραν περίπου 
άπέχοντος αύτοϋ. Μετά τήν άναχώρησιν των Τούρκων, 6 Χατζή Μηνάς Κων- 
σταντινίδης έγκατέστησεν έκεΐ "Ελληνας έκ των πέριξ χωρίων, άνήγειρε τον 
ναόν τοϋ αγίου Μηνά καί μικρόν σχολεΐον,
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νια, έλεγαν, πώς στα πρόθυρα τοΰ σπηλαίου αγίασε ένας γέρος και στο 
βάθος ή κόρη του. Στο μέρος που αγίασε ή κόρη, από κει έτρεχε τό 
'Αγιασμα. Τό σπήλαιο είχε δυο τρύπες' ήτανε οί άγγώνές της' δσοι 
είχαν θέρμη περνούσαν μέσα άπ’ αυτές καί δεν τους ξανάπιανε.

152. Σαρακίνα (Βιζυης καί Μήδειας). 'Αγιασμα Ίωάννου Θεολό
γου, σέ μικρές λοΰβες καί μόνον στην μνήμην του έ'βγαινε. (Δ. Παπα- 
γιαννάκης).

153. Σηλυβριά. Σέ σπήλαιο καί σέ απόκρημνο βράχο, κοντά στη 
θάλασσα, πάνω πό τό Μποσνάκι' μόνον παιδιά καί νέοι μπορούσαν νά 
ανέβουν. Ό  πατέρας γράφει : «'Αγίασμα, υπό τινων, του αγίου Ί ω ά ν 
νου λέγόμενον, έν Σηλυβρίφ έξωθεν τής πόλεως, Β. Α. αυτής κείμε
νον, εις άπόστασιν μόνον 4 —5 λεπτών, εις θέσιν όνομαζομένην 'Α- 
γισόρη, τουρκ. δέ Καβακλή, ένεκα τά>ν φυτευμένων εκεί λευκών (κα- 
βακίων). Τό 'Αγίασμα τοΰτο τώρα δέν υπάρχει (1889)' προ αρκετών 
ετών 25 — 30 κατασκευασθείσης αυτόθι δεξαμενής (χαβουζίου) προς 
ποτισμόν ζώίον.

154. Σκεπαστό (Σαράντα Εκκλησιών). Μέσα στο χωριό, μέσα 
στην εκκλησία τοΰ αγίου Ίωάννου, εμπρός στο ιερό ήτανε τό αγίασμα, 
τό πιο βαθύ πηγαδάκι' κατέβαιναν μέ δέκα πέντε—είκοσι σκαλιά.

155. Σουλτάν - τσιφλίκι 1) (Ήρακλείας). Τό αγίασμα τ’ άϊ 
Γέρου.

156. Τάρφα (Δέρκων). "Αϊ Γ ιάνν’ αγίασμα.
157. Τ εβετζή  · κ ιο Υ  (Δέρκων). "Αϊ Γιάννη τοΰ Θεολόγου.
158. Τζελε'π - κ ιο Υ  (Δέρκων). Τοΰ Γεροστάνη.
159. Τ ο π τ ί-κ ιο Υ  (Βιζυης καί Μήδειας). Κοντά στο αγίασμα 

ήτανε ένα άγαλμα, περνοΰσαν απ’ τά πόδια του καί δσοι ήτανε νά 
γίνε καλά τούς έσφιγγε. Στις 8 Μαϊου γίνουνταν παναγύρι.

160. Τ α 'ι’φ ίρ ι (Καλλιπόλεως). 'Αγίασμα τοΰ αγίου Ίωάννου τοΰ 
Προδρόμου, 10 περίπου λεπτά έξωθεν αύτοΰ, εντός παρεκκλησίου. Κ ατ’ 
άρχάς ήτο έν μικρόν άσημον έξωκκλήσιον. Ό  αείμνηστος όμως πάπ- 
πος μου, Ιω άννης Λουίζος, άφοΰ επί πολλά έτη έζησεν εργαζόμενος 
ώς εργολάβος οικοδομών έν Κων]πόλει, έπανελθοδν εις την πατρίδα, 
έζήτησεν από την δημογεροντίαν τής Κοινότητος τό έξωκκλήσιον, τό 
όποιον άνέδειξεν εις ώραΐον μικρόν μοναστήριον άνήγειρεν έκκλησίαν 
αρκετά εύρύχωρον, έντός τής οποίας υπήρχε τό 'Αγίασμα, δπου προ- 
σέτρεχον οί πάσχοντες έξ ελονοσίας καί διά τής πίστεως έθεραπεύον-

1) Μεταξύ Ήρακλείας καί Παλαιάς Ήρακλείας (τουρκ. Έ σκί-’Έρεγλι).
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το* επίσης άνήγειρεν οικίαν, έφύτευσεν, άμπελον, δενδρόκηπον, μελισ
σώνα, καί εν γένει τά άνέδειξεν ώς επί τό πλεΐστον δΓ ίδίοον εξόδων 
καί μετά θάνατόν του δλα περιήλθον εις την κοινότητα (Οικονόμος 
Κωνστ. Λουίζος.

161. Τσαουσλή (Σηλυβρίας). Ό  άϊ Γιάννης η άϊ Γέρος τού 
Τσαουσλή, μεγάλη ή χάρη του. Το 'Αγιασμα ήτανε τρεχάμενο % έ- 
καμνε λάσπη έκεΐ πού έτρεχε. Μέσα στη λάσπη χώνουνταν οί άρρω
στοι κ’ έβρισκαν τη γειά τους. Τ ’ άϊ Γιαννιοΰ, στις 8 τού Μάη γίνουν- 
ταν παναγΰρι, πήγαιναν πολλά αμάξια από τά γύρω χωριά, έψηναν 
αρνιά καί διασκέδαζαν* το βράδυ έφευγαν με τ' αμάξια στολισμένα με 
πρασινάδες ααί λουλούδια.

Έ κ ε ΐ  ήτανε τό Ζουλόδεντρο’ τύν χειμώνα δεν έπεφταν τά φύλ
λα* τά κίτρινα λουλουδάκια πού έκαμνε ήτανε τής Παναγίας τό πρώτο 
δάκρυο, πού έσταζε δλο μπροστά σαν είδε τον Χριστό σταυρωμένο^ 
Κ άτ’ α π ’ τό ζουλόδεντρο δπυιος δεν είχε αμαρτίες περνούσε εύκολα, 
δ αμαρτωλός δυσκολεύουνταν. Κάτω πό τό δέντρο περνούσανε τά ζου- 
ριασμένα παιδιά, έκοφταν κ’ ένα κλωνί, τά κάπνιζαν καί περνούσε τό 
τό ζούριασμα.

Ά ποτομή κεφαλής Προδρόμου. 29 Αύγουστου
('Αγιάσμ. 15)

162. Ε π ιβ ά τ ες  (Σηλυβρίας). Τό 'Αγιασμα τ’ άϊ Γ ιάνν’ τ ’ αποκε
φαλιστή βρίσκουνταν σέ βράχο κοντά στο παραθαλάσιο, θεράπευε τις 
θέρμες καί δεν έκαμνε νά πάρνε άγιασμα στο σπίτι. Στη μνήμη του 
πήγαιναν νηστικάτα στο 'Αγιασμα* κείνη τη μέρα νήστευαν, δεν έτρω
γαν λάδι, μαύρη εληά, μαντζάνα, μαύρο σύκο, μαύρο σταφύλι* δεν έκοφ
ταν τό κεφάλι τού πεπονιού καί τού καρπουζιού, δεν τό έκοφταν από κεΐ 
πού ήταν τό τσουνί, από ένα στρογγυλό κομμάτι, δπιυς συνήθως τό 
έκοφταν, αλλά τά έκοφταν ολόκληρες φέτες.

163. Εύκάρυον (Σαράντα Εκκλησιών). Τό Ά γίασμα  γιόρταζε 
στις 29 Αύγούστου* ήταν έξω από τό χιοριό, άνοικτό στο ύπαιθρο, κον
τά σ’ αυτό ήταν ένας αγκαθωτός θάμνος πού φαίνουνταν πλουμιστός 
από τά κουρέλια μέ δλα τά χρώματα. Τό 'Αγιασμα θεράπευε τούς π υ 
ρετούς* δ πασχών έπινε 'Αγίασμα, πλύνουνταν, έκοφτε ένα κουρελάκι 
από τό φόρεμά τ ’ καί τό έδενε πάνω στον θάμνο, δτι άφινε έκεΐ τον 
πυρετό. (Ιω άννης Μαγκριώτης).

164. Καρατζά ■ κιοΤ* (Τυρολόης καί Σιρεντζίου). Δυτικά τού χω-



ριού μέσα σέ δέντρα τό Ά γιασμα  καί κάθε χρόνο στη γιορτή του γί- 
νουνταν παναγύρι.

165. Καστανιές (Δέρκων). Τ ’ Ά γ ια σ μ α  τ ’ άϊ Γ ιάνν’ ήτανε κοντά 
στο Ά γιασμα  τ ’ άϊ Ά ντρέα , γιάτρευε τή θέρμη. Ό  άϊ Γιάνς είπε : 
οποίος μέ πιστεύει καί γιορτάζ’ τή γιορτή μ’, θέρμη νά μ,ή τόνε π ιά ν \  
"Οταν κανείς είχε παροξυσμό καί δεν τον άφινε, μέτραγε μέ μια 
κλωστή βαμπάκι, τό μ π ό ι 1) τ’ άϊ Γιάννη την εικόνα, τήν έδενε στο 
χέρι τ ’, τή φορούσε σαράντα μέρες καί τον ά'φινε.

166. Κουρτουλμους (Σηλυβρίας). Τό Άγιασματέλι 1 2 3) έτρεχε λίγο} 
μά τήν μέρα πού γιόρταζε έφθανε νά πιούνε δλοι καί νά βρέξνε όλοι 
τις λάκκοι. "Οποιος ήτανε άρρωστος από ρεματικά, τήν παραμονή τον 
πήγαιναν στον άϊ Γιάννη τού Κουρτουλμρύς *), κοντά στο Ά γιασμα 
έσκαφταν λάκκο, όπως παράχωνε τις πεθαμμένοι, έρριχναν μέσα ξύλα 
κ’ έκαιγαν καλά τον λάκκο, ύστερα τον έβρεχαν μέ Άγιασμα, τον 
έστρωναν μέ κλαδιά, έβαζαν πό πάνω ένα χαλί, ένα μαξιλάρι καί ξά
πλωναν τον άρρωστο, τον σκέπαζαν καλά, μονέ τό κεφάλι τ ’ φαίνεται^ 
άν· διψούσε τον έδιναν λίγο κρασί ή λίγο καρπούζι, τήν νύχτα ίδρωνε, 
τό προυί τον σκούπιζαν καλά, τύν έντυναν, τον κουκούλωναν μέ πά
πλωμα νά μή κρυοάσ’ καί τύν πήγαιναν στο χωριό τ ’. Ή  χάρη τ ’ άϊ 
Γ ιάνν’ τον θεράπευε.

167. Μακροχώρι (Δέρκων). Άγίασμα Τοιάννου τού Α π ο κ εφ α 
λιστή, νοτίους τού αγίου Μαμά, παρά τά τρία κυπαρίσσια (Ά θ η ν ά  
Γιανιοΰ. 'Η  επαρχία Δέρκων. «Θρακικά» Τόμ. ΙΓ '  1.940 σελ. 11G).

168. Μ υριόφυτο (Μυριοφύτου καί Περιστάσεως). Σέ λόφο τό 
Ά γίασμα.

169. Ξάστρο (Σηλυβρίας). Τό άγίασμα θεράπευε τή θερμασιά.
170. Σαμακόβι (Βιζύης καί Μήδειας). Στή Μονή τού αγίου Ίω -  

άννου έξω από τήν εκκλησία. (Σάββας Καλλογιαννίδης).
171. Σαρακίνα (Βιζύης καί Μήδειας). Τό άγίασμα τ ’ άϊ Γ ιάνν’ τ ’ 

αποκεφαλιστή μόνε στή γιορτή τ ’ έβγαινε.
172. Σουλτάν - κ ιο ϊ (ΤΤρακλείας). 'Ά ϊ  Γ ιάνν’ άγίασμα.
173. Τσακήλι (Μέτρων καί Ά θύρων). Τό άγίασμα γιόρταζε καί 

τήν τρίτη μέρα τού Πάσχα, γιάτρευε τον παροξυσμό 4).
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1) Λ. Τ. Ανάστημα.
2) Μικρό Άγίασμα.
3) Τσαρλίκι μεταξύ ϊηλυβριάς και Τσερκέζ-κιοϊ Β.Δ. τού Φαναριού. (Φαν 

τίου Άποστολίδου. «Θρακικά». Τόμ. 1Β' 1933· σελ.. 328—31).
4) Πυρετός.

Θ 6 <1 κ ι η ά ΙΗ '. 1 7
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174. Τσιφούτ ■ Μπουργάζ (Δέρκων). 'Αγιασμα ’Ιωάννη του απο
κεφαλιστή μέσα.σέ παρεκκλήσι’ παναγΰρι στις 29 Αύγούστου.

175. Τυρολόη· Τό άγιασμα κοντά στο ξύλινο γεφΰρι, κεΐ που 
ήτανε τ’ αμπέλια' όταν είχε ξηρασία κεΐ γίνουνταν δέηση και τό 
βράδυ έβρεχε.

176. Φανάρι (Σηλυβρίας). Τ ’ άϊ Γιάννη τ ’ αποκεφαλιστή τό ά
γιασμα είναι κεΐ πού είδ’ ύ άϊ Γιάννς τον άϊ Λιά. 'Ο άϊ Γιάννς είδε 
τον άϊ Λιά στη γιορτή τ’, στις 20 τού Θεριστή, πού κατέβαινε μέ 
χαλάζι καί τον ρώτσε, που πας άϊ Λιά, αφέντη μου;

Πάω νά βρω αμπέλια ατρύγητα  
νά πά νά τά τρνγηοω 
και χωράφια άϋέρητα  
νά πά νά τά ϋερήοω.

Ό  ά'ϊ Λιάς έκανε υπομονή. Οί άνθρώ π’ πήρανε χιλιάδες οκάδες 
βαμπάκι καί στούμπωσαν τό νερό πού έτρεχε τό καταπόδι τ’ καί σά>·θκ’ 
ύ κόσμος.

Στη μνήμη τ’, 29 τ ’ Αύγουστου νηστεΰνε κι’ αποκλάδι καί δέ 
τρώνε μαύρη εληά.

Κηρύκου καί Ίουλίττης των μαρτύρων, 15 Ιουλίου
('Αγιάσμ. 2)

177. Βοδενά (Φιλιππουπόλεως). Τό νοτίως των Βοδενών μονα- 
στήριον τού αγίου Κηρίκου, παραδοθέν εις τούς Ρώσσους, έχει άγία- 
σμα καί θεραπεύει τις θέρμες, (Μυρτίλος Άποστολίδης).

178. Περίσταση (Μυριοφύτου καί Περιστάσεως). Τού άγιου Κη
ρύκου άγίασμα καί τής μητέρας του Ίουλίττης, κοντά στην περιοχή 
πού έλπιζαν νά βγή πετρέλαιο, γιάτρευε τον πόνο τής μέσης. Γιόρ
ταζε στις 15 Ιουλίου, γίνουνταν παναγΰρι καί πήγαιναν από τά περί
χωρα μέ γαϊδουράκια καί μουλάρια, βάζανε τά καλά τους μέ δλα τά 
φλουριά καί χόρευαν.

Κυριακής μεγαλομάρτυρας, 7 Ίουλίου.—('Αγιάσμ. 13)

179. Ά ρ ά π ο β σ ν  (Φιλιππουπόλεως). 'Α γιασμέ αγίας Κυριακής. 
(Μυρτίλος Άποστολίδης «Θρακικά» Τόμ. ΙΒή σελ. 134).
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180. Δ ιδυμότειχου. ’Έξω τού Διδυμοτείχου (Ν. Βαφείδης. «Θρα- 
κικά». Τόμ. I', σελ. 36).

181. Ε π ιβ ά τες  (Σηλυβρίας). Μέσα στο χωριό, κοντά στη -θά
λασσα, σέ αχερώνα, -θεράπευε τις θέρμες. Τά παιδιά έκαμαν σωμα
τείο, μάζεψαν χρήματα, το περιποτήθηκαν, έκαμαν πόρτα κ’ έσπειραν 
εμπρός μερικά δεντράκια. Τό προσκύνημα γίνουνταν νύχτα καί για νά 
φέγγη άναφταν μασαλάδες 1) Παννιά βουτούσανε σέ πίσσα καί 
πετρέλαιο, τά ντύλιζαν στά τέλια καί τά άναφταν. ’Έφεγγαν καί συγ
χρόνως ήταν πυροτέχνημα.

182. Η ρά κλεια . Τό άγιασμα πολύ θαματουργό, μέσα σέ βαθύ 
πηγάδι στον κήπο τού Σαραντιάδη. Ή  καντήλα μέσα στο πηγάδι ή- 
τανε πάντοτε αναμμένη. Στη μνήμη της εκαμναν παράκληση. "Οταν 
δέν εΐχε τό πηγάδι, άγιασμα, έδεναν στό σχοινί μιά πέτρα, ή πέτρα 
έβαινε βρεμμένη καί μετά κείνο έβρεχαν λίγο τό πρόσωπο καί τά 
μαλλιά.'

183. Θ εραπεία  (Δέρκων).— 184- Κούμπαο (ΈΙρακλείας).

185· Ν ιχώ ρι (Μέτρων καί Ά θύρων). Στή γιορτή της κάθε χρό
νο γίνουνταν παναγυρ’ καί κάμνανε κουρμπαν3.

186. Ν τεβετζήπ ιο ϊ ('Ηρπκλείας). 'Αγίας Κυριακής άγιασμα.

187. Π ερίστασι (Μυριοφύτου καί Γίεριστάσεως). Γίνουνταν πα- 
ναγυρι στο άγιασμα καί πήγαινε πολύς κόσμος.

188 Ραιδεστό. 'Αγίασμα. (Ή μερ. Ε θ ν ικ ώ ν  Φιλανθρ. Καταστη
μάτων, 1905, σ. 1G8).

189. Σκοπό (Σαράντα Εκκλησιών). 'Αγιασμα.

190. Τζαντό) Ήρακλείας). Τό άγιασμα σέ πηγάδι ενός σπιτιού’ 
οί σπιτικοί κ’ οί γειτόνοι έβλεπαν την αγίαν Κυριακή ντυμένη στ’ ά
σπρα, μέ μακρυά μαλλιά καί μέ άσπρο φακιόλι στό κεφάλι. Τούς αν
θρώπους τού σπιτιού, τούς είπε νά μ,ή πλύνε μέ τό άγιασμα καί θά  
τούς καταστρέψλ Δέν την ακόυσαν, τό άγιασμα ξεράθκε καί σέ κείνο 
τό σπίτ’ οί περισσότεροι πέθαναν κι’ όσοι άπόμκαν προκοπή δέν 
ιΐδαν.

191. Φ α ν ά ρ ι  (Σηλυβρία.;). Μέσα σέ πηγάδι τό άγιασμα* οποίος 
έσκυβε νά πάρη άγιασμα, έβλεπε την άγια Κυριακή μέ τό παιδί της 
στήν αγκαλιά.

1) Λ. Τ.
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'Αν· Κωνσταντίνου. 21 Μα'ιου- (‘Αγιάομ. 12).

192. Άλμπασάν (Μέτρων). 'Αγίασμα αγίου Κωνσταντίνου.

193. Έ Λ ιβάτες (Σηλυβρίας). Στο αγίασμα στη μνήμη του, υστέ
ρα πό το μεσημέρι πήγαινε πολύς κόσμος’ γίνουνταν παναγύρι καί 
πάλαιμα.

194. Ευπάρυον (Σαράντα Εκκλησιών). ΙΙέντε λεπτά έξω από τό 
χωριό, μέσα σέ ιερό άλσος, με μεγάλα αιωνόβια δέντρα’ ήσαν ώς λα
μπάδες γιγάντιες γύρω στο αρχαίο αγίασμα. Κάτω από μερικά σκαλιά 
ήταν ή ιερά πηγιή σκεπασμένη σάν ναύδριο. Στην γιορτή τού 'Αγίου 
Κωνσταντίνου γίνουνταν τό καλλίτερο παναγύρι τού χωριού, πήγαι
ναν δλοι, γέροι και νέοι, γυναίκες καί παιδιά’ εκεί διάφοροι πωληταί 
πουλούσαν σταφίδες, κόκκινα ζαχαρωτά πετειναράκια, εικονίσματα. 
Στο Εύκάρυον μόνον σ’ αυτό τό παναγύρι έκαμναν κουρμπάνια; έσφα
ζαν αρνιά, κολνοϋσαν από δύο κεριά στά κέρατα, ό Ιερεύς τά διάβα
ζε ευχή καί επί τόπου ύστερα τά έσφαζαν καί μοίραζαν ώμο τό κρέας. 
’Έ πειτα  ψάλουνταν ό "Αγιασμός, άγιάζουνταν δλοι καί . πήγαιναν λί
γο παρά πέρα, σέ ίσιο μέρος καί κάτω από μιά πελώρια καρυδιά γί
νουνταν ο χορός. Μετά τον χορό διαλύουνταν τό πλήδος.

Κείνη την μέρα στο Κωστή, οί περίφημοι Κωστηλήδες έκαμναν 
τά αναστενάρια, λέγανε δτι εϊρχουνταν απ’ αυτούς στο παναγύρι κα
θώς καί από τό ΓΙροντίβο. (Ιω άννης Μαγκριώτης).

195. Κ α λλίπολλι Εις ώραίαν τοποθεσίαν, βορείως τής πόλειυς 
καί εις 25 λεπτών ά π ’ αυτής άπόστασιν.  Ε ν τα ύ θ α  κ α θ ’ δλον τό διά
στημα τού θέρους καί ίόίρ. κατ’ Αύγουστον εΐρχοντο καί διασκέδαζον. 
(Οικονόμος Κωνστ. Λουΐζος).

196. Καστανιές (Δέρκων). Τό αγίασμα μέσα στή γή κτισμένο.

197. Κ ρυονέρι (Βιζύης καί Μήδειας). Στην άκρη τού χωριού.

198. Ραιδεστό. Έ ν  Τσίρ-τσίρ-άλτή, εις την συνοικίαν τού ΓΙαπά 
Γεωργίου. (Ήμερ. Ε θ ν ικ ώ ν  Φιλανθρ. Καταστημάτων, 1905, σ. 168).

199. Σαράϊ (Βιζ ύης καί Μήδειας). Τό αγίασμα ό άγιος Κωνσταν
τίνος, ήτανε 5 χιλιόμετρα από τό χωριό, κοντά στους μαγαράδες1) καί 
τον ποταμό Γαλατά, έβγαινε από μιά μεγάλη πέτρα’ πλύνουνταν μέ

1) Σπήλαια.
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τό άγιασμα καί έπιναν. Γίνουνταν τό πιο μεγάλο παναγυρι του Σ α 
ράι' πήγαιναν πολλοί καί άπό τα χιοριά ώς καί εντόπιοι Τούρκοι. ’Έ 
ψηναν κουρμπάνια αρνιά καί διασκέδαζαν ώς τό βράδυ.

200. Στράντζα (Τυρολόης καί Σιρεντζίου). Στη μνήμη του γί
νουνταν πανήγυρις.

201. Σκεπαστό (Σαράντα Εκκλησιών). Πάνω στο βουνό σέ ω
ραία τοποθεσία, τό άγιασμα σέ πηγάδι καί αυτό μέσα σ’ εκκλησάκι.

202 Τσανακτή (Δέρκων). ’Έξω άπό τό χωριό' γίνουνταν πανη
γύρι καί πήγαιναν οί Τσανακτσιώτες κουρμπάνια αρνιά' γίνουνταν 
παναγυρι καί παλαίστρα.

203. Τυρολόη (Τυρολόης καί Σιρεντζίου). Τό άγίασμα ήτανε μέ
σα στ’ αμπέλια, κοντά στο ξύλινο γιοφύρι, Στη γιορτή του γίνουνταν 
παναγυρι καί πήγαινε πολύς κόσμος. "Υστερα πό τρεις μέρες, οί Τούρ
κοι γιόρταζαν τό κιρέζ-παναϊρί (τό παναγυρι των κερασιών). "Οταν 
είχε ξηρασία κει γίνουνταν δέηση καί τό βράδυ έβρεχε.

Μαγδαληνής Μαρίας. 22 ’Ιουλίου. (cΑ γίάσμ . 1).

204. Μεσσηνή (Βιζυης καί Μήδειας). 'Αγίας Μαγδαληνής άγία
σμα. (Λαμπουσιάδης, «Θρακικά», Τ. Γ, σ. 262).

Άγ· Μάμαντος. 2 Σεπτεμβρίου {'Λγιάομ. 1).

205. "Αγιος Στέφανος (Δέρκων). Εις τό μέσον τού άπό αγίου 
Στεφάνου προς τό Μακρυχώριον οδού. (Μ. Ε. Ε.) Ε ρείπ ια  τής μονής 
Μάμαντος προς τό 'Έβδομον δεν σώζονται, παρά μόνον τό άγίασμα 
εις τό όποιον προσέρχεται ό λαός την ημέραν τής μνήμης τού αγίου, 
2 Σεπτεμβρίου. (Θ. Μακρίδης, «Θρακικά», Τ. ΙΒζ 1939, σ. 65).

‘Αγίας Μαρίνας. 17 ’Ιουλίου- ('Α γιάσμ . 5).

206. Άβάσο (Δέρκων). Μεταξύ τών εξοο τής πόλειυς εις άπόστασιν 
1 1/2 ώρας χωρίων Άβάσο, Καρφά (νύν Καλφά) καί Δριπείας (Τσι- 
φούτ-μπουργάζ ή Γρίπες) πηγή παλαιά ύδατος εις βάθος 2 1/2 μέ
τρων.

207. Κούμβαο (Ήρακλείας). Ή  άγια Μαρίνα, κάθε χρόνο στη 
γιορτή της, έβγαινε μέ τό κουτρωλό καλάθι καί μάζευε σταφύλια διά-
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λεζε από δλα τά τσαμπιά μια ροόγα καί τις μοίραζε στις φιληνάδες 
της. Τής αγίας Μαρίνας τό πρωί σκούπιζαν τά κουμάσια για νά μή 
νιάμνε οι όρνιθες ψείρες,

208. Μάδυτο (Καλλιπόλεως). 'Αγιασμα τής αγίας Μαρίνας παρά 
την θέσιν Έκαλί, ένθα άλλοτε υπήρχε, εκκλησία' τελευταίως μόνον 
ερείπια έφαίνοντο Ή  αγία Μαρίνα έθεωρεΐτο προστάτρια των μολυ
σματικών νόσων καί ιδίως τής ελονοσίας. Κατά την ημέραν τής εορ
τής, οί προσερχόμενοι προσκυνηταί άποσπώντες τεμάχιον εκ τοϋ φο
ρέματος των, εναπέθετον εις τό εκεί πλησίον ευρισκόμενον παμπά- 
λαιον δέντρον, άποβάλλοντες ούτω τό μόλυσμα τής ελονοσίας. (Οίκον. 
Κωνστ. Λου'ίζος).

209. Μέτραι. ’ Ανατολικά προς τήν κατωφέρειαν τό άρχαιότερον 
άγιασμα των Μέτρων. ’Έβγαινε λίγο από πηγή.

210. Σαφράς (Δέρκων). (Μ. Γ. Ε).

Μαύρας μάρτυρος. 3 Μα'ί'ου. {'Αγιάσμ. ϊ),

211. Φανάρι (Σηλυβρίας). Τό άγιασμα τής άγιας Μαύρας τής 
Γαλατερής, ήτανε έξω πό τό. χωριό, κατά τον βοριά κ’ είχε μικρό 
σκεπό. Η σαλοπαιδούσα Χ), όταν δεν είχε γάλα πάγαινε στη Γαλατερή, 
έπινε άγιασμα καί κατέβαζε γάλα. Γιάνισκε τά σπυριά καί τά βυζού- 
νια. Μάζευες από τον δρόμο σαράντα ένα βόλια, τά παράχωνες έξω 
πό τό άγιασμα κ’ έλεγες τρεις φορές :

"Αν Ι'λϋω και τά ξεπαραχώοω
τότε να μεταβγάλω. Καί γιάνισκαν.

Μεταμορφώσεως τοΰ Σωτήρος. 6 Αύγουστου. ( Ά γιά σ μ .  17).

212. Βα'ί'ριον (Καλλιπύλεο)ς). Βορείως τοΰ χωρίου, ήμίσειαν ώ
ραν άπέχον, ύπήρχεν εντός άντρου μέ σταλακτίτας τό άγίασμα τής 
Μεταμορφώσεως τοΰ Σωτήρος. (Οίκον. Κωνστ. Λου'ίζος).

213. Για λο ί (Σηλυβρίας). 'Αγίασμα τοϋ Χριστοΰ Σωτήρος. Τό 1

1) Γ υνα ίκα  πού ϊχβι μωρό. Σαλό=-μωρό.
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παναγΰρι τής αγίας Σωτήρας 1) άρχιζε από την παραμονή' πήγαινε 
δλο σχεδόν τό Ξάστρο και πολλοί από τό Ινονομειό.

214 Επιβάτες (Σηλυβρίας). Τό άγιασμα τ ’ άϊ Σωτήρα ήτανε 
μεταξύ Ε π ιβάτες  καί Δελειώνες. Τότε ωρίμαζαν τά πρώτα σταφύλια, 
τά τσαοΰσια, τά πήγαιναν στην εκκλησία, ό παπάς τά διάβαζε ευχή 
καί στην απόλυση μοίραζε σ’ δλους από ένα τσαμπάκι.

215. Καλαβρή ('Ηράκλειας) Τό άγιασμα έβγαινε μέσα στην εκ
κλησία' κάθε χρόνο τής άγιας Σιυτήρας γίνουνταν παναγΰρι' γΰρω 
στύ άγιασμα είχε μεγάλα δέντρα καρπερά καί άγρια μέ πολλά νερά 
τρεχάμενα πού γύριζαν δύο νερόμυλους. Οί τούρκοι πίστευαν στη χάρη 
της* πολλοί α π ’ αυτούς έπιναν καί πλύνουνταν μέ τό άγιασμα κ’ ο1 
χανοΰμσες άναφταν κεριά κάποιος Τούρκος πού δέ τή δόξασε, τον 
στράβωσε.

216. Καστανιές (Δέρκιυν). Τό άγιασμα τού Χριστού Σωτήρα, 
ανοιχτό καί τρεχάμενο, μεγάλη ή χάρη του. γιάτρευε τον παροξυσμό 
καί τον πονοκέφαλο' στη μνήμη του έκαμναν πολλούς άρτους καί μοί
ραζαν κουρμπάνι όρνιθες. "Οποιον έπιανε θέρμη, έκαμνε προσφορά 
καί την πήγαινε στο άγιασμα, έδινε τρισάγιο, έκαμνε κουρμπάνι όρ
νιθα, έκοφτε ένα κουρελάκι πού πάνιο του, τό έδενε πάνω στις μουρ- 
γιές, έδε κεί έξω καί πέρναγε. Τρία χρόνια θάκαμνε προσφορά. "Οταν 
τούς έπιανε θερμσσιά, δέ τρέχανε στις γιατροί, θ έ  νά πάνε στήν άγια 
Σωτήρα κ* εύρισκαν τή γειά τους. "Οποιον έπιανε πονοκέφαλο έκα
μνε στο μέτωπο ένα σταυρό από τήν λάσπη πού γίνουνταν έξω πό τό 
άγιασμα καί δέ ματαπάθαινε κεφαλόπονο.

217. Κομοτινή (Μαρωνείας). Στο Βαγήρ-γιακά, 10 λεπτά έξω 
τής Κομοτινής.

218. Μάδυτος (Καλλιπόλεως). 'Αγιασμα τού Σωτήρος Χριστού, 
ονομαζόμενου Δύο νερά, άπέχον ήμίωρον τής Μαδΰτου, πανηγυρίζον 
τήν 6 Αύγουστου. (Οίκον. Κιονστ. Λουΐζος). 1

1) ’Έ λεγα ν  του Χρίστου Σωτήρα, άϊ Σωτήρα, ά ϊ  Σωτήρίο καί ώς θηλυκό 
τής άγ ια  Σωτήριο, άγια Σωτήρας καί άγια Σωτήρας.—Λεωνίδα Ζώη, ’Έ γγρ α φ α  
τοϋ ΙΣ Τ '  αίώνος έκ του άρχείου τής Ζακύνθου. Π ρακτικά τής Χριστ. Ά ρ χ .  
'Ετο,ιρείας 1934 36. Τ. 3ος, σ. ιε. Παρά τοΐς Ζακυνθίο ις  καί Ιδίως τοϊς χω- 
ρικοϊς, ούδέποτ5 έλεγαν ή λέγουσι του Σωτήρος, άλλα είς τήν έκκλησία, εις 
τήν γιορτή τής Σωτήρας καί είς τά Ζαγόρια τής Η π ε ίρ ο υ  ήκουαα ότι μετα- 
τρέπουσιν είς θηλυκόν Σωτήρα τό αρσενικόν Σωτήρ.
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219. Ραιδεστό- Εις τόν κήπον τού παλαιού πόσταν. (Ημερολό
γιο ν. Φιλανθρωπικών Καταστημάτων iUU5, σ. 168)

220. Σ α ρ ά ι /  (Βιζύης καί Μήδειας). Τό άγιασμα τ άί Σωτηρω, η 
τοποθεσία του ήτανε στο Μπαλτζίκι, τρία χιλιόμετρα άπά τό Σ αρά ι- 
πήγαιναν από βραδύς καί ξενυχτούσαν. "Ολο τόν καιρό ήτανε στεγνό 
καί μόνε δταν πλησίαζαν οί μέρες τ’ άϊ Σωτήριο εΐρχουνταν τό άγια
σμα' γίνουνταν λάσπη καί γιάτρευε όσους είχανε πόνοι σΐό σώμα. 
Ά π ό  βραδύς εκαμναν λάκκο, έβαζαν ξύλα, άναφταν φωτιά κ’ έκαιγαν 
καλά τόν λάκκο, ερριχναν μέσα άγιασμα καί τόσβυναν. ’Έβαζαν μέσα 
τόν άρρωστο, τόν σκέπαζαν καλά με τό πάπλωμα, εμνησκε μέσα όσο 
άντεϊχε, τέσσερς, πέντε ώρες, ύδρωνε, ύστερα τόν άλλαζαν ρούχα, τόν 
έντυναν, τόν κουκούλωναν καλά, τόν πήγαιναν σπίτι, καί περνούσανε 
οι πόνοι. Πολλούς τούς ξενυχτούσανε εκεί, τό είχανε σέ καλό.1) Π ή
γαιναν στη χάρη από τά χωριά Μαγκρκυτισσα, Τσακλή, " Αΐ Γιώργης, 
Ά ζ  - μπουργάζ καί άπό άλλα ώς καί Τούρκοι' άλλοι μέ τ ’ αμάξια 
καί άλλοι μέ τά πόδια' επερναν ιιαζί τους φαγιά νηστίσημα καί 'ψά
ρια. Γίνουνταν παναγύρι καί διασκέδαζαν μέ μουσικές καί χορούς.

221. Σ τρ ά ν τζα  (Τύρολόης καί Σιρεντζίου). 'Αγιασμα τ’ άϊ Σω- 
τήρα’ γίνουνταν πανήγυρις στή μνήμη του. '

222. Σ κ ο π ό  (Σαράντα Εκκλησιών). Τής άγια Σωτηρω,

223. Στέρνα (Μυριοφύτου καί Περιστάσεως) Τ ’ άϊ Σωτήρα.
224. Τσιφουτ - μπουργάζ (Δέρκων). Τ’ άϊ Σωτήρα.

225. Τυρολόη· 'Αγίασμα τής αγίας Σωτήρας·

226. Φετέ - κ ιο ϊ  1 2) (Σηλυβρίας). Μέσα στο τσιφλίκι ήταν τό ά
γιασμα τής άγια Σωτήρας, κάθε χρόνο γίνουνταν παναγύρι.

1) Τέσσερες ώρες από τη Ραιδεστό, μεταξύ Πάνιδο καί Κούμπαο, ήτανε 
ζεστό μεταλλικό νερό, γιάτρευε μόνε ανήμερα τής Μεταμορφώσεως όσους ε ί 
χανε ρεματισμούς καί κρυολογήματα. "Οταν έμπαινε ό άρρωστος τό νερό ήτανε 
καθαρό κ ’ έφθανε ώς τά γ ύ ν α ια - υστέρα σαν νά τόν τραβούσε κάτω, τό νερό 
έφθανε ώς τόν λαιμό κσί γίνουνταν σαν λάσπη καί θεραπεΰουνταν.

Στο Μικρό Σεϊμένι έξο) άπό τό χωριό ήτανε ένα μέρος πού όλο τόν καιρό 
ή γης ήτανε ξερή σαν πέτρα καί τέλη ’Ιουλίου άρχιζε άπό Θεού νά μαλακώνη 
καί πρωί πού άρχιζε ό Αύγουστος γίνουνταν λάσπη. Οί άρρωστοι έμπαιναν 
μέσα, άλλους τούς δέχουνταν ώς τό γόνα, άλλους ώς τό στήθος καί άλλους ώς 
τόν λαιμό, κάθουνταν μέσα ώς πού νά βαρεθούν, έπειτα τούς έπλεναν καί γ ί
νουνταν καλά.

2) Τσιφλίκι.
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227· Χ ά β α ρ ι  (Άδριανουπόλεως). 'Αγιασμα τής Μεταμορορώσεως’ 
έγίνετο πανήγυρις την βην Αύγουστου. (Γ. Κωνσταντινίδης).

228· Φατήρ - Γιακά (Μαρωνείας). Εις τό χωρίον Φατήρ - Γιακά, 
εις τήν περιτρέρειαν τής Κομοτινής, ύπήρχον ένα εκκλησάκι ε π ’ δνό- 
ματι τής Παναγίας καί κοντά σ’ αυτό τό άγιασμα τής αγίας Σωτήρας, 
πού κοινώς ελέγετο Λουκιό. Προτού προσχωρήσουν εις τήν βουλγαρι
κήν εξαρχίαν οί κάτοικοι τού χωρίου, έγίνετο πολύ μεγάλη πανήγυρις 
εις τάς 6 Αύγουστου, οί προσκυνηταί θεωρούσαν καλό καί σωτήριο 
νά βάζουν βούλες στο μέτωπο καί στο πρόσωπο από τήν λάσπη τού 
αγιάσματος. (Μακαριώτ*ατος ’Αθηνών Χρύσανθος).

Άγ· Μηνά, 11 Νοεμβρίου {'Αγίααμ. 1)

229. Καστανιές (Δέρκων). Ά ϊ  Μηνά άγίασμα.

Νικήτα μάρτυρος, 15 Σεπτεμβρίου (άγιάσμ. 1)

230. Κεφελή ■ κιοΥ (Δέρκων) («’Απογευματινή» Κων]πόλεα)ς, 
1940. Σεπτ. 14).

Άγ· Νικολάου, 6 Δεκεμβρίου { άγιάομ. 3)

231. Κουμπαο ('Ηράκλειας). Εις ήμίσειαν καί τρία τέταρτα τής 
όίρας άπέχον τού χτορίου, παραθαλάσσιον μοναστήριον προς τό Νεο- 
χοόριον. Πηγή.

232. Σ α φ ρ ά  (Δέρκων) Καταβάσιον μικρόν περιβαλλόμενου υπό 
λίθων (Μ. Ε. Ε.).

233 Τ ζ α ν τ ώ  (Ήρακλείας). Άγίασμα.

Είσόδια τής Παναγίας, 21 Νοεμβρίου {άγιάομ 2)

234. Κυληγό ’) (Βιζύης καί Μήδειας). Ά γίασμα τά Είσόδια.
235. Φιλιππούπολη. Εις τό μοναστήριον τού Βατσκόβου ΙΙετρο- 

νιτίσσης Παναγίας. (Μυρτίλος Άποστολίδης). 1

1) Τσιφλίκι στην περιφέρεια Μήδειας.
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Παναγίας τής Γαλατερής, (άγιάαμ. 4)

236 Κούμπαο (Ήρακλείας). Το άγιασμα Παναγίας τής Γαλατε
ρής ή Γαλακτερής (ό Παπαγεωργίου την αναφέρει Γαλακτοτροφοϋσαν) 
ήτο εις τό μοναστήριον τό όποιον απέχει του χωρίου 1 1J2 ώραν, όπου 
ήκμασεν ό ηγούμενος ΙΊάτερ ’Αρσένιος. Άνέβλυζε από πηγή καί ήτο 
διά τάς εγγΰους καί τό γάλα των μητέρων.

237. Μέτρες. 'Αγιασμα άγια Γαλατερής.

238 Ταιφίρι (Καλλιπόλεως). Πέντε λεπτά κείθεν  τοΰ αγιάσμα
τος τοΰ αγίου Ίωάννου τοΰ Προδρόμου εΰρίσκετο μικρόν άγιασμα Γα- 
λατειανή ονομαζόμενου, τοΰ οποίου τό ΰδοορ ομοίαζε κάπως με γάλα 
και εις τό όποιον προσέτρεχον αί θηλάζουσαι γυναίκες, πίνουσαι καί 
πλύνουσαι τά στήθη τα>ν |ΐέ τό άγίασμα (Οικονόμος Κωνστ. Λουίζος).

239. Τσακήλι (Μέτρων καί Ά θΰρων). Τό άγίασμα τής άγιά Γα- 
λατειανής επί τοΰ βουνοΰ, άνατολικώτερον τοΰ αγιάσματος τής αγίας 
Αικατερίνης. * Εις τό άγίασμα μόνον γυναίκες στεροΰμεναι γάλακτος 
προς θηλασμόν των βρεφών κατέφευγον. (Κ. Χουρμουζιάδης. «Θρα- 
κικά» 1937,,σ. 332).

Κοίμησις τής Θεοτόκου, 15 Αύγουστου. (άγιάσμ. 12)

240. Άδριανούπολις. Τό 'Αγίασμα ήτο εις φρέαρ εντός τοΰ ίεροϋ 
ναοΰ τής Παναγίας Κολυκοραίας. Ε κ ε ί  προσήρχοντο οί ευλαβείς χρι
στιανοί καί ΐδίφ αί γυναίκες καί ενίπτοντο. (Κο^νσταντινίδης).

241. Άρσού. (Μέτρων καί Ά θΰρων). Τής Παναγίας τό άγίασμα 
γιόρταζε τό δεκαπενταΰγουστο’ γίνουνταν πανήγυρις καί πήγαιναν 
πολλά αμάξια από τά γύρω χωριά’ τό παναγΰρι βαστοΰσε μέρες καί ώς 
τά εννιάμερα τής Παναγίας πήγαιναν προσκυνηταί" μόνον από τις Κα
στανιές πήγαιναν κάθε χρόνο δώδεκα, δέκα πέντε αμάξια.

242. Καστανιές (Δέρκων). Τό άγίασμα, ή Κοίμηση τής Παναγίας 
φαίνουνταν πολύ παλαιό, ήτο βορείως τοΰ χωρίου περί τά πέντε λε
πτά, μέσα σε μεγάλα δέντρα, στήν άκρη τοΰ νεκροταφείου, όπου έ
τρεχε μικρό ποταμάκι καί στήν πλαγιά βουνοΰ, προχωροΰσε στο βουνό 
ώς ένάμισυ μέτρο καί είχε φάρδος ένα. Κάτω ήτο στρωμένο μέ πλά
κες, έφθανε ώς τήν ίσιάδα τοΰ δρόμου καί σχηματίζουνταν δεξαμενή’ 
οί τοίχοι καί ό θόλος ήσαν καλής παλαιάς τοιχοδομίας καί βαστοΰσαν 
γερά τά χώματα, εΐχε πόρτα σιδερένια καί στρογγυλή μέ σχήμα παρά-
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θύρου, εκκλησίας. Κοντά στο άγίασμα, είχε άλλα τρία αγιάσματα, του 
αγίου Ίωάννου, τοΰ αγίου Ά ντρέα  καί τής αγίας Παρασκευής με πα
νύψηλα δέντρα γύρω. "Ισους νά ήτο άρχαιον ιερόν άλσος μέ την ιερή 
πηγή τής Κοίμησης τής ΙΙαναγίας, πόλεως έκλειπούσης, προς τό Τσα- 
νακτσή Ιϊερί τά 20 λεπτά από τό άγίασμα εύρέθησαν ερείπια. Τά 
δέντρα τής Παναγίας είχαν ιερά' οι Ρώσσοι κατά τον Ριοσσοτουρκικό 
πόλεμο τό 1878 τά έκοψαν, έκτος από μιά παμπάλαια βαλανιδιά καί 
δυο μεγάλες φτελέες. ’Από τά δέντρα τής Παναγίας δέν έκοφταν ούτε 
κλωνάκι’ όταν έγειρε καί έπεσε ή βαλανιδιά δέν πήρανε οΰτε ένα ξυ- 
λαράκι.

Την παραμονή τής Παναγίας δλα τά σπίτια ζύμωναν από εξ άρ
τοι, τούς πέντε για την Παναγία καί τον ένα γιά τον παπά, ανήμερα 
πολύ πρωί, τούς πήγαιναν στην εκκλησία, πού καί κείνη ήτανε ή Κοί
μηση τής Παναγίας καί τούς διάβαζ’ ό παπάς.

Στο τέλος τής λειτουργίας δ παπάς, δπως ήτανε φορεμένος κρα
τούσε την εικόνα τής Παναγίας καί μέ τις μεγάλες εικόνες πού τις 
έβγαλαν από τό τέμπλο, μέ τά έξαπτέρυγα, τά σήχνα, μέ ψαλμουδιές 
καί μ* δλο τό πλήθος πήγαιναν στο άγίασμα. Έ κ ε ΐ  σταματούσε ή 
πομπή, έστηναν μέ τήν σειρά τις εικόνες, ό παπάς έψαλε τον αγιασμό, 
ύστερα μέ τό ένα χέρι φώτιζε καί μέ τό άλλο έδινε τό άντίδωρο. "Ο
λοι άναφταν κερί, χαιρετούσανε τις εικόνες, έρριχναν μιά δεκάρα στο 
δίσκο γιά τήν εκκλησία καί μιά δεκάρα στο μπακιράκι μέ τό άγίασμα 
γιά τον παπά, έπιναν άγίασμα, περεχιού ντανε καί μερικοί έρρι- 
χναν πό μιά δεκάρα μέσα στή χαβούζα ’) μέ τό άγίασμα. Ό  καθέ
νας έπερνε κεριά καί τ’ άναφτε στούς τάφους των δικών του κ’ έβλε
πες σ’ δλα τά μνηφόρια νά καίνε τά κεράκια. Στήν Παναγιά χάριζαν 
κουρμπάνι ένα καί δυο πρόβατα, ξέχωρα όρνιθες καί πουλιά. Ό  πα
πάς τά διάβαζε έξω από τό άγίασμα, κεΐ πού θέ  νά σφαχθούν. Κεί
νος πού χάριζε τό πρόβατο έπερνε τήν προβιά, ό παπάς τήν πλάτη 
καί κείνος πού τδσφαζε τά τζιγέρια. Τά κουρμπάνια έκοφταν μικρά 
κομμάτια καί τάβραζαν μέ τό ρίζι μέσα σέ καζάνι. ’Αφού έβραζαν ό 
παπάς διάβαζε παράκληση, ευλογούσε τό καζάνι καί μοίραζαν σ’ δ- 
λους από ένα κομμάτι κρέας καί ρίζι, ό επίτροπος έδινε καί από ένα 
μεγάλο κομμάτι άρτο τής Παναγίας. ’Έτρωγαν καί διασκέδαζαν ώς τό 
βράδυ μέ τραγούδια, όργανα καί χορούς. Τόσους άρτους πήγαιναν πού 
χόρταιναν δλοι καί περίσσευαν.’Ά ν  τύχαινε κανείς περαστικός, άν ήτανε 1

1) Λ. Τ. Δεξαμενή,
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αλλόθρησκος καί σέ κείνον έδιναν. Τό άγιασμα το γιόρταζαν καί την 
δεύτερη μέρα του Πάσχα* μέ τα συχνά καί τις εικόνες κατέβαιναν καί 
πήγαιναν στο αγίασμα έψαλλαν αγιασμό υστέρα ξαναγυριζαν στην 
εκκλησία. Ε πε ιδή  ή Παναγία ήτανε νεκρή, τρεις μέρες τό κατόπι από 
την Κοίμηση δέ σκούπιζαν καί ιός τά "Εννιάμερα δέν έπλεναν. Τα 
γιόρταζε ό κόσμος κ’ είχανε μπερεκέτια ’) Ό τα ν  ήτανε κανένα παιδί 
ζουριασμένο, ταχειά, πριν βγή ακόμα ό ήλιος τό πήγαιναν καί τό πε- 
ρεχοΰσανε αγίασμα από τό κεφαλάκι τ ’, έτσι καθώς ήτανε ντυμένο, τό 
κατόπι έσχιζαν τα ρουχαλάκια τ ’, τά πετοΰσανε στο ποτάμι, για να μή 
τά δρασκελίση κανένας κ’ έλεγαν :

Παναγία μ  , για νά με το χαρίθΎ)ς και νά με το γιάνς, 
γιά νά τό πάρς νά μη τνραννιέται.

’Ά ν  ήτανε γιά νά γ ιάν’ γιάνησκε, κι’ άν ήτανε νά πεινάν’, πέ- 
θνησκε καί γλύτωνε. Ή  Παναγία προστάτευε τό χωριό από κάθε 
κακό. Στο Ρωσσοτουρκικύ πόλεμο οι Τούρκοι χάλασαν πολλά χωριά, 
θέλησαν νά μπούνε καί στις Καστανιές, ή Παναγία φάνηκε σάν ομί
χλη καί σκέπασε τό χωριό, πρόλαβαν οί Ρώσσοι καί γλύτωσε από τους 
Τούρκους.

243. Κομοτινή (Ήρακλείας). Τό 'Αγίασμα τής Παναγίας μέσα 
πάρκο, έτρεχε άπό πηγή.

244. Ξάνθη Στο μοναστήρι τής Παναγίας* τό θαυματουργή 'Α 
γιασμα τής Παναγίας στο προαύλιο τής εκκλησίας, έτρεχε άπό βρύση·

245. Ξάστρο (Σηλυβρίας) Γίνουνταν καί παναγυρι.

246. Σερά'ι* (Βιζυης καί Μήδειας). Τής Παναγίας ή Κοίμηση, γ ί
νουνταν πανήγυρις καί μεγάλη αγορά, διαρκοϋσε έξ μέρες καί την 
έλεγαν Μπαλτζίκ. Τις πρώτες τρεις ήταν ζωοαγορά καί πήγαιναν άπό 
δλη την Θράκη, Μακεδονία, Μ. ’Ασία καί Βουλγαρία. Τις άλλες τρεις 
γίνουναν έμποροπανήγυρις' μετά μιά εβδομάδα γίνουνταν ζωοαγορά 
στο Τσερκέζ-κιοϊ καί τήν έλεγαν Μικρό Μπαλτζίκ.

247. Σαρακίνα (Βιζυης καί Μήδειας). 'Αγίασμα.

248. Στράνΐζα (Τυρολόης καί Σιρεντζίου). Τό αγίασμα έλεγαν 1

1) Λ. Τ. ’Αφθονία .



5 Α π ό  τ ά  α γ ιά σ μ α τ α ·  τή ς  Θ ρ ά κ η ς 269

άγιάσμάτ5' γίνουνταν κάθε χρόνο πανήγυρις και πήγαιναν μέ τά βοϊ
δάμαξα από τά γύρω χωριά.

249. Τ σ α κ ή λ ι  (Μέτρων καί Ά θόρω ν) Το 'Αγιασμα τής Π ανα
γίας, ήταν ατά αμπέλια γιόρταζε καί την δεύτερη μέρα τοϋ Πάσχα, 
γίνουνταν πανήγυρις καί πήγαιναν από τά χωριά, Τσακήλι, Νιχώρι, 
Άλμπασάν καί διασκέδαζαν. (Κ Χουρμουζιάδης. «Θρακικά», 19θ7, 
σελ. 334).

250. Περίσταση (Μυριοψύτου καί χίεριστάσεως). Τό άγιασμα 
Παναγίας τής Ελεούσας ήτο στην περιφέρειαν τής Περιστάσεως έ
βγαινε από βράχο καί θεράπευε τούς λεπρούς καί δλους τούς πόνους. 
"Οποιος έπασχε επερνε λάσπη πού γίνουνταν μπρος στο άγιασμα καί 
άλοίβουνταν όπου είχε τις πόνοι καί γίνουνταν καλά. Καί γύρω είχε 
αγκάθια κι’ 6 άρρωστος πάγαινε καί σκάλωνε πάνω σ’ αυτά ένα κου- 
ρελάκι πό πάνω του γιά νά μείνη κεΐ ή άρρώστεια.

251. Ραιδεστό* A γίασμα Παναγίας Ρευματοκρατείρας, εόρταζε 
την δεύτερη μέρα τοϋ Θαηιά κ’ ετελεΐτο μεγαλοπρεπεστάτη πανήγυρις 
εις την οποίαν έλάμβανον μέρος εκτός των πέριξ κατοίκων καί πολλοί 
αλλοδαποί τής χώρας. («Ταχυδρόμος» Θεσσαλονίκης 1936, ’Απρι
λίου 19).

Έννεάμερα τής Παναγίας. 24 Αύγουστου. { 'Αγιάσμ. 6).

252. Γ α λ α τά ρ ια  (Λέρκιον'. Κινστέρνα έξω τοϋ Βυζαντινού χωρίου 
Γαλαταριών, πλησίον τοϋ χωρίου αγίου Στεφάνου. (Μ. Ε. Ε.).

253. Γ α ρ δ ά ς  (Μέτρων καί Άθόριον). Τό άγιασμα ήτανε κοντά 
στη Ζουλόπετρα μέσα σέ παρεκκλήσι. Γ ίνουνταν παναγύρι καί πήγαι
ναν πολλοί από τά γύρα) χωριά.

254· Δημοκράνεια (Μέτρων καί Άθύρων). Τό άγίασμα τής Π α 
ναγίας’ έλεγαν τό χωριό καί Παναγιά ' γίνουνταν παναγύρι.

255. Ήρακλείτσα (Μυριοφύτου καί ΓΙεριστάσειος). ’ ’Ή τανε  μιά 
ώρα μακρυά απ’ την Περίσταση’ γιάτρευε τις τρελλοί.

2λ6. Ντομούζ-δερέ (Δέρκων). 'Αγιασμα, παρ’ αύτφ έτέλουν πα
ν ήγυριν την 23 Αύγουστου. Εις άπόστασιν 39 λεπτών τής ώρας από 
τοϋ χωρίου εις σκιεράν κοιλάδα εύρέθησαν θεμέλια αρχαίας εκκλη
σίας καί άγίασμα υπό τό δάπεδον. 'Η  θέσις άνεσκάφη υποδείξει εντο
πίου γέροντος τό 1854 καί εύρέ\9ησαν διάφορα εκκλησιαστικά αντικεί
μενα, μαρτυρούντα, ότι εκεί υπήρχε τό Παλαιοχώρι, όπως άνέφερον
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ot κάτοικοι, έγκαταλειφθέν τίς οιδε διά ποιους λόγους. (Ά θ η νά  Γαϊ- 
τάνου Γιαννιοΰ, «Θρακικά», Τόμ. ΙΓ ζ  σελ. 14:4— 5).

257. Περίσταση (Μυριοφΰτου και Περιστάαεως). Τό θαυματουρ
γό άγιασμα μέσα σέ παρεκκλησάκι, γιόρταζε τά ’Εννιάμερα τής 11α- 
ναγίας και πήγαινε πολύς κόσμος. Στο παρεκκλησάκι ήτανε ή εικόνα 
Παναγίας τής Ξυλιάς, Ή  παράδοση λέγει ότι ή εικόνα ήτανε μέσα σέ 
κάσσα ξύλινη* οσα καΐκια περνούσανε τά χτυπούσε και σταματούσα
νε. “Ενας κατέβηκε από τό καΐκι, πήρε την κάσσα, την άνοιξε κ’ είδε 
μέσα την Παναγία και την έβγαλαν Παναγία ή Ξηλιά.

Άγ· Παντελεήμονος 27 'Ιουλίου. ('Λγιάσμ. 13)

258. "Αζ-μπουγά (Βιζΰης καί Μήδειας). 'Αγίασμα τοϋ αγίου 
Παντελεήμονος' γίνουνταν στη μνήμη του παναγτίρι μέ χοροί καί φα
γοπότι. Ε κ ε ί  οί κοπέλλες λαμπροστολισμένες μέ φλουριά στο κεφάλι 
καί στο λαιμό' τίς έβλεπαν τά παλληκάρια καί γίνουνναν τό διαλόγι 1)·

259. Έλμπασάν (Μέτρων καί Ά θϋρω ν). Έ ξ ω  από τό χωριό τό 
άγίασμα' θεράπευε όλες τίς άρρώστειες.

260. Καστανιές (Δέρκων). Δυτικά τοϋ χωρίου τό κρυφάγιασμα 
τοϋ άγιου ΙΙαντελεήμονα* ήτανε μέσα σέ σπηλειά, στο βουνό, στύ δρό
μο τοϋ Τασλή Γκετσίτ 1 2 3)' έβγαινε από καμ.άρα* έμπαινες σκυφτός ως 
τριάντα βήματα. ’Από τον θόλο κρέμουνταν τρία βυζιά 3), άμα θ ύ 
μιαζες έσταζαν, όποια γυναίκα δεν είχε γάλα νά βυζάξ’ τό μωρό τς, 
έπινε άγίασμα που έσταζε, έπερνε ένα κομμάτι καί κατέβαζε. Στη 
μνήμη του, 27 τοϋ Ά λω νιτή  γίνουνταν παναγυρι, πήγαιναν πολλοί από 
τά γύρω χωριά μέ τά βοδάμαξα σκεπασμένα μέ κουρτούνες καί δια
σκέδαζαν ως τό βράδυ μέ μουσικές καί χορούς.

261. Κ ούμπαο (Ήρακλείας). Τό άγίασμα είς τό μοναστήριον ό 
άγιος Παντελεήμων, άπέχον τοϋ χιορίου 20 λεπτά. 'Υπήρχε εκεί καί

1) Διαλογή, εκλογή.
2) Λ. Τ. Πέτρινο πέρασμα προς τίς Μέτρες—Κ αλφάκ ιο ϊ—Καρατζάκιοϊ. 

Ό  συντομότερος δρόμος’ έκαμνε δυο ώρες διαφορά, Φαίνεται δτι ήχο παλαιός* 
περνούσε μέσα από δάση, έκ φόβου τον άπέφευγαν. Κοντά στο κρυφάγιασμα 
υπήρχε α ρχα ίο  λατομείο καί ερείπια υδραγωγείου πού πήγαινε τό τερό στήν 
Πόλη.

3) Σταλακτ ΐτες .
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πέτρα την οποίαν έβαταν στή μέση για τούς πόνους των νεφρών καί 
θεραπεύοντο. "Οτε Τούρκοι πήγαν νά την πάρουν, δεν μπόρεσαν νά 
την κινήσουν.

262. Μάδυτος (Καλλιπόλεως). Παρά τό Τσάμ-λιμάν, οπού φαί
νονται ερείπια αρχαίας μονής. Τό άγίασμα ευρισκόμενον εντός τής 
στρατιωτικής ζιύνης των Στενών, ήτο ελεύθερον κατά την ημέραν 
της εορτής τού 'Αγίου καί έξαιρετικώς έπετρέπετο ή ελεύθερα συγ- 
κέντρωσις ιών Χριστιανών προς πανηγυρισμόν, κατά τον οποίον οί 
στρατιωτικοί Τούρκοι έπεδείκνυον μεγάλην προθυμίαν καί ευγένειαν. 
(Οίκον. Κωνστ. Λουΐαος).

263. Μακριχώρι (Δέρκων). Εύρίσκεται έν τή περιοχή τού Πυρι
τιδοποιείου, ή είσοδος εις τό κοινόν επιτρέπεται μ,όνον την ημέραν 
τής εορτής 25 — 26 ’Ιουλίου επί 24 ώρας, φρουρεΐται δε υπό στρατιω
τών. (Θ. Μακρίδης, Τό Βυζαντινόν "Εβδομον, «Θρακικά*, Τόμ. ΙΒ", 
1939, σ. 65).

264 Μπρόδιβο (Σωζοαγαθουπόλεως). Τό πρωί τού άγ. Παντε- 
λεήμονος γυναίκες καί άντρες εχοντες εικόνες τού αγίου Παντελεή- 
μονος καί τού άγ. Α θανασ ίου  πήγαιναν στο άγίασμα πού ήταν εξω 
από τό χωριό σέ περιορισμένο δάσος καί κεΐ γίνουνταν ή λειτουργία.

265. Περίσταση (Μυριοφύτου καί Περιστάσεοος). ΙΙάνο.) σέ βου
νό, έτρεχε μέσα από ένα πλάτανα, καί πήγαιναν όλοι γιά νά βρούνε τή 
γειά τους.

266. Σαρά V (Βιζύης καί Μήδειας). 'Αγίασμα.

267- Σ η λ υ β ρ ιά .  Σέ πηγάδι στον κήπο τού σπιτιού Θανάση τού 
κυνηγού, ή παράδοση λέγει δτι έκεΐ ήτο ό αυλόγυρος τής εκκλησίας 
τού αγίου Παντελεήμονος. την οποίαν οί Τούρκοι έκαμαν λουτρό.

268· Τυρολόη (Τυρολόης καί Σιρεντζίου). Τό άγίασμα ήταν μα- 
κρυά από την Τυρολόη, κατέβαιναν πέντε-έξ σκαλάκια. Γίνουνταν 
τή μ,νήμη τοσ παναγΰρι καί βαστούσε τρεις μέρες.

269- Φιλιππούπολις. Έ ν  τή) αύλογύρο) τής παλαιας εκκλησίας 
ού αγίου Λημητρίου επί τού λόφου των Σχοινοβατών τής Φιλιππου- 
πόλειυς υπάρχει παρεκκλήσιον [ΐικρόν επ’ όνόματι τού Χριστιανικού 
’Ασκληπιού — τού αγίου Παντελεήμονος. Έ ν  αύτώ φρέαρ μέ πόσιμον 
ύδωρ, δπερ θεωρείται άγίασμα. Τήν ημέραν τής εορτής τού αγίου πο
λύς κόσμος συνέτρεχε καί έκκλησιάζετο, δτε ή εκκλησία ήτο Ελληνική 
(1906). Σήμερον το παρεκκλήσιον είναι κλειστόν καί χρησιμεύει ώς
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αποθήκη' ή εκκλησία παρεδόθη εις τούς πρόσφυγας Ρώσους μετά τον 
διεθνή πόλεμον. (Μυρτίλος Άποστολίδης).

270. Χαβαρίζ (Άδριανουπόλεως). Τρεις υ'ιρας μακράν τής Ά -  
διανουπόλεο)ς, άρχαιότατον καί μεγίστης φήμης άπολαϋον, έχον επ’ 
αυτού καί παρεκκλήσιον. (Γ. Λαμπουσιάδης. ΙΙερί των παρ’ ήμΐν ά- 
γιασμάτο^ν. Νοελόγου Εβδομαδιαία Έπιθεώρησις. Β/ (1893) σ. 422—4).

Των άγιων Πάντων. ’) (άγιάσμ. 2)

271. Μιχαλίτζι (Άδριανουπόλεως). Ά γ ία σμ α  αγίων Πάντιον, 
άπολαϋον μεγίστης φήμης, εχον καί ναόν παρ’ αύτώ άπέχον ο 1]2 ώ
ρας τής Άδριανουπόλεως. (Γ. Λαμπουσιάδης. Νεολόγου Εβδομαδιαία 
Έπιθεοόρησις. Β'. 1893. σ. 422—4).

272. Νιχώρι (Μέτρων καί Ά θΰρων). Κάθε χρόνο στη μνήμη τους 
κάμνανε στο άγίασμα κουρμπάνι.

Όσιας Παρασκευής, 14 ’Οκτωβρίου (άγιάσμ . 2)

273- Καλλικράτεια (Μέτρων καί Ά θΰρω ν). Ά γίασμα τής όσιας 
Παρασκευής τής Πιβατιανής, έξω από τό χωριό. ΤΙ όσια Παρασκευή 
έγεννήθη εν Έπιβάταις υπό επισήμων γονέων τό 1150 καί άπέθανεν 
27 ετών εις Καλλικράτειαν, 1 2) χωρίον άπέχον τρίωρον των Επιβατών· 
Τό άγιόν της λείψανον μετεκομίσθη εις Τΰρνοβον τής Βουλγαρίας, 
άπό εκεί εις Βελιγράδιον καί έπειτα εις Κανν]πολιν. ’Επί Μουράτ Δ' 
καί επί πατριάρχου Παρθενίου τού Αου ό ήγεμών τής Μολδαυίας, τό 
1639 πληρώσας τά χρέη τής εκκλησίας 260 πουγγία ή 30.000 χρυσάς 
δραχμάς έλαβε την άδειαν νά μεταφέρη εις Ίάσιον τό ιερόν λείψανον 
εκ τού πατριαρχικού ναού καί τό κατέθεσεν εις τον ναόν τών Τριών 
'Ιεραρχιών όπου εύρίσκεται μέχρι τής σήμερον καί άπολαΰει μεγάλου 
σεβασμού κ α θ ’ δλην την Ρουμανίαν.

Οί Επιβατιανοί έθεώρουν την όσίαν ώς πολιούχον τής κωμοπό- 
λεοός των καί πολλάκις την σωτηρίαν αυτής άπέδοσαν εις αυτήν. Κατά 
την επιδρομήν τών Κιρτζαλήδων περί τά 1810 υπό τήν αρχηγίαν τού 
Δαλκαβοΰκη περί τούς εκατό Έπιβατινοί ένεκλείσθησαν εντός πύργου

1) Ή  πραΐΐη Κυριακή μετά την Πενυηκοστή.
2) Ή  εκκλησία έτιμάτο έν όνόματι τής Ό σ ια ς  Παρασκευής.
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τοΰ Άποκαΰχου ϊνα αμυνθώσι καί οί λοιποί κατέφυγον εις τά πλοία. 
Ό  αρχηγός το>ν Κιρτζαλήδων έξω των ’Επιβατών, παρά το Φετέ-κίοέ, 
πεσσόν του ίππου έ θανατώθηκα! οΰτω εματαιώθη ή σφαγή. ΟΙ κάτοι
κοι άπέδοσαν την διάσωσίν των εις την όσίαν Παρασκευήν. Τό 1913 τη 
26 ’Ιανουάριου τουρκικόν πολεμικόν πλήρες εθελοντών έφθασε εις τάς 
Έ πιβάτας διά νά τάς καταστρέψωσΐ' ή πολιούχος εσωσε από τής φοβέ
ρας καί βεβαίας καταστροφής την πατρίδα της' τό ά'τμόπλοιον μή δυνη- 
θέν  κατ’ούδένα τρόπον νά άγκυροβολήση άνεχώρησεν. Τότε οι Τοϋρκοι 
εξαγριωμένοι άπεβιβάσθησαν εις τό Οϊκόνομεΐον, εις δίωρον περίπου 
άπόστασιν των Επιβατών, δπου προέβησαν εις σφαγήν τών κατοίκων, 
Ή  μνήμη της, 14 ’Οκτωβρίου' ψάλλεται ιδιαιτέρα ακολουθία τυπω- 
θεϊσα  τφ  1817 εν Ίασίαρ τής Ρουμανίας. (Βίος καί τά· θαύματα τής 
όσιας Μητρός ημών Παρασκευής τής Επιβατινής εν Κων]πόλει 1921). 
Οι Έπιβατινοί την έτίμοσν υπέρ πάσαν άλλην αγίαν’ πάντοτε την ό
σίαν έπεκαλοΰντο είς τάς δύσκολους περιστάσεις. Στήν θέάη δπου 
ήτο τό σπίτι τής όσιας, έκτισαν μεγαλοπρεπή εκκλησίαν τιμωμένην επ’ 
δνόματί της. Εις τάς Έπιβάτας υπήρχε Φιλόπτωχος ’Αδελφότης τών 
Κυριών, ή όσια Παρασκευή' άνεσυστήθη εν Νέαις Έπιβάταις σκο
πόν έχουσα νά οΐκοδομήση ναόν έφάμιλλον τοΰ νάοΰ τής Πατρί- 
δος των.

274. Μέγα Ρεύμα (Κων]πόλεως). ΙΙανήγυρις 'Αγιάσματος καί 
ναΐσκου εν τφ περιβόλφ τοΰ ναοΰ τών Ταξιαρχών έν Μεγάλφ Ρεύ- 
ματι. Μέχρι τοΰ 1642 πανήγυρις εν τφ πατριαρχικφ ναφ. (Μ. Γεδεών. 
Κωνσταντινοπολίτου προσκυνητοΰ σ. 270).

'Αγ. Παρασκευής, 26 ’Ιουλίου, (αγιάσματα 51)

275. "Αγιο Στέφανο (Δέρκων). Είς τό Γενί - Τσιφλίκ (Νέαν έ- 
παυλιν) παρά τό χσυρίον τό άγίασμα. (Μ. Ε. Ε.).

276. Άδριανούπολι. Είς τον ιερόν ναόν τής αγίας Παρασκευής 
(Άγιοταφιτικύν) (Γ. Κωνσταντινίδης).

277. Άδριανούζΐολι Είς την θέσιν Κετεντζή, έξωθι τής Άδρια- 
νουπύλεως καί προς τό Ν. Δ. μέρος εΰρίσκεται είς ύψωμα άγίασμα 
τής αγίας Παρασκε υής' σι ή μ νήμη της έγίνετο πανήγυρις είς την ο
ποίαν μετέβαινον πολλοί προσκυνηταί καί μετά την ιεροτελεστίαν διε- 
σκέδαζον μέ χορούς ά'σματα καί μουσικήν. (Γ. Κωνσταντινίδης).

278. Αίνο. (Λαμπουσιάδου. «Θρακικά». Τόμ. ΙΕ" 1941. σελ. 
124—5).
Θ ρ α η ι  η ά Ι Η ' 1 8
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279. Άλικαριά (Άγχιάλου). Τό ‘Αγίασμα τής άγιας Παρασκευής, 
αγίας των Θρακών, απείχε τής Ά γχιάλου ι  1]2—2 ώρες, θεράπευε 
τούς ελώδεις πυρετούς. Περί τό άγιασμα είχε πολλούς θάμνους, φουν- 
τουκιές· καί άκρανιές άνοιγαν λάκκους, έρριπταν μέσα θάμνους, τούς 
άναφταν και πύρωναν τούς λάκκους, ντύλιζαν τον ασθενή μέσα σέ 
πάπλωμα καί τον έβαζαν μέσα, τό πρωί τον έβγαζαν και θεραπεύουν- 
ταν. (Άδ. Διαμαντόπουλος, καθηγητής).

Οί έχοντες ασθενή μετέβαινον εις τό άγιασμα τού εκεί πλησίον 
χωρίου Άλικαριά, την 26 ’Ιουλίου, εορτήν τής άγιας Παρασκευής, έ- 
σκαπτον λάκκον, τον έκαιον μέ ξύλα, τον έκκαθάριζον κατόπιν, έτοπο- 
θέτουν εντός αυτού τον ασθενή προς έφίδρωσιν ενώ ταυτοχρόνως έ
σφαζαν πετεινόν. Τοιαύτη τελετή ύπήρχεν εις τήν αρχαιότητα, εκ τού 
κύκλου των ’Ασκληπιείων, ήτις μετεπήδησεν εις τήν Χριστιανικήν 
θρησκείαν, άντικαταστήσαντες τού Άσκληπειού διά τής Χριστιανής 
αγίας. (Μαυρομάτη. Ή  Ά γχ ίαλος  μέσ’ από τις φλόγες).

280. Άρναούτ-κιο ι (Κων]πόλεως).—281. Βεσιπτάς (Κωνσταν
τινουπόλεως).

282. Γαλατά1) (Καλλιπόλεως). Ώραΐον εξο>κκλήσιον μέ αγίασμα* 
εις τό άκρον τού χωρίου καί επί ωραίου λοφίσκου παρά τήν παραλίαν 
τού Ελλησπόντου. (Οικονόμος Κωνστ. Λουίζος).

283. Γάνο. Μέ το αγίασμα τής άγ. Παρασκευής έβρεχαν τά μά
τια, όταν έπασχαν καί θεραπεύουνταν. Γιά τήν θερμασιά, κρεμούσαν 
εξω από τό άγίασμα, κάτι πό πάνω τους, λίγο ύφασμα μ,έσα από τις 
ραφές ή καμμιά φουρκέτα από τό κεφάλι, λέγοντας, αφήσαμε τή ζούρα 
καί τή καχεξιά ’Έ φευγαν χωρίς νά γυρίσουν νά δγιούν πίσο) καί τούς 
περνούσε.

284. Έλμπασάν (Μέτρων καί Ά θύρω ν).  Κτιστό τό κρυφάγια- 
σμα* κατέβαιναν μέ τρία σκαλιά.

285. Επιβάτες (Σηλυβρίας) Σέ βράχο κοντά στή θάλασσα, μέσα 
σέ σπήλαιο.

286. Ευπάρυον (Σαράντα Εκκλησιών). Πολύ κοντά στο χωριό, 
τό αγίασμα έβγαινε από πηγή καί έτρεχε παρά κάτω, όπου σχηματί- 
ζουνταν λάσπη ιαματική, όχι μόνον κατά τήν ημέρα τής γιορτής του, 
αλλά καί άλλοτε. "Οσοι ύπέφεραν από ρευματισμούς έβαζαν μέσα σ’

1) Π αρά  τάς έκβολάς τον Λίγος ποταμού
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αυτήν τά πόδια καί τά χέρια καί περνούσαν οί πόνοι. Καί ατά κονε
μένα μάτια έβαζαν λάσπη καί θεραπεΰουνταν. ( Ί  Μαγκριώτου. «Θρα- 
κικά». Τόμ. 12ος, σελ. 325).

287. Ηράκλεια. ’Έξω στο βουνό, τό άγιασμα τής άγ. Παρα- 
σκευής, μέσα σέ έκκλησίτσα, έβγαινε από βαθειά καμάρα στη γή, 
δπου κατέβαιναν μέ κάμποσα σκαλοπάτια' είχε δυο χωρίσματα" στο 
ένα ήταν ή πηγή μέ το άφθονο άγιασμα, καί στο άλλο λίγες εικόνες* 
πίστευαν δτι γιάτρευε τά μάτια. Στ ή μνήμη της πήγαιναν στο άγια
σμα, διάβαζαν Παράκληση, περεχΰνουνταν, κ’ έπλυναν τά μάτια" τά 
πονεμένα γιάνισκαν. Πολλές φορές βλέπανε τήν άγία Παρασκευή" ε ί
ναι άψηλή γρηά, φορεΐ μαϋρα ροΰχα καί μαύρη μαγουλίκα στο κε
φάλι. 'Ως καί οί Τούρκοι τήν γιόρταζαν.

288—289. Καλφά (Δέρκων) 1) Ε ν τό ς  των αμπελώνων του χω. 
ρίου (Μ. Κ. Ε.). 2) Έ π ί  τής δδοϋ άγοΰσης από Καλφά προς τό χωρίον 
Άβάσο. (Μ. Ε. Ε ).

290. Καστανιές (Δέρκων). Τό άγιασμα ανοιχτό καί τρεχάμενο" 
στή μνήμη τής 'Αγίας Παρασκευής έκαμναν προσφορές, έκοφταν 
κουρμπάνι πρόβατο καί όρνιθα. Τήν όρνιθα τήν έψηναν, τήν πήγαιναν 
στο άγιασμα καί κεΐ μοίραζαν σ ’ δσους ήτανε από ένα κομματάκι.’Από 
βραδύς, όποιος ήθελε, ζήμωνε ένα πηττάκι άλιπανάβατο, τό έψηνε 
στή χόβολη μέσα στή γωνιά, τό άλειφε μέλι καί τό πήγαινε νύχτα, νά 
μ ή τον δγή κανείς. Τ’ άκουμποΰσε στο ντουβάρι, κοντά στο άγιασμα.

291. Κ αρά  Σ ινάν  1) (Σηλυβρίας). Τό άγιασμα τής άγιας Παρα
σκευής γιόρταζε καί τήν τρίτη μέρα του Πάσχα" γίνουνταν παναγΰρι 
καί πήγαιναν πολλοί από τό Φανάρι.

292. Κάστρο (Βιζΰης καί Μήδειας). Σέ υψηλή καί ωραία τοπο
θεσία, μέ τρεχάμενα καθάρια νερά. 'Έ να  παιδί νυπνιάσθηκε, έσκαψαν 
καί ηΰραν τό άγιασμα, τήν εικόνα τής άγίας Παρασκευής καί ένα θ υ 
μιατό. Στή μνήμη της γίνουνταν παναγΰρι, πήγαινε πολύς κόσμος, έ
τρωγε καί διασκέδαζε ως τό βράδυ.

293. Μικρ. Τσεκμετξέ (Δέρκων). Πλησίον τής λίμνης, εντός τής 
έπαΰλεως Καραγκιοζιάν. (Μ. Ε. Ε.).

1) ’Αγρόκτημα κοντά σεύ Φανάρι Σηλυβριας. ‘Ο ενοικιαστής του, Ά χιλ- 
λεύς Μανωλάκογλους έδινε αβγά, τυρί, ψωμί καί σχοινιά γιά νά κάνουν κού
νιες καί κουνιούνται τά κορίτσια.
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294. Κουρτουλμούς (Σηλυβρίαςύ Γίνουνταν παναγΰρι.

295. Κουρφαλί (Σηλυβρίας). 'Έξω από τό χωριό τό άγιασμα* 
θεράπευε την θέρμη. Και οι Τούρκοι άφιναν εκεί, ενα κουρελάκι 
πανί από πάνω τους, γιά νά τούς περάση ή θερμασιά.

296. Λίτραις (Δέρκων). Είς Καρά - άγάτς (πανδοχείου) πλησίον 
τού χωρίου. (Μ. Ε. Ε.).

297. Μάδυτο (Καλλιπόλεως). Ούχί μακράν τοΰ αγιάσματος της 
αγίας Μαρίνας. Κατά την ημέραν τής εορτής τής αγίας, οι προσκυ- 
νηταί άποσπώντες τεμάχιον εκ τοΰ φορέματος των, έβρεχον αυτό εις 
τό ύδωρ τοΰ αγιάσματος καί έκαθάριζον τούς δφθαλμούς των. (Οίκον. 
Κωνστ. Λουίζος).

298. Μάκρη (’ Αλεξανδρουπόλεως). Έ ν  τή επαρχία Άλεξανδρου- 
πόλεως εν μόνον άγιασμα υπάρχει, έν τή αρχαία κωμοπόλει Μάκρη επ’ 
δνόματι τής όσιοπαρθενομάρτυρος 'Αγίας Παρασκευής, εντός τοΰ φερώ
νυμου ιερού ναϊδρίου, άπέχοντος περί τά τρία χιλιόμετρα τοΰ χωρίου. 
Τό ναΐδριον τούτο παμπάλαιου καί κατηρειπωμένον, σχεδόν έκ βά
θρων, άνεκαίνισα προσδώσας βυζαντινόν ρυθμόν, έπιμελεία τοΰ μηχα
νικού τής Γενικής Διοικήσεως, έπικουροΰντος δέ τοΰ τέως Γεν. Διοι- 
κητοϋ 'Υπουργού Θράκης κ. Ευαγγέλου Καλαντζή. (Ό  ’Αλεξανδρου
πόλεως ’Ιωακείμ).

Τό άγίασμα τοΰ ναού τής αγίας Παρασκευής παρά την Μάκρην, 
απέχει τής παραλίας περί τά 25 — 30 βήματα, κατέρχεται δέ τις εις 
αυτό διά τριών βαθμιδών, τό ύδοορ τοΰ αγιάσματος ανέρχεται μέχρι 
τοΰ ύψους των τριών βαθμιδών μόνον κατά την ημέραν τής εορτής 
ημέραν τής εορτής τής αγίας Παρασκευής, τής οποίας υπάρχει θ αυμα
τουργός είκών. ( Ά χ  Σαμοθράκης).

299. Μακροχώριον (Δέρκων). 'Αγίασμα αγίας Παρασκευής, πέ
ραν τής σιδηροδρομικής γραμμής, πλησίον τοΰ λαχανοκήπου τοΰ μα
καρίτου Τσορμπατζή Δημητρίου Μαλινοπούλου (Θ Μακρίδης «Θρα- 
κικά». Τόμ. I', 1938, σελ. 193).

300. Μέτρες. ΙΙρός τό δυτικώτερο μέρος των Μέτρων στά πλά
για τοΰ βουνού, μέσα σέ βαθειά σπηληά, ώς σαράντα πήχες, ήτανε κτι
στό, αψηλή ώς ένα μπύγι καί είχε στους τοίχους σκαλισμένοι ά'γιοΓ 
έμπαινες' με αναμμένο κερί, "Οταν οί γυναίκες δεν είχαν γάλα νά 
βυζάξουν τά παιδιά τους, πήγαιναν στο κρυφάγιασμα, έπιναν άγίασμα 
καί κατέβαζαν.

301. Μπουγιούκ - δερέ (Δέρκων).
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302 Νεοχώριον (Καλλιπόλεως). Εις τό άκρον τού χωρίου. (Οι
κονόμος Κωνστ. Λουίζος).

303. Νιχώρι (Μέτρων καί Ά θ ΰ ρ ω ν ) .  Κ άθε χρόνο, στη μνήμη 
της, έ'καμναν κουρμπάνι πρόβατο.

304. Νιχώρι (Δέρκων). Τοϋ αγιάσματος τάς προσόδομς επί πο- 
λυετίαν ενοσφίζοντο οΐ άγιοταφΐται κληρικοί, οί διαμένοντες εις τό 
'Αγιοταφικόν εν Νεοχωρίορ μετόχων (Μ. Γεδεών. Ε τα ιρεία  Κρητικών 
Σπουδών. Τόμ. Γ', σελ. 197).

305· Νταούτ-πασά ι ) (Κων]πόλεως). 'Αγιασμα οορεως (ίλάν άγια
σμα), ου μακράν τοϋ στρατώνος Νταούτ-πασά. (Μ. Ε. Ε.).

306. Νυμφαις (Δέρκων). Εις τό μέσον τής οδού τής άγοϋσης άπό 
τοϋ χωρίου Νυμφών προς Ά ο ιπά ν  ('Αγίους Πάντας), παρά τινα γήλο
φον. (Μ. Ε. Ε.).

307. Περίσταση (Μυριοφΰτου καί Περιστάσεως). Τό 'Αγιασμα 
μέσα στο χωριό' γιάτρευε τά μάτια.

308. Ραιδεστό· Έ ν  τώ άτμομΰλω Μ. Κωνσταντινίδου. (Ή μερ. 
Ε θ ν ικ ώ ν  Φιλάν. Κατ. 1905, σελ. 168).

309. Σαρά ι' (Βιζΰης καί Μηδείας). Στον Γαλατά, 2 χιλιόμετρα 
άπό τό Σαράι' μέσα σέ ριχό πηγάδι' γιάτρευε τά μάτια. 'Όσες γυναί
κες ήταν ταμένες, έκαναν λειτουργίες έπερναν τον παπά καί τις διά
βαζε εκεί στο άγιασμα, έπλυναν τά μάτια τους καί έπερναν άγιασμα 
στο σπίτι τους. Ό  κόσμος πολύ πήγαινε στη χάρη της.

310. Σαρακίνα (Βιζΰης καί Μηδείας). 'Υπόγειο.

311. Σαράντα Εκκλησίες· Πάνα) σέ ύψωμα' γίνουνταν στη 
μνήμη της πανήγυρις.

312. Σαφράς (Ζεφύριον) (Δέρκιον). 'Αγιασμα πανάρχαιον αγίας 
Παρασκευής' επί τώ)ν τοίχων βυζαντινοί σταυροί. Τό δλον οικοδόμημα 
μοί έφάνη τής F/, τό πολύ τής Σ Τ ' έκατονταετηρίδος. (Μ. Γεδεαόν. 
«Όρακικά». Τόμ. Ζ' σ. σελ. 16). Άρχαιότατον μνημεΐον, μάλλον τής 
είδωλολατρικής περιόδου, καταβάσιον 26 βαθμ ιδώ ν κάθοδος σκεπα- 
ζομένη διά πλίνθων λαξευτών τοιχοδομία άνευ κονιάματος, φρέαρ ά- 
βαθές εις τό βάθος τού ϋδατος (0,80) κατά τό θέρος), συντρίμματα 1

1) Εις τό βάθος τοϋ Κερατίου κόλπου, στα υψώματα Δ. τοϋ Έγιοΰπ.
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λίθινων κοσμημάτιον οικοδομών δεικνΰουσιν ότι ήν άλσος εϊδιυλολα- 
λατρικόν, μεταβληθέν κατά τον Δ' η Ε ' αιώνα εις κόλυμβον ή λούμα 
ναού, δστις έκειτο ύπερθεν' ώς λείψανον παλαιάς οικοδομής, άριστον’ 
(Μ Ι Ε ) .

313. Σηλυβριά. Στην αύλή τού παρθεναγωγείου, σέ πηγάδι’ θ ε 
ράπευε τά μάτια.

314. Σκεπαστό (Βιζΰης και Μηδείας). Μέσα σε άγριο κουρί και 
σπάνιο σέ έμορφιά με άφθονα κρύσταλλα νερά, ήτανε το μοναστήρι 
τής άγ. Παρασκευής, και στη μέση τής εκκλησίας, μπρος στο δεσπο- 
τικό, σέ πηγάδι ήτανε το πολύ θαυματουργό άγιασμα Μέσα σέ θήκη 
20X25, ήτανε τό χέρι τής άγ. Παρασκευής. Στη μνήμη της γίνουνταν 
παναγΰρι και πήγαινε δλο τό χωριό* οι Τούρκοι, για ασφάλεια τών 
προσκυνητών από τούς κλέφτες, έστελναν χωροφύλακας.Ό παπάς, αφού 
διάβαζε τό ευαγγέλιο, περιέφερε τό άγιο λείψανο μέσα στην εκκλησία 
και τό άσπάζουνταν. Κείνη την μέρα οι καλόγηροι τό γάλα τών προ- 
βάτων τό μοίραζαν στο πλήθος Τό μοναστήρι, άλλοτε, είχε πολλούς 
καλογήρους άλλα αναγκάσθηκαν από τούς κλέπτας, πού κρύβουνταν 
μέσα στο πυκνό κουρί καί έκαμναν συχνά επιθέσεις στο μοναστήρι, νά 
τό έγκαταλείψουν, πολύ προ τής Καταστροφής τό 1922.

315—316. Σκοπό (Σαράντα ’Εκκλησιών). Δύο αγιάσματα, τό ένα 
μέσα στο χωριό καί τό άλλο έξω. (Γ. Κωνσταντινίδης).

317. Σουλτάντσιφλίκι ( ΙΙρακλείας). Στη μέση τού χωριού, μέσα 
σέ καλοπεριποιημέ νο παρεκκλήσι* θεράπευε τ ί μάτια. Στη μνήμη τής 
αγίας Παρασκευής γίνουνταν παναγΰρι καί πήγαινε πολύς κόσμος. 
Τήν είχανε ζηγραφισμένη σέ μαρμάρινη εικόνα.

318. Στενίμαχο. Περί τά (3 χιλιόμετρα μακράν τού Στενιμάχου, 
εις τό μοναστήριον τής Μολδάβας αγίας Παρασκευής, άγιασμα. ’Ά λ 
λοτε ελληνικόν, έπεδικάσθη κατά τό σχίσμα εις τούς Βουλγάρους. 
1870 Ά π α σ α ι  αί έπιγραφαί του είναι ελληνικοί. (Μ. Άποστολίδης),

319. Ταϊφίρι (Καλλιπόλεως). ’Ολίγον έξωθεν τού χωρίου, ένθα 
εγίνετο παράκλησις τή 26η ’Ιουλίου. (Οικονόμος Κωνστ. Λουίζος).

320. Τεπερι-κιοΥ (Δέρκων).

321—322. Τζαντώ ('Ηράκλειας). Δύο αγιάσματα' τό ένα στύν 
κάτω μαχαλά, κατέβαινες τρία σκαλοπάτια" θεράπευε τά μάτια.

323. Τοακήλι (Μετρών καί Ά θΰρω ν).  Δυτικά τού χωριού.
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324. Τσιφλί-κιοΥ (Δέρκων). 'Αγιασμα και εκκλησία* την μέρα 
της γιορτής της, πήγαιναν κάθε χρόνο, ένα καλάθι, σταφύλια στήν 
εκκλησία.

325. Τσομπάν Άγιασμα (Κων]πόλεω). (Ποιμένος Άγιασμα)· ου 
μακράν τής Ζωοδόχου Πηγής, υδραγωγείου λείψανον άνήκοντα εις 
τινα μονήν ίσως. (Μ. Ε. Ε.).

326. Τυρολόη (Τυρολόης καί Σιρεντζίου). "Εξω στους μόλους το 
άγιασμα* στη μνήμη τής αγίας Παρασκευής γίνουνταν παναγύρι, βα- 
στοΰσε τρεις μέρες καί το έλεγαν νυφοπάζαρο* εκεί οί νέοι έβλεπαν 
τις νέες καί έστελναν τά προξένεια. Ανήμερα σκοδνουνταν πολύ πρωί, 
πήγαιναν στο αμπέλι, γέμιζαν ένα καλάθι σταφύλια καί τά πήγαιναν 
στην εκκλησία, ό παπάς τά διάβαζε καί .μοίραζε σ’ δλους ένα μικρό 
τσαμπάκι καί φιλούσαν το χέρι του, δπως δταν μοίραζε το άντίδωρο.

Π ά σχα . (Ά γ ιά α μ α τα  3).

327. Μικρό Τσεκμετζέ (Δέρκων). Ά γιασμα  τής Άναστάσεως. 
'Η  εις αυτό συρροή τού πλήθους έγίνετο κατά μέγα μέρος το Πάσχα. 
Τό άγιασμα παλαιότατον, έκρινα διασκευασθέν προ τής Θ' έκατονταε- 
τηρίδος. ΕΙς τό άγιασμα, πρό τίνος έκλιπόν, οδηγεί καταβάσιον δέκα 
πέντε περίπου βαθμιδών. (Μ. Γεδεοόν. «Θρακικά». Τόμ. Θ', σελ. 108).

*

328. Ασκό (Τυρολόης καί Σιρεντζίου). Τό άγίασμα τής Μηλω
τής τό είχανε για τά μάτια* γιόρταζε τήν δεύτερη μέρα τού Πάσχα· 
"Ητανε μι συ όίρα μακρυά από τον μερά ι ) τής Ασκός προς τήν Μαύρη 
θάλασσα* έπερναν άγίασμα τό θύμιαζαν γρηές καί τό έκρυβαν γιά τον 
ματόπονο.

329. Κονομειό (Σηλυβρίας). Τό κρυφάγιασμα ήτανε κρυφό καί 
δυσκολεύουνταν κανείς νά τό βρή’ γιόρταζε τήν τρίτη μέρα τού Π ά 
σχα καί γίνουνταν παναγύρι. Γιάνισκε τά σπειριά* τά ά'λοιφαν με λά
σπη, πού γίνουνταν από τό Ά γίασμα  καί θεραπεύουνταν. Λάσπη ή 'Α 
γιασμα δεν έκαμνε νά πάρης σπίτι σου.

Ά π ό  τις Επιβάτες, δ Λιμπέρης έβγαλε σπυριά, ύπέφερε χρόνια, 
κανείς γιατρός δεν μπόρεσε νά τον γιάνη, είδε στον ύπνο του νά 1

1) Βοσκή,
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πάγη στο Κρυφάγιασμα και θά  γίνει καλά. Πέρνει λάδι καί κερ'ι καί 
πάγει μέ πίστη, τά άλοίφει μέ λάσπη τοΰ Κρυφάγιασμα καί δλα 
πέρασαν.

'Αγίου Πνεύματος, {'Αγιάσματα 3)

330. Γιοβαλή (Βιζΰης καί Μήδειας). Τό 'Αγίασμα τ ’ άϊ Πνέμα 
γίνουνταν μεγάλο παναγΰρι1 πήγαιναν μέ τ' αμάξια από τά γύρω χω
ριά μέ τά φαγητά τους καί μέ μουσικές διασκέδαζαν.

331. Μάδυτο (Καλλιπόλεως). Εις τάς υπώρειας του όρους Κα- 
λαμά, προς τό μέρος των Κοίλων, όπου ύπήρχον αί λεγόμεναι Σπη- 
λιαϊς τοΰ Χρίστου καί τής Παναγίας. ’Ενταύθα ύπήρχεν, ως φαί
νεται εις παλαιοτέραν εποχήν έξωκκλήσιον, κ α θ ’ όσον καί ερείπια 
σάιζονται. ’Εκεί οϊ νεώτεροι σκαρφαλάινοντες καί εισερχόμενοι εντός 
αυτών, ελάμβανον χώμα από την σπηλειάν καί έκαμνον μέ τον σίελόν 
των πηλόν, έναποθέτοντες αυτόν σταυροειδώς εις τό μέτωπον. Τούτο 
ήτο κατάλληλον φάρμακον δεα. τον κεφαλόπονον. (Οίκονόμ,ος Κωνστ. 
Λουίζος).

332. Στράντζα (Τυρολόης καί Σιρεντζίου). 'Αγίασμα τ’ άϊ Πνέμα.

’Αγίας Σολομονής. 1 Αύγουστου. (°Αγίασμα 1).

333. Περίσταση (Μυριοφΰτου παί Περιστάσεως). Α γ ία ς  Σολ,ο- 
μονής αγίασμα.

Αγίου Σπυρίδωνος. 12 Δεκεμβρίου. {'Αγίασμα 1)

334. Περίσταση (Μυριοφΰτου καί Περιστάσεως). Τό αγίασμα 
ήτανε μέσα στο χωριό1 γιάτρευε τ ’ αφτιά καί τον λαιμό.

Στεφάνου Πρωτομάρτυρος. 2 Αύγουστου. {'Αγίασμα 1)

335. Ξάστρο (Σηλυβρίας). ’Έξω από τό χωριό, σέ ωραία υψηλή 
τοποθεσία, άπ’ όπου φαίνουνταν ή Προποντίδα' τό αγίασμα, ο άγιος 
Στέφανος, θεράπευε τά μάτια καί είχε αρκετά αφιερώματα. Στις 2 
Αύγουστου πανηγύριζαν οί Ξαστρινοί1 από τό πρωί πήγαινε όλο τό 
χωριό, εκεί μαγέρευαν, τά όργανα έπαιζαν, χόρευαν καί γυρνοΰσανε 
αργά τό βράδυ.
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Ταξιαρχών. 8 Νοεμβρίου, CΑγιάσματα 3).

336. Ξάνθη. Τό μοναστήρι ό Ταξιάρχης, ήτανε σε βουνό σέ ω
ραίο μέρος" στην αυλή έτρεχε σά βρύση τό Ά γιασμ α ' στη μνήμη του 
πήγαιναν πολλά χαρίσματα. Στο μοναστήρι ήτανε και ορφανοτρο
φείου άγοριών.

337. Ρ α ιδ εσ τό -  Ε ντό ς  τής πόλεως (Ήμερ. Ε θ ν ικ ώ ν  Φιλανθρ. 
Καταστημάτοον, 1905, σ. 168).

338. Τ α 'ι ’φ ίρ ι  (Καλλιπόλεως). Εις άπόστασιν 15 λεπτών, άνα- 
τολικώς τής κωμοπόλεως, ένθα έγένετο παράκλησις τή 8η Νοεμβρίου. 
(Οίκον. Κωνστ. Λουίζος).

Των αγίων τεσσαράκοντα Μαρτύρων. 9 Μαρτίου. ("Αγιασμα 1).

339. Μέτραι. ’Έξω άπό τις Μέτρες περί τό χιλιόμετρου, επάνω 
στο δρόμο πού πήγαινε προς τό Όκλαλί-Καρατζά-κιοι ήταν τό άγιασμα 
τ ’ άϊ Σαράντη' γιόρταζε των 40 Μαρτύρων έβγαινε άπό πηγή ά φ θ ο 
νο καί δροσερό' απ’ αυτό ποτίζουνταν 6 εκεί πλησίον λαχανόκηπος.

Α γ ί α ς  Τριάδος. (*Αγιάσματα 12).

340. Άρμενοχώρι (Δέρκων). Γίνουνταν παναγύρι' είχαν καί 
εκκλησία τής αγίας Τριάδος.

341. Επτά Κουλάδες (Έπταπύργιον) (Δέρκιον). ’Έξα) άπό τήν 
Μελανδησίαν πύλην (Μεβλεβή χανέ καπού). (Μ Γεδεάιν, «Εκκλησια
στική Α λήθεια» , 1918, Ά πρ . 80, σ. 52).

342. Λίτραις (Δέρκων).

343. Μήδεια (Βιζύης καί Μήδειας). ’Έξω άπό τήν Μήδεια στο μο
ναστήρι τού αγίου Νικολάου μέσα στήν μονόλιθο βυζαντινή εκκλησία, 
ήτο τό σπουδαίο άγιασμα τής αγίας Τριάδος' κάθε χρόνο στή μνήμη 
του γίνουνταν μεγάλη πανήγυρις καί πήγαιναν πολλοί άπό μακρυνά 
χωριά.

Τό Μοναστηριού ό άγιος Νικόλαος εύρίσκεται 2 χιλιόμετρα έξω
θεν τής Μήδειας προς Δ. αυτής, είναι σκαλισμένου κάτωθι δασώδους 
βράχου με πρόσοψη περίπου 70 μέτρα καί βάθος 50, καί διαιρείται εις 
πέντε διαμερίσματα. Εις έν τών διαμερισμάτων τούτων καί δεξιά τφ
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εισερχόμενη), εΰρίσκοντο πέντε τάφοι σκαλιστοί και εντός αυτών ΰπήρ- 
χον κόκκαλα' κατά την γνώμην των προγόνων μας, ταΰτα άνήκουσι εις 
τους κτιτόρας τοΰ μοναστηριού. ’Ά ν ω θ εν  των ταφούν τούτων, εις ένα 
έ'καστον εξ αυτών, ευρίσκονται προτομαί κεφαλών σκαλισταί εις τούς 
τοίχους' κατά πάσαν πιθανότητα τα έν αυτή κόκκαλα άνήκουσιν αΰ- 
τοΐς. Ά ν ω θ ε ν  της εισόδου τοΰ διαμερίσματος τών τάφων, υπάρχει α
ριθμός τις, μόλις διακρινόμενος 1417 η 1477. Κατά την γνώμην όμως 
Γερμανού αρχαιολόγου, έπισκεφθέντος την Μήδειαν προ 50 ετών, το 
μοναστηριον ή το έργον τοΰ 9ου αίώνος.

Κατά το 1847, επί μητροπολίτου Πλάτωνος, παρουσιάσθη αυτφ ή 
δεκαεπταέτις νεάνις Κατίνα ’Αναγνώστη Ά λμπάνη  καί άνέφερον εις 
αυτόν, δτι επί σειράν νυκτών παρουσιάζεται αυτή γέρων μέ λευκήν 
γενειάδα καί την προτρέπει νά μεταβή εις τον μητροπολίτην καί τον 
υποδείξει δτι εις όρισμένον μέρος έκτος τής πόλεως υπάρχει εκκλησία 
τοΰ αγίου Νικολάου. Ό  αείμνηστος Πλάτων παραλαβών αυτήν καί 
συνοδεία δυο δημογερόντων μετέβήσαν εις τό παρά τής νεάνιδος ύπο- 
δειχθέν μέρος, ήτις δι’ όραματισμοΰ καθώρισεν τό ακριβές σημεΐον τής 
κυρίας εισόδου τοΰ Μοναστηριού. Εις αυτό τό μέρος τοΰ βράχου, ή 
νεάνις έβλεπε τό σημεΐον τοΰ σταυροΰ, χωρίς οί άλλοι νά βλέπουσι 
τίποτε. Την έπομένην, ό μητροπολίτης έλοβε τήν άδεια τής τουρκικής 
Κυβερνήσεως καί ήρχισεν ή εργασία τής άποχωματώσεως τή επιστασία 
τοΰ ίδιου μητροπολίτου καί τή καθοδηγήσει τής Κατίνας.

Μετά παρέλευσιν ημερών, εΰρέθησαν προ τής κυρίας εισόδου τοΰ 
μοναστηριού καί τέλος μετά πολλούς κόπους καί έξοδα, τό πλεϊστον 
τών οποίων κατέθεσεν εξ ιδίων του ό μητροπολίτης, κατόρθωσαν ν ’ 
άποπερατώσωσι τό έργον. Εΰρέθησαν εντός μιάς εκκλησίας, μετά τοΰ 
ίεροΰ, τής αγίας Τραπέζης, κάτιοθι τής οποίας εΰρίσκετο προτομή εκ 
μαρμάρου τοΰ αγίου Νικολάου, τό άγιον ποτήριον επίσης εκ μαρμάρου 
σκαλιστόν, μέ αναλόγια, αρχιερατικόν θρόνον καί ολίγα είσέτι ιερά 
σκευή, δλα εκ μαρμάρου 1).

Ό  μητροπολίτης μετά τό πέρας τής εργασίας, ωκοδόμησε μονα
στηριού έξ 9 δωματίων καί 32 κελίων διά τοΰ προσκυνητάς, φσΰρνον 
κτλ Τό μοναστηριον είχε περιουσίαν, δάσος περί τά 2.500 στρέμματα 
καί περί τά 80 αγρούς, αμπέλια καί καρποφόρα δέντρα.

Καίτοι ή Κατίνα είχε παραγγελίαν παρά τοΰ παρουσιασθέντος

1) Πάντα ταΰτα τό 1912 οί Βούλγαροι τά μετέφερον είς τό έν Σόφια 
μουσεΐον.
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κατ’ οναρ νά μην υπανδρευθή, διότι εν έτος μετά τον γάμον της θά  
άπέθνησκεν, εν τούτοις οι γονείς της, παρά την συγκατάθεσίν της την 
υπάνδρευσαν μ ε θ ’ ενός νέου έκ Φαναριού του Βοσπόρου, δστις μετά 
τον γάμον παραλαβών την σύζυγόν του έφυγεν εις Φανάριον ο
πού μετά εν έτος εγέννησεν άρρεν, φέρον εις τό μέτωπόν του στέφα
νον και εντός αυτοϋ την εικόνα του αγίου Νικολάου, αμέσως τό εβά- 
πτισαν και τό ονόμασαν Νικόλαον. Μετά τό μυστήριον μήτηρ καί τέ- 
κνον άπέθανον καί ετάφησαν εις τον αυτόν τάφον. Τά οστά των, ευ- 
ρίσκοντο εις τό οστεοφυλάκιου τοΰ Φαναριού μέχρι τού διωγμού. (’Εμ
μανουήλ Λογοθετίδης).

344. Μιχαλίτζι (’ Αδριανουπόλεως). Παρά την μονήν τής αγίας 
Τριάδος, επί υψηλου βράχου έχοντος θόλον φυσικόν, κεΐται τό άγια
σμα, εις δ ου μόνον έκ των πέριξ κωμών, αλλά καί εξ αυτής τής Ά -  
δριανουπόλειος συρρέουσι πλήθη ασθενών καί προσκυνητών καί πα- 
νηγυρίζουσι πομπωδέστατα' τελούνται προς τοις άλλοις καί γυμνικοί 
αγώνες. (Γ. Λαμπουσιάδης. Περί των παρ’ ήμιν αγιασμάτων. Νεολό- 
λου Εβδομαδιαία Έπιθέώρησις 13" 1839, σελ. 422—4).

345. Ναιπ-πιιοΥ (Δέρκων) —346. Ραιδεστό. Έ ν  Έσκί Μέγγενε. 
(ΤΙμερ. Φιλανθρ. Καταστημάτων, 1905 σελ. 168).

347. Σποπό (Σαράντα Εκκλησιών). Μέσα στο βουνό σέ κοιλάδα* 
έτρεχε άφθονο άγιασμα* στη μνήμη του γίνουνταν παναγΰρι.

348. Σαράντα Εκκλησίες. Είκοσι λεπτά έξο) από τις Σαράντα 
Εκκλησίες μέσα στ’ αμπέλια, ήταν τό άγιασμα’ μιά γυναίκα νυπνιά- 
σθηκε καί τό ηύραν με την εικόνα τής άγιας Τριάδας' γίνουνταν πα- 
ναγΰρι.

349- Σκοπό (Σρράντα Εκκλησιών). Μεταξύ Σκοπού καί Ευκα- 
ρίου, μέσα σέ κοιλάδα' στή μνήμη του, τής Ά γ ια ς  Τριάδας γίνουνταν 
μεγάλη πανήγυρις καί διαρκοΰσε τρεις καί τέσσερες μέρες. Πήγαιναν 
από τις Σαράντα Εκκλησίες, Κουροΰ Ντερέ, Γέννα, Ευκάρυον, Σκοπό 
καί από άλλα χωριά στο άγιασμα' γίνουνταν καί αγορά Ό  δρόμος 
προς τό άγιασμα, από τήν παραμονή καί προπαραμονή, ήταν γεμάτος 
με παναγυργιώτικα αμάξια μέττις τσέργες, επάνω με χαλιά καί σεντό
νια άσπρα, με τά κρόσσια' οι προσκυνηταί πήγαιναν με τά φαγιά τους, 
τά κρασιά τους, είχαν μαζύ καί τεντζερέδες, έσφαζαν αρνιά, μαγέ- 
ρευαν, έτρωγαν, έπιναν καί εϊρχουνταν στο κέφι, διασκέδαζαν, τρα
γουδούσαν, χόρευαν με μουσικές καί βιολιά. Έστροόναν κάτο) τά χαλιά, 
τά στρώματα, έβαζαν γύρο τά μαξιλάρια κ’ επειδή πήγαιναν από διά



284 Έ λ π ι ν .  Σ τ α μ ο ύ λ η  Σ α ρ α ν τ ή

φορά χωριά συναντιούντανε συγγενείς καί γνωστοί, εκαμναν επισκέ
ψεις, κερνούσανε κρασί καί ρακί μέ διάφορους μεζέδες. Την επομένη 
τής αγίας Τριάδας έφευγαν. Τό άγίασμα φάνηκε μπρος από εξήντα χρό
νια' ώς τότε πήγαιναν στο άγίασμα τής 'Αγίας Τριάδας στο Τΰρναβο, 
τό όποιον έκτοτε έξεπεσε. (’Ιωάννης Μαγκριώτης).

350. Σπούταρι (Άδριατουπόλεωςί. Έ π ί  μαγευτικωτάτης κείμε
νον θέσεως, έχει παρ’ αυτή) καί εκκλησίδιον. (Γ. Λαμπουσιάδης Νεο- 
λόγου εβδομαδιαία. Έπιθεώρησις, Β' 1839 σελ. 422 — 4).

351. Τσακήλι (Μέτρων καί Ά θύρων). Μέσα σέ πηγάδι, γίνουν- 
ταν στη μνήμη του παναγύρι.

'Αγίας Φωτεινής τής Σαμαρειτίδος. Γ Αγιάσματα 7)

352. ’Αβάσο (Δέρκων). Εις τό μικρόν χωρίον Άβάσο έν άμπε- 
λώνι. (Μ. Ε. Ε. Τόμ. ΙΕ '  σελ. 622. Μ. Γεδεοίιν, άρθρον Κων]πολις).

353. "Αγιος Στέφανος (Δέρκων). Εις την άκραν τοΰ κήπου τοϋ 
Μεμέτ αγά, εύρίσκετο τό 'Αγίασμα τής αγίας Φωτεινής, υπεράνιο τοϋ 
οποίου έκτίσθη υπό τής φερφνύμου αδελφότητος φαρμακεΐον κοινοτι
κόν, παρέχον δωρεάν τά φάρμακα εις τους πτωχούς καί ύπεράνω αυ
τού τό πρώτον παρθεναγωγείων τής Κοινότητος περί τό 1878. (’Αθήνα 
Γαϊτάνου Γιαννιοϋ. Ε π α ρχ ία  Δέρκων. «Θρακικά». Τόμ. ΙΒ ' 1939, 
σελ. 176).

354. Δριπεία (Δέρκων), ’Ανατολικούς τής Δριπείας προς τον Καλ- 
φάν. (Μ. Ε. Ε.)

355. Έπιβάται (Σηλυβρίας). Μεταξύ Ε π ιβατώ ν καί Ξάστρου.

356 Κομοτινή (Μαρωνείας). Εις τό κέντρον τής πόλεοος, εις την 
συνοικίαν1) τοΰ αγίου Γεοσργίου 'υπάρχει άγίασμα τής αγίας Φοοτεινής, 
μέσα εις τον περίβολον τοΰ τουρκικού νεκροταφείου' περιβάλλεται μέ 
τόξον, είδος ύποστέγου. Έ π ί  τουρκοκρατίας τό προσκύνημα τοϋ αγιά
σματος δεν ήτο ελεύθερον, έν τούτοις πήγαιναν πολλοί χριστιανοί, 
Ιδίως γυναίκες καί παιδιά καί άναφταν κεριά ΙΙολλοί Τούρκοι τό 
έσέβοντο καί τό τιμούσαν. Μετά την άπελευθέροοσιν τής Δυτικής 
Θράκης, έκτίσθη εκεί εκκλησία τής αγίας Παρασκευής. (Μακαριότα
τος ’Αθηνών Χρύσανθος).

2) Ή  συνοικία λέγεται καί ’Αρμένιό διότι είχε πολλούς ’Αρμενίους.



357. Μικρό Τζεκμετζέ (Δέρκων). Παρά την του σιδηροδρόμου
γραμμήν (Μ. Ε. Ε.)

358. Σαφράς (Δέρκοον) Κυριακής τής Σαμαρείτιδος τής καί, Φ ω
τεινής αγίας, εις Σαφράν, είδος υδραγωγείου. (Μ. Ε Ε. Τυμ. ΙΕ ' ,  σελ. 
622. Μ. Γεδεών εις το άρθρον Κα>ν]πολις).

'Αγίου Χαραλάμπους, 10 Φεβρουάριου ('Αγιάσμ. 2).

359. Μικρό Τσεκμετζέ (Δέρκων). Παλαιόν υπόγειον άγιασμα, 
απέχει τής λίμνης του Μικρού Τσεκμετζέ περί τά εκατό βήματα. Τό 
άγιασμα τοΰ αγίου Χαραλάμπους έ'στι βυζαντινή οικοδομή θολωτή, 
έφ’ ής διήλθον ϊσως εκατονταετηρίδες δέκα ’Έ ξω θεν  τής εισόδου 
σταυρός άκομψος άνάγλυψος συν τφ άναγράπτφ έ'τει 1849. Τό ύδωρ 
πόσιμον, διαυγές. (Μ. Γεδεών, «Έορτολόγιον Κωνσταντινουπολίτου 
προσκυνητοΰ», Τεΰχ. I I .  σ. 227. Μεγ, Έλλ. Έ γ κ  Τ. ΙΕ', σελ. 621).

360. Χαραλαγκιονέν (Ήρακλείας). ‘Αγιασμα αγίου Χαραλάμπου.

'Αγιάσματα που έλαβον τό όνομα, ε ίτε εκ τής θέσεως 
ή έλέγοντο απλώς αγιάσματα.

361. Άδριανούπολι. Παρά τήν Άδιανουπολιν, άγιασμα Κετε- 
νετζή, επί λαμπράς .θέσεως. (Γ. Λαμπουσιάδης. Περί των παρ’ ήμϊν 
αγιασμάτων. Νεολ. Εβδομαδιαία Έπιθεώρησις Β', 1893, σελ. 422—4).

Ε νθυμ ούμ αι δτι εντός τής ’Εκκλησίας ενός των προαστείων 
’Δδριανουπόλεως μοί εδείχθη, μεταβάντι μετά τοΰ ειτα επισκόπου 
Περιστεράς, Ευσταθίου Σκάρπα, φρέαρ ώς άγιασμα χαρακτηρισθέν 
υπό τοΰ νεωκόρου (Μητροπολίτης Έλευθερουπόλεως Σωφρόνιος).

362. Καδήκιοϊ (Σηλυβρίας). Τό άγιασμα Κλίσε-μπουνάρ, απέχει 
τοΰ χωρίου 20 λεπτά. ’Ενταύθα, οΰδέν έτερον άνευρέθη ή τετράγωνος 
δεξαμενή πλήρης ΰδατος, έχουσα μήκος μεν 2,55 μ, πλάτους δε 2 μέ
τρων. ΤΙ δεξαμενή κεΐται εις βάθος 1 1]2 μ. μέχρι 2 μέτρων από τής 
ύπερκειμένης κατωφερούς γής. Ύπήρχον εκεί ερείπια τής τελευταίας 
βυζαντινής περιόδου. (Α. Κεραμευς. Ελληνικός Φιλλολογικός Σύλλο
γος. Τόμ. ΙΖ ' σελ. 66).

363. Κουρφαλή (Σηλυβρίας). Γκιαοΰρ άγιασμα, τρία τέταρτα
μακρυά από τό χωριό.

' Α π ό  τ ά  α γ ι ά σ μ α τ α  τ ή ς  Θ ρ ά κ η ς  285
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364. Μαρτινάκι 1) (Μετρών και Ά θύρων). Κιτλϊκ  3) άγιασμα. 
Κατά τα χρόνια τής σιτοδείας, όπως το 1907, το άγιασμα χάνουνταν.

365. Μεσοχώρι (Γάνου και Χώρας). Σε παρεκκλήσι, κοντά στο 
χωριό, υπήρχε μιά ορθή πέτρα πού έμοιαζε λίγο μέ κεφάλι' ή κορυφή 
τοϋ κεφαλιού ήταν υγρή, από άγιασμα πού άνέβλυζε κάτω από τήν 
πέτρα. Τό ώνόμαζαν το κεφάλι τής Μανίτσας (τής Θεοτόκου άρά 
γ ε ;). Μέ τό άγιασμα έβρεχαν τά πληγωμένα μέρη γιά θεραπεία. 
’Έ λεγαν πώς γιάτρευε τις πληγές.

366. Ραιδεστό 'Αγίασμα 'Αγιας εν Μεράδες. (Ήμερ. Ε θ ν ικ ώ ν  
Φιλανθρ. Καταστημάτουν 1905. σελ. 168).

367. Σαμακόβι (Βιζύης καί Μηδείας). Τό άγιασμα τής Ξεριζα)- 
μένης έβγαινε από τή ρίζα ενός δένδρου. (Σάββας (Καλογιαννίδης).

368. Σκοπό (Σαράντα Εκκλησιών). 'Α γίασμα τό λεγόμενον 'Α- 
γιοΰδι. (Γ. Κωνσταντινίδης).

369· Σουφλί. Ε κατό  μέτρα από τής Μονής Λαδιάς, εις τάς ύπω- 
ρείας λόφου, ύπήρχεν επιμελώς κεκαλυμένη πηγή ήν οι εγχώριοι έκά" 
λουν άγιασμα απλώς, άλλ’ ούχί επ’ όνόματι άγιου τίνος τιμώμενον 
ούτε τελετή τις εκκλησιαστική έγίνετο, όμως ήγόραζον από τήν Μονήν 
κηρία καί ήναπτον παρά τήν πηγήν. 'Ο Κος Κουρτίδης, προσέθηκεν ότι 
μία πηγή έξ ής υδρεύεται ή τέιος Μαρίνη βρύση έν Σουφλίφ ώνομ.ά- 
σθη από τού καθαρισμού αυτής υπό γυναικών άγια Μαρίνα, χωρίς ό
μως· νά λαμβάνιοσιν άγίασμα έξ αυτής.

370. Περίσταση (Μυριοφύτου καί Περιστάσεως). ‘Αγίασμα άγιας 
Λεημοσΰνης.

Π Ρ Ο Σ Θ Η Κ Α Ι

Αγίου Βλασίου. ( 'Αγίασμα 1).

371. Διδυμοτείχου. Εις μικρόν, λακκοειδή καί κατάφυτον μέρος 
έχει δυο πηγάς, πλησίον άλλήλων προερχομένας εκ των εκατέρωθεν 
υψωμάτων, εις μέρος καλούμενον Ταονκ-Γεμεζ  (Λ. Τ. =  δεν τρώγει 
όρνιθες). (Ά ρχ. Νικ. Βαφείδη). 1 2

1) Τσιφλίκι, μία ώρα Ν. A των Μέτρων.
2) Λ. Τ. ".ίί,λλ.'εΐ'ψις, στέρησις, σιτοδεία.
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'Αγίου Γεωργίου. ('Αγιάσματα εν δλφ  33)

372. Άκ-μπουνάρ ( ’ Αδριανουπόλεως). Έσΰναζον τάς παρά τό ά
γιασμα ρίζας φυτού, τάς οποίας διετήρουν εντός σακκούλας και τάς 
μετεχειρίζοντο ώς ιατρικόν.

'Αγίου Ίωάννου. ("Αγιάσματα εν δλφ 26)

373. Μήδεια. Νοτίως καί κάτω ακριβώς τής πόλεως εντός βρά
χου εις εκκλησάκι 4X 5.

'Αγίας Μαρίνης. ( "Αγιάσματα εν δλφ 6)

374. Μήδεια. Βορείως τής πόλεως.

'Αγίου Νικολάου. ('Αγιάσματα εν δλφ  4)

375. Μ ήδεια .  Ε ντός  τής ’Εκκλησίας τοϋ Μοναστηριού αγίου Νι
κολάου, εις τό βάθος αυτής- έθεράπευε χωλούς καί πυρέσσοντας.

Κ αθά γράφει ό κ. Λογοθετίδης, τό μοναστήρι άγιος Νικόλαος, 
ώνομάζετο πρότερον Κεραΰόκτικτος  ή αγία Τριάς καί άνευρέθη, επί 
Μητροπολίτου Πλάτωνος. Ειχεν ιερωμένον μοναχόν καί πολλούς εργά- 
τας, άνευ οικογενειών, καθότι ώς έλεγεν, άν εγκαθίσταντο οΐκογένειαι 
άπέθνησκυν μέλη τής οικογένειας. 'Ιερομονάχους ενθυμούμαι τον εκ 
Σαμακοβίτου πάτερ Γεράσιμον, επί έτη πολλά μονάσαντα καί ταφέντα 
εις την περίβολον, τον έκ Σκεπαστού ’Αρχιμανδρίτην Αμβρόσιον, καί 
τον εκ Σαρακίνης πάτερ Φωτεινόν. Κώδιξ ούδείς εύρέθη.

Ή  μονή εινε εκτισμένη εντός βράχου, καί εις βάθος τουλάχιστον 
15 μέτριον, καί άνο^θεν αυτών υπάρχει δάσος, κατά τό πλειστον φλα
μουριές καί φουντουκιές. 'I I  Μονή έπανηγύριζε την Δευτέραν τής 
Πεντηκοστής, επί δυο ημέρας. Οι προσκυνηταί διενυκτέρευον εις τά 
κελλία καί τό Η γουμενε ίον  τό όποιον είχε 16 μεγάλα δωμάτια κα
λώς επιπλωμένα. Ειχεν ιδιόκτητον περιουσίαν άπό δάση καί αγρούς 
καί πυλλάς δωρεάς εις είδος καί εις χρήμα άπό διαφόρους πλοιάρχους 
ξένους καί πατριώτας, καί πολλοί Τούρκοι πλοίαρχοι οι όποιοι ήρχοντο 
εις την Μήδειαν διά νά φορτιοσουν κάρβουνα καί ξυλείαν, ή καί λόγφ 
τού καιρού ήναγκάζοντο νά έλθουν στον λιμένα, εθεώρουν υποχρέω
σών τιον νά μεταβούν στύ Μοναστήρι φέροντες μαζυ των καί έν δο- 
χειον ελαίου.
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Ή  Μήδεια εινε κτισμένη επί ενός βράχου 150 μ. άνωθεν τής θ α 
λάσσης, καί γΰρωθεν αυτής υπάρχουν τείχη Βυζαντινά καί ουδείς 
δύ-ναται νά είσέλθη ή νά έξέλθη έκτος από τάς δυο θυρας, αί όποιαι 
εύρίσκονται στο δυτικόν μέρος αυτής, εξ ού καί συνδέετιΛ διά τής 
ξηράς' είνε σχεδόν χερσόνησος. Ιΐρός Α. θάλασσα, Ν. ποταμός Καζά, 
Β. ποταμός Παποότς, προς Δ. ξηρά, δπου καί εύρίσκεται ό άγιος Νι
κόλαος.

Δι’ αγιάσματα τής  Θ ράκης  καί γενικώς έχουν γράψει κ α θ ’ όσον 
γνωρίζω :

Μανουήλ Γεδεών. Λείψανα Βυζαντινών ναών εν τοΐς 'Αγιάσμασι. 
«Νεολόγου Εβδομαδιαία ’Επιθεοόρησις». Τόμ. ΙΓ , 1893, σελ. 144— 5, 
161— 5.

Ελευθέριος Ταπεινός. Τά αγιάσματα ως λείτβανα αρχαίων ναών. 
Αυτόθι σελ. 186—8.

Ί .  Μηλιόπουλος. Τά αγιάσματα ώς. λείψανα αρχαίων ναών. Αυ
τόθι σελ. 224— 5.

Γ. Λαμπουσιάδης 1). Περί τών παρ’ ήμίν αγιασμάτων. Ά νακοί-

1) Ό  Λαμπουσιάδης είς τήν άνακοίνωοίν του λεγει : «Δΰναταί τις -ν' άνευ
ρη πολλαχοϋ και πλέον τών τριακοοίων έν τε τη Ά δριανουπόλει  καί τοΐς πέ- 
ριζ, διά τοΰ χριστιανικού ονόματος άγιάσμαλάρ καί π α ρ ’ αυτών τών μή χριστι
νών προσωνυμουμένων». Ά λ λ ’ ό Κ. Κουρτίδης, Ά δριανουπολίτης, ιατρός καί 
Θρακολόγος, είς προφορικός του ανακοινώσεις, Ισχυρίζεται άντυθέτως δτι αγιά
σματα δεν ύπήρχον είς τήν ’Αδριανούπολιν καί τά πέριξ είμή έν ή δύο. Ό  
μητροπολίτης Έλευδερουπόλεω ς Σωφρόνιος παρατηρεί, δτι ό Κ. Κουρτίδης εκ
λαμβάνει τά αγιάσματα ώς τής επισήμου εκκλησίας ιδρύματα καί διά τοΰτο 
αμφισβητεί τά υπό Λαμπουσιάδου καί Κωνσταντινίδου άναφέρόμενα ώς π ρ α γ 
ματικά·, Π αραδοξότερον είναι δτι ό κ. Κ. ισχυρίζεται,  δτι τά υπό τών Τούρκων 
κατοίκων τουρκικών χωρίων Σουφλίου καί Ά δριανουπόλεως, διά τής ελληνικής 
λέξεως αγιάσματα- καλούμενα ούδεμίαν χριστιανικήν προέλευσιν προδίδουσι·, 
ένφ  έν τούτοις δ Χριστιανισμός έκυριάρχει μέχρι τής τουρκικής κατακτήσεως, 
βεβαίως είς δλην τήν Θράκην, τά δέ περί ου ό λόγος χωριά ή εΐχον κατοίκους 
χριστιανούς έξισλαμισΌέντας τότε καί έκτουρκισδέντας ή καί αν τυχόν τινά έζ 
αύτάν· ε ΐ χ ο ν  έρημωθή διά τών αλλεπαλλήλων σφαγών, διέσωζον δμως πάντως 
τόπους προσευχής, έστω έν έρειπίοις* ταΰτα ήρκουν βεβαίως είς τούς έπήλυδας 
προς ύπόμνησιν καί διαιώνισιν τής σχετικής άναμνήσεως. *Η άναζήτησις άρα 
τών τοιούτων έν τουρκικοΐς συνοικισμούς αγιασμάτων διπ?>.ήν έχει τήν σημα
σίαν. Ά γ ια σ μ α  δσον έμοί γνωστόν ή ’Εκκλησία γνωρίζει μόνον τήν Ζωοδόχον 
Πηγήν τής Κωνσταντίνου' αλλά καί διά τοΰτο δέον νά σημειωΌή δτι τήν Πα-



σις tfj έν Κων]πόλει εταιρεία των Μεσαιωνικών ερευνών. Αυτόθι 
422— 24.

Δημήτριος Καλέμης. Τα αγιάσματα ώς λείψανα αρχαίων ναών· 
Αυτόθι, σελ. 546—7.

Κακαβάς. Τό λοϋμα τής Θεοτόκου του Άραβίνδου και τά αγιά
σματα παρ’ ήμΐν. Αυτόθι, σ. 36 1 — 5, 381—4.

Ξενοφών Σιδερίδης. Περί τών έν Γαλατά αγιασμάτων. «Εκκλη
σιαστική ’Αλήθεια». Τόμ. K.V 1901.

— ΙΙερί τών έν Γαλατά αγιασμάτων. «'Ελληνικός Φιλολογικός 
Σύλλογος» 1907. Τόμ. 29ος, σελ. 241—8.

Κ. Χουρμουσιάδης, Τό Τσακήλι. «Θρακικά» Τόμ. 9ος, σ. 336—8. 
R. Jan  in. «Echos d ’Orieiit». Τόμ. 30ος 1939, σελ. 182.
Μ. Γεδεών. ΙΙαλαιάς εύωρίας Θρακφα κέντρα. «Θρακικά». Τόμ. 

Ζ' 1936, σελ. 16.
— Κων]πόλε(ος αγιάσματα Θρακικά. «Θρακικά». Τόμ Θ ' 1938, 

σελ. 101—21.
— Μεγάλη Ελληνική ’Εγκυκλοπαίδεια. Τόμ. ΙΕ ', σελ. 621—624, 

άρθρον Κο>ν]πολις.
Γ. Σωτηρίου. «Πρακτικά Χριστιανικής’Αρχαιολογικής Εταιρείας». 

Λουτρώνες και αγιάσματα έν ’Αττική Τόμ. Γος 1938, σελ. 85.
— Χριστιανική Βυζαντινή αρχαιολογία. Τόμ Α' 1942. ‘Αγιά

σματα Λουτρώνες, σελ. 224—234'
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ρασκευήν τής Δΐ’ακαινησίμου, τό Πεντηκοστάριον όμιλεΐ περί Έ  γ κ α ι ν ί ω ν  
τοΰ ν α ο ί - διά δέ την άκολουύίαν ταύτης, πονηθε ΐσαν υπό Νικηφόρου Καλλί- 
στου, λέγεται αυτόθι ότι μή έχουσαν θέαιν έν τφ  Πεντηκοσταρίω καταχωρίζει 
έν αύτφ έκ σεβασμοί προς τήν Παναγίαν. Ό  σεβασμιώτατος μητροπολίτης 
πρώην Χίου Πολύκαρπος, οστις έποίμανε έπί ένδεκαετίαν τήν έπαρχίαν Ά δρ ι-  
ανουπόλεως, είς τόν όποιον άπετάθην  έρωτώσα σχετικώς, είχε τήν καλοσύνην 
νά μέ γράψη : « 'Αγιάσματα υπό τήν ιαματικήν έννοιαν, δεν ΰπήρχον έν τή 
Ά δριανουπόλει  καί τοϊς πέριξ, ώς δέχεται δ πολύτιμος φίλος ιατρός κ. Κ. 
Κουρτίδης. Etc τήν ύπα ιθρον  καί μάλιστα είς τά ανατολικά χωρία τής Ά δρ ι-  
ανουπόλεως (Όρτακτσή κλπ ), αγιάσματα εκαλούντο υπό τών γεωργών καί τών 
μικροποιμένων τά είς τά διάφορα μέρη τής χιόρας ευρισκόμενα φρεάτια πόσιμα 
ύδατα, τά όποια  βεβαίως ήσαν αρκετά καί ταϋτα ασφαλώς θ ά  ειχεν ύ π ’ όψιν 
του ό αείμνηστος Γ. Λαμπ ωσίάδης. Είς τόν ιερόν ναόν τόν κείμενον εντός τοΰ 
άστεως καί ακριβώς απέναντι τοΰ ΙΙύργου τοΰ Τσιμισκή, είς τό σήμερον Ά μ π α -  
τζηλάρμπαση, ανατολικούς, υπήρχε κατά παράδοσιν πάντοτε, ιαματικόν άγιασμα, 
ά λ λ 'ό  ναός οίκος άμα τή καταλήψει μετετράπη είς τέμενος καί γνωρίζεται 
σήμερον μέ τό όνομα Οΰτς σερεφλί.

0  ρ <f η  ι η  ά Ι Η ' . 19
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Ευχαριστώ δλους και δλας διά την προθυμίαν μ ε θ ’ ής μέ έδωσαν 
πληροφορίας διά τά αγιάσματα τής πατρίδος των. Διά νά γίνη δ κατά
λογος πληρέστερος, έσταχυολόγησα και δσα ετυχε νά συναντήσω δι’ 
αυτά, εις βιβλία και περιοδικά. Έκτος των άναφερθέντων, θά  υπήρχαν 
βεβαίως και άλλα' εύχομαι όπως άλλοι τον συμπληρώσουν. Νομίζω 
δτι ουδαμοϋ τής ελληνικής γης ύπάρχουσι τόσα αγιάσματα δσα εις 
την Ά ν .  Θράκην. Οί ευσεβείς Θράκες και ιδίως αί Θράσσαι διετήρη- 
σαν, καί πιστά παρέδωσαν εις τάς επερχομένας γενεάς τάς ίεράς παρα
δόσεις, τους θρυλλους, τά ήθη και έθιμα τά όποια παρέλαβαν άπο 
τους προγόνους των. Τώρα εκεί τά αγιάσματα δεν σκορπίζουν πλέον 
εις τους πιστούς την θείαν των δύναμη καί χάρη, ευλαβές χέρι δεν 
άνάφτει την καντήλα τισν καί τό κεράκι δεν φέγγει εμπρός στοΰ άγιου 
την χλωμήν εικόνα.

ΕΛΠΙΝΙΚΗ Σ Τ Α Μ Ο Υ Λ Η  Σ Α Ρ Α Ν Τ Η

Π Α Ρ Ο Ρ Α Μ Α Τ Α

Σε λ. 226 στίχ. άνωθ.. 14 αντί ννναικες άνάγ. γυναίκες
» 227 » 15 » πνκον » πυκνόν
» 230 » 26 » δ ισκέδαζαν » διασκέδαζαν
> 231 6 » φνλακε » φύλαγε

233 » 27 » Mordtman » ό Mordtman
235 » 2 » καντά » κοντά

» 237 » 18 » τά κέρατα » ατά κέρατα
» 250 » 11 » σπηλειά » σπηλιά
» 251 » 9 » γιόρταζαν γιόρταζε
» 253 » 9 » άγριανταφμλ λι'ες » άγριοτρι α ν  τα  

[φυλλιες
» 254 » 5 » τνς της
» 267 » 17 » σηχνα » σίχνα
» » » 26 » μνηφόρια μνημόρια
» 269 L2 » και » κεϊ

271 » 21 » πλάτανα » πλάτανο
» » » 29 » τη » στη

Των άλλων τυπογραφικών λαθών, ευκόλως άλλιοστε έννοουμένων, 
ή διόρθωσις άφίεται εις την επιείκειαν τών αναγνωστών,



ΓΛΩΣΣΑΡΙΟΝ ΑΥΔΗΜΙΟΥ ‘)

Άβασκαάούρα  (ή) = Τ ό  επί των ζώοιν κρεμάμενον φυλακτό προς 
αποτροπήν από τήν βασκανίαν.Τούτο ήτο γαλάζιαι χάνδραι ή χαμαγλί 
(ΐδε λέςιν).

άγονοκάτ’κα (ούδ. πλ.) =  είδος σταφυλών, πού ωρίμαζαν ενωρίς.
άγρίδα (ή) =  αγουρίδα.
άάαλονοα (ή) =  είδος αϊγός.
άλενρόγαλο =  (ούδ.) ψαγητόν. Κατεσκευάζετο μέ γάλα, αλεύρι, 

βούτυρο ή και αυγά.
άλχψη — (θηλ.) πήτα μόνον μέ αλεύρι καί χωρίς ζύμην. Τήν έσυ- 

νήθιζον πολύ οί μυλο.)θροί.
αλογάκι (τό) =  ακρίδα.
άλογόμγες (αί) =  αλογόμυγες. ‘Υπήρχε ή πρόληψις δτι ό άνθρω

πος εις τον όποιον έκάθητο, θά  έλάμβανε ειδήσεις ή θά  έβλεπε συγ
γενικόν του πρόσωπον πού απούσιαζε.

άνεβρίδα (ή) =  ό εντός τοΰ κουκουλίου μεταξοσκώληξ, πριν γίνη 
πεταλούδα.

ανεβάζω =  βιάζω, επισπεύδω. «Πέστνα ν ’ avagaorfi»' έλέγετο 
συνήθως δταν εζύμο^ναν* νά βιασθή, διότι ό φούρνος ήτο έ'τοιμος.

άνεμ (θηλ.) — 1.) μεγάλος τροχός διά τού οποίου έκινούντο αί μυ- 
λόπετραι τού νερομύλου. 2) Ή  συσκευή διά τής οποίας εκουβαριάζετο 
τό νήμα.

άνιμοοφονρ =  Ούτω έλέγετο δταν ό άνεμος περιέστρεφε τήν 
χιόνα καί τήν έσήκωνε υψηλά.

άττατάδα =  τό κάτω μέρος τού \|;ωμιού εντός τού οποίου είσεχώ- 
ρουν μικρά κάρβουνα καί στάκτη.

άριμ =  άρμη, ήτοι νερό καί άλας. Έχρησιμοποιειτο εις τήν κά- 
λυψιν τυρού, έλαιών καί ψαριών τοΰ βαρελιού. 1

1) "Ορα Σ. στ' 324—334 ΙΣ Τ ' Τόμου.
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άτοίκΐκο =  (ούδ.) λ. τ. ανοικτόν. Κυρίως τό ανοικτόν κυανοϋν. 
αυγοτάραχο =  (ούδ.) φαγητόν. Κατεσκευάζετο μέ καταστόν, αυγά, 

γάλα και βυύτυρον.
άφσά —  (θηλ.) οί ξηροί βλαστοί και τά έναπομένοντα φύλλα από 

την τροφήν των μεταξοσκωλήκων. Συνήθως εις τον πληθυντικόν ; 
άφοές.

Βα γιό, τό =  ή Κυριακή των Βα'ίων.
βαάε (ό) =  προθεσμία λ. τ. «νΗ ρ τ ’ δ βαδάές τ'», «ώς αυτόν ηάα- 

γε δ βαάες τ’». Έλέγετο εις τινας περιπτώσεις θανάτου.
βελονίτοα (ή) =  βελόνη μετρία, μεγαλύτερη από βελόνη. Έχρη- 

σίμευε διά νά ράπτουν τά επικαλύμματα των εφαπλωμάτων κ. ά.
βεράνχκο (τό) =  1) ’Επί οικίας’ παλαιά. 2) Έ π ί  ζώου’ ΰβρις, ώς 

νωθρόν.
βζάκΐ (τό) =  πήλινον άγγεΐον ύδατος, τό οποίον ειχεν εσωτερικόν 

σωλήνα καί ήδΰναντο ευχερώς νά πίνωσι, βυζαίνοντα, τά μικρά παι
διά. Κατεσκευάζοντο εις Σχολάριον.

βιλτες =  (άρσ.) γλύκισμα. Έ γένετο  μέ μούστο καί καταστατό (νι- 
σαστέ) καί έρριχναν επάνω κανέλλα, ζάχαρι, καί καρύδι τριμμένο.

βοντρένια καί βοντρίνια =  (ούδ. πλ ) γλύκισμα’ έπροσφέρετο κατά 
τάς έορτάς καί εστέλλετο ώς δώρον (ξτέλα). 

βακάμ  (τό) =  είδος βαφής. 
ϋακρένιος— via— n o  =  δοχεΐον εκ χαλκού.
βατζάς (δ) =  λ. τ ’Άνοιγμα τής οροφής εκ τού οποίου άνήρχοντο 

εις τήν σκεπήν προς επισκευήν των κεράμων ή έν καιρω πυρκαϊάς. 
ϋεζεστένΐ =  ύφασματοπωλεΐον.
βλαμακαρόνισ. =  (ούδ. πλ.) γλύκισμα. Έπροσφέρετο κατά τάς 

εορτάς καί εστέλλετο δώρον (ξτέλα).
βλαστρώνω =  έμπλαστρώνω, θέτω έμπλαστρον. Μέΐαφ. τον επέ- 

πληξεν αύστηρώς. «Άά dov εϊδα, τους βλάοτρωοε σταοι βριοζιες» =  
ήρχισε νά τον ύβρίζη.

βλιάκος =  (άρσ.) 1) φαγηγόν ευτελές. 2) φαγητόν πού άπετύγ- 
χανεν εις τήν κατασκευήν του. 

βλόρια — άγριοπατάτα.
βομβάρια (τά) =  φαγητόν. ’Έντερα γεμισμένα μέ ρύζι, έντόσθια 

καί μυρο)δικά.
βορό =  έπιπλον πολυτελείας. Ε π ’ αύτοϋ υπήρχε καθρέπτης. 

δύο πολυτελείς λάμπαι, φωτογραφίαι κ. ά -
βουραζάνΐ =  (ούδ.) μουσικόν πνευστόν δργανον, είδος σάλπιγγάς.
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δονρϋοντΰέλΐ καί κονρκοντοελχ — (ουδ.) Ό  κόκκος τής χαλάζης.

Γάβανος =  (άρσ.) 1) μικρόν δοχεΐον (βάζο). 2) τό φαγητόν (ρυζό
γαλο ν ή άλλο τι), πού έστέλλετο εις τάς λεχώνας από φίλας καί συγ
γενείς tcov.

γα'ίδαργιός (ό) =  λέξις υβριστική.
γαΐδονρσ. —  στήριγμα πού εχρησίμευε διά νά βαστάζη τά «κρε

βάτια» επί των όποιων έτρέφοντο οί μεταξοσκοόληκες.
γαλίδιά =  ή αγριοτριανταφυλλιά τό φθινόπιορον, δταν έχει τά 

γ αλί δια.
γαλίδια =  οι καρποί των αγριοτριανταφυλλιών, 
γαύρο =  είδος δένδρου μέ σκληρόν ξύλον. Γαύρος (Λεξικόν Φυ- 

τολογικόν Π. Γενναδίου).
γιαλάκΐ (τό)=μικρά δεξαμενή εντός τής οποίας ερρεεν ή κρήνη. 
γιαρμάς (ό)=Λ.Τ. τροφή των ζώων, τήν οποίαν παρεσκεύαζαν 

έκ χονδραλεσμένης κριθής καί άλλων σπόρων ή εκ πιτΰρων.
γι,κονζλεμέδες=(άρ. πλ.) γλύκισμα τό όποιον εκαμναν αί χανού- 

μισσαι τού κάμπου καί προσέφεραν εις τούς μικρεμπορευομένους, πού 
επήγαιναν εκεί.

γιουμέδια ( τά )= τό  περιεχόμενον τών στρωμάτων, προσκεφάλων 
κλπ., δταν αυτό δεν θά  ήτο μαλλί ή βαμβάκι. Κουρέλια. 

γλνκαδάκια=ε\όος χορταρικού.
&ερεμε (έπίρρ.)=άδιακόπως, μεθοδικώς. Λ. Τ.
£ιορέδκος, g ι,ορέδκΐ, g ιορέδκο=τ\ πυκνόφυλλος άμπελος καί γενι- 

κώτερα τά εύρωστα δέντρα. Έλέγοντο καί οι υγιείς κοί δυνατοί άν
θρωποι. Λ. Τ.

giona  (ή )=ειδος  αίγός.

ΔιολΙ (τό)=βι·ολί. Εις τον πληθυντικόν <5ιολιά=μουσικόν συγκρό
τημα.

άδέκΐ (τό)=μεγάλον ίγδίον. Ύ πήρχον 5 —6 τοιαύτα εις δλο τό χω- 
ρίον, κοινόχρηστα, εκτεθειμένα, εις τό ύπαιθρον, εντός τών οποίων ε- 
κοπάνιζον σίτον διά τήν παρασκευήν κολΰβων κ. ά.

ί/άεκι·ζω~=κοπανίζω σίτον εις τό άδεκέ. Ή  εργασία αυτή εγίνετο 
από δύο εργατικάς γυναίκας επ’ αμοιβή, αι όποιαι δΓ ειδικών ξύλων, 
ίστάμεναι ή μία απέναντι τής άλλης έκοπάνιζαν Ιναλλάξ τον σίτον.

άδεκόξλα (τά)= ειδ ικά  ξύλα, μέ τά όποια έκοπάνιζαν τον σΐτον 
εις τό άδέκι. ’Ή σαν  είδος ξύλινης σκαπάνης, αλλά μέ πολύ χοντρόν 
τό επάνω μέρος.
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άγοννΐ (τό)=γάμος Λ. Τ·
άένίκΐ (τό )=τό  φορτίον τής μιας πλευράς τοΰ ζώου. Κυρίως ίσό- 

βαρον φορτίον.
άλαμάς (6)=ένδυμα ανδρικόν εξωτερικόν.
dovgoQ (ό)=άπάτη" «τον εβανε στον dovgo»=xbv  έξηπάτησε καί 

τοΰ ελαβε χρήματα ή εμπορεύματα.
dovdovxl ={ούδ.) σφυρίκτρα.
άονζένια (τά)=σκεύη, δοχεία κλπ. τά όποια απαιτούνται δι’ οινο

ποιίαν, σηροτοφίαν κ. όί.

’Έ τα  = ε τ η  Έχρησιμοποιεΐτο μόνον εις τάς ευχάς «Και εις ετα 
πολλά», ελεγαν τά παιδιά όταν ετελείωναν τά κάλλαντα.

Ζαχάρτα  (τά)=ζαχαρωτά.
ζερβονλι (τό)—άνθος κυανούν.
ζονρζονρ =σβούρα, λεπτή καί επιμήκης. Κατεσκευάζετο από τά 

παιδιά καί εγ όριζε κτυπωμένη από σχοινίον ή φλοιόν, πού προσεδέ- 
νετο εις τό άκρον ενός ξύλου πού έχρησίμευεν ώς λαβή.

£πώ=συνθλίβα).

Θερμααιά  καί -&έριμ (ή)— θερμασιά, ή ελονοσία.
ϋερμασοχόρτ (τό)=χόρτον άγριον, τό όποιον, ξηραινόμενον, έχρη- 

σίμευεν ώς φάρμακον κατά των πυρετών' ϊσως κενταύριον.

ΚαγοννΙ (τό)=πεπόνι,  Λ. Τ.
καϊνης =  ό ε π ’ αδελφή γαμβρός, όταν οΐ αδελφοί ήσαν ανή

λικοι. Λ. Τ.
κακα<5ίά=(θηλ.) δένδρον μεγάλο πού εκαμνε μικρούς καρπούς, τά 

κάκαδα.
κάκα<5ο=(ούδ.) 1) μικρός καρπός με μεγάλον πυρήνα. ’Ό ταν  ώρί- 

μαζεν, ό φλοιός του ελάμβανε χρώμα βαθύτατο καφέ, προς τό μαύρο. 
Τό μεσοκάρπιον, πού έτροόγετο, ήτο χροφιατος κίτρινου καί έλάχιστον, 
συγκρινόμενον με τον πυρήνα 2) επικάλυμμα ξηραινομένης πληγής 
καί άλλα τινά πράγματα.

κακαρέτζα (ή )= τά  άπορρίματα των αιγοπροβάτα)ν. Κακαράντζα 
(Λεξ. «Πρωίας»).

καλογέρ (οί) || παιχνίδιον. Τά έμβρυα των βατράχων.
καμάς= μεγάλος  βώλος, ύάλινος ή μαρμάρινος καί χρωματιστός. 

Έχρησίμευεν ώς παιχνίδιον παιδικόν.
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κάνα (ή)==ή μέταξα, ή περί τό βομβύκιον. 
κανάρ (τό)=έντομον πολύ μεγαλύτερον τού κώνωπος. 
κάντρο = ε ικ ώ ν .  
κό,παρα (τά)=κάππαρις.
καποονλια —  (ούδ. πλ.) ξύλα μακρυά καί στρογγυλά, από φιλύρας 

με βγαλμένον τον φλοιόν, έτοιμα ώς οικοδομήσιμος ξυλεία καί δι’ άλ' 
λας χρήσεις.

καρατζένΐ [τό)=μουσικόν όργανον.
καρκατσού/Ια =  (θηλ.) παιχνίδιον διά πολύ μικρά παιδιά. 
κάστρο— έλεγε το καί ή Ραιδεστός από τά περί αυτήν γεα)ργικά 

χωρία.
κατσαρολάκΐ (τό)=πολυ μικρά κατσαρόλα. 
κατσαρόλχ (τό)—μικρά κατσαρόλα. 
καυκάκία=είδη χορταρικών. 
κεραταγιός (6 )=λ  έξις υβριστική.
κχνώ (έκκινώ)=παίρνω βράσιν. *Κίνΐαε ή τ σιρες».=πήρε βράσιν. 

Ή  λέξι είχε καί τάς άλλας της σημασίας.
κιράς (δ)=άγο)γιον, μίσθωμα. Μεταφ. ματαία άπασχόλησις, απρο

σεξία. «’Ε χ * τ αυτιά τ ’ σρο gιρά». - Δεν ακούει έξ απροσεξίας’ λ. τ. 
κιρατζης (ό)=άγωγιάτης.
κλίκια={ονδ. πλ.) γλύκισμα’ εγίνετο μέ μούστο καί αλεύρι καί 

ερριχναν επάνω τριμμένο καρύδι. Έστέλλετο δώρον (ξτέλα) μεταξύ 
των μελλονύμφων.

κνονπ  (τό)=κα)να)'ψ.
κολοκΐΰ·όόωρα (τά )= τά  ριτσέλια από κολοκύθι. 
κολοκίϋολονλονδα (τά)— τά άνθη των κολοκυθιοάν. 
κοπανίδα (ή )—ειδικόν ξύλον μέ τό όποιον έκοπάνιζον ρούχα, πού 

έπλυναν.
κορακοζώνΙ=μακρόβιος. ’Από τό κόραξ καί ζωή. 
κορδέλλες·={ϋ-τ]λ. πλ ) γλύκισμα. Έπροσφέρετο κατά τάς εορτάς 

καί εστέλλετο καί δώρον (ξτέλα). 
κόρσαμ=μήπως, δηλαδή
κοσά£ω=τρέχοο πολύ’ συνήθως επί ζώων’ λ.τ. 
κονδάνια (ή)=προμήθεια  τροφίμιον διά τον χειμώνα. 
κόνάραίνω=μ ικραίνω, κονταίνω, επί ενδυμάτων. «κονάρηναν τά 

ρούχα τ ’ κι" δϊ dov χωροννα».
κονάρος (κούάηρ, κούδρο)=κοντός' επί ενδυμάτων ώς επί τό 

πλεΐστον.
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κουπιργιά=(θηλ ) αί παντός είδους ακαθαρσία*, πού εχρησίμευαν 
ώς λίπασμα των αγρών.

κονπονκχ=λ. τ. άκτήμων, άνθρωπος χωρίς ύπύληψιν. 
κονρκοντοέλΐ=(ονδ.) Ό  κόκκος τής χαλάζης καί Βονρβονχοελι. 
κούρνια (ή )=φω λεά όρνιθος. Ή  λέξις έχρησίμευε καί ώς πρό- 

σκλησις των ορνίθων.
κουρουτ£έλες=(θηλ. πλ.) γλύκισμα. Έ γινε  το άπαξ τού έτους, 

μετά τον τρύγον, μέ μούστο, αλεύρι κ α  καρύδι τριμμένο. ΙΙρώτα 
έζΰμωναν τ ’ αλεύρι καί κατόπι τό έβραζαν μέ μούστο, άφοΰ το έκο- 
πταν εις μικρά καί λεπτά τεμάχια καί εις σχήματα διάφορα. 

κουτόψειρες (α ί)= φ θ ε ΐρ α ι  των ορνίθων
κουτρίδα (ή) =  ό μεταξοσκώληξ πού έχυνε εδώ καί εκεί τό με

τάξι του, χωρίς νά κάμη κουκούλι.
κουτοπιά=δένδρα μέ στρογγυλά φύλλα καί κόκκινα άνθη. Έ λέ- 

γετο καί κατοκανιά.
κοντρονλΐ καί κοντρονλικο ( τ ό )=  πήλινον άγγεΐον τοϋ οποίου 

έθραύσθη ό λαιμός.
κουτρούλιας (ό)=ό έχων κουρεμμένην την κεφαλήν του. 
κονφαρας=(&ρα.) παιγνίδιον, κατά το όποιον έδένοντο τά μάτια 

ενός παιδιού, το οποίον περιφερόμενοι', προσεπάθει διά τοϋ ψηλαφι- 
σμοϋ νά αναγνώριση τον συλλαμβανόμενον

κράααξας =  άνθρωπος νοσηρός. Κυρίως διά γυναίκας πού δέν 
είχαν χρώμα.

κοεββάτ= \)  ειδικόν σΰνεργον επί τών όποίο)ν έτρέφοντο οι με
ταξοσκώληκες. 2) Κοινόν νεκροκρέββατον διά τοϋ οποίου μετεφέροντο 
οί νεκροί.

κρ ιη=(ούδ.)  είδος χρώματος (μώβ).
κρινιά— (θηλ.) είδος χρώματος (μώβ)- ή κρινιά’ ή ρόϋα η κρινιά, η 

boyia κλπ.

Λ αλά— παιδική λέξις. Έσήμαινε φρούτα.
λεντοκονκκια  (τά)=βρασμένα κουκιά. Έπροσφέροντο κατά τάς 

κηδείας, μαζί μέ τό κοτοάκι. 
λίγιες— θάμνοι ευλύγιστοι. 
λουκμάρακο— αιθήρ.
2ουλού<5’=(ούδ.) άνθος. Μεταφ. Κακός καί επικίνδυνος άνθρωπος. 
λυχ<5οπτα=(θηλ.) πήτα μέ χοιρινόν λίπος. Την έκαμναν τήν πρώ- 

την τού έτους.

Μακροβλάαταρα— είδος χορταρικού.
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μάματα  ( τ ά )=  τό περι,εχόμενον των στρωμάτων., προσκέφαλων
κλπ.

μαμονάνΙς= άνί,κ ανος.
/.ιαμοό<5ία=(ουό. πλ ) 1) τα γνιοστά κολεόπτερα. 2) τά χειραδικά, 

τά αλλαχού άχελωνάκια.
μαναγονς—(ουδ.) άνθος, αλλαχού βιόλες.
μαναγονοιά=(ΰ·ρλ.) φυτόν πού κάμνει νά μαναγουσια (βιόλες) 
μερτέκα  (ή) —δυσκίνητος γυναίκα και οκνηρά. 
μέτρο—δοχείον χάλκινον χωρητικότητος δέκα οκάδων. Έχρησί- 

μευε διά την μέτρησιν τυΰ οίνου καί τής ρακής.
μ ικ ίκ ια = (ουδ. πληθ ) γλύκισμα, είδος λουκουμάδων. 
μιράς (ό)=Λ· Τ. Βοσκη. ’Αγροτική περιοχή τοΰ χωρίου. 
μιτάκΐ — δοχεΐον χωρητικότηνος διακοσίων ή καί όΧιγωτερών ο

κάδων. Έχρησίμενε διά την μετάγγισιν υγρών καί κατά τήν μέτρησιν 
οίνου.

μ η ά ξ = ο Ι  μεταξοσκώληκες ώς καί ή μ έταξα.
μλαρόμοες (α ΐ)= μ υ ΐα ι των ίππων καί των ήμιόνων. Έλέγοντο 

καί άλαγόμγες.
μορσόξλο (τό) =  κόκκινον ξΰλον, χρησιμεϋον ως βαφή. Έπωλεΐτο 

εις τά παντοπωλεία εις λεπτά τεμάχια, είσαγόμενον εκ Ραιδεστοϋ, 
μονλόχες = Ή  μολόχα, μαλάχη 
μονσλονκχ (τό )=Λ . Τ. νιπτήρ. 
μτζί$·ρα—{$·χ\Κ.) μυτζίθρα.

Νι,οαάηρλοχοΰ (τό)-=φάρμακον, εχον άποπνικτικήν οσμήν. Έτρί- 
βοντο μ’ αυτό δταν ήσαν κρυωμένοι. Λ. Τ. ’Ίσως νισαδήρ ότοιλ 

νφίτοα~=  ή νυφίτσα.

Ξενογεννώ— επι, ορνίθων που έγέννων εις ξένας φωλεάς. 
£έτρυχα=(επιρ.) μετά τύν τρύγον. 
ξλάσρο (τό)=(ξυλάγγουρον) τό άωρον πεπόνι. 
ξ’νίϋ'ρες=(ΰ'Ύ\λ. πλ.) Ξυνήθρα, Αάπαθον. Έμαζεΰοντο καί ετρώ- 

γοντο τό περισσότερον από τά παιδιά κατά τήν διάρκειαν των νυμ
φίων, διά νά μή αποκοιμηθούν.

ξνοβλάσταρα— γ^όρτα ξυνά, τά όποια έτρώγοντο.

Ό/3οσος=μέτρον, εφαρμογή. Ραπτικός δρος. «Θέλχ λίγο κόι/ημο 
λιά νάρτ οτον όβοαό τ’».
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δφλαάίζω =  εκδηλώνω θλΐψ ιν  ή στενοχώριαν, διά τής συνεχούς 
έπαναλήψεως τοΰ μορίου «δφ !».

Πανωγόμ  (τό )= τό  φορτίον τό όποιον ετίθετο επί πλέον εις τό 
σαμάρι τοΰ ζώου.

παπαζατδ  (τό)=φάρμακον διά φθείρας, από χόρτον. Άλλου πα- 
πάζ ότού (Λ. Τ. =  χόρτον τοΰ ίερέως). 

παπαρίζω— χ αϊδεΰω.
παραλαμά  (έπιρρ.)=λιανίκώς (επί πωλήσεως) Λ. Τ. 
παφλονκΐ — τό πολύ ξηρό ψωμί. «Αντό δέ τρώγεάαι, γίνίκε ηα- 

φλονκΐ». «Ξερό παφλονκΐ» πρβλ. παχλουκί (Χουρμουζιάδου).
πεζούλι (τό )=το ιχος ξηρός εντός αμπέλου ή συκομωρεώνος. Τοι- 

ουτοι τοίχοι κατεοκευάζοντο εις τάς κατωφερείς αμπέλους, διά νά 
συγκρατοϋν τό χώμα.

π η χ τή = (ϋ ίν\λ.) φαγητόν. Κατεσκευάζετο έκ τής κεφαλής τοΰ 
χοίρου καί διετηρεΐτο επί ημέρας. ’Ενίοτε έβαζαν καί σκορδόξυδο.

πίοκ£ς=(οΰδ.) Λ. Τ., δώρον, ιδίος φαγώσιμον. Μτφ. Κακός ή ο
χληρός άνθρωπος.

πιολι (τό)=ένδυμα ευτελές εσωτερικόν. 
πκιαπκιά— π αιδική λέξις διά τάς σταψίδας. 
πρόαφωλος (ό )=τό  πρόσφωλο ώόν. Βλ. (Λεξ. Πρωίας).

Ρεδαβίδκο=(ονδ.)  επιτήδειος. ’Ίσως εκ τής τουρκικής έρμπάπ-- 
είδήμων.

ρ£ές=σννδετήρ θΰρας ή παραθΰρου. 
ρζόχαλο=(οΰδ.') ριζόγαλον.
ροϋπα=(θηλ.) Δρυς. Εις τό «Λεξικόν Φυτολογικόν» Π. Γενναδίου 

«Ρουπάκι».

Σαμάρδαλα=(ον<δ. πλ ) ανύπαρκτα γλυκίσματα ή φρούτα. Έλέ- 
γετο εΐρωνικώς εις τά παιδιά :— Ναι, ΰά οε δώκ\ σαμήρδαλα' τίποτε.

οβδς (τό)=ραδιουργία. "Οταν κανείς μεταβιβάζει εις άλλους κα
τηγορίας που ήκουσε χωρίς νά έχη προς τοϋτο εντολήν, ή μεταβιβά
ζει διαστρεβλωμένα τά δσα ήκουσε ή καί χωρίς νά άκουση. «Έ σν  
μόνε οβόοια ξέρς νά κάμινς».

οδοΰάζω— διαβάλλο), ραδιουργώ «Τη Λ έγκω  τνέ σβόοασαν μι τ 
Ξαφένια».·=τϊς έκαμαν καί μάλωσαν ή μόνον δυσηρεστήθησαν ανα
μεταξύ των.

οβόοιαρς—ρα—ρ?/ς=ραδιουργός ή φλύαρος.
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ο£α ίομα ι= ανγκαίομαι. Τό ρήμα συνηντάτο κατά τό πλεΐστον είς 
τον αόριστον: «ogdyxa».

οάελενω— χάνω τάς αισθήσεις μου, πλησιάζει τό τέλος μου.

σέάρα=συνεταιρισμός διά την διατροφήν μεααξοσκωλήκων. Ό  
ένας έβαζε τά φύλλα καί ό άλλος τον κόπον καί τό σπίτι του.

σιάερο=(ούδ.) !) σχεϋος οικιακόν έχρησίμευεν διά συλλογήν των 
σκουπιδκΰν. 2) Τό σίδηρον, |ΐέ τό όποιον σιδηρώνουν τά ροΰχα.

οι.άονκΐ= 1) κιβιότιον οικιακόν εντός του οποίου έφυλάσσοντο 
φορέματα. 2) Νεκροκράββατον Ιδιωτικόν* διότι υπήρχε καί τό κοινόν 
που έλέγετο κρεβάτ.

οκλιάβρα={ΰχ\λ.) μουσικόν πνευστόν αυτοσχέδιον δργανον, είδος 
αυλού.

σκλιοβαβομένο (τό)=όνειδισμός εις παιδίον που έκλαιε διαρκώς,

σμαδονρ (τύ) =  (σημαδούρι) μέτρο διά τήν κατασκευήν υποδημά
των, «μ  πήρε σμαδονρ»’ παρήγγειλα υποδήματα καί μέ έπήρε τά 
μέτρα.

αμαρονπαπούδες=(άρο . πλ.) κουρουτζέλες, μέ τήν διαφοράν πού 
ήσαν χονδρότερα τά κομμάτια καί χωρίς καλλιτεχνικόν σχήμα.

σογονς (τό)=φαγητόν* κρέας βραστόν μέ αύγολέμονο.

σολφάτο— κινίνη.

σπαρά^ια (τά)= χόρτα  ακανθώδη, τά όποια έχρησιμοποιούντο ώς 
εμπόδια κατά των ποντικών. Ε τ ίθ ε ν τ ο  εις τάς βάσεις τών στατών, διά 
νά μή άνέρχωνται ο! ποντικοί εις κρεββάτια καί τρώγουν τούς μετα
ξοσκώληκας, ώς καί εις τήν άκραν τής πινακωτής, δπου εφυλάσσετο ό 
άρτος τής οικογένειας.

σπαρτγιες καί σπάρτα=θάμνοι,  μέ λεπτούς κλώνους. Έχρησιμο- 
ποιούντο κατά τήν κλάδωσιν τών μεταξοσκωλήκων. 'Η  λέξις σπάρτα , 
κατά τά τελευταία έτη, έχρησιμοποιεΐτο συνθηματικόν, ώς προειδο- 
ποίησις εις εκείνους πού άνεζητώντο από τάς άρχάς, διά νά κρυφθούν.

στατός=συγκρότητα «κρεβατιών» επί τών οποίων έτρέφοντο οι 
μεταξοσκώληκες.

οτάφινί (ή )=  είδος βαφής.

σφάλα&ας=(άρσ.) ή αράχνη.
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σφ^αροπάνχ— πανί μέ to όποιον έσφουγγάριζαν, (εκκαθάριζαν) 
το δάπεδον.

σφρα«στερό=ξυλινη σφραγίς μέ ίεράς παραστάσεις, διά τής οποίας 
έσφραγίζοντο οί άρτοι.

Τζιλβές (ό)=έρο)τοτροπία. Λ.Τ.

τζινες (ό)=λ. τ , κυριολεκτικούς σιαγών. Μεταψ. ό φλύαρος ή ο 
ΰβρεολόγος.

r ζωές (ό)=χΰτρα , τέντζερες.

τζιροπάνια  (τά)=είδ ικά πανιά, συνδεδεμένα δά ενός εκτεταμένου 
λωρίου, τά οποία έχρησίμευον διά νά κατεβάζουν τον τέντζερεν από 
τή φωτιά.

τομ— μόλις. «Τομ εφγες, ήρτε».

τραχλιά (ή) =έ 'νδυμα γυναικεΐον εσωτερικόν.

τρε/?λός=στρεβλός. Έλέγοντο όνειδιστικώς εκείνοι που δεν είμπο- 
ροΰσαν νά προφέρουν τό ρ.

τροχαλία (ή)—ξηρός τοίχος. Έ λέγετο  καί ξηροτροχαλιά.

τρνφαντά=(ούδ. πλ.) πρωτοφανή, πρώιμα. Έ συνηθίζετο  τό πε
ρισσότερον επί καρπών.

τρώγαλο={ονδ.) τό έναπομένον υγρόν μετά την κατασκευήν τοΰ 
τυροϋ. Έ ξ  αΰτοΰ έκατασκευάζετο ή μυτζίθρα.

τοάκαλος (ό)=μεγάλος θώς. Έχρησιμοποιεΐτο μάλλον ως δδει- 
νισμός.

xoaXgl (τό)=μουσικόν οργανον. Λ. Τ. Εις τον πληθυντικόν τσαλ>- 
gid  έσήμαινε μουσικόν συγκρότημα. « ’ΊΙρτανε τά τ aalgid».

τσάτ-πάτ=δλίγον. «—Ξέρς τούρκικα ;—ε... τσάτ-πάτ».

τθίβδογονρνα=6νεώισ\ώς  δι’ εκείνους που δεν είμποροΰσαν νά 
προφέρουν τό ρ ή άλλο γράμμα τοΰ αλφαβήτου.

τοιβδός— ο μή δυνάμενος νά προφέρη δλα τά γράμματα τοΰ αλφα
βήτου.

τσίπρα— (ονΙ3. πλ.) τσίπουρα, στέμ.φυλα.

τσ(ρόνία=(οΰδ. πλ.) μικροί τσίροι. Έγίνοντο από σταυρίδια.

τσκονπκο==συνεχώς. «Τί το π ή ρ α μ ε; τακοντίνο»—  επειδή έδέχθη-
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μεν κάποιαν ενόχλησαν ή εδώσαμεν κάτι, δεν θέλομεν νά γίνεται τούτο 
συνεχώς.

ταμονργια  (τά)=τσιμούργια, τσιμπούρια. Τό έντομον ακαρι η 
κρότων.

ταγένιο (τό )=π ιάτο  εκ πορσελάνης.

τσοβαλάίζα (ή )=μεγάλη βελόνη (σακορράφα).

τπ" Παναγίας τ ’ άφτάκΐ= χόρτα .

τοπό (τό)=ελέγετο περ'ι ατελών κουκουλίω,ν ώς και περί αμυγδά
λων και καρυδιών πού είχαν λεπτόν φλοιόν καί έσπαζαν ευκόλως.

Φ.αρμάκ2=δηλητήριον. Μεταφ. τό πολύ κρύο.

φιλιονργιά=(ΰ·νιλ.) δ φλοιός ώρισμένων δένδρων. Προέρχεται Ικ 
τής φιλύρας, τής οποίας ό φλοιός ήτο λίαν παχύς,

φ ο ύτ ια = τά  κάθετα βαρελόζυλα.

φρονακάλι \τό)=σάρωθρο ν.

φρονκαλιά (ή )= φ υτόν  καλαμοειδές έκ του οποίου κατασκευάζον
ται σάρωθρα.

φρονκαλίδια (τά)=σκουπίδια.

φρονκαλίζ ω=σκουπίζω.

Χ α λ ν ώ = 1) διακορεύω. 2) Έ π ί  άνδρώ ν: φονεύιο. «ίσοι χάλααανε 
το’ ά ϋρώ π ’» = τ ούς έφόνευσαν.

χ α μ α λ ι= τέμάχιον πανίου ή δέρματος εντός τού οποίου έθετον 
καί ερραβον διάφορα ιερά αντικείμενα πρύς αποφυγήν τής βασκα- 
νίας. Λ,Τ.

χαμονρ=(ονδ·)  ζυμωμένο αλεύρι, έτοιμον διά την κατασκευήν 
άρτου. Λ.Τ.

χαράμοϋυυν=ανίσως. Λ. Τ. «χαράμοσονν κ ι ’ ηρτι καΰόλον». Δη
λαδή δεν ήλθε ποτέ. Ό ρθώ ς, χαράμ δλσονν=Ύα  γίνη χαράμι.

χαρδαληες (ό)=μοΰστος διατηρημένος μέ σινάπι (χαρδάλι).

χαρδαλιά (ή )=Τ ό  φυτόν σινάπι.

χιρ£ελ'ες (ό )=  Λ.Τ. ζώον (ίππος, ήμίονος, ό'νος) χωρίς χαλινόν καί



σάγμα, πού έβοσκε νυχθημερόν εις τό ύπαιθρον. Μεταφορικώς δ κα
κοαναθρεμμένος.

χοάροκέρααα=(ούδ. πλ.) κεράσια μεγάλα.

χοζμέτ  (τό) —αι οικία και έργασίαι καί αί μικροϋπηρεσίαι. «Κ ά - 
μινί ολα τά χοζμέτα», δλας τάς οίκιακάς εργασίας. «Τόνε εστλε οτό 
χοζμέτ», θέλημα, Λ. Τ.

χονάούτια (τά)=σΰνορα Λ. Τ. Έχρησιμοποιείτο μόνον διά τά 
σύνορα των χωρίων. «Τά χονάούτια τ5 Λνδημιον» ή «ώς έκεΐ φτάνα - 
να τά χουδοντια της Σκλαργιον» (Σχολαρίου).

χονρχούρ (τό)=πήλινον άγγεΐον ύδατος, τό όποιον εις την βάσιν 
τού λαιμού του, είχε τρυπητόν διάφραγμα, ώστε ό πίνων ηκουε καί 
ρυθμικόν τινα θόρυβον, χονρ, χονρ, τον όποιον έπροξένει τό ύδιορ 
διερχόμενον έκ τού διαφράγματος. Κατεσκευάζοντο εις την Χώραν.

Ψάρι (τό)=χαρακτηρισμός ζώου εκ τού χρώματός του.

ψαρόν kg=(ovb.) κρέας χοιρινόν παστόν, χσ)ρίς κόκκαλα, εκ τής 
ράχεως τού χοίρου, χωρίς πάχος.

Ε Υ Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ο Σ  Ζ Η Σ Η Σ
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ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 
ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ASM AT Α ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Κ α τ  άνακοίνωσιν τον έκ Σονφλίου δημοδιδασκάλου του χωρίου 
Σιταριά Χ ρήστου  Παπασταματίου τ φ  1932.

3Αρραβώνες

Πολύ γρήγορα οί, πατέρες, καθώς καί εις τα περισσότερα μέρη τής 
Θράκης, έφρόντιζαν διά την άποκατάστασιν των παιδιών των άφ3 ενός 
μέν διά νά άποφεΰγωνται αί παρεκτροπαί, ά φ ’έτέρου δε διά νά αύξάνων- 
ται τά μέλη τής οικογένειας προς άπόδοσιν τής εργασίας. Οί πατέρες, 
οίτινες έχουν καί τήν σχετικήν πρωτοβουλίαν, δταν μάθουν, δτι εις την 
τάδε οικογένειαν ή τύ χωρίον εύρίσκεται κόρη τής άρεσκείας των, 
στέλλουν ένα προξενητήν. Ό  προξενητής, δστις πρέπει νά είναι κα
τάλληλον πρόσωπον, κάμνει τήν πρότασιν καί απαριθμεί τά προσόντα 
τού ύποιί'ηφίου /αμβροϋ καί τής οικογένειας του. Έ άν  ή πρότασις φα- 
νή αρεστή, ακολουθεί τό οικονομικόν ζήτημα . . . τό πόσα δηλαδή θά  
ζητήση ο πατήρ τής μελλονύμφου (τουρκιστί «μ π α μ π ά  χακκη», ήτοι 
πατρικόν δίκαιον). Τό ζητούμενον ποσόν, ανέρχεται ενίοτε εις πολλάς 
χιλιάδας δραχμών, ούτως ώστε αναγκάζεται ό πατήρ τού γαμβρού νά 
πωλήση ζώα ή κτήματα προς έξοικονόμησιν αυτού. ’Άλλοτε τό ποσόν 
έκανονίζετο εις χρυσάς λίρας' μετά τήν συμφωνίαν ταύτην δίδονται 
ημέραν τινα εις τήν εκλεκτήν τά «σημάδια», δηλαδή τά δώρα τού άρ- 
ραβώνος. τά όποια συνέκειντο συνήθους από μίαν έ'ως πέντε «ντου- 
μπλες» (αυστριακόν χρυσούν νόμισμα, αξίας άνω τών 2 λιροον τουρ- 
κίας) ή πεντόλιρα ή μέχρις εξήκοντα διάφορα φλωριά* συγχρόνως κα
ταβάλλονται εις τον πατέρα της καί τό ήμισυ τού συμφωνηθέντος πο
σού (τού μπαμπά χακκή). Τήν έπομένην Κυριακήν γίνεται επίσημος 
επίσκεψις τών γονέων, συγγενών καί φίλων τού μελλονύμφου εις τήν 
οικίαν τής κόρης, ένθα τούς προϋπαντούν καί υποδέχονται πανηγυρι- 
κώς’ προπορευόμενος ό προξενητής, παραδίδει εις τάς χεΐρας τού π«»
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τρός τής κόρης τήν «μπουγάτσαν»" μόλις εϊσέλθουν, επακολουθεί γεν- 
ναίον «φαγοπότι»' «ί γυναίκες μέ τήν μνηστήν εύρίσκονται εις ιδιαί
τερον δωμάτιον' οι μεμνηστευμένται ΐστανται όρθιοι και αμίλητοι' 
μετά τό φαγητόν φέρουν τον «τοαβερμέ» (ίσιος πρόκειται περί τής 
λέξεως «τσεβιρμέ», ή οποία σημαίνει, γύρισμα, περιφορά), σημειον, 
ότι πρόκειται νά είσέλθη (περιέλθη) ή μνηστή' οδηγούμενη, άσπάζεται 
κατά πράο τον τήν χεΐραν του μνηστήρος, όστις εις αντάλλαγμα δίδει 
εις αυτήν ελαφρόν ράπισμα ώς δείγμα τής ανδρικής επιβολής* κατόπιν 
άσπάζεται τάς χεϊρας των πεν θερών της καί των γονέων καί των λοι
πών συγγενών καί τών φίλων' ένφ δέ συγχρόνως τήν βοηθεΐ ό μνη- 
στήρ της, προσφέρει «ούζο» εις τούς προσκεκλημένους, οι όποιοι απευ
θύνουν διαφόρους εύχάς, ώς «χώμα νά πιάνητε, μάλαμα νά γένητι» 
καί δίδει εις αυτήν μικρόν φιλοδώρημα. Μετ’ ολίγον ή ακολουθία 
τού μνηστήρος υπό τούς ήχους τής «πίπιζας» (γκάιντας) ή άλλου τί
νος οργάνου επιστρέφει εις τά ίδια. "Οταν άργότερον μεταβή πάλιν ό 
μνηστήρ εις τήν οικίαν τής μνηστής, συνοδεύεται υπό τού προξενη- 
τού, όστις μέχρις ού φθάσουν, κτυπά διά ραβδίου δεξιά καί αριστερά 
τούς φράκτας καί τον δρόμον, διά νά άρη τρόπον τινά, τά τυχόν υπό 
εχθρών παρεμβαλλόμενα εμπόδια.

‘ Ο  γ ά μ ο ς .

Τήν Παρασκευήν, προ τής Κυριακής τού γάμου, μεταβαίνει ό πα
τήρ τού γαμβρού μετά τινοον συγγενών εις τήν οικίαν τής νύμφης, ό
που, όπως λέγουν, «σπάζουν τό ψωμί». Τό ψωμί τούτο, ζυμώνεται εις 
τήν οικίαν τού πενθερού από παρθένους, τών οποίων οι γονείς εύρί- 
σκονται ακόμη εν τή ζωή- σπάζουν δέ τό ψωμί ώς εξής : εγείρονται 
οί δύο πενθεροί καί πλησιάζουν άλλήλους' ένφ δέ λέγουν «νά μάς 
ζήσο.υν», ό πατήρ τού γαμβρού «σπάζει τό ψωμί» εις δύο επί τής κε
φαλής τού συμπεθέρου του έπειτα κάθηνται καί τεμαχίζοντες τό ψω
μί μοιράζουν καί εις τούς άλλους' μέχρι τής Κυριακής προσκαλούν 
διαφόρους συγγενείς καί φίλους, άποστέλλοντες εις αυτούς μικρόν τε- 
μάχιον από τό ψωμί, τής Παρασκευής' τήν πρωίαν τής Κυριακής, ό 
«νουνός» στολίζει τήν άμαξαν του, ή οποία θά  μεταφέρη τήν νύμφην 
εις τήν εκκλησίαν. Τ ίθεται επί τής άμάξης κεντημένη κουβέρτα, γύ- 
ρωθεν δέ άνθη καί επί τής κεφαλής τών ζώων μανδήλιο' ή άμαξα 
οδηγείται εις τήν οικίαν τής νύμφης, ένθα συγκεντριυνονται οί συγγε
νείς καί φίλοι. Επιβιβάζεται ή νύμφη μέ δύο κορίτσια καί άλλας φ ι
λάς της. ’Ό π ισ θεν  τής άμάξης προχωρεί πεζή 6 γαμβρός μέ τον πρώ
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τον φίλον του, τούς στενούς συγγενείς και την λοιπήν ακολουθίαν* 
κ α θ ’ οδόν και μέχρι τής εκκλησίας προπορεύονται οί νέοι, χορεύοντες, 
και τα κορίτσια, κρατούμενα κατά ομίλους με τάς χεΤρας' άμα δέ φθά- 
σουν εις την εκκλησίαν ή νύμφη, πριν ακόμη καταβή από την άμαξαν 
ρίπτει κάτω δύο μήλα* γίνεται αγών ποιοι θά  τά πρωτοαρπάσουν και 
τά δίδουν κατόπιν καί εις άλλους, διότι θεωρείται τούτο σημεΐον, δτι 
θά  ύπανδρευθοϋν ταχέως. Τέλος αφού καταβή ή νύμφη, την πλησιά
ζει ό γαμβρός καί οί δύο μαζή κάμνουν υπό την οδηγίαν τού νουνοϋ 
2— 3 γύρους πέριξ τής εκκλησίας καί εισέρχονται εις αυτήν. Μετά την 
στέψιν, οδηγούνται οί νεόνυμφοι πεζή καί εν πομπή εις την οικίαν τού 
γαμβρού, ένθα γίνεται συμπόσιον άνάλογον προς τήν οικονομικήν κα- 
τάστασιν τής οικογένειας. Μόλις φθάσουν εις τήν θύραν τής οικίας, 
εξέρχεται ή πενθερά ιορατούσα πέλεκυν μέ τον οποίον κεντά ελα
φρώς τά στέψανα των νεονύμφων, εις ένδειξιν, δτι ούτοι πρέπει νά 
ύπακούουν* ευθύς ώς είσέλθουν, παρουσιάζει εις αύτους βούτυρον εν
τός πινακίου, ή δέ νύμφη λαμβάνει έξ αυτού ολίγον καί χρίει τήν εξοδ- 
θυραν εις διάφορα σημεία σταυροειδώς εις συμβολισμόν οικογενειακής 
ευτυχίας. Μετά ταύτα εισέρχονται δλομ άνδρες καί γυναίκες, εις χο.)- 
ριστά δωμάτια- καί οί μεν ανδρες τραγουδούν καί χορεύουν εντός τής 
οικίας, τά δέ παιδιά καί τά κορίτσια έξω. ΙΊρό τού φαγητού καί μετ’ 
αυτό ή νύμφη, βοηθουμένη υπό τού γαμβρού, προσηιέρει ποτά καί κου- 
φέτα καί δέχεται δώρα καί εύχάς* ά φ ’ ού μ ετ’ ολίγον άραιώση το 
πλήθος τών προσκεκλημένων, κάμνουν διάφορα αστεία καί κωμικά 
παίγνια, εις τά όποια πρωτοστατεί κατάλληλον πρόσωπον' άναφέρομεν 
τινα έξ αυτών : I) προσκομίζουν άροτρον έμπροσθεν τής οικίας καί 
ένφ σύρει αυτό ό γαμβρός, ή νύμφη σπείρει δημητριακά είδη. 2) δί
δουν εις τήν νύμφην μίαν κούκλαν νά τήν λούση εντός βραστού ύδα- 
τος, έν φ  συγχρόνως φωνάζουν οί παριστάμενοι : «νύφη θά  τό ζεματί- 
σης τό παιδί σου !». 3) διατάσσουν αυτήν νά άνάψη φωτιάν' είς δέ 
τών π α ρ ισ τ α μ έ νο)ν (ό κωμικός) χύνει νερό είς τήν φωτιάν, λέγων 
«κρίμα σου, νύμφη, γκάζι (πετρέλαιον) σού ρίχνω καί φωτιά δεν μπο
ρείς ν ’ άνάψης :» 4) φέρουν εις τήν νύμφην σκάφη νά ζημώση* καί 
ένφ έχει τά άλλα υλικά εκτός τού αλεύρου, δίδουν ά ντ ’ αυτού στα
κτήν καί λέγουν : «νύμφη, τέτοιο ψωμί θά  ζυμώνης γιά νά τρώτε

Πώς γηζεύουν  tig λειχήνες.

"Οταν βγάλη κανείς λειχήνες στο πρόσωπον του, πηγαίνει σέ μιά 
γρηά γητεύτρα καί εκείνη, αφού ψηλαφήση τις λειχήνες του, τού 
λ έ γ ε ι :
Θ ρ α κ ι κ ά Ι Ε '  20
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τον φίλον του, τούς στενούς συγγενείς καί την λοιπήν ακολουθίαν' 
κ α θ ’ οδόν καί μέχρι τής εκκλησίας προπορεύονται οί νέοι, χορεύοντες, 
καί τά κορίτσια, κρατούμενα κατά ομίλους με τάς χείρας' άμα δέ φθά- 
σουν εις την εκκλησίαν ή νύμφη, πριν ακόμη καταβή από την άμαξαν 
ρίπτει κάτω δύο μήλα* γίνεται αγών ποιοι θά  τά πρωτοαρπάσουν καί 
τά δίδουν κατόπιν καί εις άλλους, διότι θεωρείται τούτο σημεΐον, δτι 
θά  ύπανδρευθοΰν ταχέως. Τέλος αφού καταβή ή νύμφη, την πλησιά
ζει ό γαμβρός καί οί δύο μαζή κάμνουν υπό την οδηγίαν τού νουνού 
2— 3 γύρους πέριξ τής εκκλησίας καί εισέρχονται εις αυτήν. Μετά την 
στέψιν, οδηγούνται οί νεόνυμφοι πεζή καί έν πομπή εις την οικίαν τού 
γαμβρού, ένθα γί νε ται συμπόσιον άνάλογον προς την οικονομικήν κα
τάστασή τής οικογένειας. Μόλις φθάσουν εις τήν θύραν τής οικίας, 
εξέρχεται ή πενθερά κρατούσα πέλεκυν με τον όποιον κεντά ελα
φρώς τά στέφανα των νεόνυμφων, εις ένδειξιν, δτι ούτοι πρέπει νά 
ύπακούουν* ευθύς ώς είσέλθουν, παρουσιάζει εις αυτούς βούτυρον εν
τός πινακίου, ή δέ νύμφη λαμβάνει έξ αυτού ολίγον καί χρίει τήν έξώ- 
θυραν εις διάφορα σημεία σταυροειδούς εις συμβολισμόν οικογενειακής 
ευτυχίας. Μετά ταύτα εισέρχονται δλοι, άνδρες καί γυναίκες, εις χω
ριστά δωμάτια' καί οί μεν άνδρες τραγουδούν καί χορεύουν εντός τής 
οικίας, τά δέ παιδιά καί τά κορίτσια έξω. Προ τού φαγητού καί μετ’ 
αυτό ή νύμφη, βοηθουμένη υπό τού γαμβρού, προσιρέρει ποτά καί κου- 
φέτα καί δέχεται δώρα καί εύχάς' ά φ -1 ού μ ετ’ ολίγον άραιώση τό 
πλήθος τών προσκεκλημένων, κάμνουν διάφορα αστεία καί κωμικά 
παίγνια, εις τά όποια πρωτοστατεί κατάλληλον πρόσιυπον' άναφέρομεν 
τινα έξ αυτών : 1) προσκομίζουν άροτρον έμπροσθεν τής οικίας καί 
ένςο σύρει αυτό ό γαμβρός, ή νύμφη σπείρει δημητριακά είδη. 2) δί
δουν εις τήν νύμφην μίαν κούκλαν νά τήν λούση εντός βραστού ύδα- 
τος, έν ώ συγχρόνως φωνάζουν οί παριστάμενοι : «νύφη θά  τό ζεματί- 
σης τό παιδί σου !». 3) διατάσσουν αυτήν νά άνάψη φωτιάν' εις δέ 
τών παρισταμένων (ό κωμικός) χύνει νερό εις τήν φωτιάν, λέγων 
«κρίμα σου, νύμφη, γκάζι (πετρέλαιον) σού ρίχνω καί φωτιά δέν μπο
ρείς ν ’ άνάψης :» 4) φέρουν εις τήν νύμφην σκάφη νά ζημώση* καί 
ένφ έχει τά άλλα υλικά έκτος τού αλεύρου, δίδουν ά ντ ’ αυτού στά- 
κτην καί λέγουν : «νύμφη, τέτοιο ψο>μί θά  ζυμώνης γιά νά τρώτε

Πώς γηχενονν  τϊς λειχήνες.

"Οταν βγάλη κανείς λειχήνες στο πρόσωπόν του, πηγαίνει σέ μιά 
γρηά γητεύτρα καί έκείνη, αφού ψηλάφηση τις λειχήνες του, τού 
λέγει ;
Θ ρ α κ ι κ ά ΙΗ ' 2 0
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«Ονβριδς ('JΕβραίος) πιπέρι εσπιρνε 
Σαββάχο ονλη μέρα  
κι στάχτη τον γνρίξοννι 
κι ρίζα δεν τ ’ άφίνει».

Πώς διώχνονται οί κακ ίες  άρρώατειες.

‘Ό τα ν  πέση σ’ ενα χωριό καμμιά μολυσματική αρρώστια, τότε για 
να απαλλαγούν απ’ αυτή, κάμνουν ενα ψωμί., που τό δυνατώτερο παλ- 
ληκάρι τοϋ χωρίου τό παίρνει καί τό πηγαίνει εις τα όριο άλλου χω
ρίου καί τ’ άφίνει εκεί* έτσι πιστειίουν δτι ή άρρώστεια θ ’ άφίση τό 
χωριό τους καί θά  πάγη στο άλλο.

'Αρρώστεια  ζώων

'Ό ταν  πιάση άρρώστεια στα ζώα, οι χωρικοί τρίβουν δυο ξηρά 
ξυλά, εως δτου ανάψουν’ μ’ αυτά δε άνάπτουν μιά μεγάλη ψωτιά 
καί με αναμμένα δαυλιά στιγματίζουν δτα τά ζώα, ή δπο:>ς λέγουν 
«τά καίνε μέ καινούργια φωτιά».

ΛΙΙΜΟΤΙΚΑ ΑΣΜ ΑΤΑ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

α :

"ά^σμα άδόμενον κατά τά χειμερινά νυκτέρια εις τό Σουψλίον. 
Τό άσμα τοϋτο, μεταδοθέν έξωθεν, τραγουδειται μέ τό γλωσσικόν 
ιδίωμα του τόπου.

Νφτά παε/ιάδες ηρ'&αν 5πον κάτ* άατ’ τά νηοιά,
3Ηρ'&αν κΐ ξιπιζέιραν στονν κάμπον στ’ ’Αϊβαλή,
Ν ά  μάοοννι παράδες, μπατάλικα φλονριά.
Α γ ά ς  δε &έλ° παράδες, δε &έλ' κι φλονριά.
Μόν* &έλΊ Άϊβαλιοντονδες μι τά  ξανθά τα5 μαλλιά.
”Αϊντι μονρη κονρίτσια, ριχτητι στη φοντιά.
Ν ά  μην παραδον&ητε ατά ανονμα σκηλιά.

Β'.

’Αρχοννζι μικροί μεγάλοι κι λοιπή φτονχολονγιά ,
Ανπη&ητε την ψνχή σας, δςονν είστε ζωντανοί.
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Κανένας δε ϋά γλντώση ’π ον τον χάρου τό σπαϋί,
" Ολοι ΰ'ά παραδονϋούμι εις τούν δίκηου τούν Κριτή.
’Έμουρφα ϋά μάς ζητάγη, ταπεινά ΰά μάς ροντα :
«ΤΙονν τά πλούτη κ ή τιμή σου, πουν ή δόξα σ’ ή πουλλή  ; 
Πουν τά κάλλια σ’ κι ώμονρφιά σον, πουν τά ρούχα σ’ τα καλά; 
*Ιδώ ζητάγονντι τά έργα , είνι ovV άληϋινά,
Τά σκουλήκια τρων τού σώμα , χονματάκι γένητι.

Γ \

Τψες στονν ήλιον εμεινα κι τό Χριστό  κερνούσα.
Κ ι  την κυρά την Παναγιά, δεξιά την προσκυνούσα.
Λός μόυ, κυρά μου, τά κλειδιά, τά παραδείσου κλειδιά,
Ν ’ άνοίξου τονν Παράδεισου νά δία) μικροί μεγάλοι,
Ν ά  δχώ φτονχονς, νά δχώ ρχονντούς, νά δχώ μικροί μεγάλοι, 
Ν ά δχώ φτουχοϊ πώς κάϋουντι στον φέγγον τις καντήλές,
Ν ά  δχώ ’ρχονντούς πώς κάϋουντι στην πίσσα στον σκοτάδι. 
Τους άφτουχονς παρακαλονν κι φρόνιμα τούς λέγουν :
Νάτι, φτονχοί μου τ άσπρα σας, νάτι κι τά φλουριά σας,
Ηδού άσπρα δεν περνούν, φλουριά δεν παντνχαίνουν,
Ί δ ώ  'νι δίκηονς ον κριτής , πού κρίν’ τούν κόσμουν ονλουν.

f  Άρχιμ. ΝΙΚ. ΒΑΦΕ1ΔΗΣ



ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΤΗΣ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

Ή μοι ρασι ά.

Το παραμύθι αυτό έγράφη κατά την άφήγηαι τον Κωνσταντίνον Α α 
ραγκιόζη, Άδριανοπολίτον ετών 69, αγραμμάτου, κατοίκου του 
προαστείον ’Ιλδιριμίου.

Μια βουλά κι5 έναν γκηρό ήταν ένας άνθρουπους καλονοικουκυ- 
ρεμένους κι καλούνταν στού χωριό τ ’, πού ε ιχ ’ ένα ταιφλίκ ΊκεΤ είχε 
πουλλά κιουφάλια πράμματα κι πουλλά χουράφια κί αμπέλια κι μπαχ
τσέδες, πού είχαν λουγιό λογιό δέντρα, άλλα αψηλά κι άκαρπα κι άλλα 
πού κάρπιζαν κί έκαμναν μήλα, καρύδια, κυδώνια, φουντούκια, μύγ
δαλα, κιράσια, βύσνα, σκάμνα, καίσια, ζέρντιλα, κράνα, αχλάδια, μού
σμουλα, δοράκι,να, κι’ άλλα λουγίοΰ λουγίού πωρικά. Ειχι κι κάμ.που- 
σης παράδες κι φλουριά, πού τά ειχι παραχουμένα μέσ’ στη γή νά μή 
τά κλέψουν οί κλιφτάδις.

Ό  θεός τούς χάρισι κί δυο αγόρια πηδιά. Αυτά, όταν ξιτινάχκαν 
κουμματάκ, τά έστειλι στού δάσκαλου γιά νά μάθουν γράμματα κί νά 
μην άπουμείκουν τυφλά κί κούτσουρα, γιατί «άνθρουπους αγράμμα
τους ξύλου άπελέκητου». Τού τρανό τ τ’ άγύρ’ ήταν έξυπνου κι’ άνοι- 
χτουμάτκου κί τά γράμματα τά έπερνι μ.ί ευκολία. Τού μικρό ήταν 
χουντρουκέφαλο κί δεν μπουρούσι νά τά πάρ’. Ή τ α ν  πουλύ χαζό κι’ 
όταν τράνιψι, έτσ’ άπόμκι. ’’Ανθρουπους από μικρός φαίνιτι τί θά  εν. 
Τόσου πού πουλιμοΰσι ού παύμένους ού πατέρας τ γιά νά του πρου- 
κόψ’ κί νά τού κάμ’ άνθρουπου, δλα πήγαν τού κάκου.

Πέρασαν κάμπουσα χρόνια, κί οί δυο γιοι Ρ ό τ α ν  τράνιψαν, άρχι- 
■ψαν νά δουλεύουν στού πατέρα τς τής δούλες κί ού παύμένους ού πα- 
τέραχ’ τς άφισε την καρδιά τ ’ κί χαίρουνταν κί μουναχούς τ ’ παρηγο- 
ρέθκι που δεν έμαθι ου μικρός ού γιός τ’ γράμματα, κ’ έλιγι μι τούν 
νοϋ τ ’ «δεν μπειράζ’ πού δεν έμαθι ού μικρός ού γιός μ’ γράμματα,
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φτάν’ πού εινι δουληφτάρς κί δυναμουμένους στα χέρια κι τά που- 
δάρια κι ού θεός θά τούν βοηθήσ’ κ'ι μια μέρα θά  προυκόψ’ κί δέ θά  
πεινάσλ Ί γ ώ  εχου πουλλά βιάτα, κι’άφού πιθανού, τά πηδιά μ’ θά  μοι
ραστούν τά καλά μ’ κί θά  ζήσουν ευτυχισμένα. Προυμί νά πιθανού, 
θά  κάμου κί την δ ιαθήκ’ μ’ κί δέ θά έχουν αναμεταξύ τους σύζαλα 
κί μαλώματα».

Ά μ ά  τί τά θ έ λ τ ι ; Μιά μέρα ξαφνικά άνημπόρισι οΰ γέρους κί 
γλίγουρα γλίγουρα ΐγκι χειρότερα κί δεν πρόφτασι νά φουνάξ’ τις πα- 
πάδις, τούν γραμματικό, γιά τούν δάσκαλου κί εξ ήφτά μάρτυρις γιά 
νά κάμ’ τή διαθήκη τ ’ καί την ύστιρνή ώρα φώναξι τής γιούδις τ’ κ̂  
τής παράγγειλη νά μή μαλλώνουν, κι’ άδιρφικά νά μοιραστούν τά βιά- 
τα τ ’. "Οσου πού πρόφτασι νά π ή αυτά τά λόγια βγήκι κί ή ψυχή τ’.

Κατόπ’, μαζώθκαν δλ ’ οι γειτόν’ κί τούν σήκουσαν μί παράταξι κί 
έκαμαν τήν μακαριά τ ’. "Ολ’ ή γειτουνίά τούν λυπήθκαν κί τούν έ- 
κλαψαν κί έλεγαν «ού μακαρίτς ήταν γνουστικούς άνθροοπους κι’ όλα 
τά έκαμνι όταν ζούσι μέ τάξ’, μόν’ αύτό δεν τού έκαμι καλά, έπρεπι 
νά τοιμάσ’ μί κηρό τή διαθήκη τ’ κί νά μή έχουν παραζάλις οί γιοι τ 
γιά τή μοιραισά». "Υστερα μί τήν τάξ’ έκαμαν τά τ^υχικά τ’, τά τρί- 
μιρα, τά ένάμιρα κί τά σαράντα κί δλ’ τούν σχιουρνούσαν πού ήταν 
καλός άνθρουπους κί καλονοικουκυρημένους κί δλου έλιγαν πώς δεν 
πρόφτασι νά κάμ’ κί τήν διαθήκη τ ’, Ού παπάς τού χουριού τούς εΐπι. 
«’Έ τσ ’ ήταν τού θέλημα τού θεού κι5 αυτό ήταν τού γραφτό τ ’. Ού 
άνθρουπους δσου κί νά ζήσ’, πάλι δέ χουρταίν’. Δέν πιστεύ πού θά  
π ιθ ά ν ’· θαρρεί πού θά ζήσ’ μί τά βουνά. Μαζοόν’ μαζών’, κί δέ χουρ- 
ταίν’ καμμιά βουλά. Ά π ’ τού άλλου τού μέρους π ρ έπ ’ νά σάς πώ πη- 
διά μ’, ελιγι ού παπάς, ού μακαρίτς κι’ άν πρόφτινι νά καλέσ’ τούν 
δάσκαλου καί τής μάρτυρις γιά νά κάμ’ τή διαθήκη τ ’, πάλι ή διαθήκ’ 
δέν θά  έπιανι τόπου, άν δέν πρόφτιναν νά τήν έπικυροόσουν στού Λε- 
σπότ’ πριν νά π ιθ ά ν ’ ού γέρους».

Αυτά τά παληγουρητικά λόγια τού παπά έπιασαν τόπου κί κουμ- 
ματάκ’ ησύχασαν οί γεινόν’. "Υστερα φώναξαν κί τά πηδιά τού μακα- 
ρίτ κί τά ούρμίνιψαν νά εινι αγαπημένα κί νά κυττάξουν νά κάμουν 
τή [ΐοιρασιά μί δικαιοσύν’ κί νά εινι ανάμεσα, τς αγαπημένα κί νά μή 
έχ’ ού ένας τού μάτι τ ’, στού μεριδίου τού άλλουνού.

Κί τά δυο τά παλληκάρια είπαν μί ένα στόμα. «Μεΐς ήμιστι αγα
πημένα αδέρφια κί ξέρουμι τί θά  κάμουμι κί δέν εινι άνάγκ’ νά μάς 
ούρμινεύσουν άλλ’» Τότι οί γειτόν’ ήσΰχασαν κί πάν στά σπίτια τς 
ηύχαριστημέν’, μόν’δαγκάθκαν λίγου πού άνακατόόθκαν ανάμεσα στά 
αγαπημένα αδέρφια κί τά είπαν πώς νά κάμουν τή μοιρασιά. "Ολ’ ή
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ταν ήσυχοι άνθρωποι κι μι καλή καρδιά κι ευκολόπιστοι κι παραδέχ
θηκαν πού είπαν τά πηδιά πού θ ά  εινι αγαπημένα. Μόν’ ού δάσκα
λους, ού παπάς κι ού ψάλτς ήταν άνθρουποι κουσμουγυρισμέν’ κι ε ί
παν μεταξύ τς, πού αυτά τά πηδιά, άλλα λεν κι’ άλλα θά  κάμουν γιατί 
έτσ’ εινι πλασμέν’ οί άνθρουποι, πού θ έλ ’ κάθι ένας νά μαζώξ’ παρα- 
πάν’ κι όλου τού μάτι τ ’ εινι στού μεριδίου τού αντίκρυνοΰ. Αυτοί οί 
τρεις, ού παπάς, ού δάσκαλους κί ού ψάλτς έλιγαν, πού ού μεγάλους 
γιος τού μακαρίτ’, έχ’ μέσα στην καρδιά τ ’ τούν Βεελζεβούλ κι’ δλου 
στη μοιρασιά θά θιλήσ’ νά πάρ’ παραπάνου κί νά γιλάσ’ τούν μικρό- 
τιρο τούν άδερφό τ’, πού ήταν χαζός κί καλόκαρδος κί δεν ήθιλι καμ- 
μιά βουλά νά έχ’ μαλώματα κι’ ακόμα άν άδικιούνταν.

’Αφού ού παπάς, ού δάσκαλους κί ού ψάλτς έκαμαν αυτό τό συμ
βούλιου άναμιταξύ τς, είπαν κατόπιν πού δεν θά  πουν σί κανέναν άλ- 
λουν τίπουτα, γιατί άδικα θά  γίνουντι λόγια κί μισίσματα.

’Αφού πέρασαν κί τά σαράντα, μιά μέρα φουνάζ’ ού τρανός άδιρ- 
φός τούν μικρό τούν αδερφό τ’, σ’ ένα ξιχουριστό μέρους μέσα στού 
σπίτ’ κί τούν λέει: ’Έ ! άδιρφέ μ’, τώρα πχιά ήρτι κηρός νά μοιρα
στούμε τού μπαμπά μας τούν βιό, κί καλά εινι νά κάμουμι καλά μι- 
ταξύ μας κί νά μη γίνουμτστι μπούμπλικο στούν κόσμου, γιατί οί ξέν’ 
άνθρουποι κ’ ή γειτουνιά δεν χρειάζιτι νά άνακατώνουντι, ξέν’ άν- 
θρουποι στις δικές μας τής δούλες τής αδερφικές, γιατί δλου θά  θε- 
λήσουν νά βαλτούν νά μάς ζαλίσουν κί κάθι ένας πά πή τού κουντό 
τ ’ καί τό μακρύ τ’ κί θ ά  μάς κάμουν νά μαλοόνουμι κί κεΐν’ από μα- 
κρυά θ ά  χαίρουντι κί θά  χαχλανιούντι.— Καλά, εΐπι δ μικρός αδερ
φός, αυτό πού λες εινι σουσ.τό κί νά κάμουμι την μοιρασιά όσου μπου- 
ρούμι κρυφά κί κανένας νά μην άνακατουθή κι’ αυτοί όταν κατόπ’ θά  
μάθουν θά  σκάσουν άπ’ τού κακό τς.

Ναι ναι, ειπι ού μεγάλους ού αδερφός, σι’ αυτό εΐμι.στι μουνια- 
σμέν’, κι3 άπού δώ κί κε ΐθ ι  κάθι ένας νά κυττάζ’ τή δουλειά τ ’ ξιχου- 
ριστά. Φτάν’ πιά τόσουν κηρό πού ξοδεύαμε άλουγάρστα κί κάθι ένας 
πρέπ’ νά ξέρ’ τού λουγαριασμό τ’. «Λουγαριασμός, άγιασμός, λέει μιά 
παροιμία» κί μεΐς πρέπ’ νά ξέρουμε τού λουγαριασμό μας.

Καλά λέει ού μικρός άδιλφός. Ά π ο ύ  πού πρέπ’ ν ’ άρχινέψουμι τη 
μοιρασιά; άπ’ τής παράδες, γιά άπ’ τά πράματα Ού μεγάλους άδελφός 
ειπι. : ’Ά ς  άρχινέψουμι ά π ’ τις παράδις καί πήγαν κάτουστή γήσμπα πού 
ήξεραν κί οί δυο τού μέρους πού ειχι ού μακαρίτςού μπαμπά τους παρα- 
χουμένα τά φλουριά, πήραν έναν κασμά έσκαψαν ως τού γόνατου κ’ηύ- 
ραν τού τσουκάλ’ πού εΐχι τά φλουριά. ’Έβγαναν τού ΐσουκάλ’ κί πάν 
μέσα σ’ ένα σκουτινό ούντά κι’ έκατσαν κατά ής, c/πλουσαν έναν σου- 
φρά κί πήρι ού μιγάλους άδιρφός τά φλουριά κι’ άρχίνιψι νά τά μι-
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ΐράη. Εΐπι στον μικρό «νά σένα πεεέντυ' φλουριά, νά κί μένα σαραν- 
τούτσκα . . νά σένα πέντε φλουριά νά κι μένα σαραντοΰτσκα». Τά πέν
τε τά ελιγι μ'ι μεγάλ’ κί σύρτη φουνή κι τά σαράντα τά ελιγι μι χαμ- 
πηλή φουνή.

Ου μικρός άδιρφός, δσου κι’ άν ήταν χαζό ;,  άμα ειδι πώς ή κου- 
μοί'λα μι τά φλουριά τοΰ άδιρφοϋ τ ’, ήγκι μιγάλ’, κί ή δική τ ’ ή κού
μουλα ήταν μικρή κί τιπουτένια, δημουνίσκι καί θύμουσι μέσα τ ’ κί 
τιμάζουνταν νά βρουντίξ’δλα κατ’ κί νά δώσ μΐά κλουτσιά κί στις δυο 
κουμοΰλις τά φλουριά κί νά τά μουντζόξ’ δλα κί ν ’ άφήσ’ όλα τά 
φλουριά κί νά σηκού Of) νά παρ’ τά μάτια τ’ κί νά φΰγ\ Λουγάριασι 
όμως ποϋ αυτό εινι τρέλλα κί δεν θά  εχ’ κανένα οφέλους. ?Ηταν 
πουλυ ύπομουνητικός κί εΐπι μέσα τ ’. «Καλύτερα εΙνι νά κάμου ΰπου- 
μουνή κί νά την φάο.) αυτήν τήν αδικία.»— Γΰρσι μόν’ μιά βουλά κί 
εΐδγι τούν άδιρφό τ ’ στά μάτια, κί μουρμοΰριξι κουματάκ’ κί τούν 
ε ΐ π ι : Αυτό του μέτρημα δεν μ’ άρισι, γιατί γλέπου τήν δική μ’ τήν
κούμουλα πόσου μικρή εινι κί ή δική σ’ πόσου τράνιψι, άμμά, άς κου- 
ρεΰιτι, θ έ  θά  κάθουμιστι τώρα νά μαλιύνουμι. Μένα ου πατέρας μου 
ου σχιουρημένος μί ηυσκήσκι κί μί εΐπι. «Χώμα νά πχιάνς κί μάλαμα 
νά γίνιτι». Πάρι ίσή τήν τρανή τήν κουμοΰλα σ’, κιγό) πέρνου τήν δική 
μ’ τήν μικρή κ’ έχ’ ου θεός, κι’ αγάλια αγάλια κί δική μ’ θά  τρανέψ 
κί τότι νά μην εχς μάτι στά δικά μ’ τά φλουριά.

Ου τρανός ου αδερφός βουβάθκι κί δεν ειπι τίπουτα, κί μουλου- 
χτοί κί οί δυύ μάζουξαν τής κουμουλι χτς, τις έβαναν κάθι ένας στής 
σακκοΰλι χτς κί τις έκρυψαν στουν κόρφου τς.

Κατόπ’ μουλουχτοί κΐ οί δνό τράβηξαν στουν μιγάλουν τουν 
ουντά κι’ άρχίνη\^αν νά μοιράζουντι τά στρουσίδια κ’ δλα τά πράματα 
μικρά κί μιγάλα. Τά μοιράστηκαν δίκια κί ταχτικά. Πήρι ού μεγάλους 
άδιρφός τά στρουσίδια άπ’ του ενα του σουντήρ’ μαζύ μί του μακάτ’ 
κί τά μαξιλι/ρια,πήρι κί ου μικρός άδιρφός του άλλου σουντηργιοϋ του 
μακάτ’ κί τά στρουσίδια κί τά μαξιλάρια. Τά μακάτια ήταν κί τά μαξι
λάρια δαμασκηνά κί καλουσιγυρισμένα κί παστρικά γιατί ή σχιουρεμέν’ 
ή μάνα τς που πέθανι πριν από τρία τέσσιρα χρόνια ήταν πουλυ καλή 
καί δουλευτάρα νοικουκυρά κί δλα τά φΰλαγι ταχτικά. Ά φ ο ΰ  πέθανι 
κείν’, ου μακαρίτς ου άντρα χτς, τούν καλόν τούν ουντά τούν κλείδουσι 
κί δεν άφινι κανένας νά πάη μέσα κί ν ’ ανακατών’ τά πράματα. Μόν’ 
δταν πέρασαν τά τρία χρόνια απ’ τή θανή τής μακαρίτσας, φώναξι 
τήν χήρα άδιρφή τς, τήν μπαλντήζα τ ’, τήν μπιστεύκι τού κλειδί τού 
ουντά κί τήν είπι νά σκουπίσ’ τούν ουντά, νά ξισκουνίσ’ τά μακάτια, 
τά μαξιλάρια, τις μπερντέδις κί τις τσέργις κί νά τά σιγυρίσ’ δλα καλά



312 f  Γ. Κ ω ν σ τ α ν τ ίγ ίδ η

κι ταχτικά, γιατί την Κυργακή θά  έκαμναν τού μνημόσυνου της μακα- 
ρίτσας για τά τρία χρόνια κι θά  έβγαζαν τά κόκκαλά τς άπ ’ τού 
μνήμα, γιά νά τά διαβάσουν οι παπάδις στην εκκλησίαν κι κατόπ’ θά  
τά παράχουναν πάλι μέσα στού μνήμα.

’Έ τσ ’, μι τού καλό κι χουρίς μαλώματα κι κακουφανίσματα, τά δυο 
αδέρφια μοιράσκαν δλα τά ρουχικά πού ήταν μέσα στούν τρανόν κι 
τουν καλόν τούν ούντά. Κατόπ’ πήγαν κι στής άλλης τής ούντάδις, ά
νοιξαν τα σεντούκια κι δίκια μιράστηκαν δλα τά μόμπιλα κι κανένα 
παράπουνυυ δεν είχαν.

Κ ατόπ’ πήγαν στού άιιπάρ νι’ άρχιψαν νά μιτροΰν μι. τά σινίκια 
τά γινήματα κι τά μοιράστηκαν άδιρφικά κι αγαπημένα. ’Έβαλι κάθ 
ένας στά τσιουβάλια τού στάρι τ ’, τού κριθάρι τ ’, τά μισίρια κι’ όλα 
τά άλλα τά καλά πού ηύραν.

Κατόπ’, ού [ΐεγάλους άδιρφός, ειπι στούν μικρό. «Τώρα πχιά εινι 
αράδα νά μοιράσουμι κί τά άγιλάδια κι τά βώδια κι νά πάρ’ κάθι ένας 
μας τού μερτικό τ ’. ΜΙ τι τρόπου θέλς νά τά μοιραστοϋμι. Ίγό) λέω 
νά φκιάσουμι ένα κινούργιου άχοϋρ’, κι νά βάνουμι ού καθένας μας 
τού μερτικό τ ’ άπ’ τά άγιλάδια κί τά βώδια».

«Καλάς λες» ειπι ού μικρός άδιρφός. «’Έ τσ ’ νά κάμουμι' πρώτα 
νά φκιάσουμι τού κινούργιου τού άχούρ κί υί δυό μας νά ξέρουμι τά 
πράμματά μας».

Φώναξαν δυό τρεις μαστόρ’, κί σί λίγις μέρις ήγκι τού άχοϋρ’ κί 
ήταν έτοιμο νά μπουν μέσα τά βώδια κί τά άγιλάδια κί τά μου- 
σκάρια.

Τότε ο u τρανός άδιρφός λέει στούν μικρό. «ΙΙοιό άχούρ’ θά  πάρς 
ίσύ κί ποιο θά  πάρου ίγώ». Ού μικρός άδιρφός λέει. « Ίγ ώ  δεν ειμι 
χαζός κί νά γιλαστώ πάλι, πώς γιαλάσκα όταν μαιράσκαμι τά φλουριά. 
Θέλιο νά πάρου τού κινούργιου τού άχοϋρ’ κί ίσύ νά πάρς τού παληό».

Αυτό ίσια ίσια ήθιλι κί ού μεγάλους ού άδιρφός κί λέει στούν μι
κρό : «’Έ τσ ’ άς εινι άδιρφέ μ’, ίσύ πάρι τού κινούργιου τού άχούρ’, κί 
γώ νά πάρου τού παληό, κί έτσ’ κί τού μοίρασμα μπουρεΐ νά έν εϋ- 
κουλα Νά στείλουμι αύριο τού πουρνό τά άγιλάδια κί τά βιύδια στη 
βουσκή κί τού βράδ’ δταν θά γυρίσουν ν ’ άνοίξουμι τις πόρτες τούν 
δυό άχουριών κί νά τ ’ άφίσουμι νά παν μουνάχα σι’ δποιου άχούρ’ θ έ 
λουν τού κάθι ένα, "Οσα θά  παν στο παληό τ ’ άχούρ’ (τού δικόμ’) θά  
εινι δικά μ’, κι’ δσα θά  παν στού κινούργιου τ ’ άχούρ’ (τού δικό σ’) 
θά  εινι δικά σ’». «Ού!!! αυτό τού μοίρασμα εινι πουλύ καλό», ειπι 
ού μικρός άδιρφός, «αυτό ήθιλα κί γώ κί έτσ’ θά  τελέψ’ τού μοίρασμα 
άπ’ τά καλά πού μάς άφισι ού μακαρίτς ού πατέρας μας κί δέ θά  έ-
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χουμι παράπουνα». ’Έ τ σ ’ πώς είπαν, έτσ’ ήγκι. Την άλλ’ την ήμερα 
τού πουρνό, άνοιξαν τού παλιού αχουριού τις πόρτες κι βγήκαν όλα 
τά βώδια κι οί άγελάδις κι τά μουσκάρια πώς ήταν μαθημένα κι παν 
πλαλητούντας στην βουσκή* μουνάχα κι άπού πίσου τς πήγινι ένας 
άγιλαδάρς για να φυλάη να μην πάθουν κανένα κακό, ή άπού κανένα 
αγρίμι ή άπο κανέναν κλέφτ.

Τά δυο αδέρφια μι ένα στόμα παράγγειλαν τούν άγιλαδάρ’, τού 
βράδ’ όταν θά  γυρίσουν τά άγιλάδια κι τά βώδια κι τά μουσκάρια νά 
μην τά σταναχουρήσ’ κι νά τ' άφήσ’ ελεύθερα, τού κάθι ένα νά πάη 
σ’ όποιου άχούρ’ θά  θιλίσ’, γιά στού παλιό γιά στού κίνουργιου,

'Ό λα  αυτά τά ζώα ολ την ημέρα βόσκησαν, ήπιαν τού νιαρό τς 
άπού τή βρΰσ’, κι τού βράδ’ μι τού ήλιου τού βασίλιμα τράβηξαν νά 
παν στού άχούρ’ να κοιμηθούν. Τότι άρχίνιψαν νά πααίνουν κατ’ ά
χούρ, κι όλα πώς ήταν μαθημένα όλα τράβηξαν ϊσια κι παν στού πα
λιό τ’ άχούρ. γιατί ικεΐ ήταν μαθημένα κί δεν γύρσι κανένα νά δγή 
τού κινούργιο τ ’ άχούρ. Μόν’ ένα βώδ’ κουτσό κί καταφρουνημένου 
ά π ’ τ’ άλλα, γιατί τού κλουτσούσαν κί τού σκουντούσαν, δεν μπόρσι 
νά πάη νά χουθή μέσα στού μαθημένου τού παλιό τ ’ άχούρ, γιατί 
αυτό γιόμσι κί δεν εΐχι τόπου, φουβήθκι νά πάη μαζύ μί τ ’ άλλα, κί 
γύρσι άπού δώ, γύροι άπού κεΐ, κί άμα ειδγι πού ήταν ικεΐ κουντά κί 
άλλου άχούρ κινούργιου κί μί άνοιχτές τής πόρτες τράβιξι μέσα κί 
ηύρι έτοιμου τού παχνί, χώθκι μέσα κί ηύχαριστήθκι πού θά  ήσυχάσ’ 
κί θά  γλυτώσ’ άπ’ τά κλουτσήματα τούν άλλονών κί θά  μπουρέσ’ νά 
φάη κί νά κοιμηθή καλά κί πάει στού παχνί, ηύρι έτοιμου γέμ’ κί 
άρχίνιψι νά τρώη χαυρταστικά. Τά δυο τ ’ άδέρφια, άπού μακρυά κύτ- 
ταζαν πού γιόμσι τού παλιό τ ’ άχούρ κί στού κινούργιου τ ’ άχούρ πάει 
μουνάχα τού κουτσό τού βώδ’. Ού μιγάλους ού άδιρφός, χαίρουνταν 
άπό μέσα τ πού τά κατάφιρι κί γιαλάστικι ού μικρός άδιρφός. Κείνους 
πάλι, μί όλ’ τή χαζοσύνη τ ’ δεν σταναχουρέθκι, κί έλιγι μί τού νού τ ’ 
«Δεν πειράζ, ού άδιρφός μου κατά τή συμφουνία μας, πήρι τού παλιό 
τ ’ άχούρ κί ικεΐ παν όλα τά άγιλάδια κί τά βώδια κί τά μουσκάρια. 
Ί γ ώ  διάλιξα τού κινούργιου τ’ άχούρ κί κεΐ πάει ού κουτσός ού παλαί- 
βουδας κι’ αυτό ήταν τυχηρόν μ’. Ί γ ώ  δε θυιιώνου κί δεν έχου καμ- 
μιά κάϊκια κί έχ’ ού θεός μί αυτό τού βοόδ’ θά  προυκόψου κί θά  ζή- 
σου καλά».

'Ύστιρα πάει μέσα στού δικό τ ’, τ ’ άχούρ, τού κινούργιου, γιά νά 
δγή τί κάμ’ τού δικό τ ’ τού β ώ θ ’ κι’ άμα πάει κουντά τ ’ άρχιψι νά 
τού χαϊδέφ κί νά τού χουρατέφ κί τού ρουτοϋσε άν ήταν ηύχαριστημέ- 
νου. Ίκείνου τότι άρχιψι νά κουνάη την ουρά τ ’. Αυτός θάριψι τότι
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πού αύτό τούν περγιαλάει, κι θΰμουσι, κι’ α π ’ τού θυμό τ’ βγάζ’ από 
τά ζουνάρια τ ’, την μεγάλ’ τή μαχαίρα τ ’ κι τού κόφτ’ την ουρά τ ’. Τού 
γέρμου τού βώδ’, από τούν πόνου τ ’ δεν μπουροϋσε να κάμ’ άλλου τί- 
ποτι κι’ άρχιψι νά κλουτσάη μι τά πισινά πουδάρια τ ’. Αυτός, ού χα
ζός, θύμουσε ακόμα παραπάν’, κι παίρ' πάλι την μαχαίρα τ ’ κι τού 
κόφτ’ κι τά δυο πισινά πουδάρια τ ’. Τού καϋμένου τού βώδ’ ειχι που- 
λύν πόνου κι’ άρχιψι νά μουγκρίζ. Τότε θνμουσι παραπάν’ τού παλα
βό τ ’ άφιντικό του κι άρχιψι νά τού μ,αλών’ κι νά τού βρίζ’. Μόν’ δεν 
βλαστημοΰσι, γιατί απ’ τούν μακαρίτ’ τούν πατέρα, ήταν μαθημένους 
νά μη βλαστημάη, γιατί κείνους ού γέρος ήταν αγράμματος αλλά ειχι 
φόβου θεού κί δεν βλαστημοΰσι καμμιά φουρά, κί τά πηδιά τ ’ τά ούρμή- 
νησι κί τά έλιγι. «Πηδιά μ’ ζήστ.ι, χρουνίστι σαν άνθρουποι πού ειστι 
κι’αν θυμώστη καμμιά φουρά νά μ ή βγάζτι κακό λόου ά π ’τού στόμα σας 
κί νά μή βλαστημάτι, γιατί ού θεός καμμιά φουρά δεν θέλ ’ ν ’ άκούη βλα - 
στημνές κι’δποιος βλαστημάη, ή βλαστήμια γυρίζ’ στού κιφάλι τ ’ κί ου 
θεός τούν παιδεύ. Μένα έτσι μ’έλιγι,ού θεός σχουρέσ’ τουν, ού πατέρας 
μου κί έτσι έμαθα, κί Δόξασι ού θεός πρόκοψα κί έκαμα βιάτα κί κυτ- 
τάξτι κί σείς νά μή βλαστημάτι. Κί αν καμμιά φουρά τΰχ’ νά θυμώστη, 
νά φυλάγιστι, νά μήβρίζιτι άγρια κί αθεόφοβα.Εινι μερικοί άνθρουποι 
τσού βρίζουν κί θεό κί Παναγιά κί Χριστό κί σταυρό κί άγιου. Αυτοί 
νά ξεΰριτι πού κουλάζουνται κί προκοπή δεν γλέπουν». Αυτήν την 
ούρμήνια τού γέρου τού σχωριμένου, τά δυο αδέρφια την φύλαξαν, κί 
δλου φυλάγουνταν κ’ όταν καμμιά βουλά θύμωναν κί άναφταν τά 
γαίματά τς, έλιγαν κανέναν λόγου θυμουμένουν, δεν έβριζαν άσχημα 
κί δεν βλαστημούσαν. 'Έ τσ ’ κί ού μικρός άδιρφός, στού θυμό τ ’ άπάν’, 
τούν έπιασαν τά γαίματά τ ’ κί θαρρούσι πού τούν περιπαίζ’ τού βώθ 
κί χτυπούσι τά μπρουστπ'ά τ ’ τά πουδάρια τ’, κί πήρι πάλι τή μαχαίρα 
τ’ κί τά έκουψι τά μπρουστινά πουδάρια τ ’. Τότε τού καϋμένου τού 
βώ θ’ άρχιψι νά βγάζ’ τή γλώσσα τ ’ κί νά την κουνάη, γιατί ειχι φου- 
βερόν πόνου. Τότι ού χαζός κί θυμουμένους άδιρφός, έκουψι κί την 
γλώσσα τού βουδιοΰ κί στά ύστι,ρνά έκουψι κί τού κιφάλ’ τού βουδιού, 
κί ήσύχασι τού καϋμένου κί τυραννημένου τού ζώου, κίήσύχασι κι ού 
τριλλός κί ήρτι νούς τ’ στού κιφάλι τ ’. Ύ στιρα  κάθισι κί τού έγδαρι 
τού καϋμένου τού β ώ θ ’ κί τού φουρτοόθκι τού κουρμί τού βουδιού 
στη ράχη τ ’, κί δεν τού πάει στού παζάρ για  νά τού πουλήσ’ τού κριάς 
τ ’, γιατί ντρέπουνταν ά π ’ τής χουργιανοί γιά τής τρέλλες τ ’, μόν’ τρά- 
βιξ’ δξου στούν κάμπου κί τού κρέμασι σ’ ένα δέντρου κί κΰτταξι νά 
έρτουν άγοραστάδις γιά νά πουλήσ’ τού κριάς ’Ή θ ιλ ι  οί άγοραστάδεζ 
νά μήν εινι άνθρουποι, πού κατλάβινι κί κείνος πού θά τούν πιργια-
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λούν, μόν’ κύτταξι νά βρή ζώα να πουλήσ’ τού κριάς. Τά σκυλιά απ’ 
τού χουριό άπ’ τής μάνδρις, πήραν μυρουδιά κι πλάλιξαν δλα κι παν 
ίκεΐ ποΰ ήταν κριμασμένου τού σφαγμένου τού βώ θ’, κι’ άρχτψαν νά 
φουνάζουν για νά τά δοόσ’ ού χαζός κανένα κουμμάτι κριάς.

Τότι αυτός γυρνάει κι τά λέει τά σκυλιά: «Ίγό> θ ά  σάς δώσου 
βερεσέ κριάς νά φάτι, άμα θέλου ύστερα από σαράντα μέρες νά έ'ρτι 
νά μι πληρώ©τι», Τά σκυλιά πάλι φώναζαν γάβ, γάβ, γάβ. — «’Ά  κα
τάλαβα, λέει κείνους, ίσεΐς στρέϊτι νά μι πληρώσητι ύστηρα από σα
ράντα μέρις, άμ ίγώ δεν σάς πισεεύου». — Πάλι τά σκυλιά φώναζαν 
γάβ, γάβ, γάβ.

Γυρνάει τότι αυτός ?ιί τά λέει τά σκυλιά. — «Ίγώ  ειμι σύμφου- 
νους νά σάς δοόσω κριάς, άμ,ά θέλου νά μι δοόστι έναν ήγγυητή πού 
θά  μι πληρώστι στην διουρία». Γ λέπ ’ ίκεΐ ένα μεγάλου σουκακίσιου 
μαύρου σκυλί, πού τού φώναζαν στού χοιριό οί χουριανοί κί τού έλι- 
γαν Μαυρίκ. Λέει τότε στον Μαυρίκ.

«Ίσύ θέλς νά γιένς ήγγυητής στα παραδέρφια σας πού θά  μι 
πληράισουν στον κηρό ;>> — Γάβ, γάβ, φουνάζ ού Μαυρίξ.

«’Ά  ! κατάλαβα, λέει, θά  γένς ήγγυτής. ’Λμ ίγό) δεν ειμι μπουν
ταλάς, θέλου στην συμφουνία αύτήναν κί έναν μάρτυρα. Ποιος άπού 
σάς θά  έν μάρτυρας ;» Γυρνάει, γλέπ μπρουστά τ ’ ένα άλλου μεγάλου 
σουκακίσιο σκυλί μί κίτρινη τρίχα. Αύτονοΰ τού όνομα δεν τού ήξιρνι 
κι τού φουνάζ εκείνου κί τού λέει. — ’Έ λα  δώ Τσιακήρ, έγό) θά  δώ
σω στά παραδέρφια σ’βερεσέ κριάς νά φαν νά χορτάσουν' άμά έχουμε 
συμφουνία, άμα περάσουν σαράντα μέρες θ ά  μί φέρουν τις παράδις. 
Μαυρίξ δέχιτι νά έν ήγγυητής. σένα σί θέλου νά ένς μάρτυρας. Τί 
λες θά  ένς μάρτυρας ; Ού ξανθός σκύλος φονναξι γκάβ, γκάβ !

«Κατάλαβα, είπε ού χαζός, τώρα ήγκι ή δουλειά σας, ού Μαυρίξ 
θά  εΐνι ήγγυητής κί ούΤσιακήρς μάρτυρας.Ελάτι νά σάς δώσου κριάς»·

Άρχίνιψι τότι νά δίν’ σέ κάθε ένα σκυλί από ένα κουμμάτ’ κριάς. 
Ρωτούσι τού ένα «Ίσύ πόσου θέλς», Τού σκυλί φοόναζε γκάβ, γκάβ. 
«Κατάλαβα, κατάλαβα, έλιγι, ίσύ θέλς μιά οκά κριάς». Χάρτ, έκουφτε 
ένα κουμμάτ κριάς μί τού μαχαίρι τ, τού ζΰγιαζι μέ τού καντάρι τ ’,κί 
τώδουνι τού σκυλί. Ίκείνου τού άρπαζι τού κουμμάτ’ κί πλαλιτούντας 
έφηυγι μακρυά για νά μήν τού πλακώσουν τά άλλα τά σκυλιά, κί πήγι- 
νι μακρυά κί παράμ,ιρα γιά νά τού φάη μί ήσυχία. Κατόπ’ έδινι σί άλ
λον σκυλί, άλλου ένα κουμμάτ5 κριάς κί όλου κάθι σκυλί τού έλιγι 
«πόσου θέλς καί σΰ», άλλου έδινε μιά ούκά, σί άλλου δυο ούκάδες κί 
σί άλλου κόμα παραπάν’ ή λιγότερου οπούς τούς έρχουνταν στήν θέ- 
λησί τ ’. 'Ως τά ύστερνά, έδουσι από ένα τρανό κουμμάτ’ στούν ήγγυ-
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ητή, κι στούν μάρτλρα κι ολα τά σκυλιά άποτραβήχκαν σι παράμερα 
μέρια, μακρυά κι έτρουγαν μι δρεξι κί χόρτασαν. Είχε άπουμείν’ 
ακόμα κί άλλου κριάς κί έ'λιγι αυτός μί τού νοϋ τ ’. «Ακόμα 
άπώμκε κριάς κί άλλ’ μιστηρίδις δεν εινι ' νά δγιούμε τώρα τί θά  τού 
κάμου». "Οσον νά πή αυτά τά λόγια, σηκών* κατ’ άπάν’ τό κουφάλι 
τ ’, κί γλέπ’ κάμπουσις κάργις πού άπιτούσαν κί ήθελαν νά φαν κριάς. 
Τότε γυρίζ’ αυτός κί λέει : «Νά ού θεός μ’ εστειλι κί άλλις μιστιρίδες, 
κί λέει, ελάτε καί σείς κάργες άρχηνέψτε νά τρώτι' σί σάς θά  δώσου 
τού κριάς χουρίς νά τού κόψου ίγώ καί χουρίς νά τού ζυγιάζυυ, γιατί 
κουράσκα πχιά, κί φάτε κάθι μιά σας όσου μπουρέστι κί νά γιουμύστι 
τή γκούσια σας. Μόν σί σάς θά  δώσου προθεσμία εΐκουσ’ μέρες, κί 
πρέπ* νά ερτιτι δλις ίδώ νά μί πληρώστε κί ήγγυητής σας κί πληρω
τής εινι αυτό τού δέντρου, πού εινι κριμασμένου τού λες Κυττάξτε 
καλά- ύστερα άπού εΐκουσ’ μέρις νά ερτιτι δλις σας γιατί άν μί γιαλά- 
στι κί δεν ερτιτι, σάς πέρ’ κείνους οιού δέ σάς εχ’». Οί κάργες φ ώ να
ζαν δλις κρά, κρά, κρά κί τού ξικουκκάλσαν δλου τού κριάς.

Ού χαζός, πάει στού σπίτι τ’, πλύθκι, σαπουνίσκι, κτινίσκι, έβαλε 
τά καλά τά ρούχα, κί σάν τσιουρμπατζογιύς βγίκι, πάει στούν καφενέ, 
τραβοϋσι τού κουμπουλόγι τ * κί «νέ σκόρδα έφαϊ νέ σκουρδές μύριζι» 
κί σφύριζι κί τραβουδούσι χαρούμινος, σάν νά μ ή ζήμνιουσι καθόλου, 
κί κανένας χουριανός δεν κουτούσι νά τούν ρουτήσ’ γιά τά τριλλά 
καμώματα τ ’, γιατί ήξιραν οι άνθρώ π’, πού ήταν λίγου θυμώτς κί δεν 
ήθιλαν νά πιαστούν μαζύ τ’.

Αυτός κάθι μέρα, λουγάργιαζι τής [ΐέρις πού πιρνούσαν, κί άμα 
γιόμσαν οί εΐκοσ’ μέρις πού έταξι τής κάργις, πάει σί κείνου τού δέν
τρου πού ειχι κριμασμένου τού κριάς τού βουδιοϋ, κί φύλαξι κάμπου- 
σις οόρις γιά νά έρτουν οί κάργες νά τούν πληρώσουν. "Αμα εΐδγι, πού 
δεν ήρτι καμμιά κάργα νά φέρ’ παράδις, θύμουσι κί άρχίνεψι νά γυ- 
ρεύ’ τής παράδις άπ’ τού δέντρου γιατί ε ιπ ι 'μ ί  τού νού τ ’, πού εκαμι 
τού δέντρου ήγγυητή.

Τού δέντρου ψυχή δεν ειχι νά δώσ’ άπόκρισι, κί κείνους τότι πή- 
ρι τού μπαλτά τ ’ κί άρχινιψι νά κόφτ’ τού δέντρου άπ’ τή ρίζα τ ’. 
ΊκεΤ πού εκουφπι τού δέντρου, άμα έφτασι στή μέσ’ χοόρ ! άρχιψαν 
νά πέφτουν λίρες, κί ού χαζός χτΰψι ακόμα κάνα δυο μπαλταδιές κί 
επισαν όλης οί λίρις, κί ήγκι κατά ής μιά τρανή κούμουλα λίρις.

Ηύτύς τότι αυτός, δεν ξιππάσκι καθόλου κί δεν τά εχασι. ’Έμασι 
τις λίρις, τις έβανι στούν κόρφου τ ’, κί μερικές έβανι στά ζουνάρια τ5 
κί δσις περίσσιψαν τις έχουσι μέσα στά πουτούρια κί στά τσαρούχια 
τ’, τής εκρυψι καλά καλά νά μ ή φαίνουντι κι’ άρχιψι άπού γάλια γά-
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λια νά παέν’ στού χουργιό, κι κύτταξε νά βασιλέψ’ ου ήλιους κι νά 
σκουτιδιάσ’ καλά κί νά μην τούν δγιούν οι χουργιανοί, πού ήταν τό
σου φουσκουμένα τά ζουνάργια τ ’ κί οί κόρφουδις τ’ κί έλιγι μέ 
τούν νού τ ’. «Τώρα αν μί άντικρύσ’ κανένας χουργιανός, γιά καμμιά 
γυναίκα πού θά  πιρνάη μί τή λαήνα τς γιουμάτ’ μί νεαρό, γιά κανένα 
πηδί από κείνα πού σκανταλεΰουντι τού βραδύ βραδύ κί περγιαλοϋν 
χουρίς καμμιά ήτία τής άνθρώ π’, πού πσαίνουν λίγου ξώρας στά σπί
τια τς λίγου τσιακήρ κεφλήδες γυρίζουντας απ’ τού καπηλειό. ”Αν μί 
ριοτήσουν αυτοί άπού πού έρχουμι, τί νά τής πώ ;» ’Έ  ! έλιγι πάλι! 
«Ποιος κουτάει νά μ ή ρουτήξ ; ξέρουν ου κόσμους δλους πού ειμι θυ- 
μώτς, κί άν κανένας μί ρουτήσ’, θά  κάμουτουν μπουνταλά κί θά  μου- 
λώξου κί δέ θά  τούν άπουκριθώ, κί θά  τραβήξου ήσυχα ήσυχα στού 
σπίτι μ’ κί θά  κυττάξου νά κρύψου τής λίρις μου κοντά στής άλλης πού 
πήρα μοιράσ’, κ’ έτσ’ ή κούμουλα μ’ θά  εινι τρανήτερη από την κού
μουλα τού αδερφού μ’, πού θέλση νά εινι άνοιχτουμάτς, κί νά τώρα 
πώς ου θεός μί λυπήθκε κί έδειξι τού θάμμα τ ’, ηύχαριστοΰμι τουν*. 
Αυτά λέγουντας, πάει στού σπίτι τ’, κί καλά πού δεν τούν άντίκρισι 
κανένας, μόν' πού λαχταροϋσι, κί άδικα φουβοΰνταν νά μην τούν δγή 
κανένας φουρτουμένουν μέ τις λίρις πού μάζουξι απ’ τού δέντρου.— 
Ινατόπ’, την μαζουλίκα τ ’ θελσι νά τήν παραχώσ’ μέσα στή γης, ο
πούς εκαμνι κί πατέρας τ ’ στά ζώντα τ’. ΙΙήρε ένα χουματένιου τσου ■ 
κάλ’, έβανε μέσα τής λίρες τ ’, κί κατέφκι κατ’ στή γίσμπα, άνοιξι μί 
τρόπου μιά τρύπα στού χώμα γιά νά κρύψ’ τού τσουκάλ . Τήν τρύπα 
τήν έκαμι βαθειά,ΐσια μί τού γόνατου τ ’, κί κόμμα βαθειά, κί πουλέμ- 
σι όλ’ τήν νύχτα, γιατί έσκαφτι τού χώμα μί ένα μικρό σκιπαρούθ’, 
γιατί δεν θέλσι νά σκάψ’ μέ τούν κασμά κί άκούσ’ κανένας τέτοια 
ώρα τή νύχτα τά δυνατά χτυπήματα κί έρτ’ κί τούν δγή πού σκάφτ’ 
κί παραχώ ν' τού τσουκάλι τ ’. ’Αφού παράχουσι τού τσουκάλ’ μί τού 
χώμα, τού πάτσι καλά γιά νά μην φαίνι τού σκαμμένου μέρους κί τού 
λίγου χώμα πού περίσσιψι τού έμασι [ΐί τις χούφτες τ’, τού έβανε μέ
σα στού μαντήλι τ’ κί βγήκι όξου στήν αυλή κί τού έρριξι ανάμεσα 
στά λουλούδια τού μπαχτέ τ ’, γιά νά μήν τού δγή κανένας κί βάν ύπου- 
ψία πού εκαμι αυτήν τήν δουλιά. "Οταν ξημέρουσι, πάει μέσα στούν 
ούντά τ’ πού κοιμούνταν, κί ξαπλώθκι λιγάκ’ γιά νά ξικουραστή κί 
κύτταζι νά μήν τούν πάρ’ ύπνους κί κοιμηθή ώς τά μισμέργια κί βά- 
νουν ύπουψία ού κόσμους, πού αυτός άποχάθκι α π ’ τούν ύπνου του 
κί καταλάβουν πού δυύληβι δλ’ τή νύχτα. Αύτόναν τούν έλεγαν 
μπουνταλά κί χαζόν, άμά ίκείνους ήταν πουλύ πουνηρός κί ήξιρνι τή 
δουλιά τ ’, κί προυφυλάγουνταν πουλύ κί μουνάχους έλιγι μί τού νού
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τ ’ «Φύλαγε τά ρούχα, σ’ για νά εισι σίγουρος, κι, μήν πιστεύητι σί κα- 
νέναν, γιατί ού κόσμος εινι χαμνός κί δλ’ κυττάζουν νά σί κάμνουν 
ζημνιά».

Κατόπ’, λουγάργιασι καλά, για νά μή χάσ’ την προυθεσμία για 
τής σαράντα μέρις πού ήταν ταγμένη γιά νά πάη νά γυρέψ’ τής παρά- 
δις ά π ’ τά σκυλιά, πού τά έδουσι βερεσέ κριάς ά π 1 τά καλΰτιρα κουμ- 
μάτια τού βουδγιού. "Αμα γιόμσαν οί σαράντα μέρις, πάει πάλι στού 
χουράφ’ στού μέρους πού ήταν τού δέντρου, γιά νά δγή αν ήρταν τά 
σκυλιά. Τότι λίγου σταναχουρέθκι κί κόπχιασι κάμπουση ώρα δσου 
νά βρή πού ήταν τού δέντρου, γιατί κείνους τού έ'κουψι κί κατόπ’ παν 
άλλ’ χουργιανοί κί μί τις μπαλτάδις τού κουμμάτχιασαν τού δέντρου 
κί πήραν τά ξύλα τ ’, κί τά κουβάνσαν στά σπίτχια τς, γιά νά έχουν τού 
χειμώνα ξύλα νά τά καιν στά τζάκια τς. Τρόμαξι δσου νά βρή τού μέ
ρους, κί στού τέλους τού ηύρι. Τότι γυρνάει κί γλέπ ’ κατά δώ κί κατά 
κεϊ γιά νά δγή αν ήταν τά σκυλιά. Φύλαςι. ψύλαξ ώς τού βράδ’, κί νέ 
σκυλί ήρτι, νέ διάβουλους. Θΰμουσι αυτός, κί κούνσε τού κιοράλι τ ’ κι’ 
άρχιψι νά λέη μουναχός τ ’. « Ά  μά ιγώ ξερού τί θά  κάμου κί -θά άναγ" 
κάσο μί τού καλό κί μί τού κακό νά μί πληρώσουνε.

Σκοόθικι τότι, πάει στού σπίτι τ ’, έφαγι μάνι μάνι λίγου ψουμί κί 
τυρί κι* ένα κρουμμΰθ’ κί πλάγιασι στού στρώμα τ ’ νά κοίμησή γιατί 
ήταν πουλύ κουρασμένους. "Αμα πλάγιασι, τούν πήρι ού ύπνους κί 
κοιμήύ'κι καμπόσις ώρις, κί κατόπ’ ξύπνησι κι’ άρχι,\|η νά συλλουγέτι 
μί τί τρόπου θά τά πχίάσ’ τά σκυλιά κί θά  τά καταφέρ’ νά τούν πλη
ρώσουν. Άιρού συλλουγίσκι κάμπουση ώρα, ηύτύς τούν ήρτι στού νού 
τ ’ μιά πουνηργιά καί σκώθκι άπ’ τού στρώματ’ ντύθκι κί τράβιξι ίσια 
στού σιδηρά τού χουρίού κί τούν παράγγειλι νά τούν κάμ’ σαράντα 
σιδηράνις χαλκάδις, τις τριάντα ούχτώ μικρές δσου νά πιρνάη τού κιου- 
φάλ ένα σκυλιού μέτριου, κί τής δυο τής χαλκάδις μιγαλΰτιρις γιά νά 
μπουρή νά χουρέσ’ τού κιουφάλ τρανού σκυλιού. Τούν είπι τούν σι
δηρά, τής σαράντα αυτές τής χαλκάδις νά τής κάμ’ σαν άλτσύδα, νά 
εινι πιρασμένις οί χαλκάδις ού ένας μέσα στούν άλλουν. Τούν συμφώ- 
νησ’ τούν σιδηρά, νά . κάμ’ αύτήναν τήν άλτσύδα δσου μπουρεΐ γιρή, κί 
τούν είπι θά  τούν πληρώσ’ δσις παράδις τούν γυρέψ’. Ού σιδηράς, κεί
νης τής μέρις έ'τυχε νά μήν έχ’ πουλλή δουλειά κί μί πουλλή ηύχαρί- 
στησι τούν ειπι τούν χαζόν, τούν τσιουρμπατζουργιό, πού θά  πουλη- 
μήσ’ νά τούν εύχαριστήσ’ κί νά κάμι’ τή δουλειά άγληγουρα σεί κάμ- 
μιά βδουμάδα. Ου χαζός τούν λέει «κάμι τήν δουλειά άγλήγουρα κί 
μή λυπάσι τής παράδις». Τότι ού σιδηράς τούν λέει «άφιντικό ίγώ θά 
κάμου τήν άλτσύδα δπους τήν θέλς μόν’ ξεύρς, πού δέν έχου πουλύ
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σίδηρου στού μαγαζί μ5, κί χουρις νά σ! κακουφανή, σι, παρακαλώ δώσι 
μι λίγις παράδες νά πάου ούριου στην πουλιτεία ν’ άγουράσω σίδηρου 
κι’ άπού μιθαΰριου άρχινέψου νά δουλεΰου μέρα νύχτα για νά κά- 
μου την άλτσΰδα άγλήγουρα κί καλά».

«Καλά, λέει, ού τσιουρμπατζουγιός, πάρι αυτές τής παράδες κί 
κΰτταζι νά κάμς τή δουλειά σ’ άγλήγουρα. ’Έ βανι τού χέρι τ’ μέσα 
στούν κόρφου τ ’, κί έβγανε μια χούφτα γρόσια κί τά έ'δουσι στούν σι
δηρά κί τον ρώτση «αυτά σι φτάνουν νά άγουράσης σίδηρου γιά θέλς 
νά σί διόσου κι' άλλις παράδις».

— «Φτάνουν, φτάνουν, άφιντικό, αυτοί πού μ’ έ'δουσίς».
Τότε λέει ού χαζός. «Μέτρησι νά δγιοϋμι αυτές τής παράδις πού 

σί έ'δουσα. "Οπχιους παέν’ χουρις λουγαριασμό, λουγαριασμό δέν 
βρίσκ».

Κάτλισι τότι ού σιδηράς, κί προυστά στα τσιράκια τ ’ κί στού άφιν
τικό, μέτρησι τής παράδις πού ήταν ίκατόν πινήντα γρόσια κί ειπι πάλι 
στούν χαζό. «Αυτά τά ίκατόν πινήντα γρόσια φτάνουν κί πιρισσεΰουν 
γιά ν' άγουράσου τού σίδηρου κί νά πληρώσου κί τ ’ άμάξ’ πού Φά τού 
κουβανήσ’ α π ’ τήν πουλιτεία».

— Καλά, καλά, ειπι ού χαζός, κί πάει στού σπίτι τ ’ νά φάη κί νά 
κοιμηΦή γιά νά σκουύή νουρίς κί νά πάη στού σιδηρά νά τούν πή 
άλλ’' μια φουρά, νά πάη πουρνό πουρνό στήν πουλιτεία, ν ’ άγουράσ’ 
τού σίδηρου, κι’ ώς του βράΟ,Ί νά εοτ’ κί ν ’ άρχινέψ’ νά κάμ’ τήν άλ
τσΰδα μί τις τριαντά ούχτώ μικρές χάλκάδις κί τής δυο τής τρανές.

"Οταν πάει ού χαζός στού σιδηράθκου, εΐδγι άπ’άντίκρα τά δυο τσι
ράκια τοϋ σιδηρά πού σκούπιζαν τού μαγαζί κι τοίμαζαν τά μουχάνια κί 
τά τσεκίτσια κί τά καρβυΰνια, μόν’ δέν εΐδγι τούν σιδηρά κί λέει τά 
πηδιά.— «Μπρέ εσείς ήρύιτι κί τοιμάζιστι, πού εΐνι τού προυκουμμένου 
τ ’ άφιντικό σας, ού μάστουρίς σας ; Νά μήν τούν πήρι ού ύπνους κ’ 
άκόμα δέν μοι ήρτι στ’ άργαστήρι τ;» Τότι γυρνάει, τού μεγάλου τού 
τσιράκ’ κί τούν λέει.— «Άφιντικό μή ύυμώνς άδικα, ού μάστουρίς μας 
εχ’ δυο ώρις πού τράβιξι κί πάει στήν πουλιτεία γιά ν ’ άγουράσ’ τού 
σίδηρου κί μάς, μάς ειπι νά σιγυρίσουμι καλά τού άργαστήρ’ κι’ ά'μα 
προυφτάσ’ σήμιρα τού μισμέρ’ νά έρτ’ άπ’ τήν πουλιτεία, ηύ'θ'ύς τλά 
άρχινέψουμι τή δουλειά γιά νά σώσουμι τήν άλτσΰδα σί τρεις μέρις κί 
νά μήν ξιμακραίν’ ή δουλειά μιά βδουμάδα».

"Αμα άξι αυτά τά λόγια ού χαζός, χάρκι πουλύ κί πάει στούν κα- 
φενέ νά πχή καφέ κι’ α π ’ τή χαρά τ’ τήν πουλλή πρόσταξι τούν και-1 
βειζή νά τούν φέρ’ κι’ έ'ναν ναργκιλέ, γιά νά κάμ’ κέφ’, γιατί ·θυμήθκ 
πώς ού μακαρίτς ού πατέρας τ ’, στή χάσ’ κί στή βρέξ’ δταν καμμιά
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φουρά ήταν πουλύ χαρούμενος, γιά πουλύ σταναχουρημένος χί λυπημέ
νους παράγγειγνι τούν καϊβετζή νά τούν φέρ’ χί νάργχιλέ.

Ου καϊβετζής t o n , τοίμασι ηύτύς τούν χαϊβέ χί τούν ναργιλέ χί τά 
πάει στούν τσουρμπατζουγιό χί μί τού νυύ τ’ έ'λιγι : «τού μήλου δεν 
πέφτ’ μαχρυά άπ’ την μηλιά», αύιός έ'μοιασι τούν μαχαρίτ’ τούν πα
τέρα τ ’, μόν’ πρέπ’ νά κυιτάξου χαλά, νά δγιούμι ού γιος τ ’ είνι, χα- 
ροΰμινους γΐά λυπημένους. Παέν’ τούν χαϊβέ χί τούν νάργχιλέ στούν 
τσιουρμπατζουγιό χί μί χαλόν τρόπου τούν ειπι «καλημέρα», τούν έ- 
δουσι τού δίσκου, χί τούν χύτταζι στού πρόσουπου γιά νά καταλάβ’ άν 
είνι χαροΰμινους ή λυπημένους.

Ού χαζός χατάλαβι τά κακώματα τού καϊβιτζή χί καμώθκι πού 
δεν τούν είδγι, μόν’ τούν είπι μιά ξηρή «χαλησμέρα σου», πήρι τούν 
χαϊβέ κι’ άρχιψι νά τούν π ίν’ κί νά ρουηκίη τούν νάργχιλέ χί κΰτταξι 
μπρουστά τ ’, χουρίς νά φανιρώσ’ άν ήταν χαροΰμινους γιά λυπημένους. 
Ού καϊβιτζής, θά  έ'σκανι ά π ’ τού κακό τ ’, γιατί δέν μπόρσι νά καταλάβ’ 
τίπουτα ά π ’ τά καμώματα τοϋ χαζού. Αυτός τότι σκώθκι, πλήρουσι γιά 
τούν χαϊβέ χί τούν ναρκιλέ, χί τράβηξ’ πάει στού σπίτι τ ’ γιά νά φάη 
λίγου, κί κατόπ’ νά ξαπλουθή χί νά κοιμηθή καμμιά μισή ώρα γιατί 
ξύπνησε πολύ νουρίς, πριν νά λαλήσουν τά πιτεινάρια.

"Οταν παν κι’ άλλ’ καλουκρατοΰμινοι τσιορμπατζήδις στούν κα- 
φενέ γιά νά πχιούν τούν καφέ τς, ού καϊβετζής δέν βάσταξι κί τις ειπι 
πώς ού χαζός ιπιχι πουρνό πουρνό καϊβέ κί ναςιγκιλέ κί δέν μπύρσι 
νά τούν ψαρέψ’ κί νά μ ά θ ’ άν ήταν χαροΰμινος γιά λυπημένους. Τότι 
αυτοί σάν χυλοί νοικουκυρέοι τούν ε ίπαν : «Μπρε άνθρουπε τού θεού, 
τί σί μέλ’ ίσένα, άν ού κόσμους είνι χαροΰμινος γιά λυπημένους, κΰτ- 
ταζι χή δουλειά σ’, νά βγάλς τού καθημερνό σ’, νά θρέτΐΤ τά πηδιά σ \  
γιατί έ'χς στού κιουφάλι σ’ μάνα, πιθιρά, γυναίκα κ’ ένα σουρό γκου- 
τζιουβέλτα κι’ δλα σένα καρτιρούν, κί μη λουγαργιάης τί χάμ’ ού ένας 
κ ί’τί κάμ’ ού γιάλλος».

Μοΰλουξι τότι ού καϊβιτζής κί βουβάθκι κί, δέν ειπι πχιά τίπουτα. 
Μόν’, όταν παν οί νοικουκυραΐοι στά σπίτχια τς γιά νά φαν κί νά 
δγιούν τής δουλέχ τς, τότι κάθισι μί τούν μπακάλ’ κί μιρακώθκαν κί 
έσκαναν άπ’τού κακό τς, γιά νά βρούν γιά πχιά ήτία ού χαζός ήτχι τού 
πουρνό, κί καϊβέ κί ναργιλέ. Στά ύστιρνά, γλέπουν άπό μαχρυά τούν 
χαζόν πού βγήκι άπ ’ τού σπίτι τ ’ κί τραβούσι ίσια χά τού σιδηρούχου 
Είπαν τότι ένας τούν άλλουν, νά τούν πάρουν τού κατόπι τ ’, νά δγιούν 
τί θά  κάμ’ ού χαζός μί τον σιδηρά. "Υστιρα όμως άλλαξαν γνώμ’ κί 
ε ίπαν : «Τί μάς χρειάζιτι νά ζαλίζουμιστι άδικα. "Ο,τ’ είνι γιά νά έν, 
θά  μαθηυτή σί δυο τρεις μέρις, γιατί τού χουριύ μας είνι μικρό, κι’
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δ,τ’ κάμ’ κανένας άγλήγουρα μαθαίνιτι».— ’Έ τ σ ’ είπαν κι ησύχασαν 
κί άρχίνιφαν κάθι ένας νά βλέπ’ χή δουλειά τ ’ κι5 άφσαν τά μεράκια 
τς κί ή συλλουγή τς άγλήγουρα άστουχήθκι.

"Αμα ϊγκι αύιή ή άλτσύδα, τήν πήρι αυτός ου χαζός κί πάει, όσα 
σκυλιά άντίκρυζι στού δρόμου τάπχιασι κί πιρνοΰσι τοϋ κάθι ένανοϋ 
τοΰ κιουφάλ’ αχούν εν αν χαλκά. Πυυρπάτσι, πουρπάτσι, κι3 δσα σκυλιά 
εΰρισκι, μικρά, μιγάλα, χά πιρνοΰσι σχής χαλκάδις κί γιόμσι τής τριάντα 
ούχτώ τής χαλκάδις. Ά πόμναν ακόμα δυο χαλκάδης κί δεν μποροΰσι 
νά βρή κείνα τά τρανά το σκυλιά πού γΰρηυι γιά νά τά πιράσ’ κί 
κείνα στής ακρινές τής χαλκάδις πού τής ειχι τοιμασμένους γιά δυο 
τρανά σκυλιά πού τά γνώριζι. Τού ένα άπού αυτά, ήταν ένα τοϋ Μαύ
ρου ποΰ τού ειχι ήγγυητή κί τού άλλου ήταν ένα ξανθό κί τρανό κί 
κείνο τού ειχι γιά μάρτυρα. Τότι αυτός πήρι κείνα τά τριάντα ούχτώ 
τά σκυλιά πού τά ειχι πιρασμένα στήν άλτσίδα κι’ άρχιψι νά τά πααίν’ 
στού βασιλέα τού παλάτ’ γιά νά κριθή μι αυτά. Κείνις τής μέρις έτυχι 
νά εινι ον βασιλιάς πουλύ λυπημένους, γιατί τούν πέθανι ένας συγγι- 
νής τ ’, κί είπι σί δλις τής δούλοι τ ’, δτι δποιους τούν κάμ’ άπάν’ σ’ 
αύτήναν τήν λύπη τ ’ νά γιαλάσ’θά  τούν δώσ’ πουλλαΐς παράδις κί δ,τ’ 
άλλου χάρισμα ζητήξ'. "Αμα ειόγιαν οί δούλοι πού έρχιτι κείνους οϋ 
τριλλός μί τά τριάντα ούχτώ τά σκυλιά πιρασμένα μέσα στήν άλτσίδα 
θάρρηψαν πού τά φέρ’ αύιός γιά τούν βασιλέα νά τούν κάμ’ νά 
γιαλάσ’, κί παν κί τούν είπαν.

Τότε γυρνάει, βασιλιάς άπ’ τό παραθύρι τ ’, κ’ άμα ειδγε αύτόναν 
τούν ανθρώπου, πρόσταξί νά τούν άορήσουν νά έοτ’ κί νά μήν τούν έμ- 
πουδίσ’ κανένας. Αύτός άμα έμπήκι μέσα στού παλάτ’ άρχιψι νά τραβάη 
ίσια στούν βασιλέα τήν κάμαρη. Ίκ ε ΐ  οξου μιργιά, φύλαγι ένας πουρ- 
τάρς, τούν πχιάν’ κί τούν λέει : «Τάξι μοι νά δγιοϋμι, τί θά  μοί δώης 
άπού εκείνα πού θά πάρς ά π ’ τούν βασιλιά ; » Κείνους τότι χαζός, 
τούν έταξι νά τούν δώσ’ τόν ένα τού κάρτου δ,τ’ θά  πάρη,

Πάει ’κόμα κατά μέσα, τούν πχιάν’ άλλους ένας πουρτάρς κί κεί- 
κείνους τά ίδια τούν ειπι, Κί κείνουν τότι τούν έταξι, τού ένα τού κάρ
του δ,τ’ θά  πάρ’. Κόμα κατά μέσα άλλους πουρτάρς, τά ίδια τούν ειπι, 
κί κείνουν πάλι τούν έταξι τού ένα τού κάρτου. Στά υστερνά ώς πού 
νά πάη μέσα, δλα τά έταξι νά τά μοιράσ’ στής πουρτάρδης.

Πααί/ΐοντας μέσα στόν βασιλιά, άντικρύζ κείν’ τήν ούρα ίσια ίσια 
τούν σαράφ’ τού βασιλές πού έβγηνι κείν’ τήν ό>ρα ά π ’ τού βασιλεά 
τήν κάμαρα. Αύιός ήταν ένας ούβρός αψηλός κί μί ξανθά γένεια». 
«"Α λέει τότι κείνους ό χαζός' αυτός εινι ή Κίτιρνη τρίχα πού γΰρησα 
τοσ’ ώρα στού δρόμου !» Ευθύς τούν πχιάν’ τούν καϋμένουν τούν Όύ” 
Θ ρ α κ  ι κ  ά Ι Η ’ 21
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βρό κι τούν περνάει μέσα στούν έναν τούν χαλκά. Πααίνοντας ?κόμα 
κατά μέσα, άντικρΰζ’ τούν πρώτουν τούν Ά ρ ά π ’ τού βασιλιά, πού ή
ταν μέσ’ τά χρυσά ’ντυμένους κι τούν πχιάν’ κί κείνουν κι τούν περ
περνάει μέσα στούν άλλουν τούν χαλκά.

Αυτός λέει, εινι κείνους Μαυρίξ πού γΰρηυα στού δρόμου χόσ" 
ώρα κι. δεν μ.πουροΰσα νά τούν βρω ! . . .».

Κεί ν’ καϋμέν’, Ούβρός κί Άράψ, θάμαζαν άπού τής ήρτι αυτό, τού 
καταδίκ' κί ήθελαν δεν ήθελαν, τοΐς τράβσξι, τούς πάει μέσα στού βα
σιλέα τη κάμαρη.

Τότι αυτός χαζός άμα σέφκι (κπήκι) μέσα στού βασιλέα την κά
μαρη, προσκΰνσι τούν βασιλέα κι’ άρχιψι νά λέη τού ποράπυυνυυ τ’, κι 
ειπι πώς αΰιός ποΰλσι τού κρηάς τ ’ σ’ αυτά τά σκυλιά κ ι’ είχε μάρ
τυρα τήν Κίτερνι τρίχα, κί ήγγυητήν καί πληρουχή τούν Ά ρ ά π ’.

Βασιλεάς άαα άξι αυτά τά πάθια, άρχιψι νά γιαλάη μί δλην τήν 
καρδιά τ ’ κί εύχαριστήθκι πουλύ μ’ αυτά τά καμώματα τού χαζού κι’ 
ειπι ευθύς νά τούν πληρώσουν α π ’ τής δικέτς τής παράδις δσα γρόσια 
εΐ,χι νά πάρ’ για τού κρηάς.

Κατόπ’ τούν ρώτσι, τί θέλ’ νά τούν δώσ’ χάρισμα γιά τού γέλασμα 
πού τούν εκαμι κί γέλασι. Τότε κείνους γυρνάει καί λέει i

— Βασιλε ί μ’ πολυχρονημέν’, θέλου νά προυστάξ’ νά μοι δώ
σουν εκατό ξυλαΐς στη ράχι μ 5.

— Μά τί εινι αυτό πού γυρευς ; λέει Βασιλιάς.
— Ί γ ώ  κείνου που γυρευουείνι καλό, ε ιπ ’ κείνους.
Βασιλιάς είδγι, παραεΐδγι, αύτύναν δεν μ,πόρσι νά τούν άλλάξ’ τά 

γνώμια τ’, κί πρόσταξι κί τούν πήραν οξου οί δοϋλ’ κί τούν πήϊναν νά 
τούν τινάξουν τις εκατό ξυλαΐς.

Πααίνουντας δ'ξου, γυρνάει κί λέει αυτός τής στρατιώτ3, νά πάρουν 
τούν πρώτουν τούν πουρτάρ’ κί νά τούν παν’ μαζή τ ’. Τού βασιλιά οί 
δούλ’ ήταν παραγγελμέν’ νά κάμνουν δ,τ’ τοΐς πή αυτός, κί χουρίς νά 
πουν τίποτε έπχιασαν τούν πρώτουν τούν πουρτάρ’ κί τούν παν 
μαζύ τς.

Κατόπ’, κόμα κατά οξου, επιασαν κί τούν άλλουν τούν πυυριάρ’ 
καθώς τοΐς είπε κείνους χαζός κί κατόπ’ κί τούν άλλουν κί στα ύστερ 
νά κί τούν τέταρτον.

'Ά μ α  παν οξου στην αυλή γυρνάει κί λέει κείνους χαζός: Ί γ ώ  στον 
καθένα α π ’ αύτουνοΰς, έταξα νά τούς δώσου άπού ένα καρτου δ,τ’ θά 
πάρω α π ’ τον βασιλιά. Τώρα ίγώ ζήτηξα εκατό ξυλαΐς. Δώστε νά δγι- 
υύμι σέ κάθι εναν άπού εϊκουσ’ πέντε ξυλαΐς, γιά νά πάρ’ κάθι ένας 
τού μερίδιο τς.
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Άπού ’πάν απ’ τού παραθύρ', άμα άξι αυτά βασιλιάς, θάμαξι μι 
τή γνώσ’ τού χαζού κι ηύθύς πρόσταξι νά κάμουν οί δούλ3 ο,τ* τις ειπι 
αυτός, κι’ άρχιψαν 3κειν νά στρώνουν κατά ’ής άπού εναν εναν τής 
πορτάρδης κι κάθε εναν τούν μπλάστρουσαν καλά καλά από εϊκουσ3 
πέντε ξυλιές.

"Αμα σώθκι αυτή δουλιά. και πήρι κάθι ένας πουρτάρς τό μερτικό 
τ3, τότε βασιλιάς φώναξι ξανά κείνουν τούν χαζόν κι τούν ρώτσι τά 
πάθια  τ 3. Τότε αυτός άρχιψι νά λέη όλα, ά π ’ τού ράμα ως τού βελόνζ 
κί βασιλιάς ηύχαριστήθκι πουλύ πού βρέθκι τέτχιους ένας ανθρώπους 
γιά νά τούν κάμ’ νά άστουχήσ3 την πίκρα τ ’ κί νά παρηγουρηθή καί 
πρόσταξι ευθύς τοΐς δούλοι τ ’ νά φέρουν ενα σινίκ3 φλουριά κί νά 
τούν δώσουν αύτόναν τούν χαζόν. Τότι κείνους τά πήρι κί προσκΰνσι 
τούν βασιλιά κί σκώθκι κί πάει στη. δουλειά τ ’, κί κατόπ3 μί κείνους 
τής παράδης πρόκουψι κί ΐγκι ένας μεγαλουσιάνς κί όλ’ τούν έδειχναν 
μί τού δάχτυλου.

f  Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ



ΤΑΞΕΙΔΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΡΑΚΗΝ*)
’Α π ο σ π ά σ μ α τ α

Μεγάλος Τσεκμετζές-
26) S. Lusigan (Κοσμοπολίτου) : Letters to Fordyce London 1188.

Τόμ. Γ ,  σελ. 94— 96. ’Επιστολή 13.

’Ιουνίου 12 1786. Την πρω'ιαν τής 8ης άνεχωρήσαμεν (από Μι
κρόν Τσεκμετζέν) και επειδή ή ήμερα ή το ανέφελος και. τερπνή διήλ- 
θομεν τον καιρόν μας, πότε μέ την πίπαν, ενφ συγχρόνως άπελαμβά- 
νομεν τήν θέαν τοϋ τόπου, ενίοτε μέ τούρκικο τραγούδι, μέ τό όποιον 
οι συνταξειδιώταί μας δέν έ'λειπον νά μας τραγουδούν. Διασκεδάζον- 
τες μέ τάς τέρψεις αύτάς, κατήλθομεν εις πεδιάδα, εις τήν οποίαν υ
πήρχε λίθινη γέφυρα μέ εξ αψίδας. Εις τήν πεδιάδα αυτήν εύρίσκον- 
το αρκετά άλογα του στρατού των γενιτσάρων, τά δποΐα ήσαν εκεί 
διά νά φάγουν τό χορτάρι των, ως καί σκηναί διά τους ιπποκόμους. Εις 
τήν Τουρκίαν τήν 28 Μαΐ'ου ι ) δλα τά άλογα στέλλονται εις τό τσαΐ
ρι νά φάγουν χορτάρι επί ένα μήνα. Εις τάς 6 άρχίσαμεν νά άνερχώ- 
μεθα τό απέναντι ύψωμα, τό όποιον τερπνώς σκιάζεται από ώραιον 
δένδρον, έχει άφθονο χορτάρι καί εις έν μέρος του ευρίσκεται βρΰσις 
μέ διαυγές νερό. Έ δώ  κατήλθομεν δι’ αναψυχήν καί διά νά πάρωμεν 
τό πρωινόν μας* εις έν τέταρτον τής ώρας ΐππεύσαμεν, έτοιμοι νά κα- 
τέλθωμεν εις τήν πεδιάδα τοϋ B eyuk C hekraegea i [Τσεκμετζέ], ή 
οποία παρουσιάζει τερπνήν θέαν. Προς [3ορράν είναι λόφος, τοϋ οποίου 
ή κορυφή καί κατωφέρεια είναι καλώς καλλιεργημένα καί κατάφυτα 
μέ αμπέλους καί ©.πωροφόρα δένδρα, ή δέ πεδιάδα παράγει αφθονίαν 
σίτου. Εις τά νότια είναι ή θάλασσα. Ή  κατωφέρεια, εκτάσεως ενός 
τετάρτου μιλίου, μάς έοει εις αρκετά εκτεταμένας πεδιάδας, αί όποΐσι * 1

*) "Ορο. Σ. 385 Τόμου 18ου.
1) Τό όρΰόν 23 ’Α πριλίου (Σ. Θ.).
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παρέχουν εύάρεστον θέαμα καλλιεργίας καί παραγωγικότητος. Περί 
τάς 8 εφθάσαμεν εις τήν κωμόπολιν αυτήν τοΰ Μεγάλου Τσεκμετζέ, 
δπου είναι τρία χάνια, εν των όποίοον είναι έκτισμένον από καλήν τε
τραγωνικήν πέτραν καί μέ πολύ έξαίρετον παρουσιαστικον 1)' είναι 
100 γιαρδών μήκους, 40 εύρους καί 16 ύψους. Εις τήν κιομόπολιν εύ- 
ρίσκονται 60 περίπου οίκίαι, κατοικούμεναι από "Ελληνας καί Τούρ
κους καί κεΐνεαι εις τήν κατωφέρειαν τοΰ προειρημένου λόφου. Προς 
δυσμάς είναι λίμνη, εις άπόστασιν μιλλίου περίπου, ήτις συνδέεται μέ 
τήν θάλασσαν διά καναλίων διά των οποίων έρχονται πλοία εις τήν 
κωμόπολιν αυτήν, ή οποία κειται 2 1/ 2 μίλλια μακράν τής θαλάσσης. 
Έ π ί  των καναλίων αυτών, τά όποια είναι τρία τον αριθμόν, είναι έκτι- 
σμένη από μια γέφυρα, κατασκευασμένη από καλήν τετραγωνικήν 
πέτραν, Έ δώ  τά εδώδιμα παντός είδους είναι πολύ εύθηνά, ίδιους ψά
ρια, τών οποίων υπάρχει μεγάλη αφθονία καί τά όποια εν μέρει άλι- 
εύονται εις τήν λίμνην αυτήν, ή οποία είναι 7 ή 8 ποδών βάθους, 
ενώ άλλα φέρονται άλλοθεν μέσω τών καναλίων. Εις τάς 9 ίππεύσα- 
μεν διά νά έξακολουθήσωμεν τό ταξεΐδι μας. Καί αφού διήλθομεν 
τάς γέφυρας, εΐχομεν έμπροσθεν μας άφ ’ ενός μέν τήν θέαν τής θ α 
λάσσης καί άφ5 ετέρου ώραίαν έκτεταμένην χώραν κατεσπαρ/τένην μέ 
διάφορα χεοριά. Μεταξύ αυτών είναι τό τσιφλίκι τής Σουλτάνας *), 
κείμενον πλησίον τής παραλίας. Εις τάς 10 ή θερμότης τής ημέρας 
ήτο τόσο μεγάλη, ώστε δέν ήτο δυνατόν νά προχωρήσωμεν. Καί έπει · 
δή ή δμβρέλλα μ.ου δέν έδιδε αρκετήν σκιάν δι’ δλους μας, ήναγκά- 
σθημεν νά κατασκευάσωμεν κατά τό ένόν μιάν άλλην από κανναβά- 
τσο καί δ,τι άλλο ήτο δυνατόν νά προμηθευθώμεν από τό καραβάνι. 
’Έτσι άφήσαμεν τά άλογά μας νά φάγουν χόρτο καί έμείναμεν εκεί 
μέχρι τής δευτέρας ώρας μετά μεσημβρίαν, οπότε ξεκίνησα μ εν καί 
μετά μίαν περίπου ώραν εφθάσαμεν εις χωρίον παρά τήν θάλασσαν 
ονομάζομενον Gumbogasel (sic) [Κουμπουργάζ-Οΐκονομεϊον] . Έδώ 
έσταματήσαμεν καί εΐχομεν δ,τι άναψυκτικόν, από τά εκεί Ελληνικά 
μαγαζιά ήδύνατό τις νά προμηθευθή . . . Έθαυμάσαμεν τήν εφο
ρείαν τής γής, διότι διελθόντες τό χωρίον αυτό, τό όποιον έχει είκο
σι περίπου οικίας, άφ’ ενός παρετηρήσαμεν έκτασιν καλώς καλλιεργη
μένης γής, μέ διάφορα υψώματα, τά όποια άποτελούσι μέγα μέρος 1 2

1) Θά πρόκειτα ι ίσω ς περί τοΰ περισωΦέντος μέχρι τών ήμερων μας με
γάλου χανίου, τό όποιον έλέγετο Κουρσούμ χάν (=Μ ολυβδοσκεπές) (Σ. Θ.).

2) Θά πρόκειται περί τών Δημοκρανβίων (Σ, Θ.).
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τού μεγάλου ορούς τής Ροδόπης 1), και, έπϊ, των οποίων έ'βλεπέ τις 
πολλούς πτωχούς εργατικούς "Ελληνας, οι όποιοι μέ σκληράν εργα
σίαν προσπαθούν νά κερδίσουν τά προς το ζην. ’Από τό άλλο μέρος, 
εις τούς πρόποδας τής Ροδόπης, και περί τά τρία μίλλια από την θ ά 
λασσαν, είναι μερικά μεγάλα χωρία, εν των οποίων μεγαλύτερου των 
λοιπών ονομάζεται υπό των Ελλήνων Economical, καί υπό των Τούρ
κων G alish -sceastro  3).

27) Struve: (Secretary to the Russian Embassy) History o f the Em 
bassy from Petesburg to Constantinople 1793, London 
1802 *).

Σελ. 150-153. Περί τάς 4 μ.μ. κατευθυνόμενοι προς Κωνσταντινούπο
λ ή  άνήλθομεν εις ύψος όρους, δπόθεν είδομεν την μικρών πόλιν Bujuk 
T sch em ersch a  καί την κατασκήνωσήν ήτις προετοιμάσθη δ ι1 ημάς 
εκεί πλησίον Ή  θάλασσα εις τό μέρος αυτό σχηματίζει είδος κόλπου 
δστις εισχωρεί εις την ξηράν μεταξύ των όρέων τά όποια εύρίσκονται 
πσρά την παραλίαν. Εις την κατωφέρειαν των βουνών αυτών ελάβα- 
μεν την θέσιν μας, όπισθεν τής κωμοπόλεως διά την οποίαν ώμίλησα, 
καί απέναντι τής οποίας εύρίσκεται ενα άλλο εύμορφούλικο καί μεγα- 
λούτσικο χωρίον. ’Αφού διήλθομεν τον μικρόν βραχίονα τής θαλάσ
σης, μέσον εύμορφης γέφυρας, ταχέως εφθάσαμεν εις τό μέρος όπου 
έμελλε νά κατασκηνώσωμεν. Καί ot μέν οφθαλμοί μας έμειναν ευχα
ριστημένοι έκ τής ώραιότητος τής τοποθεσίας, οΐ στόμαχοι μας όμως 
ήσαν μακράν από τού νά είναι εις παρομοίαν κατάστασιν Τό μαγε- 
ρεΐον μας είχε προηγηθή ημών, καί όσοι έκ τής ακολουθίας μας, έ- 
φθασαν προίτοι εις την κατασκήναισιν, τόσον τελείως είχαν σκουπί
σει τά τραπέζια, ώστε σχεδόν τίποτε δεν ύπελείφθη δι’ όσους εφθασαν 
κατόπιν, καί ε ΐμεθα ευχαριστημένοι νά εύρωμεν τά ολίγα άπομεινά- 
ρια, τά όποια ύπελείφθησαν, Τήν επομένην επωφελήθην τού καλού 
καιρού, νά ξεκινήσω πεζός μέ μερικούς από τούς συνοδοιπόρους μου, 
καί άπήλαυσα από τό ύψος τού όρους, τό όποιον κεΐται πλησίον τής 
θαλάσσης, πολύ απολαυστικόν πανόραμα, ετι περισσότερον γινόμενον 1 2

1) Ό  γράφων προφανώ ς συγχέει τάς τοποθεσ ίας (Σ. Θ·).
2) Συγχέει τό Ο ίκονομεΐον μέ τά χωριά Γιαλούς καί Έ ξάστερον (Σ. Θ.).
‘ό) "Αλλο απόσπασμα έδημοσιευθη είς Σ . 249—252 τοΰ ΙΒ '. τόμου των

«Θρακικών».
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εύμορφον από την ωραιότητα τής περιοχής. Καίτοι οι δρόμοι είχαν 
έπισκευασθή, τα σημάδια των τροχών εγεμίσθησαν καί μικραί γέφυραί 
κατεσκευάσθησαν επί των λι11ναζόντων ύδάτων διά την διάβα σιν του 
πρεσβευτοϋ μας, Ιν τούτοις δεν εΰρομεν τον δρόμον καλλίτερου ή όλι- 
γώτερον κοπιαστικόν από εκείνους τούς οποίους προηγουμένως διήλ- 
θομεν. Μ ’ δλα ταύτα άντημείφθημεΛ, διά τον κόπον μας πού άνήλθο- 
μ,εν την κορυφήν τού όρους, διά τής μεγαλοπρεπούς θέας τής θαλάσ
σης και τής πλησίον εκτάσεως. 'I I  πληθύς τόόν εντός τής θαλάσσηζ 
πλοίων, μάς έδιδε την πλέον ιλαράν καί ζώσαν εικόνα, άλλ’ καί ή εί- 
κό>ν από τοϋ μέρους τής ξηράς μάς έφαίνετο όχι δλιγώτερον θελκτι
κή καί μέ κίνησιν. Καθόσον έπροχωρούσαμεν προς την Πρωτεύουσαν, 
εφαίνετο δτι ή καλλιέργεια ήτο πλέον επιμεμελημένη καί τά χωρία 
πολυαριθμότερα. Εύρίσκομεν κατά διαδοχήν κήπους οπωροφόρων καί 
λαχανικών μέ αμπέλους δεικνύοντα την πλέον αφθονον ευφορίαν, 
προς δλας τάς διευθύνσεις, τάς οποίας συνήντων οί οφθαλμοί μας· 
Έ ν φ  προ χώρο ύ(ΐ εν προς έν Τουρκικό χάνι, κείμενον είς το μέσον μι
κρού δάσους, σκεπαζόμενον από μεγάλα καί εύφορα δένδρα, εΐχομεν 
την εύχαρίστησιν νά συναντήσωμεν τον υπασπιστήν Cliwastow, δσ· 
τις μέχρι σήμερον ήτο επιτετραμμένος αντί τού πρεσβευτοϋ μας. Έ δώ  
συνηντήσαμεν ομοίως δλα τά μέλη τής πρεσβείας μας, τά όποια πή
ραν συντομώτερον δρόμον καί ειχον τοιουτοτρόπως φθάσει. πολύ προ 
ήμών. Α φ ού  άνεπαύθημεν δλίγας στίγμας εδώ, πάλιν εξεκινήσαμεν 
είς κατεύθυνσιν μάλλον άπέχουσαν τής θαλάσσης. Διήλθομεν αλλη
λοδιαδόχου από όρη καί κοιλάδας. Είς τον δρόμον αυτόν κατά πρώ
τον συνηντήσαμεν καμήλους, αί όποΐαι είναι πολύ χρήσιμοι είς την 
περιφέρειαν αυτήν, οπεος καί είς την Κριμαίαν. Τά ζώα αυτά διαφέρουν 
τό έν άπό το άλλο δσον αφορά την δύναμιν των. Μερικά σηκώνουν 
400 καί άλλα 1000 λίτρας βάρους. ’Έχουν ακριβεστάτην καί πραγμα
τικήν αΐσθησιν τού βάρους, τό όποιον είναι δυνατόν νά φέρουν. Καί 
όταν προσπαθήσουν νά τά φορτώσουν πλέον άφ ’ δ,τι είναι ικανά, μέ
νουν κάτου, καί ούτε μάστιζ ούτε ή πλέον σκληρά μεταχείρησίς τεον 
είναι δυνατόν νά τά άναγκάση νά σηκωθούν. Συνήθως βαδίζουν τα
χέως. Καί καθόσον είναι λίαν δλιγαρκή καί τρέφονται άπό τά φυτά 
ή τά φύλλα τά όποια συναντούν κ α θ ’ οδόν, ή συντήρησίς το)ν στοι
χίζει δλίγιστα.

Σελ. 221. Τήν έπομένην πρωίαν (Μάρτιος 1794) επανελάβαμεν 
τήν οδοιπορίαν μας (έπιστρέφοντες άπό Κεον)πολιν) μέ δλας τά άπο- 
σκευάς μας, όπως μεταβώμεν είς B ujukt - Schekm etsche  όπου κατε-
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σκηνώσαμεν, καί τον όποιον άφήσαμεν ενωρίς τήν έπομένην πρωίαν. 
Τό περισσότερον μέρος τοΰ δρόμου τό έκαμα πεζός.

28) Poaquvville : Voyage 1 7 9 8 —1801, Paris 1805 , τόμ. 3.

Σελ. 220 Εις τύ P on te -G rande  ’) οί ταξειδιώται διήλθον τήν νύκτα εις 
κακορρίζικο μέρος. Μ’δλα ταϋτα τό σημεΐον αΰτο φαίνεται πάντοτε ήτο 
σταθμός, διότι τό συναντοΰμεν μέ τά άρχαΐον του δνομα Μελαντιάς, 
ιός τό τέρμα τοΰ ταξειδίυυ τής πρώτης ημέρας διά τον ερχόμενον από 
Βυζάντιον. ‘II λίμνη τήν οποίαν βλέπομεν εδώ, σχηματίζεται εκ των 
ύδάτων τοΰ Ά θ ΰ ρ α ,  τοΰ οποίου εδώ δεν γνωρίζουσι άλλο όνομα καί 
λέγεται ό ποταμός τοΰ P o n te  - G rande καί ό όποιος έρχεται έκ των 
πέριξ τοΰ χωρίου Βελιγράδι. 'Η  κωμόπολις είναι πτωχή, καί τά πέριξ 
της είναι λοφώδη. Αί μεγάλου μεγέθους carpes 1 2) αί όποΐαι εύρίσκον- 
ται εις τάς δυο αΰτάς λίμνας τοΰ Μικροΰ καί τοΰ Μεγάλου Τσεκμετζέ, 
δέν έκτιμώνται πολύ καί δμοιάζουσι προς τά τής λίμνης Στυμφαλίας 
καί Όρχομενοΰ.

29) Η. Dearborn: Commence, Navigation and Geography of Bleek
Sea, Turkey, Egypt. Boston 1819, τόμ. 11.

Σελ. 24. Μεγάλος Τσεκμετζές. Έ δώ  ύπήρχον δυο θαλασολίμναι, χω- 
ριζόμεναι από τήν θάλασσαν, τής οποίας πρηγουμένιος ήσαν κόλποι, 
διά βαλτωδών εκτάσεων γής, νεωτέρου σχηματισμού. ’Ακόμη εν τοΰ- 
τοις συγκοινωνούν μέ τήν θάλασσαν καί επί τοΰ πορθμού' εις τό με- 
γαλυτερον εκ των δυο υπάρχουν τρεις μεγάλαι γέφυραι. Τό μεγαλΰ- 
τερον καλείται P on to  Pikolo (sic), τουρκιστί K outchouk-tchesm e 
(sic) από τό όνομα τής γέφυρας τής κατασκευασμένης επί τοΰ στο
μίου, τό όποιον τήν συνδέει μέ τήν θάλασσαν. Τό άλλο καλείται 
P on to  g rande  ή B ujuk-tchesm e (sic) διά τον ίδιον λόγον. Ά φ θ ο -  
νοΰν ιχθύς, ιδίως carp, οί όποιοι λέγεται δτι φθάνουν τό βάρος 
εξήκοντα, καί δγδοήκοντα λίτρων.

1) ’Ε ννοεί τον Μεγ. Τσεκμετζέν (Σ. Θ .).
2) ’Επί των ήμερων μας ήλιεΰοντο ώς επί τό πλεϊστον κέφαλοι (Σ. Θ).
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30) Rev. Robert Wa'sh: Journey from Constantinople to England
(το 1827 P), London 1831 L).

Σελ. 9 Ι-92 .Ή  σπάνις των ποταμών εν Θράκη είναι μία των αξιοπα
ρατήρητων χαρακτηριστικών της, καί έχει παρατηρηθή τούτο παρά των 
αρχαίων γεωγράφων. ’Έχομν τώρα φθάσει εις ένα έκ των πολύ ολίγων 
ποταμίσκων οΐτινες σταλάζουν εις τήν θάλασσαν διά των εκτεταμέ
νων πεδιάδων. Καλείται από τούς αρχαίους Βαθύ ας, 102 στάδια από 
το Βυζάντιον- οι Τούρκοι έρριψαν ξυλίνην διάβασιν επ’ αυτού καί τό 
καλουσι K u tch u k  Tehecmedge Είς μίαν ώραν έφθάσαμεν είς τήν 
δευτέραν (γέφυραν) καί διέβημεν μίαν των πλέον περιέργων γεφυρών 
εν Ευρώπη Κεΐται επί μικρού ρύακος, καλουμένου από τούς αρχαίους 
’Αθέρας, καί από τούς Τούρκους B u y u k  T chekm edge ή τής μεγάλης 
Γέφυρας ποταμός, ώς έκ τού εκτάκτου μήκους τής γέφυρας Ό  ποτα- 
μίσκος άναμίγνυται είς ένα κόλπον, δπου συναντά τήν θάλασσαν καί 
ή γέφυρα ρίπτεται άνωθι αυτού' πράγματι συνίσταται από τέσσαρας 
γέφυρας, αί όποϊαι έχουν είκοσι έξ αψίδας. Έ ν  B uyuk  T chekm edge 
ή βροχή έπαυσε, καί εύρομεν πλοιάρια εις άμφοτέρας τάς όχθας τής 
γέφυρας, τά πληρώματα τών οποίων έψάρευαν. Ό  τόπος άφθονεΐ μέ 
εξαίρετα ψάρια, από τά οποία ό Μουσταφάς, μέ φρόνιμον προνοητι- 
κότητα ήγόρασε δύο μεγάνα καλκάνια αντί ενός γροσίου Τό καλκάνι 
καίτοι, γεμάτο κόκκαλα, είναι έξαίρετον ψάρι. Είς τό ά'κρον αυτής τής 
μακράς καί περιέργου γεφύρας, επί εξοχής προς τήν θάλασσαν, εύρί- 
σκεται άλλη κωμόπολις κατοικουμένη υπό Ελλήνων. Είναι ιδρυμένη 
είς θελκτικήν θέσιν επί τής κατωφερείας υψώματος μέ ανάμικτα δέν
δρα καί κατοικίας, καί είναι εύμορφη καί κομψή. "Ίσως έκ τούτου, 
καλείται σήμερον «Καλλικράτη» Πρότερον εκαλείτο Μελαντιάς καί 
σταθμός ναυτικός. ΤΙ βροχή τώρα ήρχισε μέ μεγάλην ορμήν καί έσκο- 
τείνιασε, οί δρόμοι είχον μουσκέψει μέ νερό, καί καθώς προχωρούμεν 
κολνόντες είς τήν λάσπην, έχάσαμεν κ α θ ’ ολοκληρίαν τον δρόμον μας» 
καί ολως κατά τύχην έφθάσαμεν είς τήν παραλίαν. ’Εδώ ή ακροθα
λασσιά εγινε οδηγός μας μέχρις ου έφθάσαμεν είς Koum Burgaz.

31) Captain Adolphus Slade : Travels in Turkdy and Greece 1829—
30, London 1854.

Σελ. 363-4 To καφενεΐον τό οποίον ανήκε είς τό m enzilhan, έν Με- 1

1) ’Ά λ λ α  αποσπάσματα έδημοσιεΰθησαν είς σελ. 57—64 τοΦ Δ' τόμου τών 
«Θ ρακικών».
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γάλψ Τσεκμετζέ μάς παρέσχε κατάλυμα την νύκτα εκείνην. Τό πρωί 
παρετηρήσαμεν τούς αύλακας κεκαλυμμένους με λευκά πτηνά, τά οποία 
ήσαν τόσον ήρεμα, ώστε μόλις έδιδον προσοχήν εις τά περίστροφά 
μας, όταν τά εκκενώσρμεν μεταξύ των. Ή  χώρα επίσης έδείκνυε την 
ελλει\1πν άνδρών, καίτοι εύρισκόμεθσ τόσον πλησίον 1)2 εκ. συνωστι
σμού. Τά νεκροταφεία ήσαν τά πρώτα καλλιεργημένα σημεία τά ό 
ποια συνηντήσαμεν καί ή φωνή τού φΰλακος τής πύλης τής Άδρια- 
νουπόλεως διά φιλοδώρημα, ήτο ή πρώτη φωνή, τήν οποίαν ήκού- 
σαμεν.

32) Captain Charles Colaille Frankland; Travers London 1829, 
τυμ. T  Χ).

Σελ 85-6.’Απριλίου 11, 1827. Περί τάς 6 μ.μ.'(.ερχόμενοι έκ Buados 1 2) 
ήκούσαμεν μακρόθεν ταβοΰλι, καί ώς έπλησιάσαμεν τον B ujuk Tche- 
khadjeh , συνηντήσαμεν πολυάριθμον σώμα των νεωστί όργ άνωθεν των 
στρατευμάτων μέ δώδεκα κανόνια καί περί τά εκατόν αμάξια φορτω
μένα μέ πυρομαχικά καί ζωοτροφίας. ΤΙ κατάστασις των τηλεβόλων 
καί αμαξών πολύ μέ έξέπληξε, καθότι ό εφοπλισμός καί ή τάξις των 
έφαίνοντο νά έξισούνται μέ τά όμοίοειδή τών Ευρωπαϊκών στρατεον. 
Οί ίπποι ήσαν ωραίοι καί καλώς ύπεζευγμένοι. Οί στρατιώται έφαί
νοντο πολύ νέοι* καί εξ δλης τής παρατάξεοκ, ήτις ίσως άνήρχετο εις 
1500 ή 2000, μόλις εκατόν ειχον μύστακα ή γενειάδα, ή οίοδήποτε 
άλλο σημεΐον δτι ειχον άνδρωθή. Τό βάδισμά των ήτο πολύ άτακτον, 
καί ό οπλισμός καί τά δπλα τεσν κατά τά φαινόμενα ούχί έκ τών καλ- 
λίστων. Ό  στρατός οΰτος είχε πολλάς σημαίας μαζή του έκ πρασίνου 
μεταξωτού φερούσας επ’ αυτών ημισέληνον καί αστέρα. Έγνοόρισα 
δμως πολύ χειροτέρους τό παρουσιαστικόν στρατιώτας, νά νικήσωσι 
πολύ καλλίτερους των στρατιοότας, ά,φ’ δτι ούτοι κατά πάσαν π ιθ α 
νότητα θά εύρωσι μεταξύ τών Ελλήνων. Δεν ύπεφέραμεν προσβολάς 
έκ μέρους τών στρατευμάτων αυτών, εκτός εξ ενός παιδίου προχωρή- 
σαντος προς εμέ, τό όποιον έφερε τό δίκανόν του εις τήν κεφαλήν μου 
καί μέ άπεκάλεσε Γκιαούρη. Ό  ’Αγάς ή αξιωματικός ήτο σεβάσμιος 
τό παρουσιαστικόν γέρων, · καί άντεχαιρέτησε πολύ έγκαρδίως τον

1) "Α,λλο απόσπασμα έδημΌσιεύθη είς σελ. 180—181 τοϋ στ' τόμου τών 
«Θρακικών».

2) Έπιβάται.
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χαιρετισμόν, όταν διήλθομεν έμπροσθεν του. Οι στρατιώται αυτοί, ό)ς 
επληροφορήθημεν αργότερα, ήσαν προωρισμένοι νά ένισχύσωσι τον 
Ρεσήτ πασάν προ των ’Αθηνών. Μοί έκαμεν ένιύπο:>σιν νά έ'χα) τήν 
τύχην νά συναντήσω τους βαρβάρους αυτούς και αδιαλλάκτους εχ
θρούς τού'Ελληνικού ονόματος και έθνους, τά στίφη τής ’Ασίας, βαδί- 
ζοντα ΐνα είσβάλωσι είς τά κλασσικά εδάφη τ ή ς ’Αττικής καί Λακεδαί- 
μονος' καί κατά φαντασίαν μετέβην είς τήν πάλαι εποχήν τού Δαρείου» 
Ξέρξου, τού Λεωνίδα καί Μιλτιάδου. ’Ολίγον κατόπιν, αφού έπεράσα- 
μεν από τούς στρατιώτας αύτούς, εΐδομεν άθροισμα ώραίιυν δένδρων, 
τά πρώτα τά όποια συνηντήσαμεν άφ ’ ότου άνεχωρήσαμεν από τό 
Burgaz '), εκτός δύο μονηρών, αθλίων τήν δψιν δρυών, έκατέρας άπε- 
χούσης ημέρας δρόμον από τήν άλλην, μεταξύ C a r is t ran ia  1 2) καί 
Buados 3) καί τά όπωροφύρα δένδρα παρά τήν Σηλυβρίαν. Ε ίναι πολύ 
γραφική ή άποψις όταν πλησιάζη τις τον B iiyuk T chekm adjeh .  Κεΐ- 
ται επί είδους χερσονήσου, σχηματίζομενης υπό δύο διωρύγων ή κόλ
πων τής θαλάσσης. Ένοόνεται με τήν ξηράν προς τό μέρος τού Btia- 
dos μέ σειράν τεσσάρων γεφυρών συνισταμένων εξ είκοσι αψίδων’ 
προς τό μέρος τής Κωνσταντινουπόλεως εχει υψηλόν άκρωτήριον, 
μεταξύ τού οποίου καί τής πεδιάδος επί τής οποίας εύρίσκεται (περιο- 
ριζομένη υπό ετέρου υψώματος), εισέρχεται κόλπος έκ τής θαλάσσης, 
σχηματίζων είδος στενών. Είσήλθομεν είς τήν κωμόπολιν είς τάς επτά 
καί τήν εΰρομεν γεμάτην στρατιωτών καί αμαξών μέ πολλούς ασθε
νείς' τό παν ήτο έν ακαταστασία, τοιαύτη όμως είναι ή ριζική αλλαγή 
ή επελθούσα διά τής νέας καταστάσεως εν Τουρκίφ, ώστε όπως κατό
πιν επληροφορήθημεν, ούδεμία δήώσις ή αταξία λαμβάνει χώραν από 
τά νέα στρατεύματα.

33) George Keppel: ( Albermalle) Journey across the Balcan Lon
don 1831. τόμ. IT .

Σελ 64-68 4). Νοεμβρίου 24 προς 25, 1829. To μεσονύκτιον έπανελά- 
βαμεν τον δρόμον μας. Ή  το κατασκότεινα καί δ δρόμος ήτο άθλιος. Έ -  
τελειώσαμεν όμως τό ταξείδι μας χωρίς κανέν εμπόδιον καί κατά τά

1) Θά πρόκειται διά τό Λουλέ Β ουργάζ (Σ . Θ.).
2) Κ αριστιράν (Σ . Θ.).
3) ’Ίσ ω ς  Έ π ιβ ά τα ι (Σ. Θ.).
4) ’Α ποσπάσματα είς σελ. 252—254 τοϋ ΙΒ ' τόμου των «Θρακικών».
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ξημερώματα έφθάσαμεν εις B ujuk  Chekm ediee , δπου ακόμη μίαν φο
ράν εύρέθημεν εις την ανάγκην νά περιμείνωμεν αλλαγήν αλόγων, επί 
τέσσαρας ώρας. Κατόπιν από αρκετόν χιόνι και πάγον, ή ολίγη θερμό- 
της κατέστησε τους δρόμους τόσον βαθεϊς, ώστε μόλις κατώρθτσναν 
τά χωλαίνοντα καί κουρασμένα άλογα νά προχιορήσωσι μέσον τής πα- 
χείας λάσπης. Ή  κακή κατάστασις του λιθοστρώτου δρόμου, προστι
θέμενη εις τήν ανωφέρειαν των υψωμάτων, καθιστά τήν χώραν, κει- 
μένην τόσον πλησίον τής Ηρωτευοΰσης πλέον δΰσκολον από κάθε 
άλλο μέρος τό όποιον δι ήλθομεν, μή εξαιρούμενου του Αίμου. Έπρο- 
φθάσαμεν απόσπασμα στρατού τακτικού μεταβαίνοντος εις Κωνσταν- 
τινοΰπολιν. Δεν εκράτουν τάξιν εις τήν πορείαν των, τό εμπρός καί 
όπίσω τοΰ αποσπάσματος απείχε τουλάχιστον ήμισυ μίλιαν α π ’ άλλή
λων Μετά πορείαν 4 μιλλί.ιον διήλθομεν διά τοΰ Aubaili [Άνμπαρλή]. 
Πέντε μίλλια περαιτέρω έφθάσαμεν εις μικρόν Τσεκμετζέν. Έδώ τά 
διαβατήρια των ταξειδιωτών εξετάζονται. Θεωρείται, θέσις διά τήν 
ύπεράσπισιν τής Πρωτευοΰσης καί πυροβολαρχίαι δεσπόζουσαι τής 
γέφυρας είναι τοποθετημέναι.

34) Μ. von Tietz {Prussian Counsellor o f Legation) Constantinople 
and Ναυτίλων 1833. New York 1866.

Σελ. 107. 24 Δεκεμβρίου. Παρά τον κατηφή καί ιός έχθρικώς διαχεί- 
μενον καιρόν, ό όποιος απέκλειε τήν θέαν πολλών θελκτικών πραγμά
των, εθέλχθημεν με τήν σκηνοθεσίαν τής θελκτικής πεδιάδος τοΰ B ujuk  
Tcekm edscke, ερχόμενοι από Σηλυμβρίαν. Εις τό σημειον αυτό επι
μήκης λεκάνη γίνεται ορατή, δέκα περίπου μιλλίων μήκους καί επτά ή 
οκτώ μιλλίων ευρους, στενουμένη εν τοΰιοις προς τήν θάλασσαν, καί 
συνδεομένη μετ’ αυτής διά μικράς διώρυγος. Τρεις μικραί νήσοι, μα- 
κραί καί στεναί, προσθέτουν κάτι ακόμη εις τήν θέαν. Ά π ό  τήν πα
ραλίαν, από τό μέρος τό όποιον ειμεθα, τέσσαρες μεγαλοπρεπείς καί 
μεγάλαι λίθιναι γέφυραι εκτείνονται επί των νήσων αυτών, καθιστώ- 
σαι τά μάλιστα επιβλητικήν τήν εντΰπωσιν, ά φ ’ οσας ποτέ είδα, πολύ 
ώραιοτέραν, κατά τήν γνώμην μου, άπό τήν εντΰπωσιν των φημισμέ
νων γεφυρών τής Δρέσδης καί Πράγας.
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Κ ι ν ι κ λ ή

35) Ά π ό  το σύγγραμα τον Rev. Robert W alsh: Journey from Con
stantinople io England 1827 (?). London 18311).

Σελ. 107-108- Εις τάς δυο έφθάσαμεν, άπό τήν Σηλυβρίαν εις K in- 
likli (sic). Αυτά ήτο μεγάλη άκμάζουσα πόλις προ είκοσι ετών. Τώρα 
άποτελεΐται άπό δυο ή τρία άθλια σπίτια. Διά τήν κακήν τύχην των 
κατοίκων, εδώ ήτο σκηνή τής διαμάχης μεταξύ δύο αντιπάλων μερίδων 
είς τήν επανάστασιν τού 1807 καί 1808 Καί αρκετά προχώματα, τά 
όποια ήγέρθησαν πλησίον των λειτράνων τής πόλεως δεικνύουν τό 
πεδίο ν τής μάχης, όπως ομοίως τά ερείπια των οικιών, εκτεινόμενα 
κατά μήκος μεγάλης έκτάσεως σημειούν τήν θέσιν μεγάλης πόλεως. 
Ε ίνα ι εν άπό τά πολυάριθμα μελαγχολικά μνημεία τής ταχείας κατα- 
πτάισεως τής αυτοκρατορίας καί τής εκμηδενίσεως τού πληθυσμού της. 
’Εντός είκοσι ετών, μεγάλη πόλις καταπίπτει είς τρία σπίτια καί σχε
δόν κανέν ίχνος δεν παραμένει αυτής ή τών κατοίκων της, Έ δώ  συν- 
ηντήσαμεν μερικούς a m b u s  [αντί άραμπά=άμάξια] μεταφέροντα δέ
ματα εμπορευμάτων άπό τήν Άδριανούπολιν. Τά μόνα ζώα υποζύγια 
τών όποιων γίνεται χρήσις εις τήν χώραν αυτήν διά μεταφοράν είναι 
οί βούβαλοι καί υπόλευκων γένος βοών. Συνηντήσαμεν είς τό μέρος 
αυτό άνθρωπον, δ όποιος ειχεν εις τήν μέσην του κολοκύνθην καί 
βέργαν εις τό χέρι του. ΤΙ1το ταχυδρόμος. Ή  κολοκύνθη ήτο γιά νε
ρό, νά τό εχη όπου σπανίζει. Καί άπό τήν βέργαν είχε κρεμασμένον 
κομβολόγι μέ μπλού χάνδρες προσηλωμένην εις αυτήν, ώς άλεξίκακον 
δι’ όλους, τών οποίων τήν αλληλογραφίαν μετέφερε. Αί έπιστολαί, οί 
άποστέλλοντες καί οί παραλήπται συνολικώς ούτω ετίθεντο υπό τήν 
προστασίαν τών χανδρών. Επισύρουν πρώται τήν προσοχήν τού κα
κού ματιού καί ούτω άφοπλίζουν τήν κακήν του επήρειαν. Είς τάς 
πέντε έφθάσαμεν είς Tchorlu .

36) Me Farlane · Turkey. Philadelphie 1850, V, II.

Σελ 315. Εις τάς 7.30 μ.μ. διέβημεν ρυάκιόν τι, διά χονδροειδούς λί
θινης γέφυρας, καί άφιππεύσαμεν είς Κινικλί, είς βαθεΐαν κοιλότητα

1) Ά πόσπααμα έδημοσιεύύη είς σελ. 57—64 τοϋ Δ', τόμου τών *Θρακι· 
κών» και Σ. 3^9 τοϋ παρόντος.
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μέ λιμνάζοντα έλη προς δλας τάς διευθύνσεις. Ούχίπρό πολοΰ ήτο αρ
κετά μεγάλη πόλις έχουσα εύημεροϋντα πληθυσμόν. Κατεστράφη δμιος 
σχεδόν κ α θ ’ ολοκληρίαν, εις τον εμφύλιον πόλεμον 1807— 8, και οι 
ελώδεις πυρετοί αποτέλεσμα της άμελείας καί πτωχείας συνεπλήρω- 
σαν τό εργον τής καταστροφής, ώστε δεν ύπήρχον τώρα έν Κινικλί ή 
μόνον δύο καφενεία, εν μοναχικόν χάνι, έν παντοποιλεΐον καί εις 
έρειπεομένος κουλάς τσιφλικιού. Έ κ  δύο λίθινων βρύσειον, ή μία ήτο 
ερειπωμένη καί άχρηστος. 'Η  ροή από τά έλη ήτο τόσον ισχυρά, ώστε 
νά μή δύνατσί τις νά κοιμηθή καί τό έδαφος τού δωματίου άνωθεν 
τού ενός καφενείου» δεν ήτο σκληρότερον, άλλα πλέον τού άνεπίπε- 
δον τού συνήθους.

37) Ά π ο  το βιβλίον Captain Charles Colaile Frankland (Royal na
vy) Travers to and from Constantinople in the yar 1827 
(Λονδΐνον 1829) Ί).

Τόμ. I I  σελ. 310. Ά π ό  τό Ρουτσούκιον, εις τήν νότιον ακτήν 
τού Δουνάβεως .μέχρι Κωσταντινουπόλεως, εϊχομεν πέντε άλογα, συμ
περιλαμβανομένων των δύο ίδικών μας, τού Ταρτάρου, τού σου- 
ρουδζή καί τού αλόγου των αποσκευών. Ή  συμφωνία μας μέ τύν 
Τάρταρον ήτο 1300 γρόσια.

Εις K irk  Issa  ή K irk  l l l iss ia  [Σαράντα Εκκλησίας] ήπατήθημεν 
άπό τον ταχυδρόμον, ό οποίος μάς ήνάγκασεν νά πληρώσωμεν ακόμη 
πέντε δουκάτα. Καί δταν εφθάσαμεν εις Καννσταντινούπολιν εδώσα- 
μεν εις τον Τάρταρον φιλοδώρημα τέσσαρα δουκάτα. 'Η  δλη δαπάνη 
τού ταξειδίου άπό Βιέννης εις τήν Πρωτεύουσαν τής Τουρκίας δεν 
ύπερέβη πολύ τάς 25 λ. έκαστον.

Έ φθάσόμεν εις Τσορλουν 8.30 μ. μ. 9 Απριλίου 1827, Έ πιβά- 
τας 5. 45 μ. μ. 10 ’Απριλίου 1827, Κα>νσταντινούπολιν 4 μ.μ. 11 ’Α
πριλίου 1827.
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1) ’Α πόσπασμα εδημοσιευθη έκ  τής περί/ηγήσεως είς τον Σ Τ ' τόμον των 
«Θρακικών», σελ. 180—181 καί Σελ. 330 τοΰ παρόντος.
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Ή  Θραχικη οικογένεια, έστερηϋη κατά το 1941— 2 πολλών εκλε
κτών μελών αυτής. Δυστυχώς, ώς έκ της καταατάσεως, άρκετών θανά
των δεν έλαβε γνώοιν η Διενϋννσις τών «Θρακικών» και άλλων πολύ 
αργά. ‘Εκτος τών κατωτέρω νεκρολογιών, αημειονμεν εις το τέλος, σν- 
νοπτικώς τά ονόματα όσων έλάβομεν γνώσιν, επιφυλασσόμενοι εις τον 
προσεχή τόμον νά έπανέλ&ωμεν μέ έκτενεστέρας νεκρολογίας, διά τινας 
τών άποϋανόντων.

Τά  «Θρακικά» μη δννηϋέντα νά προμηβενϋώσι χάρτην, δμοιον 
τον μέχρι τονδε χρησιμοποιη'&έντος, προς έκτνπωσιν αυτών, ηναγκά- 
σϋησαν διά νά σννεχίσωσι την έκδοσίν των, όπως έκδόσωσι τον πα
ρόντα τόμον εις κατά τι μικρότερον σχήμα και εις χάρτην άλλης ποιό- 
τητ  ος’ ώς έκ τούτον παρεληφϋησαν αί σχετικαι εικόνες, αι όποϊαι $ έ
λουα ι καταχωρηϋη εις προσεχή τόμον.

C1I βιογραφία τον αείμνηστον Μνρτίλου Άποστολίδον μετά πέντε 
ανεκδότων τον μελετών, ϋέλει δημοσιενΰη εις τον προσεχή τόμον.

ΙΩ Α Ν Ν Η Σ Π. Κ Α ΡΔ Α Μ Α Τ Η Σ

Τον είδα για τελευταία φορά ολίγες ήμερες πριν από τον ■θά
νατό του. Ή ι α ν  ακόμη γιομάτος από σφρίγος και ζωή. Μ’ έδέχτηκε 
με την συνειθισμένη φιλική του διάθεσι καί παραμερίζοντας λίγο τά 
γραφτά του, καί τά όγκοόδη βιβλία, πού ήσαν σκόρπια άπάνου στο 
γραφείο του, μου είπε μέ τό χαρακτηριστικό χαμόγελό του. «Δουλεύω 
καθώς βλέπεις, αγαπημένε μου φίλε, αυτές τις ήμερες πολύ. Θά σου 
κάμω γρήγορα μια μεγάλη έκπληξι». ’Αφού τού εξεδήλωσα τό ζωηρό 
ενδιαφέρον, πού μοΰ προκαλοΰσε ή άνακοίνωσις αυτή, τόλμησα έ
πειτα δειλά νά τού προσθ έσω, πώς χάριν τής υγείας του δεν πρέπει 
νά υποβάλλεται σέ μ,εγάλους κόπους. Έγνώριζα  δτι δ Καρδαμά- 
της διήνυε τό ογδοηκοστόν τρίτον έτος τής ήλικίας του καί ειχεν ύπο" 
στή ήδη δύο προσβολές εγκεφαλικής αιμορραγίας. Δέν πρόφθασα δμως
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νά τελειώσω τή φράσι μου, πού τον βλέπω έξαφνα νά ορθώνεται από 
κάθισμα του και σε τόνο ζωηρό νά μοΰ λέγη.«Οί πρωτοπόροι, φίλε μου, 
δεν εγκαταλείπουν τον αγώνα, μάχονται μέχρι τελευταίας των πνοής».

Αυτός ήταν ό Καρδαμάτης.— 'I I  μελέτη, ή έρευνα και οί αγώνες 
υπήρξαν οί άχιόριστοι σύντροφοί του έως το τέλος. — Καί πράγματι 
εκείνος πού θά εγκύψη μιά ήμερα στην ανάλυση, τής εξαιρετικής αυ
τής προσωπικότητος, θά  ύποχρεωθή νά σταματήση ιδιαίτερα άποινου^ 
σέ δυό βασικές ιδιότητες πού την έχαρακτήρισαν* την έμφυτη δηλαδή 
διάθεση για την επιστημονική έρευνα, τήν οποίαν ό Καρδαμάτης διε- 
τήρησε μέχρι των τελευταίων του στιγμών, καί τήν ακατάβλητη αγω
νιστική του διάθεση πού τροφοδοτούσε μιά βαθειά πίστις προς τήν δύ
ναμη πού έχει ή έκλαΐκευσις, γιά τήν επιτυχή άντιμετώπισι των προ
βλημάτων τής δημοσίας υγείας.

Γιά τήν πρώτη ιδιότητα τού Καρδαμάτη, μαρτυρούν ή μακρές καί 
επίπονες στην ύπαιθρο, καί τό εργαστήριο εργασίες του, ή ογκώδεις 
συγγραφές του καί οί αναρίθμητες μονογραφίες του, από τής οποίες 
βρίθει ή δική μας καί ή ξένη βιβλιογραφία. "Ίσως μερικές από τις ερ
γασίες του αυτές νά μήν είναι πλήρεις, ' καί άλλες νά παρουσιάζουν 
μικρότερες ή μεγαλύτερες ατέλειες. Δέν φταίει όμως σ’ αυτό ό Καρ
δαμάτης. "Οταν σκεφθή κανείς πώς όλη αυτή ή τεράστεια ερευνητική 
καί συγγραφική προσπάθεια έγινε αποκλειστικά μέ ιδιωτικά μέσα, χω
ρίς κανένα συνεπίκουρο καί καμμιά σχεδόν υλική ή ηθική ενίσχυση 
τότε όχι μόνον δικαιολογείται απόλυτα, ή άνεύρεσις κενών αλλά 
καί μεγαλώνει ακόμη περισοότερον δ θαυμασμός, προς τον χαλκέντε
ρο ν άνδρα.

Δέν είναι καθόλου υπερβολή νά πή κανείς ότι ή νεωτέρα ελλη
νική επιστήμη εις τό κεφάλαιο τής έλονοσιολογίας μέχρι τού 1930 εί- 
χεν αποκλειστικόν αντιπρόσωπό της τον Καρδαμάτη, τού οποίου τό 
όνομα προ πολλού είχε ξεπεράσει τά ελληνικά σύνορα. Δέν μπορώ νά 
λησμονήσω τή δυνατή εντύπωση, πού μού έκανε ή ταυτόσημη σχεδόν 
φράσις, πού ήκουα από τούς ειδικούς, στά ταξείδιά μου εις τά επιστη
μονικά κέντρα τών διαφόροον χοορών τής Ευρώπης καί τής ’Αμερικής, 
«Γνωρίζετε, βέβαια, τον Καρδαμάτη, μού έλεγαν. Είναι μιά αληθινή 
δόξα γιά τήν πατρίδα σας. Μπορείτε νά μάς πληροφορήσετε πού τώρα 
εργάζεται;» Καί ή μέν διαπίστωσις περί τής αξίας πού άπέδιδον οί ειδι
κοί εις τό έργον τού Καρδαμάτη εκολάκευε πολύ τήν εθνική υπερηφά
νεια τού άκροατού, τό έροιτημα όμως, πού ακολουθούσε αμέσως τον 
έφερνε σέ μεγάλη αμηχανία. «Πού εργάζεται τώρα ό Καρδαμάτης ;» 
Ή  ορθή άπάντησις, πού βέβαια, δέν έδόθηκε ποτέ, έπρεπε νά είναι
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«’Ιδιωτεύει δυστυχώς εργαζόμενος και ερευνών εις το ιδιωτικόν εργα
στήριό ν του έπ'ι της οδού Άναγνωστοπούλου». 'Η  παραγνωρισις αυτή 
είναι βέβαιο ότι επίκρανε πολύ τον Κορδαμάτη και μολονότι τα τε
λευταία χρόνια έτιμήθη μέ την απονομή παρασήμων και ένας πραγ
ματικά μεγαλοπρεπής εορτασμός (οργανώθηκε προς τιμήν του εις 
τήν αίθουσα τοϋ Παρνασσού το 1939 έπ' ευκαιρία τής όγδοηκονταε- 
τηρίδος του έν τοΰτοις έσβυσε [ιέ το σφοδρό παράπονο εις τά χείλη, 
ότι στερήθηκε τής ακαδημαϊκής άναγνωρίσεως καί δεν δυσκολευθηκε 
τό παράπονό του αυτό νά τό περιλάβη καί στη διαθήκη του ακόμα.

Ή  δεύτερη μεγάλη ίδιότης τοϋ Καρδαμάτη, ήταν, όπως εϊπαμ.ε 
παραπάνω, ή ισχυρή αγωνιστική του διάθεσις. πού εξεδηλώθη σέ διά
φορα πεδία καί ιδιαίτερα είς τό κεφάλαιο τής διαπαιδαγωγήσεως καί 
διαφωτίσεως τών λαϊκών μαζών. Έ δώ  ό Καρδαμάτης άποδεικνύεται 
αληθινά γίγας.

Σέ μιά εποχή πού τά μεγάλα προβλήματα τής δημοσίας υγείας 
τού τόπου συναντούσαν γενική σχεδόν αδιαφορία καί καμμιά ιδιαί
τερη συγκίνησι δεν γεννούσαν τά μεγάλα δεινά πού ή ελονοσία επι
σωρεύει στη χοόρα μας, σέ μιά εποχή πού βασίλευε ά π ’ άκρη σ’ ά
κρη μιά μοιρολατρική άντίληψι γιά τά σπουδαία αυτά θέματα ό 
Καρδαμάτης πρώτος ύψωσε τήν φωνή του σέ όλους τούς τόνους καί 
σέ όλες τής διευθύνσεις. Μέ πύρινα άρθρα, πού εδημοσίευσε τήν επο
χή εκείνη στον ’Αθηναϊκό καί επαρχιακό τύπο, μέ τής πειστικές δια
λέξεις του, μέ τής θερμές επιστολές καί εκκλήσεις, πού άπηύθυνε σέ 
επίσημα πρόσιοπα καί πολιτευόμενους καί μέ διάφορες άλλες προσω- 
κές ενέργειες πού τον έκαμναν νά γίνη πολλές φορές σωστό τσιμπούρι 
περισσότερο ενοχλητικό καί από αυτό τό κουνούπι, όπως ορθά 
έγραψε κάποτε ό Μελάς, δ Καρδαμάτης κατώρθωσε νά θέση ένα 
ζήτημα πού μέχρι τής στιγμής εκείνης δεν τό είχε κανείς προ- 
σέξη όσο έπρεπε. Κατιόρθωσε έτσι νά άναγνωρισθή στήν αρχή από 
μιά μικρή μειοψηφία καί αργότερα από ευρύτερους κύκλους ότι ή 
συστηματική καταπολέμησις τής ελονοσίας αποτελεί εθνικήν ανάγκην 
καί ότι πρέπει επομένως νά εγκαταλειφθή ή αδράνεια καί νά άνα- 
ληφθή τό ταχύτερον ενεργητική δράσις.

Τό πρώτο μεγάλο βήμα προς τήν κατεύθυνσι αυτή, έγινε τό 1905 
[ΐέ τήν ϊδρυσι τού Συλλόγου προς περιστολήν τών ελωδών νόσων.

Ό  Σύλλο γος αυτός είς τον όποιον δ Καρδαμάτης είχεν ενεργόν 
δράσιν, ώς ένας εκ τών ιδρυτών καί ως γενικός γραμματεύς, τοϋ έδωσε 
τής πρώτες δυνατότητες γιά μιά ευρύτερη δράσι.

’Έχοντας ύπ’ ό'ψιν του ό Καρδαμάτης ότι καμμία σοβαρή προ- 
Θ ρ α η ι κ ά ΙΗ ' . 2 2
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απάθεια δεν μπορεί νά γίνη για την καταπολέμησι ενός κακοί), εάν 
πρωία δεν έξακριβωθή καλά ή πραγματική εντασι και έκτασι πού 
εχει, από τά πρώτα βήματά του, όπως θά  έκαμνε και σήμερα ένας ύ- 
γιεινολόγος πού ξέρει τή δουλειά του, έστρεψε άμέριστη την προσοχή 
του στή συλλογή των στατιστικών στοιχείων. Μή διαθέτοντας δμως 
άλλο μέσο γιά την πραγματοποίησι τού σκοπού του, σκέφθηκε νά 
άπευθύνη ώς γενικός γραμματεύς τού Συλλόγου ειδικό ερωτηματολό
γιο στούς γιατρούς τών επαρχιών και στις τοπικές αρχές, όπου δεν 
ύπήρχον γιατροί. Και πράγματι βασιζόμενος επάνω εις τάς απαντή
σεις πού έλαβε, κατηρτισε τής πρώτες συστατικές του γιά τή νοσηρό
τητα τής ελονοσίας και τή διάδοσι τών μικρών καί μεγάλων ελών εις 
τήν Ελλάδα.

"Έπειτα, χωρίς νά χάση καθόλου καιρό, άρχισε νά πειραματίζεται 
μέ τά περιωρισμένα πάντοτε μέσα, πού μέ πολλούς μόχθους κατώρ- 
θωσε νά κινητοποιήση, τά εξυγιαντικά συστήματα πού έχρησιμοποι- 
ούσαν στο εξωτερικό γιά τήν καταπολέμηση τής ελονοσίας. Ηταν ή 
εποχή τών πρώτων μεγάλων ανακαλύψεων εις τό κεφάλαιο τής ελο
νοσίας καί τών μεγάλων ελπίδων πού γεννούν οί πρώτοι ενθουσια
σμοί. "Έτσι ό Καρδαμάτης έπεχείρησε τήν έξυγίανσι διαφόρων περιο
χών τής Ελλάδος καί ιδιαίτερα τής περιοχής Α θ η νώ ν ,  δπου τού 
ήταν εύκολώτερο νά παρακολούθηση τή πορεία της από κοντά.

"Ολες δμως αυτές ή εργασίες δέν άπέσπασαν τή προσοχή τού 
Καρδαμάτη καί από ένα άλλο σπουδαιότατο ζήτημα. Τήν εποχή ε
κείνη ή κινίνη εις τήν χώρα μας δέν είχε μεγάλη διάδοσι καί ή τιμή 
της ήταν υπέρογκη.

Γ ι’ αυτό ό Καρδαμάτης άνέλαβε σφοδρούς αγώνες γιά νά έπι- 
βάλη τον νόμο τού μονοπωλίου τής κινίνης, πού έπρόσφερε πραγμ,α- 
τικά μεγάλες υπηρεσίες στο τόπο, γιατί ύστερα από τον νόμον αυτόν 
τό πολύτιμο φάρμακο έγινε περισσότερο προσιτό στο λαό καί διοχε- 
τεύθηκε σε επαρκείς ποσότητες καί σέ καλή ποιότητα στά πιο μα- 
κρυνά σημεία τής χώρας. Οί αγώνες τού Καρδαμάτη από τό ένα μέ
ρος γιά τή ψήφισι τού νόμου αυτού καί από τό άλλο γιά τή μεγαλύ
τερη διάδοσι τής κινίνης καί τήν καλή χρησιμοποίησί της από τό λαό 
είναι αληθινά ιστορικοί.

Γύριζε μονάχος του από πόλι σέ πόλι καί από χωριό σέ χιυριό 
καί σάν αληθινός ιεραπόστολος τής έπιστήμ.ης εδίδασκε παντού στά 
σχολεία καί σέ κάθε άλλη δυνατή συγκέντροοσι τή σημασία πού έχει 
ή έγκαιρη καί καλή θεραπεία τής νόσου. Παράλληλα προς τό έργο 
αντό δέν παραμελούσε καί τήν επιτόπιο μελέτη γιά νά μπόρεση νά
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διάλευκάνη σε κάθε περίπτωσι την αληθινή πηγή του κακοϋ. Π ή
γαινε γ ι ’ αυτό κάθε φορ ). στους κοντινούς βάλτους καί χειμάρους, τής 
περιοχής που έπεσκέπιετο καί μαζύ με τής άλλες παρατηρήσεις του 
αναζητούσε καί το υπεύθυνο για τήν μετάδοσι τής άρροήστειας έντομο, 
τό ειδικό κουνούπι τής ελονοσίας

Μή λησμονώντας δε ποτέ ό Καρδαμάτης τήν κυρία αποστολή του, 
τό πολύτιμο υλικό, πού συνέλεγε, δεν χρησιμοποιούσε αποκλειστικά διά 
τής επιστημονικές έρευνες του καί τή σύνταξι των εκθέσεων του, 
αλλά έφρόντιζε καί νά παρουσιάζη εις τούς ανίδεους παρισταμένους 
τά προϊόντα τής ερεύνης του, νά τούς δείχνη τά ειδικά κουνούπια, 
πού μέ τό τσίμπιμά τους προκαλοΰν τήν αρρώστια, νά τούς έξηγή της 
συνθήκες πού ευνοούν τήν άνάπτυξί τους καί γενικώτερα συνόψιζε 
σ* αυτούς τά συμπεράσματα των επιτόπιων παρατηρήσεων του. ’Έτσι 
σιγά - σιγά, μέ τήν διδασκαλία καί τήν πειθώ, κατώρθωνε δ Καρδα
μάτης νά διαμορφώνη μια συνείδησι μέσα στή λαϊκή μάζα, νά εύρυνη 
τον κύκλο των συνεργατών του καί νά αποκτά συνειδητούς συντρό
φους στή μεγάλη εξυγιαντική του προσπάθεια

Μέ δυο λόγια δ Καρδαμάτης κατηνάλωσε μιά δλόκληρη ζωή για 
νά έπιβάλη τήν ορθή άντίληψι περί τής ανάγκης νά άναληφθή εις 
τήν χώραν μας ένας συστηματικός αγώνας κατά τής ελονοσίας. Οι 
κόποι του καί οι αγώνες του δέν έμειναν χωρίς αποτέλεσμα. Ή  συ- 
νείδησις, πού ήθέλησε νά δημιουργήση, μέ τό καιρό έσχηματίσθηκε 
καί τά τελευταία χρόνια δ αγώνας κατά τής ελονοσίας έπήρε επί τέ
λους τή συστηματική μορφή πού ονειρεύτηκε δ Καρδαμάτης. Μιά 
ειδική υπηρεσία τής Υγειονομικής Σχολής, πού άποτελεΐται από στε
λέχη ανώτερα καί κατώτερα άρτίως εκπαιδευμένα, εφαρμόζει τώρα 
ένα συστηματικό ανθελονοσιακό πρόγραμμα θεμελιωμένο απάνω στά 
διδάγματά του αλλά καί στήν ακριβή επιστημονική παρατήρησι καί 
έρευνα που μπόρεσε νά άκολουθήση, χάρις στά διατεθέντα άφθονα 
μέσα από τό Διεθνές "Ιδρυμα Ροκφέλλερ καί στήν Κρατική συμβολή. 
Τό πρόγραμμα αυτό υιοθετήθηκε πλέον από τό Κράτος καί παρ’ 
δλες τής σημερινές δυσκολίες συνεχίζεται καί επεκτείνεται ή εφαρ
μογή του. Ή τ α ν  γ ι’ αυτό ευτυχής δ Καρδαμάτης, καί τον ενθουσια
σμό του μού τον έξεδήλωσε πολλές φορές έγραψε δέ γϊά τήν προσπά
θεια αυτή κατ’ επανάληψην πολλά κολακευτικά καί ενθουσιαστικά 
λόγια.

Εις τήν επιτυχία των αγώνων του έβοήθησε πολύ τον Καρδα- 
μάτη, μεταξύ των άλλων, τό χάρισμα μιάς ένθουσιοδδους ρητορικής μέ 
τήν δποίαν ήταν προικισμένος, ή αρχοντική του εμφάνισις καί ή γερή
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σωματική του διάπλασις, πού εκληρονόμησε από επιφανείς προγόνους 
τής ιστορικής οικογένειας Καρδαμάτη, ή οποία όρμωμένη από τήν 
Σο)ζόπαλιν τής Θράκης εδωσε εις το ’Έ θνο ς  πολλούς διαπρεπείς 
άνδρας.

Θά ήτο δμως παράλειψις να μη προστεθή εδώ δτι καί ένας μεγά
λος συντελεστής εις τήν επιτυχία των αγώνων του πρέπει νά θεω- 
ρηθή καί ή κ α θ ’ δλα άντα'ξία σύντροφος τής ζωής του ή Δέσποινα 
Έ λ .  Καρδαμάτη, ή οποία μέχρι τής τελευταίας πνοής του τον έβοή- 
θησε στοργικά καί αθόρυβα εις τό μεγάλο έργο του καί συνεμερίσθη 
μαζί του όλες τής πικρίες καί απογοητεύσεις, πού αναπόφευκτα ακο
λουθούν κάθε έντονη καί εξαιρετική προσπάθεια εις τό δύσκολο 
τόπο μας.

ΓΡΗΓ. ΑΧ. ΛΙΒΑΔΑΣ

Δ ιορθώ σεις
Τής σελ. 36 διορθωτέα τά εξής :

Σειρά 3 άνωθεν αντί μέχρι, άνάγν. μέχρι της
» 9 » » διάϋεση » διάϋεσι
» 20 » » τεράοτεια  » τεράστια
» 10 κάτωθεν » εντύπωση » έντνπωσι

Τά κόμματα των σειρών 6, 7, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 23, καί 24 
άνοοθεν καί 1, 3, 7 καί 9 κάτωθεν άπαλειπτέα.

Βιογραφιπόν σημείωμα.— Ό  κατά τό 1859 εν Ά θ ή να ις  γεννη
θείς καί άποθανών έν αύταϊς τήν 23ην ’Ιουνίου 1942 σοφός ιατρός 
Ιω άννης Π. Καρδαμάτης, ό τόσον τιμήσας οχι μόνον τήν Ελληνικήν 
Επιστήμην αλλά καί τήν διεθνή τοιαύτην καί τού οποίου τό γιγάν
των έργον έφώτισε, κατά τήν ιδίαν τα>ν ομολογίαν, επιστήμονας τής 
ολκής τού Λαβεράν, τού Ρώσ, τού ’Έρλιχ, τού Βάσσερμαν καί τόσων 
άλλων ισαζίοον κολοσσών τής διεθνούς ιατρικής ερεύνης καί διαπι- 
στώσειος, ό ακάματος καί χαλκέντερος ιεραπόστολος τής πάλης κατά 
τής φοβέρας μάστιγος τής άνθρωπότητος, τής ελονοσίας, εις τήν πρω
τοβουλίαν καί τήν προσπάθειαν τού οποίου οφείλεται άνεγνωρισμέ- 
νως ήδη, ή διάσιοσις από τήν καταστροφήν καί τον εκφυλισμόν όλο- 
κλήρονν πληθυσμών τής χώρας κατατρυχομένων από τήν επάρατον 
μολυσματικήν αυτήν νόσον, κατήγετό εκ παλαιάς καί αρχοντικής οι
κογένειας τής ιστορικής εν Θράκη καί έπί τού Εύξείνου Ιφ ζοπόλεω ς  
(τό πάλαι ’Απολλωνίας).
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Ή  οικογένεια αϋτη έδωσεν από παλαιοτάτων ήδη χρόνων εις τό 
’Έ θνο ς  Πατριάρχας καί άλλους βαθμούχους τής ’Εκκλησίας, ανώτε
ρους άξιωματουχους εις τάς παραδουνάβιους Η γεμονίας , διδασκάλους 
τού Γένους καί Φιλικούς εις την αγχόνην τοϋ 1821. Διά την γενέτει
ραν αυτής γνωρίζομεν επίσης δτι έκτίσθη υπό άποίκων Μιλησίων τό 
570 π. Χ· «ηγουμένου τοΰ φιλοσόφου ’Αναξίμανδρου» μαθητου τοΰ 
έκ των επτά σοφών τής Ελλάδος Θαλή τοΰ Μιλησίου, διδασκάλου δέ 
αΰτοϋ μετέπειτα τοΰ φιλοσόφου ΙΙυθαγόρα. Την Σφζόπολιν (Α π ο λ 
λωνίαν) περιγραφών ό Στράβων κατά την αρχαιότητα άπεκάλει «πο
λύανδρον καί πλουσίαν», κατά δέ τούς Βυζαντινούς χρόνους, κρίνων 
αυτήν έκ τής εν γένει δράσεώς της, ό Αΰτοκράτωρ καί συγγραφεύς 
Ιωάννης Κατακουζηνός άπεκάλει «μεγάλην, βαθύπλουτον, πολυάν- 
θριοπον, καλήν καί πάσιν αγαθοΐς εύθυνομένην».

Τό πραγματικόν καί πλήρες όνομα τής οικογένειας τοΰ Ίιοάννου 
Καρδαμάτη δπερ έ'φερον εν τή γενετείρα των Σφζοπόλει οί άρχοντες 
αυτής αδελφοί τοϋ πατρός του, καί οι πρό τίνος έν αυτή έκλιπόντες 
υιοί αυτών ή το : «Νικολαΐδης— Καρδαμ  άτης», όμοΰ f ιετά τοΰ ανεπι
σήμου προσωνυμίου, «Τσιράμπεης», δπερ τοϊς έδόθη πρό τριών πε
ρίπου αίώνίον λόγω τών πολλών καί μεγάλων ιδιοκτήτων παραλιακών 
περιοχών των (ταλανίων) εις ας ήλιεΰοντο κατά ώρισμένην εποχήν τοΰ 
έτους έν μεγάλη αφθονία οί περιοδικοί ι.χθείς τσίροι, οϊτινες άπετέ- 
λουν διά μέσου τών αιώνων ένα έκ τών σπουδαιότερων πλουτοπαρα- 
γωγικών κλάδων τής πολυσχιδούς οικονομικής δραστηριότητας τής πό~ 
λεως ταΰτης.

Ό  πατήρ τοΰ ήμετέρου Καρδαμάτη, Παναγιώτης, μεγαλοκτημα- 
τίας καί βιομήχανος έν Ά θή να ις ,  έγκατεστάθη έν αύταΐς περί τό 
1840, αφού πρότερον συνεπλήρωσεν έν Κωνσταντινουπόλει τάς έγκυ- 
κλίους σπουδάς του κηδεμονευόμενος παρά τοΰ έκεΐσε αδελφού τής 
μητρός του Έξάρχου τοϋ Παναγίου Τάφου καί άντιπροσιύπου αυτού 
έν τφ 'Αγιοταφικώ Μετοχίφ Κιονσταντινουπόλεως Πορφυρίου, άνδρός 
μεγάλης παιδείας, πολλαπλής υπέρ τού ’Έ θ νο υ ς  καί τής Εκκλησίας 
δράσεισς καί λίαν φιλομουσου, κληροδοτήσαντος σύν τοΐς άλλοις καί 
πάγιον σημαντικόν ετήσιον εισόδημα, υπέρ συντηρήσεως τών Ε κ π α ι 
δευτηρίων τής γενετείρας του Σο/ζυπόλεως, διά καταθέσεως αμετάθε
του κεφαλαίου παρά τή Αύτοκρατορική ‘Ρωσσική Τραπέζη έν Όδησ- 
σφ, διαχειριζομένου, συμφιόνως τή διαθήκη του, παρά τιΰν Πατριαρ
χείων 'Ιεροσολύμων αί μετά τών οποίων σχέσεις τής οικογένειας 
Καρδαμάτη ανάγονται από τής εποχής κ α θ ’ ήν έπατριάρχει τού Θρό
νου τούτου (1808 —1827) δ πολύς Πολύκαρπος—αδελφός τής προς
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πατρός προμμάμης τοϋ ήμετέρου Καρδαματη— εις την πρωτοβουλίαν 
και δραστηριότητα τοϋ οποίου οφείλεται ή διά Πανελληνίου εράνου 
άνοικοδόμησις του πυρποληθέντος 'Ιεροϋ Ναού τής ’Αναστάσεως έν 
‘Ιερουσαλήμ.

Ό  ’Ιωάννης · Καρδαμάτης ύπήρξεν ευθαρσής συνεχιστής των με
γάλων και εϋγενών παραδόσεων τής οικογένειας του από την οποίαν 
εκληρονόμησεν, όμοΰ μετά τής ψυχικής και πνευματικής ρωμαλεύτη- 
τος και τής αρρενοπρεπούς επιβλητικής βιολογικής καταρτίσεο.)ς, τήν 
οποίαν ένεφάνιζεν, τήν θρησκευτικήν προσήλοοσιν και τήν μέχρις αυ
τοθυσίας πίστιν εις τα ιδανικά εις τά όποια επρέσβευεν. Ούτως εξη
γείται ή υπέροχος καί άνευ προηγουμένου μακροχρόνιος καί άκαμ
πτος επιμονή του εις τον έθνοσωτήριον, αλλά καί σκληρόν καί επι
κόν αγώνα του κατά τής ελονοσίας εις τον οποίον κατόπιν πολλών 
ταλαντευσειον ήναγκάσθη έν τέλει νά παρασυρθή παρ’ αϋτοϋ καί τό 
επίσημον δυσκίνητον Κράτος.

A. Ρ.

*0 αείμνηστος Καρδαμάτης άνηγορευθη διδάκτιορ τοϋ Έ θ ν .  Π α
νεπιστημίου τφ 1389. ’Ακολούθως είργάσθη επί τινα έτη εις τήν «Ά - 
κρόπολιν». Τώ 1909 διιορίσθη υφηγητής τοϋ Έ θ ν .  Πανεπιστημίου. 
Διά τάς εργασίας του επί τής ελονοσίας έβραβεΰθη δι’ άργυροϋ με- 
ταλίου υπό τής ’Ιατρικής ’Ακαδημίας των Παρισίων τώ 191δ καί διά 
τοϋ βραβείου A lvarenza dc P ianchy  εις διεθνή διαγωνισμόν τφ 1912.

Διετέλεσεν επί έτη υγειονομικός επιθεωρητής έν τφ 'Υπουργείφ 
‘Υγιεινής καί πρόεδρος τής διοργανωτικής έπιτροπής τοϋ Α' Πανελ
ληνίου συνεδρίου υγιεινής (1930), ϋπηρέτησεν ώς στρατιωτικός ιατρός 
κ α θ ’ δλας τάς επιστρατεύσεις τής Ελλάδος. Τ Ι  ’Ακαδημία ’Αθηνών, 
άναγνωρίζουσα τάς έξαιρετικάς υπηρεσίας, άπένειμεν εις αυτόν κατά 
τό 1939 ιδιαίτερον έπαινον.

Α Π Ο ΣΤΟ Λ Ο Σ ΔΟ Ξ ΙΑ ΔΗ Σ

Έ γεννήθη  εν Στενιμάχφ τής ’Ανατολικής ΡίομυλΙας τφ 1874 κατά 
μήνα Φεβρουάριον. Τάς πρώτας του σπουδάς έκαμεν έν ταΐς σχολαΐς 
τής πατρίδος του καί άκολοϋθως εις τά Ζαρίφεια Διδασκαλεία τής 
Φιλιππουπόλεως. Τφ 1890 μετέβη εις Βιέννην οπού ήρχισεν καί απο
περάτωσε τάς ίατρικάς του σπουδάς. ’Αργότερα μετέβη εις Βερολΐνον, 
ΓΙαρισίους, Ζυρίχην.Έν Βιέννη έχρημάτισεν βοηθός τοϋ μεγάλου Νοτ- 
νάγγελ. Νεώτατος έπέστρεψε πλήρης έπιστημονικών εφοδίων καί έν-
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θουσιασμοϋ εις την γενέτειράν του οπού ήσκησεν τό ιατρικόν επάγ
γελμα μετά πάσης ευσυνειδησίας και άποτελεσματικύτητος, ώστε ή 
φήμη του «Στενιμαχίτου γιατροί)* ένωρίτατα είχε κάμει τον γϋρον της 
εις ολόκληρον την ’Ανατολικήν Ρωμυλίαν Ύπηρέτησεν ώς ιατρός τού 
βουλγαρικοί) στρατοί) κατά τούς Βαλκανικούς πρλέμους. Προήδρευσεν 
τής Κοινότητος από τού 1903 —1 9 if). Διωχθείς έκεΐθεν ήναγκάσθη 
να δραπέτευση εκ Βουλγαρίας κατά τό 1915, δτε ήτο υπόδικος επί 
έσχατη προδοσία. Έ ν  έτει L915 έγκατεστάθη εις ’Αθήνας, άναλαβών 
την διεΰθυνσιν τοϋ παιδικού τμήματος τής Πολυκλινικής, θέσιν ήν 
διετήρησε μέχρι τού 1918. ΤΗτο ό πρώτος πρόεδρος τής Ιΐανθρρκικής 
Ένώσεως, έργασθεις διά την απελευθέρωσήν τής Θράκης κατά την 
ανακωχήν τοϋ μεγάλου πολέμου ΙΙροήδρευσε τής Επιτροπής ’Αλυ
τρώτων. ’Από τού 1917 έλαβε μέρος ενεργόν εις την κίνησιν διά την 
προστασίαν τής μητέρας καί τοϋ παιδιού, συνεργασθείς έν τω Πατρι- 
ωτικφ ιδρύματι περιθάλψεως υπό την προεδρείαν τού 'Πετμεζα.

Κατά τό Ι9 ΐ9 μ ετέβ η  μετά των κυριών καί τοϋ προέδρου τού Π α
τριωτικού "Ιδρύματος, εντολή τής Κυβεονήσεως, εις Μικράν ’Ασίαν, 
Κωνσταντινούπολιν καί Πόντον προς περισυλλογήν των ορφανών καί 
όργάνωσιν τής περιθάλψεως των θυμάτων πολέμου. Κατά τό 1.920 
μετέβη παρακλήσει τής Κυβερνήσεως εις Θράκην μετά την απελευ
θέρωσήν της, προς όργάνωσιν τής υπηρεσίας ‘Υγιεινής καί ΓΙεριθάλ- 
ψεως. Κατά τό 1922, κατά την έπανάστασιν τον Πλαστήρα, άνέλαβε 
τό ‘Υπουργειον ΙΙεριθάλψεως, όνομάσας αυτό 'Υπουργείου «‘Υγιει
νής, ΙΙρονοίας καί ’Αντιλήψεως». ’Έ θ η κ ε  τάς βάσεις τής "Υγειονομικής 
υπηρεσίας έν Έλλάδι, μέχρι τής στιγμής εκείνης άποτελούσης έν τμή
μα τού ‘Υπουργείου ’Εσωτερικών.

Έχρημάτισεν ‘Υπουργός επί προεδρείας Κροκιδά, Γόνατά, Βενι- 
ζέλου καί Καφαντάρη" κατά τό 1924 άνέλαβεν τήν προεδρείαν τού 
Πατριωτικού ‘Ιδρύματος. Χάρις εις τήν δραστηριότητα καί τήν μεθο- 
δικότητα, πού διέκρτνε τον θετικόν του χαρακτήρα, έστήριξεν εις τούς 
ώμους του ολόκληρον το προσφυγικόν πρόβλημα, άντιμετωπίσας αυ
τό κατά τό τραγικώτερον καί δυστυχέστερον στάδιρν του, όχι μόνον 
από άπόψεως στεγάσεως καί διατροφής, αλλά καί από υγιεινής 
άπόψεως, πού ένδιέφερε ολόκληρον τον ελληνικόν λαόν τότε. Κατά 
τό 1928, συσταθέντος τού ‘Υφυπουργείου 'Υγιεινής, άνέλαβε, παρα- 
κλήσει τού Βενιζέλου, πρώτος όπως οργάνωση τούτο. Θέσάς τάς βάτ 
σεις αυτού καί συνδέσας σχέσεις μετά τοϋ Τμήματος Υ γιεινής τής 
Κοινωνίας τών Ε θ  νών παρητήθη τοϋ 'Υφυπουργείου, άναλαβών καί
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πάλιν την προεδρείαν του Πατριωτικού 'Ιδρύματος Περιθάλψεως, ά- 
ναδιοργανώσας τοΰτο διά πλήρους νομοθεσίας.

Μίτο μέλος τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου τής Φιλεκπαιδευτικής 
Εταιρείας. Έ γραψ εν  ίκανάς επιστημονικός διατριβάς είς περιοδικά 
καί εφημερίδας Ελληνιστί, Γαλλιστί, Γερμανιστί καί Βουλγαριστί. Έ ν  
τοΐς «Παναθηναίοις» (τόμ. ΚΕ' σ. 2 ί2 — 216) εδημοσίευσεν « Ό  εν 
Θράκη Ελληνισμός» καί έν τοΐς «Θρακικοΐς» τοΰ 1928 (τόμ. Α' σ. 
53—67) διατριβήν «Άπελ,ευθέρωσις — υποδούλωσες Θράκης*' ακόμη 
εδημοσίευσεν είς βιβλίον «Τά γράμματα προς Μητέρα».

Π αθώ ν περιστροφήν των έντέριυν άπέθανε τή 9 ’Ιουλίου 1942 
καί έκηδεΰθη την επαύριον. 'I I  κηδεία του προσέλαβε χαρακτήρα παν
δήμου έκδηλώσεως ευγνωμοσύνης καί έκτψ.ήσεως. Επικήδειους ε κ 
φώνησαν ό Μακαριώτατος ’Αρχιεπίσκοπος ’Αθηνών, δστις καί προε- 
ξήρχε τής κηδείας, ώς συνεργάτης του είς την «Χριστιανικήν αλληλεγ
γύην» δαπάνη τής οποίας είς ένδειξιν τιμής έγένετο ή κηδεία, ό Μη
τροπολίτης Καβάλλας εκ μέρους τοΰ προσφυγικοΰ κόσμου, αντιπρό
σωπος τοΰ Πατριωτικοΰ 'Ιδρύματος, τοΰ Έρυθροΰ Σταυροΰ, τοΰ Υ 
πουργείου ΓΙρονοίας καί τής Ετα ιρείας Σπές, τής οποίας πρόεδρος 
ήτο ό άποθανών.

ΘΕΟΛΟΓΟΣ Γ. Ε Ξ Η Ν Τ Α Ρ Η Σ

Την 3ην Σεπτεμβρίου 1942 άπέθανεν έν Θεσσαλονίκη είς ηλικίαν 
όγδοήκοντα περίπου ετών ό έν Μαλγάροις τής ’Ανατολικής Θράκης 
γεννηθείς ευπατρίδης καί πολιτευτής Θεολόγος ’Εξηντάρης.Ό αείμνη
στος πρεσβύτης έ'δρασεν έπί πολλάς δεκαετηρίδας είς την περιφέρειαν 
των Μαλγάρων καί Κεσσάνης, τό δε όνομά του είναι συνδεδεμένον 
όχι μόνον με την οικονομικήν, κοινωνικήν καί πολιτικήν ζωήν τοΰ Νο- 
μοΰ Ραιδεστοΰ, είς ον ύπήγετο ή ώς άνω μεσόγειος περιφέρεια, άλλα 
καί ολοκλήρου τής Θράκης.

Έ ν  συνεργασιφ μ,ετά των δυο αδελφών του υπό τήν επιονυμίαν 
’Αδελφοί Γ. Εξηντάρη άνέπτυξεν άξιόλογον δραστηριότητα καί πρω
τοβουλίαν, καί τήν εποχήν έκείνην ή έν Μαλγάροις σημαντικής έκτά- 
σεως αγροτική καί κτηνοτροφική επαυλις καί τό έμπύριον τών δημη
τριακών τοΰ έν Κεσσάνη αλευρόμυλου άπετέλεσαν πυρήνα σοβαρών 
έπιχειρήσεοον αϊτινες συνέβαλλον είς τήν γεοοργικήν καί βιομηχανικήν 
άνάπτυξιν τοΰ τόπου.

Ό  Θεολόγος ’Εξηντάρης έσποΰδασεν εις τήν ’Εμπορικήν Σχολήν 
τής Χάλκης, διεκρίνετο δέ διά τήν ευγένειαν καί τήν ευφυΐαν του*
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Κατά την εποχήν τής τουρκικής απολυταρχίας έγνώριζε νά πολιτεύη- 
ται καί κατέστη £πί πολλά έτη ό συνεχής καί ζονντανός εκπρόσωπος 
πάσης Κοινοτικής, εκπαιδευτικής καί διοικητικής κινήσεο^ς τών ιός άνω 
περιφερειών. Κατά τήν άπελευθέρωσιν τής ’Ανατολικής Θράκης έξε- 
λέγη βουλευτής τοΰ Ν. Ραιδεστοΰ εις τήν Γ ' Εθνοσυνέλευσήν, μετά 
δε τήν απώλειαν αυτής έκπατρισθείς μετά των λοιπών προσφυγών 
έγκατεστάθη εις Θεσσαλονίκην καί συνετέλεσεν, εις τήν ΐδρυσιν τίον 
ηλεκτρικών έπιχειρήσειον Θεσσαλονίκης, Νιγρίτης καί 'Αλμυρρϋ τών 
οποίων διετέλεσε μέχρι τοΰ θανάτου του εκ τών κυριωτέρων μετόχων 
καί μοχλών. Οί. εις τήν περιφέρειαν τών Σερρών καταφυγόντες συμ- 
πολιταί του τον εξέλεξαν γερουσιαστήν Σερρών, έπολιτεΰθη δέ πάν
τοτε μέ σωφροσύνην καί αξιοπρέπειαν.

Ό  Θεολόγος Εξηντάρης έσυμβόλιζε μέ τήν επιβλητικήν έμφάνισιν 
καί τήν προσήνειαν τοΰ ήθους τον αντιπροσωπευτικόν τύπον τοΰ άρ- 
χοντος τής παλαιάς Θρακικής εποχής τών χριστιανικών καί οικογε
νειακών παραδόσεων. Οι συνάδελφοι καί οί έκ τοΰ πλησίον γνωρίσαν- 
τες αυτόν φίλοι, θ ά  ενθυμούνται πάντοτε μέ ζωηρά συναισθήματα 
αγάπης καί σεβασμού τον έκλιπόντα θράκα ευπατρίδην καί εκλεκτόν 
τοΰ τόπου μας πολίτην.

Φ. Μ.

ΙΩ Α Ν Ν Η Σ Μ Α Ν Δ Α Λ ΙΔ Η Σ

Έ ν  Θεσσαλονίκη άπέθανεν κατά τον Σεπτέμβριον 1942 δ έκ 
Διδυμοτείχου οδοντίατρος Ιω ά ν ν  ης Μανδαλίδης. Ό  Μανδαλίδης εις η
λικίαν Ο ετών έχασε τον πατέρα του καί έκτοτε ήρχισεν ή βιοπάλη 
του. Έσποΰδασεν οδοντίατρος εις τήν Σχολήν τής Κιυνσταντινουπό- 
λεως καί αργότερα μετέβη εις τήν ’Αμερικήν δπου έπιτυχώς έξήσκη- 
σε τό επάγγελμά του.

Έ.ταξίδεψε εις πολλά κράτη τής Ευρώπης καί μέχρι τοΰ Βορείου 
Πόλου. Έ γκατεστάθη  από ετών εις Θεσσαλονίκην δπου μέ τήν δρα
στηριότητα καί τήν επιστημονικήν του κατάρτισιν διεκρίθη καί έξετι- 
μήθη από τούς συναδέλφους του καί δλην τήν κοινωνίαν. Λαμπρός 
άνθρωπος καί εύγενής ό Μανδαλίδης προσεπάθει νά κρυβη τήν καλιο- 
σύνην του. Ή  ζωή του ήτο πλήρης σειρά αγαθοεργιών, χωρίς διαφημί
σεις καί επιδείξεις. ’Ιδιαιτέραν στοργήν επιδείκνυε διά τά άπορα καί 
απροστάτευτα παιδιά.

Διά διαθ ήκης του άφήκεν εις τό Πανεπιστήμιο ν Θεσσαλονίκης
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to ήμισυ εξ αδιαιρέτου του κατά τήν παραλιακήν Λεωφόρον (do. 39) 
Θεσσαλονίκης έξαωρόφου μεγάρου του, το τέλειον υδο^τοϊατρεΐον του 
μετά των επιστημονικών εργαλείων και όσα υπάρχουν εις τάς Τραπέ- 
ζας τοΰ εξωτερικού και εσωτερικού χρήματα ναι χρεώγραφα. "Ολα 
αυτά, κατά τήν διαθήκην του θ ά  χρησιμεύσουν διά τήν ΐδρυσιν Ό -  
δοντοϊατρικής Σχολής.

Εις τήν ορθόδοξον Ελληνικήν κοινότητα Διδυμοτείχου άφησεν 
ολόκληρον τήν εκεί ευρισκομένην κινητήν και ακίνητον περιουσίαν 
του, τό εργοστάσιον ηλεκτρισμού, τον αλευρόμυλον μέ όλα τά παραρ
τήματα καί τας οικοδομές, μέ τήν υποχρέωσιν νά διατίθενται αί πρό
σοδοι διά τήν έκπαίδευσιν των ικανότερων μαθητών καί μαθητριών 
τοΰ Διδυμοτείχου.

'Η  Σύγκλητος τοΰ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης άνεκήρυξε τον 
Μανδαλίδην Μέγαν Ευεργέτην, άπεφάσισε νά άναρτηθή ή είκών του 
εις τήν αίθουσαν τών συνεδριάσεων τής Συγκλήτου, νά αναγραφή τό 
όνομά του εις τήν ειδικήν αναθηματικήν στήλην καί νά στηθή ή προ
τομή του.

Α Ν Α ΣΤ Α ΣΙΑ  ΣΤΑ Υ ΡΟ Υ  ΑΛΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Έ γεννήθη  εν Κωνσταντινουπόλει κατά τό 1870 έν τή ενορία τοΰ 
Ά ντιφω νήτου  (Φανάρι) καί άπεβίωσεν εν Ά θ ή να ις  τήν 22αν Σεπτεμ
βρίου 1942. Σύζυγος τοΰ εν Κωνσταντινουπόλει γνωστού τής εποχής 
του Άρχιτέκτονος-Μηχανικοϋ-'Υδραυλικού Λιμενολόγου Σταύρου Άλ- 
βανοπούλου, θυγάτηρ τοΰ μεγαλεμπόρου Γεωργίου Ίωαννίδου καί έγ· 
γονή τού μεγάλου ’Αρχιτέκτονας Βασιλείου Ιναραβασίλογλου κατα
σκευαστούν τής 1ης πλωτής Σιδηράς Γέφυρας τοΰ Κερατίου Κόλπου 
θεωρούμενης τήν εποχήν εκείνην εκ τών μεγαλύτερων έν τώ Κόσμω.

Ύπήρξεν υπόδειγμα Έλληνίδος άναθρέψασα τά τέκνα της έν 
Χριστιανική αρετή. Μετά τήν Μικρασιατικήν καταστροφήν έγκατε- 
στάθη μετά τών τέκνων της εν Κομοτινή καί κατά τήν διάρκειαν τοΰ 
πολέμου προσέφυγε μετά τώ)ν υιών της Κορνηλίου καί Ίωάννου Ά λ -  
βανοποΰλου καί τής θυγατρός της Καλιόπης Καροφυλάκη εις Α θ ή 
νας Ό  θάνατός της έβύθισε εις πένθος όχι μόνον τούς οικείους καί 
συγγενείς της αλλά καί πάντας εκείνους εις ους έξετείνετο ή φιλάν
θρωπος δράσίς της,

Έ κ  τών υιών της οι κ. Κορνήλιος καί ’Ιωάννης Άλβανόπουλος
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εις μνήμην τής αειμνήστου διέθεσαν διάφορα γενναία ποσά εις διάιρο- 
ρα ευαγή καθιδρύματα. Μεταξύ άλλων προσέφερον δέκα εκατομμύρια 
δραχμών διά τούς πρόσφυγας Θράκης και επτακόσιας πεντήκοντα χι
λιάδας εις το Θρακικόν Κέντρον προς συνέχισιν τής έκδόσεως των 
«Θρακικών». Ή  διευθύνουσα επιτροπή τού Θρακικοϋ Κέντρου διά 
ψηφίσματος άνεκήρυξε την αείμνηστον Μεγάλην Εύεργέτιδα.

Κ.

Π Ο Λ Υ Κ Λ ΕΙΤΟ Σ Θ. Β Ε Ζ ΙΡ Τ Ζ Η Σ

Έ γεννή θ η  εις την Τυρολόην τής ’Ανατολικής Θράκης καί άπέ- 
θανεν  εν Ά θ ή νά ις  πρυώρως καί εις την ακμήν τής δράσειός του την 
6ην ’Οκτωβρίου 1942 είς ηλικίαν 60 ετών.

Ό  αείμνηστος συμπολίτης έσποΰδασεν έν Κωνσταντινουπόλει την 
’Ιατρικήν, έτελειοποίησε δέ τάς σπουδάς του εν Γερμανίά, είδικευ- 
θείς είς την δερματολογίαν. Πριν ή άπολεσθή ή Θράκη, ήσκησεν μετά 
πολλής επιτυχίας την ιατρικήν είς διαφόρους πόλεις τού εσωτερικού 
αυτής, διακριθείς διά την φιλαλληλίαν καί τήν στοργήν μ ε θ ’ ών ένο- 
σήλευεν τούς ασθενείς του. "Οταν άπηλευθερώθη ή Θράκη, ό ιατρός 
Βεζιρτζής έξελέγη βουλευτής τού Νομού Ραιδεστοΰ καί άπεστάλη είς 
τήν Γ ' Έ θ  νοσυνέλευσιν διά νά άντιπροσιοπεύση τήν άπελευθερωθΠ- 
σαν πατρίδα του. Οί πολιτικοί έν τοΰτοις αγώνες δεν τον εϊλκυον καί 
έπεδύθη καί πάλιν έν τή πρωτευούση τού ελευθέρου Κράτους είς τήν 
άσκησιν τής ιατρικής. Τό έν Ά θ ή ν α ις  ίατρεΐόν του ήκμασεν επί ολό
κληρον εικοσαετίαν καί με τήν συνεχή καί άκοΰραστον δραστηριότητα 
καί φιλοπονίαν του κατώρθωσε, άγνωστος καί πρόσφυξ νά διακριθή 
μεταξύ τών συναδέλφων τού κλάδου του καί νά παγιώση ζηλευτήν 
επιστημονικήν καί κοινωνικήν σταδιοδρομίαν.

Γλυκύς τούς τρόπους, αγαθός καί συμπαθής τήν έκφρασιν, πρό
θυμος καί ακούραστος όταν έπρόκειτο νά βοηθήση ή νά φανή χρήσι
μος είς τούς συμπατριώτας του ό άποθανών Πολύκλειτος Βεζιρτζής 
έγνοόριζε νά αποκτά φίλους ειλικρινείς καί άφωσιωμένους. "Οταν 
πλέον ό πολυετής μόχθος άπέφερε τούς καρπούς του, βάσκανος μοίρα 
άπέκοψε τό νήμα ενός χρησίμου καί καλού πολίτου καί έπιστήμονος, 
τον όποιον μέ ζωηράν συγκίνησιν καί θερμήν συμπάθειαν θά  ενθυ
μούνται πάντοτε οί πολυπληθείς πελάται, οΐ συμπατριώται, οί συγ
γενείς καί οί φίλοι του.
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Ό  αείμνηστος συμπολίτης συγκαταλέγεται, μεταξύ των ευεργετών 
τού Θρακικοϋ κέντρου διά δωρεάς υπέρ αυτού έκ 50.000 Δραχμών.

Φ. Μ.

Γ Ε Ω ΡΓ ΙΟ Σ  Κ. Κ Ω Ν ΣΤ Α Ν Τ ΙΝ ΙΔ Η Σ

Την 1 Δεκεμβρίου 1942 έκηδεύθη εν Θεσσαλονίκη, την προτε
ραίαν άποθανών, μετά βραχείαν νόσον ό Γ. Κωνσταντινίδης αγαπη
τός συνεργάτης των «Θρακικών». Ό  άποθανόνν έγεννήθη έν Άδρια- 
νουπόλει την 1 ’Ιανουάριου 1866. Ή  μήτηρ του ήτο θυγάτηρ τού 
κατά τό 1821 καρατομηθέντος μετ’ άλλων εθνομαρτύρων Βλασίου 
Γούναρη.

Τφ 1880 διωρίσθη τη υποδείξει τοϋ τότε μητροπολίτου Άδρια- 
νουπόλεως Νεοφύτου βοηθός δημοδιδάσκαλος εις τήν κοινότητα Με
γάλου Ζαλουφίου, κατόπιν επί πενταετίαν διηύθυνε τήν Δημοτικήν 
Σχολήν Τσορέκ-κίοϊ (Καστανιές), επί εννέα ετη τήν αστικήν Σχολήν 
Καραγάτς (Άδριανουπόλέως). Διδάσκαλος ών,^έβραβεύθη άποστείλας 
λαογραφικήν συλλογήν μετά τού Κ. Κουρτίδου εις τον Ζο;>γράφειον α 
γώνα τοϋ έν Κων/πόλει Έλλ. Φιλολογικού Συλλόγου.

’Ακολούθως έφοίτησεν εϊ,ς τήν ενταύθα Όδοντοϊατρικην Σχολήν 
τού Δ. Καρακατσάνη καί μετά τήν άποφοίτησίν του έξήσκησεν έν Ά -  
δριανουπόλει επί έτη τό επάγγελμα Κατόπιν δκυρίσθη γραμματεύς 
ταμίας καί λογιστής τής εκεί Δημογεροντίας, ασκών καί τά καθήκοντα 
γραμματέως τού Πνευματικού καί Μικτού δικαστηρίου, έκτελών κοι
τάς έν τή ιερά Μητροπόλει συμβολαιογραφικός πράξεις, ελεγκτής τών 
ληξιαρχικών πράξεο.)ν. Τφ 1913— 14 τφ άνετέθη συγχρόνως ή Διεύ- 
θυνσις τού Κοινοτικού Οικοτροφείου άρρένων. Κατά τήν άπελευθέ- 
ρωσιν τής Άδριανουπόλέως διωρίσθη συσμβολαιογράφος εις αυτήν καί 
μετά τήν έκκένωσιν αυτής εις Καραγάτς, μετά τήν έγκατάλετψιν τού 
όποιου έγκατεστάθη εις Θεσσαλονίκην τής οποίας καί έξελέγη πληρε
ξούσιος τό 1925 εις τήν Δ' Έθνοσυνέλευσιν. Μετά τήν διάλυσιν αυτής 
διωρίσθη συμβολαιογράφος έν Θεσσαλονίκη τφ 1940 ένεκα γήρατος 
άπεσύρθη καί τον διεδέχθη ό υιός του δικηγόρος ’Ιωάννης. ’Από τοϋ 
19-10 μέχρι τοϋ θανάτου του κατεγίνετο εις τήν συγγραφήν τών απο
μνημονευμάτων του καί μελέτης περί τής Έλλ. κοινότητας Άδριανου- 
πόλεως τών όποίοον αποσπάσματα έδημοσιεύθησαν έν τφ 17φ καί τφ



παρόντι τόμω των «Θρακικών» καί δημοσιευθήσεται εις τον προσεχή 
τόμον ή περί Σχολών.

Άποστολος Άποστολίδης ιατρός εκ Τσανδώ Σηλυβρίας’ μετά 
τήν ανταλλαγήν των προσφύγιυν άπεκατεστάθη εις Άλεξανδρούπο- 
λιν. Ά π έ θ α ν ε  ενταύθα τή 6 Ιουλίου 1942.

Ρητορίδης Χατξόπουλος ιατρός έξ Άδριανουπόλεως' πληρε
ξούσιος Εδέσσης (;) έν τή Δ' Έ θ  νοσυνελεύσει* άπέθανε τή 8 'Ιουλίου 
1942 εις ηλικίαν 74 ετών.

Βασίλειος Άγγελής έκ Σηλυβρίας, πρώην βουλευτής Βερροίας. 
Ά π έ θ α ν ε ν  ενταύθα τή 3 Σεπτεμβρίου 1942.

Νιπ. Παρίτσης έκ Μαδυτου επί έτη βουλευτής Μυτιλήνης καί 
κατόπιν Νομάρχης πρωτευουσης καί Γενικός Διοικητής Κρήτης. Ά π έ 
θανεν ενταύθα τή 10 Σεπτεμβρίου 1942.

Δημ. Μαργαριτώφ έκ Ραιδεστοΰ* άπέθανεν ενταύθα τή 13 Σ ε
πτεμβρίου 1942.
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ΝΟΕΜΗ ΖΩΗΡΟΥ (1874—4.12,42)

’Από τήν Κέρκυρα μάς έφθασε ή θλιβερή εί'δηση του θανάτου 
τής Νοεμής Ζι.οηροΰ.

"Ενα εκλεκτό γέννημα κι ανάθρεμμα τής Πόλης Μια διαλεχτή 
φυσιογνωμία, ίδεολόγος, άλτρουΐστρια, πρότυπο ελληνικής γυναικείας 
καρδιάς καί καλλιτεχνικής ιδιοφυίας. ’Έκλεισε τα μάτια στήν Ε π ισ κο
πή τής Κέρκυρας, μακρυά από τους ΐδικοΰς της τήν 4 Δεκεμβρίου 
1942 μέ στωϊκότητα φιλοσόφου.

Τήν πρώτη μόρφωσή της στο Ζάππειο τής Πόλης, συνεπλήρωσέν 
ή Νοεμή κατ’ ιδίαν. Κατείχε εις τήν εντέλεια τή γαλλική, μά τήν αγ
γλική καί ιταλική γλώσσα καί φιλολογία.

Ναιρίτατα ειχεν άναδειχθή ως πρωτεργάτρια  στήν Κοινωνική 
Πρόνοια τοϋ Σταυροδρομιού. Τά ορφανά τής Παναγίας έγνώρισαν τήν 
τρυφερή αγάπη της. ’Έ πειτα  ίδρυσε τό κύριο καί ουσιαστικό έργο της, 
τό Έκθετοτροφεΐον τής Πόλης, πού επί χρόνια προστάτευε καί τοϋ 
αφιέρωσε τήν προσωπική εργασία της.
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Σαν έφυγε από την ΙΙόλη ώς ανεπιθύμητη μετά την Μικρασια
τική καταστροφή και κατέφυγε στήν 'Α θήνα, εργάσθηκε στα νηπιο- 
τροφεια καί τις παιδικές εστίες τοΰ Πατριωτικού ‘Ιδρύματος εδώ και 
στήν Κέρκυρα. Δέχθηκε καί διηυθυνε επί 1 ’/ 3 χρόνο τό «Σπίτι τοΰ 
Κοριτσιού*, καί προ 8 ετών ακόμη έσχεδίαζε ν ’ άφίσει τήν Κέρκυρα 
ν ’ άποσυρθή στο βουνό, δπου να ιδρύσει σχολείο πρότυπο για χωρια- 
τόπαιδα, νά τά διδάξη, νά εάναθρέψη μέ το νέο σύστημα καί να τά 
άποδώση έπειτα στήν κοινωνία.

Χάριν τών παιδιών είχε μεταφράσει καί έκδόσει στα 1911, σέ 
γλώσσα άληδτνά χαριτωμένη, παρά τις γλωσσικές αντιλήψεις της, τήν 
«Πιπιρουλα» τοΰ γιατρού Candeze, αμίμητη ιστορία σπουργιτών, μο- 
νοναδική γιά μικρούς, μά καί ώς φιλολογική εργασία γεμάτη λυρισμό 
καί χάρη.

Ή  κυρία πνευματική δράση της αρχίζει από τήν εξαιρετική εκεί
νη εκλογή της στο Συμβούλιο τοΰ Έλλην Φιλολογικοΰ Συλλόγου τοΰ 
Πέραν—ήταν ή π ρ ώ τη  καί ή μόνη γυναίκα, πού υπηρέτησε τον άκαμ- 
πτον αυτόν οργανισμό επίσημα—, πού ό>ς σύμβουλος τής Βιβλιοθή
κης του κατέταξε τήν ύλη, εύρήκε συνδρομές, έπλούτησε τά τμήματά 
της καί έθαυματουργησε κυριολεκτικά.

Ή  βαθειά αγάπη της προς τή φύση, ιδίως στά φυτά, τής ένέπνευ- 
σε τήν σπουδαιοτάτη μελέτη καί τή σπάνια συλλογή τής «’Αττικής 
Χλωρίδας», πού τήν κατάρτισε ακούραστα περιετρέχοντας τής πεδιά
δες καί τά βουνά τής 'Αττικής, πού τόσο αγαπούσε. Τό ογκώδες αυτό 
εργον ειχεν υποβάλλει στήν ’Ακαδημίαν.

Στήν Κέρκυρα, όπως προτήτερα γιά τή Σκύρο, συνέγραψε Λαο- 
γραφικά τοΰ νησιού, εργασία ανέκδοτη.

Τιμούσε πάντα τήν επαγγελματικήν εργασία τών γυναικών. Καί 
ή πλούσια φύση της ήταν προικισμένη μέ έκτακτα ταλέντα, πού τά 
άνεδείκνυεν ή αισθητική ψυχή της : Ζωγράφιζε κ ’ εκεντοΰσεν υπέρο
χα. 1 ΙΙναι γνωστά τά ανυπέρβλητα σέ τελειότητα εργόχειρά της, ιδίως 
έκεΐύο πώλεγε «Ποίημα τής Θράκης». Αυτό βραβεύθηκε στή διεθνή 
βΈκ·ί εση τών Τεχνών κ’ Ε παγγελμάτω ν στο Παρίσι.

Καί ή γόνιμη αυτή φυσιογνωμία παράλληλα διέπρεπε στά γνω
στά Σαββατόβραδα τοΰ πατρικού της σπιτιού στύ Πέραν καί στο νη
σί ής “Αντιγόνης τό καλοκαίρι, καί αποτελούσε τό κέντρον τού χιο- 
ςμστού προσωπικού της κύκλ·υ τών διαλεκτόίν επιστημόνων, ξένων καί 
δικών μας, πού τήν τιμούσανε μέ τήν φιλία τους, όπως ό συγγραφεύς 
τών ψυχώσεων Σίμων “Αποστολίδης καί άλλες πνευματικές κορυφές.



Μ ν η μ ό σ υ ν α 951

Μικρές και μεγάλες χαρακτηριστικές χειρονομίες της μαρτυρούν 
τά γενναία αισθήματα της : Στο 1906, στο παράπονο της ’Αλεξάνδρας 
Παπαδοποΰλου για την έλλειψη μιας άμάξας-φορείου των νοσοκομείων 
τοΰ Μπαλουκλιοΰ, ή Νοεμή πήρε την πρωτοβουλία κ’ ένήργησεν ερά
νους, μέ τους οποίους αγοράσθηκε καί διυρήθηκε στα Ε θ ν ικ ά  Φιλαν
θρωπικά Καταστήματα τό κατάλληλο φορείο ασθενών.

Εις τάς εκδόσεις τής Ε τα ιρ ίας  προς ένίσχυσιν Επτανησιακών 
μελετών μετέφρασε τό έογον τοΰ Ροδοκανάκη «Ό  Βοναπάρτης καί αί 
Ίόνιοι νήσοι» καί εις την Γαλλικήν τό έργον τοΰ Ά νδρέα Ίδρωμένου 
«Συνοπτική ιστορία τής Κέρκυρας».

’Αληθινή αρχόντισσα νοΰ καί καρδιάς είταν ή Νοεμ,ή Ζωηρού. 
Σαν άστρο λαμπερό φώτισε τον νοσταλγημένον ουρανό τής Πόλης, 
όπως τ ω ν ’Αθηνών καί τής Κέρκυρας έπειτα.

Κι από τις τρεις αυτές κοινωνίες ένας ύμνος αυθόρμητος θ ’ ανυ
ψώνεται πάντα στή μνήμη της.

Α Θ . Γ Α Ψ Τ Α Ν Ο Υ  ΓΙΑΝΝ10Υ



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΡΟΣΘΗΚAT—ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

Ή εν Άδριανουπόλει Ελληνική Κοινότης. Εις τήν έν σελ. 
50—84 τοΰ παρόντος τόμου δημοσιευόμενων πραγματείαν του μακα
ρίτου Γ. Κιονσταντινίδου προσθέτομεν τά έξης :

Εις τον ναόν τών Ταξιαρχών (Σ 52), κατά την επέτειον τοΰ ναού, 
έγίνετο αρχιερατική λειτουργία έκ μέρους τών κρεοπιολών καί καπή- 
λων ή οΐνοπνευματοπωλών ώς κατόπιν έλέγοντο.

Εις την εκκλησίαν τοΰ 'Αγίου Γεωργίου (Σελ. 60) κατά την 
επέτειον έτελεϊτο μνημόσυνον τών μεγάλων παντοπωλών καί Ε μ π ό 
ρων.

Κατά τον Κ. Κουρτίδην «τό Νοσοκομεΐον Άδριανουπόλεως ήτο 
έκτισμένον επί τής Κεντρικής ύδοΰ τοΰ προαστείόυ Ίλδιριμίου εις τον 
μεγάλον αυλόγυρον τής καλλιμαρμάρου καί μεγαλοπρεπούς εκκλησίας 
τής Ζωοδόχου Πηγής. Είχε δυο μεγάλα καί μακρά πατώματα, μέ δ ω 
μάτια περί τά είκοσι, ηλιόλουστα κ α θ ’ δλην την ημέραν καί επομέ
νως υγιεινότατα, Έ κτ ίσθη  κατά τάς άρχάς τοΰ δεκάτου ενάτου αίώ- 
νος καί έξηκολούθησεν λειτουργούν κανονικώς καί επωφελώς διά τον 
ομογενή πληθυσμόν τής Άδριανουπόλεως μέχρι τοΰ 1880. Ε ν θ υ μ ο ύ 
μαι καλά δυο γείτονάς μου νοσηλευθέντας έν αΰτφ κατά την εποχήν 
εκείνην. Κατόπιν ή μεγάλη του αίθουσα καί τά ωραία δωμάτια τοΰ 
άνω καί τοΰ κάτω πατώματος ^χρησιμοποιούντο ποικιλοτρόποος" ή 
αίθουσα διά τάς συνεδριάσεις καί εργασίας τής πολύ έθνωφελώς καί 
φιλανθρώπως έργασθείσης μετά τό 1880 «Φιλοπτώχου Αδελφότητος 
Ίλδιριμίου», τά δέ δωμάτια διά τάς συνεδριάσεις τών ιερέων Ίλδιρι- 
μίου, τής Εφορείας τών σχολείο^ν αυτού, τών έπιτρόποον τών συντε
χνιών του κλπ., καθόσον από όλους τούς ’Έλληνας τής Άδριανουπό- 
λεως οι Ίλδιριμιώται διεκρίνοντο διά τον άκρατον πατριωτισμόν των, 
τήν εργατικότητα, δραστηριότητα καί εξαιρετικήν φιλοξενίαν των.

Είχε τό Νοσοκομεΐον καί πλούσιον φαρμακεΐον εις έν δωμάτιον».
Τό Βοσνοχαιρι (Σ. 82) ήτο πατρίς τής μεγάλης οίκογενείας Καρα-
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θεοδωρή. Εις τό Βοσνοχιορι εμενον κατά την εις Άδριανούπολιν 
παραμονήν των κατά καιρούς Σουλτάνων οι αντιπρόσωποι των Μεγ. 
Δυνάμεων,

’Αναμνήσεις άπό την Άνάτολικήν Θράκην. 'Ο Απόστολος 
Βεζιρτζόγλου έκτος των σημειουμένων ζώων (εις Σ. 195), είχε περί 
τά 6.000 πρόβοτα καί 1.000 όνους. Εις την περιφέρειαν Λουλέ βουρ- 
γάζ είχε τσιφλίκι καί ό X ' '  Κωνσταντής X" Δημητρίου παρά τό 
τσιφλίκι Σίρτκίοϊ (καί όχι Σέρτκιοϊ ώς άναφέρεται εις Σ. 197) τοϋ 
’Αθηνοδώρου Δημητρίου.

Εις τούς αλευρομύλους προσθετέοι οι έν Ούζούνκίοπρού υδρό
μυλοι των ’Αδελφών Θαλασσινού καί τού Γιακουμιδάκη, άμφότε- 
ροι με καθαριστήρια καί κόσκινα αλεύρου, παραγωγής περί τάς 20 
χιλ. όκ. αλεύρου κατά 24ωρον.

Άμπελοφυτεΐαι (Σ. 2 0 9 —210) υπήρχαν πολλαί ιδίως προ τής 
φυλλοξήρας, εις Σαράντα Εκκλησίας. Εις την περιφέρειαν Ά δρ ι-  
ανουπόλεως όνομ,αστά ήσαν τά κρασιά Ζαλουφίου καί. Ά σλάν. Εις τό 
πρώτον χωρίον ιδίως, πολλοί ομογενείς, ώς ό Γ. Βεργίδης, ’Αδελφοί 
Άβραμίδαι, Θωμάς, Μίτσαρας κ. ά. ειχον μεγάλας εγκαταστάσεις. 
Εις την Άδριανούπολιν ειχον σταφύλια ταιν ποικιλιιΰν χοαονϋια, αλ 
πεχλιβάν (Λ. Τ. σημαίνουσα ερυθρός παλαιστής) όμοια μέ τούς ροδί- 
τας, παηαζ καριοι (Λ. Τ. σημαίνουσα σύζυγος ιερέως) μαύρα διά κρα
σί καί κεχοι μεμεοί (Λ. Τ. σημαίνουσα μαστός αίγός). Καί εις τήν πε
ριφέρειαν Μυριοφύτου ύπήρχον πολλαί άμπελοφυτεΐαι ιδίως δώ οινο
ποιίαν.

Αιορϋώαεις. Εις τάς κατωτέρω σημειουμένας σελίδας καί σει
ράς οπού αναγράφεται Λ. Τ. άναγνώσατε Τονρκιατι (δηλ. λεγομένην 
καί μέ τάς Τουρκικάς ονομασίας).

Σελ. 206 σειρά 12 καί 17 άνωθεν, καί 12 κάτωθεν 
» 206 » 12 καί 15 »
» 207 » 2 καί 14 κάτωθεν
» 208 » 1 άνωθεν
» 209 » 3 κάτωθεν

Σ. 162 σειρά 2 άνωθεν αντί Ίξάοτερο  άναγ. Ίξάοτερο  και Σά- 
οτερο.

Σ. 176 σειρά 6 άνωθεν αντί Ίμβρ ίας α νά γν /Ίμ βρ α ο ο ς .

0  ρ $ η ι κ  ά Ι Η '.  2 3
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Ένας θ ρ ά ξ  συνάδελφος έν Σηλυβρίφ.—Εις τό B u lle tin  de
la C orrespondance H e llen ique  εις πραγματείαν τοϋ G. S eures  : 
A n tiq u ite s  de la P ropon tide  (1912, τόμ. X X X V I, σελ. 63T), άνε- 
γνώσαμεν την κατωτέρω επιγραφήν εϋρεθεισαν έν Σηλυβρίφ τής 
Θράκης, έχουσαν ώς εξής :

t  ΕΝΘΑΔΕ ΚΑ f  3Ενϋ·άδΐ κα

Τ Α Κ ΙΤ Ε  ΔΟΜΝΑ τάκειται Δόμνα

Η Τ Η Σ  Μ Α Κ Α ΡΙΑ Σ ή τής μαχαρίας

Μ Ν Η Μ Η Σ  ΘΥΓΑ μνήμης ϋυγά-

Τ Η Ρ  Κ Υ ΡΙΑ Κ Ο Υ τηρ Κυριάκον

ΙΑ Τ ΡΟ Υ  ΓΑΜΗ[ΤΗ] Ιατρόν γαμητή

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΗΣ[Α] Θεοδώρον ζήοα

ΣΑ Μ Ε Τ ’ ΑΥΤΟΥ σα μετ* αυτόν

Μ Η Ν Α Σ ΙΗ '  Π Α ΡΑ  Η μήνας 18 παρά ή

Μ Ε Ρ Α Σ  Ζ' ΤΕΛΕ[Υ] μέρας 7. Τελευ

ΤΑ ΜΡΙ[ΝΟ]Σ EOYNIJOY] τά μηνός 3Ιουνίου

ΚΓ  ΙΝΔΙ[ΚΤΙΩΝΟΣ] 28 Ίνδικτιώνος

Έ κ  τής ώς άνω επιγραφής, άναγομένης εις τους Βυζαντινούς χρό-
νους, πληροφορούμενα δτι έζη ποτέ εν Σηλυβρία Έ λ λ η ν  ιατρός Χρι
στιανός, όνόματι Κυριάκός, τοϋ οποίου ή θυγάτηρ Δόμνα, υπήρξε σύ
ζυγος κάποιου Θεοδιυρου, ζήσασα μετ’ αϋτοϋ εν και ήμισυ έτος παρά 
7 ήμέρας.

ΑΧ. θ .  Σ Α Μ Ο Θ Ρ Α Κ Η Σ , ια τρ ό ς

Γέφυρα Διαμαντή Άδριανουιτϊόλεως.—Τό σημείωμα που 
συνοδεύει την φωτογραφίαν τής επί τοϋ ’ Αρδα γέφυρας Γβνή 
Κιοπροϋ (= Ν έ α  Γέφυρα), τής μετά ταϋτα επί Ελληνικής κατο" 
χής όνομασθείσης Γέφυρας Διαμαντή, λέγει οτι αυτή κατέρρευ- 
σε την 9 Μαρτίου 1848, ημέραν πανηγυρισμού των 40 μαρτύρων μέ 
πολλά θύματα. («Θρακικά», Τόμ. X V II,  σελ. 215). Τοϋτο δμως.συνέ
βη την 9 Μαρτίου 1839 καί όχι 1848, καθό)ς αναφέρει ό Αλέξανδρος 
Ε. Λαυριώτης Άδριανουπολίτης : « Έ ν φ  τά πλήθη των έορταζόντων 
Άδριανουπολιτίον, λέγει, έπέστρεφον εις τά σπήτια τιυν διερχόμενα 
την επί τοϋ ’Ά ρδα ξυλίνην τότε γέφυραν, αυτή ϋπεχοορησεν ένεκα τοϋ 
βάρους καί επνίγησαν περί τά 100—150 άτομα. Τό επόμενον έτος
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(1840) έπισκεφθείς την Άδριανοΰπολιν ό Σουλτάνος Μαχμούτ διέταξε 
τήν κατασκευήν τής νέας λιθίνης γέφυρας (Γενή Κιοπροϋ) ή οποία 
δικαίως έπρεπε νά καλείται «Μαχμουδιέ» έκ του ονόματος τοΰ άνα- 
μορφοοτοΰ εκείνου Σουλτάνου». (Ή  εορτή των 40 μαρτύρων εν Ά -  
δριανουπόλει, εν τή «Θρακική έπετηρίδι» τοΰ 1897 σελ. 32—34).

ΑΧ. θ .  Σ Α Μ Ο Θ Ρ Α Κ Η Σ , ια τρ ό ς .

ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΘΡΑΚΙΙΣ ')

LXI. Ξ Α Ν Θ Η Σ » )

55 ’Ιωακείμ  1935— 1942 Δεκεμβρίου 8 μετατεθείς εις τήν μητρόπο-
Πολυανής.

56 ’Ιωακείμ  Σμυρνιώτης 1942 Δεκεμβρίου 8 από προϊστάμενος Κη-
φισσίας.

LXXV. Σ Η Λ Υ Β Ρ Ι Α Σ 1 2 3)
*  ^

21 Ίλαρ ίω ν  1303 4).

LX X X III .  Σ Ω Ζ Ο II  Ο Λ Ε Ω Σ 5)

23 'Ανώνυμος 1482 6 7).
39 Θεόδόοιος 1623 Τ).
46α Καλλίνικος 1697 8).

1) "Ορα «Θρακικά» τόμ. ΪΔ ' σελ. 64-*-188, 189—190 και 289, τόμ. ΙΣ Τ ' 
σελ. 387—394 καί ΙΖ ' σελ. 452—456.

2) "Ο ρα τόμ. ΙΔ ' σελ 151—158 καί τόμ. ΙΣ Τ ' σελ. 391.
8) "Ορα τόμ. ΙΔ ' σελ. 166—170 καί τόμ. ΙΣ Τ ' σελ. 391—394.
4) Π αχυμέρης, "Εκδ. Βόννης τόμ. Β' σελ 337.
5) "Ορα τόμ. ΙΔ ' σελ. 171 —173 καί 286 καί τόμ. ΙΣ Τ ' σελ. 394.
6) Κ. Π απα ϊω α ννίδου , 'Ισ τορ ία  της έν Π ύντφ  Α π ο λ λω νία ς Σωζωπόλεως 

Θεσσαλονίκη 1933 σελ 51.
7) Αύτ. σελ. 54.
8) Αύτ. σελ. 148.
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Συμβολή Θρακών είς την έπανάστασιν. Εις τον ΙΖ ' τόμον 
των «Θρακικών» (σελ 4Β6—438) Ιθημοσιευσαμεν περί διαφόρων ά 
γθ)νιστών εκ Θράκης κατά την έπανάστασιν τοϋ 1821. ’Εν τή «Μεγ. 
Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια» τυχάίως ευρομεν και τά ονόματα των κα
τωτέρω αγωνιστών είς τάς οικείας λέξεις

Βονλγαρης Αημητριος Γ. ή Καβαλλάρης. Κατηγετο εξ Άδριανου- 
πόλεως, έλθών δε τφ 1821 κατετάχθη μετά δέκα οπαδών του υπό τον 
Γκούραν.Μετέσχε τής πολιορκίας των ’Αθηνών μέχρι τής πτώσεως των 
Έ π ί  τής εισβολής τοϋ Ίμβραήμ έπληγώθη είς Νεόκαστρό και είς Τρί- 
πολίν ώς και κατόπιν τφ 18-AJ είς Θήβας είς τό στήθος. Κατά την εκ
στρατείαν τοϋ Καραϊ,σκάκη είς Α θή να ς ,  ό Βουλγαρης εύρίσκετο από 
ημερών επί τής Άκροπόλεως μετά των Τούρκων, έξαπατηθέντων ώς 
προς την ιδιότητά του, καθόσον έγνώριζε κάλλιστα τήν τουρκικήν. 
"Αμα τή προσεγγίσει τοϋ Καραϊσκάκη εξήλθε τής Άκροπόλεως καί 
έσπευσεν είς τό στρατύπεδον. 'Η  επιτροπή των αγωνιστών τον έταξεν 
είς τους Ζ' τάξεως αξιωματικούς. (Γ. X. Κανδηλώρος, Τ. Ζ' Σ. 620).

Ίω άννου Βασίλειος. Ια τρός  έκ Θράκης, πολεμήσας επί πλοίων 
μέχρι τοϋ 1824, οπότε έτραυματίσθη παρά τήν Σάμον. Ε γκαταστα 
θείς  είς Ναΰπλιον προσέφερε μεγάλας υπηρεσίας κατά τον έξανθημα- 
τικύν τύφον, δστις έμάστιζε τήν πόλιν κατ' εκείνο τό έτος, έσωσε δέ 
έκ βεβαίου θανάτου καί τον πρόεδρον τής προσιορινής διοικήσεως Γ ε
ώργιον Κουντουριώτην. Τφ 1825 έν τούτοις κατηγορήθη δτι έτέλει έν 
συνεννοήσει προς τον Ίμπραήμ καί έφυλακίσθη. Άποδειχθείσης δμως 
τής άθωότητός του άφέθη ελεύθερος. Τφ 1*27 παρακληθείς υπό τοϋ 
προέδρου Άνδρέα Ζαΐμη, προσήλθεν είς Αίγιναν καί είργάσθη μέχρι 
τοϋ 1829 οπότε προσβληθείς και αυτός υπό τοϋ ένσκήψαντος λοιμοϋ 
άπεβίωσεν. (Τ. ΙΓ ' σελ 387).

Καραγεώργης Γεώργιος ΙΙαπάς η Κονρσογλονς Γενναίος άγο>- 
νιστής έξ Άδριανουπόλεως, δστις ευρισκόμενος είς, Μολδαυίαν, 
τφ 1820 μετά των αδελφών του έμυήθη είς τήν Φιλικήν, έγινεν εκα
τόνταρχος τοϋ ’Αλεξάνδρου 'Ύψηλ.άντου καί μετά τοϋ ’Αθανασίου 
Καρπενησιώτου έπολέμησεν εις διαφόρους μάχας καί μάλιστα είς τό 
Σκουλένι. Είς μετά τον άλλον οι αδελφοί του Δημήτριος, Μανουήλ, 
Μιχαήλ, ΙΙασχάλης καί Σταύρος έπεσαν μαχόμενοι ήρωικώς, μέ τον 
Ίντζέν , τον Σφαέλλον, τον Άμπατιέλλον καί λοιπούς ήρωας τής τρα
γωδίας τοϋ Σκουλενίου. Ο Καραγιώργης, μολονότι ειχεν έξαντληθή
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από την αιμορραγίαν πολλών τραυμάτ'ων, δέν έστερξε να διαπεραιο:»- 
θή  εις την Ρωσσικήν όχθην τοϋ Προύθου, ζη τη σ'ας ώς χάριν να άφε- 
θή  όπως άποθάνη πλησίον των αδελφών του. Έ ν  τοΰτοις διεσώθη 
από την καταστροφήν και άποκατασταθείς εις Κισνόβιον δεν επαυ- 
σεν εργαζόμενος υπέρ τής πατρίδος. Τφ 1823, μετ’ άλλων Ελλήνων, 
συνέστησε μίαν νέαν εταιρίαν με τόν σκοπόν να καταρτισθοϋν σώμα
τα επαναστατών, τά όποια διερχόμενα από τήν Μολδαυίαν, κυβερνώ- 
μενα από τόν Τωάννην Στούρζαν, νά μή •’ τήν θίξωσι ποσώς, άλλα νά 
φθάσωσι' εις Βουλγαρίαν διά νά τήν εξεγείρουν εις έπανάστάσιν. 
Ή  εταιρεία έπροδόθη από τόν Τούρκον τραπεζίτην Μανουκ βέην 
και παρά τάς προσπάθειας τοϋ διοικητοϋ τής Βασσαραβίας, γέροντος 
στρατηγού Ίντζοόφ, μεγάλου φΐ'λέλληνός, ό'πώς συγκάλυψη τά γεγο
νότα, πολλοί "Ελληνες συνελήφθησαν επί παραβάσει των διαταγών 
τού άύτοκράτορος Αλεξάνδρου διά τήν ουδετερότητα, τινές δε εξ αυ
τών, ώς ό Σαχίνης, Χώντζογλους καί λοιποί αρχηγοί έσάπησαν εις τάς 
φυλακάς καί άπέθανον. Ό  Καραγιώργης διήλθε διά τής Τουρκίας καί 
φθάσας εις τήν Ελλάδα από τού 1823 έξηκολούθησε πολεμών, μέ τόν 
Μαυροκορδάτον εις τό Μεσολόγγιον, μέ τόν Χατζή Χρήστον εις τό 
Νεόκαστρον,. μ.έ τόν Γενναΐον Κολοκοτριυνην εις τήν Δραμπάλαν, μέ 
τόν Καραϊσκάκην εις τό Χαϊδάρι, τήν Άράχωβαν, τό Δίστομον καί 
τόν ΙΙειραια. Μετά τήν άποκατάστασιν ουδόλως ήμείφθη καί εζη βιο- 
παλαίων ώς ρακοπώλης εις τάς ’Αθήνας, άπέθανε δέ τφ 1854 έκ 
χολέρας. (F. Δ. Κ., Τ. Ι Γ  Σ. 788).

Καβάκος 1) Αημήτριος Κωνοταντινίδης. ’Αγωνιστής έκ Κα>ν/- 
πόλεως καί' ανεψιός τού Κυριάκου Κονμπάρη. Ύπηρέτησεν έΐς τό 
ναυτικόν ώς αξιωματικός τής οικονομίας καί μετέσχε διαφόρων ναυ* 
μαχιών. Κατά τήν περίοδον τής πειρατείας έχρησιμοποιήθη ώς διερ- 
μηνεύςδιότι έγνιόριζε άριστα τήν αγγλικήν, γαλλικήν, καί ρωσσικήν. 
Τφ 1827 προσελήφθη υπό τού Σκιστού Τομάς κυβερνήτου τού βρι- 
κίου «Σωτήρ» καί υπηρετών ώς αξιωματικός πολλάκις = ήνδραγάθη- 
σεν. Εις αυτόν ό λόρδος Κόχραν ενεπισΐεΰθη τούς Τούρκους αιχμα
λώτους, ζωγρηθέντας επί εχθρικής κορβέτας καταστραφείσης παρά τό 
ΝαυάρΙνον. Διεκρίθη επίσης εις τήν καταδίωξιν πολλών Τουρκικών 
πλοίων εις τό ΑίγαΙον. Μετά τήν άποκατάστασιν παρέμεινεν εις τό 
πολεμικόν ναυτικόν, άπεβίωσε δέ συνταξιούχος τφ 1850. — 2) Ν ικό 
λαος, άδελφός νεώτερος τοϋ προηγουμένου. Έ κ  Κων/πόλεως κατήλ- 
θεν εις Μάνην, όπόθεν κατήγετο ή πατρική του οικογένεια κσί προσ
κληθείς άπό τόν Τσαλαφατΐνον έλαβε μέρος εις διαφόρους μάχας πολ-
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λάκις πληγωθείς. ’Έπεσεν ήρωικώς μαχόμενος εις την μάχην των 
Τρίκορφα» ν τφ 182δ (Γ. Α. Κ·, Τ. ΙΓ ' Σ. 4.6).

Καβακλής Θεοδόσιος. Α γω νία  τής καί φιλικός έκ Κων/πόλεως. 
Έ μ υήθη  υπό τοΰ Σέκκερη νφ 1820 καί έχρησιμοποι ήθη εις Βουλγα
ρίαν όπου είχε πολλούς συγγενείς Τφ 1821 έστρατολόγησε πλείστους 
νέους έκ Ρουτσουκίου, Βάρνης καί Φιλιππουπόλεως τούς οποίους 
έστειλε να εγγράφουν εις τον ‘Ιερόν Λόχον. Έπεδίίοξε νά έξεγείρη 
τάς Ε λληνικός κοινότητας τοΰ Εύξείνου άλλ’ούδέν κατορθώσας κατήλ- 
θεν  εις την'Ελλάδα, άφοΰ έπολέμησεν εις Κασσάνδραν τάς παραμονάς 
τής καταστοφής. ' Αντεπροσώπευσε τούς Μαυροθαλασσίτας εις την 
συνέλευσιν τής Έρμιόνης, άπεκαρδιώθη έκ των ερίδων προς την άλ
λην συνέλευσιν τής Αιγίνης καί δέν έστερξε νά μετάσχη τής εν Τροι- 
ζήνι συγκροτηθείσης κοινής συνελεύσεως. Ε γκατασ ταθείς  μετά τον 
αγώνα εις Φιλιππούπολιν ύπηρέτησεν ώς πρόξενος τής Ελλάδος, άπέ- 
θανε  δε τφ  1847. [Πιθανώτατα έκ Καβακλή], (Τ. ΙΓ" Σελ. 416).

Διάφορα. ΕΙς το βιβλίον τού A. Α. Πάλλη «Σελίδες από τή ζωή 
τής παλιάς Γενιτσαρικής Τουρκίας» (1941) συνα-ντώμεν τά εξής σχε
τικά μέ την Θράκη.

01 γιατροί υπάγονται εις τον Χ εκίμπα ση  ( ’Αρχίατρο) τοΰ Σουλτά
νου πούεϊτανε ντερβίσης ισότιμος μέτούς Ουλεμάδες καί είχαν ώς εΐ* 
σόδημα δλες τις δημόσιες εισπράξεις τής Ραιδεστοΰ. Σελ. 148.

*0 βασιλιάς των μονλαμιγιονν (εκστατικών) ειταν ό Καπανή Μεχ- 
μέτ εφέντης, γνωστός ακόμα καί μέ τό δνομα Κισουντάρ Μεχμέτ.., 
Λένε πώς πατρίδα του ειταν ή Καλλίπολις, είναι δμως έξακριβωμένο 
πώς οΐ συγγενείς του εΐτανε από τά μέρη τής Συρμίας (Κάτω Ουγγα
ρίας). Σελ. 170.

’Ανάμεσα στούς μουσικούς [1638] βρισκόντανε πολλοί γκιαούρη
δες α φ ’ ού οΐ περισσότεροι τους (κι* αυτό τό λέγει ό Έβλιά) εί'τανε από 
τό Φανάρι, τό Μπαλάτ και τό Δέρκος. Σελ. 193.

Τό μεγάλο κυνήγι γινότανε στα βουνά τής Στράντζας, πάνω στη 
Θράκη, δπου μέσα στά λαγκάδια καί στα πυκνά ρουμάνια, τ ’ αγριο
γούρουνα καί άλλα αγρίμια είχανε τά λημέρια τους. Έ κ ε ΐ  είχε την 
έδρα του ένα ειδικό απόσπασμα από δασοφύλακες κυνηγούς ώς λεγό
τανε χονφεκσήδές. Σελ 216.

*0 Καραγκιόζης κατοικούσε στις Σαράντα Έκκλησιές. Σελ. 227.
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’Αναφέρει άπειρα εΐδη από σερμπέτια λ. χ. τό χουσάφι, φτιαγμένο 
από τό ζουμί των πιο διαλεχτών φρούτων, από... τό βΰσινα της Ραι- 
δεστοΰ.,. Σελ. 242.

Δ ΙΟ ΡΘ Ω ΣΕ ΙΣ  ΙΖ' Τ Ο Μ Ο Υ .

Εις τον 17ον τόμον Σ. 466 κατά τυπ. λάθος 6 μήν του θανάτου 
του αειμνήστου Μ. Άποστολίδου έσημειώθη Σεπτέμβριος αντί ’Α
πρίλιος. . .-.Λ *-·■" -- ' ..


