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Η ΑΙΝΟΣ ΚΑΙ Αΐ ΕΚΚΛΗΣΙΑ! ΤΗΣ

Παρ’ δλην την παρακμήν της, ή Αίνος μέχρι τής έκκενοκτεως τής 
’Ανατολικής Θράκης (1923) διέσωζε παλαιόν τινα εύκλειαν καί μεγα- 
λειον 1). Κατά τούς μετά την άλωσιν ιής Κωνσταντινουπόλεως υπό 
των Τουρκίαν χρόνους, ή πόλις ήρίθμει πλήθος ναών μικρών καί με
γάλων, τών οποίων αρκετοί άνήκον εις αρχοντικούς οίκους τού Βυ
ζαντίου, καταφυγόντας καί διασωθέντας εις Αίνον, δπως τούτο έγέ- 
νετο καί εις την επί τού Εύξείνου Θρακικήν Μεσημβρίαν. Μεταξύ 
τών ετών 11515 — 1030, ο Μ. Τ. Γεδεοόν συνήντησεν εν Αίνφ ενδεκα 
ονόματα καί επώνυμα βυζαντινής προελεύσεως : Άσανίναν, Άπό- 
καυκον, Βατατζην, Δουκαιναν, Κομνηνύν, Μαγκαφάν, Παλαιολογίναν, 
Ρήγαιναν, Σπανόπουλον, Φραγκόπουλον, Χρυσόσκουλον 2). Μή λη- 
σμονώμεν δτι πρώτη μνεία σχολής εν Α ίνφ γίνεται κατά τό 1652, 
ίδρυθείσης κατά πάσαν πιθανότητα υπό Βυζαντινών οικογενειών 
πού διέμενον εν αυτή, τής οποίας πρώτος διδάσκαλος μνημονεύεται ό 
έκ Δρυϊνουπόλεως ιερομόναχος Νικηφόρος, δστις καί εις Μητροπολί
την Αίνου προήχθη κατά Μάρτιον τού 1652, διαδεχθείς τον Παρ
θένω ν *).

Πολλοί τών σωζομένοον ναών είναι παλαιότεροι τού δεκάτου

1) Σύντομον περί τής Αίνου Ιστορίαν βλέπε : Άχ. Θ. Σαμοθράκη : Λεξι
κόν Γεωγραφικόν καί 'Ιστορικόν τής Θράκης, έν λέξει.

2) Μ. Ί . Γεδεών, Ματθαίος ό Κυξίκου, Είς μνήμην Σπ. Λάμπρου, άνα- 
τύπωσις, σελ. Β. Τά ονόματα άνέγνωσεν είς χειρόγραφα τής έν Ά γίφ  ’Όρει 
Μονής Λαύρας ύπ’ άριΟμ. Η41.

3) Άχ. Θ. Σαμοθράκη, ’Εκπαιδευτήρια Αίνου επί Τουρκοκρατίας. *Θρα- 
κικά», τόμ. XVII (1912) σελ. 330 καί εξής.

4) Κ. Σάθα, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, τόμ. Γ' σελ. 586. Ό Νικηφόρος 
ουτος έχρημάτισε Μητροπολίτης Αίνου άπό τού 1652—1654. (Μ. Σταμούλη, 
Συμβολή είς την ιστορίαν τών ’Εκκλησιών τής Θράκης, «Θρακικά», τόμ. XIV 
(1940), σελ. 81.
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πέμπτου αίώνος, μερικοί δέ υπόγειοι, όπως -θά ίδωμεν κατωτέρω. Ή  
στέγη των είναι, ξύλινη καί μεταγενέστερα, μερικοί δέ διασώζουν τον 
τροΰλλον τής τελευταίας εποχής των ΙΙαλαιολύγων, δπιος ό ναός τοΰ 
Τίμιου Προδρόμου καί Βαπτιστοΰ Ίωάννου.

Μέχρι τής ανταλλαγής των πληθυσμών (1923) εσώζοντο περί τάς 
20 έκκλησίαι, μικραί καί μεγάλαι, εκ των οποίων έλειτοΰργουν μόνον 
5, αί δέ λοιπαί άπαξ τοΰ έτους, την ήμέραν τής μνήμης τοΰ 'Αγίου 
εις τον όποιον ήσαν αφιερωμένοι ή εκτάκτως οσάκις ήθελε ζητηθή ή 
σχετική άδεια υπό τίνος χριστιανού προς τέλεσιν λιτανείας, λειτουρ
γίας, μνημοσύνου κτλ. Είναι δέ αύται :

Α\— Τοΰ Χριστοΰ (τής Μεταμορφώσεως).

Ή  εκκλησία αυτή μέχρι των αρχών τοΰ δέκατου έννάτου αίώνος 
ήτο μικρά καί χαμηλή, οπότε έπισκευασθεΐσα τό 1833, ηΰρΰνθη καί 
υψώθη εις άνάλογον ΰψος, επιστασία τοΰ Αίνίτου Ά ντώνη Χατζή 
Λασκαράκη, συνδρομή δέ τών ενοριτών της. Έκτοτε έχρησίμευσεν όις 
μητροπολιτικός ναός, έχων καί ιδιαίτερον σταοίδιον (θρόνοι1) απέναντι 
τοΰ δεσποτικοΰ θρόνου διά τον έκάστοτε Πρόξενον τής Ελλάδος. Τε
λευταίος Πρόξενος αυτής άμισθος (Agent Consulaire) ήτο ο ιατρός 
Συμεών Καβουρης, έξ Άμφίσσης, εγκατασταθείς εν Λίνα), ώς ίατρός> 
κατά τό 1878, προ αΰτοΰ δέ κατά τύ 1885 ό Σύλο^ν Πέπας, επίσης 
ιατρός.

Ή  εκκλησία τοΰ Χρίστου έκειτο εν τή συνοικίςι «Karadia», διε- 
κρίνετο δέ διά τό ξυλόγλυπτον τέμπλον αυτής, έπεξειργασμένον μετά 
πολλής τέχνης. Τό παγκάρι, ό άμβων καί ό δεσποτικός θρόνος ήσαν 
παλαιότεροι τής κατά τύ 1833 γενομένης επισκευής. Εις δέ τον γυναι- 
κο^νίτην εσώζοντο λείψανα παλαιοτέρας εκκλησίας τών Τριών Ιεραρ
χών, περί τής οποίας κατωτέρω, δλα επίχρυσα καί άρίστης ξυλογλυ
πτικής τέχνης.

Έκ τών πολλών εικόνων τής Εκκλησίας τοΰ Χρίστου, έργων, ώς 
επί τό πλειστον κοινής τέχνης καί μεταγενεστέρων τοΰ ΙΖ' αίώνος, 
την προσοχήν ημών προσείλκυσεν εν τφ γυναικωνίτη είκών τής Θεο- 
νόκου, υπό την οποίαν υπήρχεν ή επιγραφή :

— «Αι εξόδου κα ι δαπάνης  Μανουήλ Κ νρμεγάλου , διά χειρός Α- 
ναοτασ ίου , αψνοτ'  ( = 1756). ’Ιανουάρ ιου  . . . >

Ή  .είκών. αΰτη, κατά πάσαν πιθανότητα, είναι αφιέρωμα τοΰ 
Μανουήλ Κυρμεγάλου, άνήκοντος εις αρχοντικήν οικογένειαν τής



Ή Αΐνος καί αί έκκλησίαι της ί !

Αίνου και τά πρώτα φεροΰσης. Πρόκριτος αυτής κατά τό L707 και 
«τα κοινά πράττων αρχών αυτής» μνημονεύεται ό ’Αθανασίας Κυρ* 
μεγάλος. Έκ τής αίκογενείας ταυ της τα>ν Κυρμεγάλων κατήγετο ό 
Ματθαίος, μαθητής Σέργιου τοϋ Μακραίου, άρχιδιδαοκάλου τής έν 
Κωνσταντινουπόλει Πατριαρχικής ’Ακαδημίας, τής μετά ταΰτα Μεγά
λης Σχολής, έπειτα δε μητροπολίτης τής πατρίδος του Αίνου (1807 — 
1821), έπ’ ολίγον τής Θεσσαλονίκης καί τέλος τής Κυζίκου τό 1824 
οπού καί άπέθανεν κατ’ ’Ιούλιον τοΰ 1831 -1·).

Εις τό Σκευοφυλάκων τής Εκκλησίας εσώζοντο μέχρι τής έκκε- 
νώσεως τής ’Ανατολικής Θράκης, πολλαί πολύτιμοι αρχιερατικοί στο- 
λαί, των όποίιυν άγνωστος παραμένει ή τύχη, παρ’ δλας τάς έρευνας 
καί αναζητήσεις.

Έπί τίνος ωμοφορίου άνεγινώσκοντο χρυσοκέντητα :

ΚΤΗΜΑ ΠΕΛΩ ΒΕΛΤΙΣΤΕ 
ΚΥΡ ΙΕΡΕΜΙΟΥ 1775 
ΑΡΧΙΘΥΊΌΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΙΙΟΛΕ- 
ΛΕΩΣ ΑΜΝΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ

’Επί τοϋ εικονοστασίου καί των τοίχουν υπάρχουν καί πολλαί άλ- 
λαι εικόνες συνήθους τέχνης τοϋ XVIII καί των αρχών τοϋ XIX αί- 
ώνος. τάς οποίας ως στερουμένας ενδιαφέροντος παραλείπομεν 1 2 *).

Εις τον αυλόγυρον τής εκκλησίας τοΰ Χρίστον έτάφη ο μητροπο
λίτης Αίνου Δωρόθεος (1873—1877), πρφην Κίτρους, τον όποιον διε- 
δέχθη ό από Παραμυθίας ’Άνθιμος Τσάτσος (L877—1888), έπειτα δε 
Οικουμενικός Πατριάρχης (1895—1896). Εις δέ τον νάρθηκα αυτής 
έσώζετο ό τάφος 'Ρώσου ναυάρχου μετ’ επιτύμβιου πλακός ρουσιστί, 
φεροΰσης χρονολογίαν 6 Σεπτεμβρίου 1829. Άρχικώς είχε ταφή είς 
τον ναόν τής Παναγίας (Κοιμήσεως), έκ τοΰ οποίου, καταστραφέντος, 
κατά την μεγάλην πυρκαϊάν τής 12 Αύγουστου 1867, μετά τριών άλ
λων, διεκομίσθη εις τον ναόν τοΰ Χριστοΰ.

Εις τον ναόν τοΰτον διεσώθησαν αί πλουσίους έπαργυρωμέναι εί-

1) Μ, Ί. Γεδεών, Ματθαίος ό Κυζίκου, Είς μνήμην Σπ. Λάμπρου. ( 9Ανα- 
τύπωσις) — Ευαγγέλου Ί . Σαβράμη, 'Ιστορικόν σημείωμα περί τής έν Κυζίκιρ 
Σχολής. ('Ανατΰπτοσις έκ τοΰ Γρηγορίου Παλαμά, τόμ. XVI (19υ2).

2) Περί τούτων βλέπε : Γ. Λαμπάκη, Περιηγήσεις, είς Δελτίον Χριστιανι
κής ’Αρχαιολογικής ’Εταιρείας, τεύχος VIII (1908), σελ. 4 καί έξης,
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κόνες τής Παναγίας και τοϋ ‘Αγίου Νικολάου μετά τήν ως άνω κα~' 
ταστροφήν. Μόνον ή εΐκών τής Παναγίας εφερεν άργυρυΰν έπένδυμα 
οκτώ οκάδων !

Ύπό τήν εικόνα τής μεγαλομάρτυρος 'Αγίας Βαρβάρας, έργον 
συνήθους τέχνης άνεγινώσκοντο τα εξής :

ΠΛΗΡΩΝ ΣΟΥ ΤΙΙΝ ΑΙΤΗΣΗΣΙΝ ΒΑΡΒΑΡΑ, 
ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΑΣ ΙΑΣΕΙΣ ΒΡΑΒΕΥΕΙ |
ΤΟΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΣΙ ΣΟΥ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΟΝ ΜΝΗΜΗΝ 
ΩΣ ΑΛΗΘΩΣ | ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΓΑΡ ΨΑΜΜΟΥ 
ΤΑ ΣΑ ΥΠΕΡΒΕΒΗΚΕΝ ΕΥΚΛΕΗ ΤΕΡΑΤΟΥΡΓΗΜΑΤΑ | 
ΑΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΣ ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΡΕΣΒΕΥΕ 
ΤΩ ΜΟΝΩ ΘΕΩ ΗΜΩΝ | ΔΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΚΑΙ 
ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΕΡΕΣΤΕΤΖΗ 
ΕΙΣ ΣΚΕΠΗΝ ΚΑΙ BOJI | ΘΕΙΑΝ ΑΥΤΟΥ ΊΈ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΗΝ ΤΩΝ 
ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ . . | ΕΙΛΗΦΕ ΤΕΛΟΣ Η ΕΙΚΩΝ ΑΥΤΗ 
ΕΙΣ ΤΟΥΣ Χ1ΛΙΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΤΕ ΚΑΙ 
ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ | ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙ0ΥΣ 

ΕΝ ΜΗΝΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΚΓΓ ΧΕΙΡ ΔΕ ΔΗ ΜΗΤΡΙΟΥ 
ΙΕΡΕΩΣ.

Έ πι του ύπερθιΐρου του ναοΰ υπήρχεν έντετοιχισμένη ή κατω- 
τέρο3 πλάξ μετά τής επιγραφής

CEIIT.

1C XC

ΝΙ ΚΑ
ΑΠ Μς

ΑΨΞΓ ΚΑ

Ή το ι:



Ι(ΙΙΣΟΥ)Σ Χ(ΡΙΣΤΟ)Σ 
ΝΙΚΑ.

Α(ΡΧΗ) Π(ΙΣΤΕΩΣ) Μ(ΩΣΑΤΚΟΣ) ΣΤ(ΑΥΡΟΣ) 
ΣΕΠΤ(ΕΜΒΡΙΟΥ) 21 1763

Εις τον αυλόγυρον τοΰ ναοΰ επί μαρμάρινης πλαχός έσώζετο το 
κατωτέρω συγκινητικώτατον έπιτΰμβιον :

Δεν είναι πράγμ άούνηΰ-ες, δεν είναι πράγμα ξένον 
νά κοίτωμαι κι εγώ εις τάφον μονωμένον.
1Η  της θνητότητας φωνή , ήτις τους πάντας κράζει 
κ ι ’ εμέ φωνάζει, την Ραλλον, κόρην τ ’ *Αλτιναλμάζη.
Εις την στενήν αυτήν οπήν, τό δώμα των σκωλήκων,
οπού κατέρχεται βρεφών και ανηλίκων ,
ό βίος μου επι τής γης 45 χρόνων
άέν εμεινεν αμέτοχες δυστυχιών και πόνων.

'II εν τφ έπιτυμβίφ τοΰτφ άναφερομένη 'Ραλλοΰ, είναι τής με
γάλης και. αρχοντικής εν ’ Αδριανουπόλει οικογένειας των Άλτιναλμά- 
ζηδων, καταγόμενων εξ Αίνου 1).

Έ ν τή ενορία τοΰ Χρίστου, υπήρχε καί παρεκκλήσιον τοΰ ‘Αγίου 
Γεωργίου, τό όποιον έλειτοΰργει άπαξ τοΰ έτους, τό πρώτον Σάββατον 
μετά την εορτήν τοΰ ‘Αγίου Γεωργίου (23 ’Απριλίου).

Β'.— Τής 'Αγίας Κυριακής.

Ό ναός τής ‘Αγίας Κυριακής ή το έκ των λαμπρότερων τής χρι
στιανικής τέχνης διά τά εν αΰτω έργα ξυλογλυπτικής καί όσιεογλυ- 
πτικής. ΙΙλήν τοΰ εικονοστασίου (τέμπλου) καί τοΰ άμβωνος, έργων 
λαμπράς τέχνης, θαυμάσιον κυρίους είναι τό προσκυνητάριον, δπου ή 
είκων τής ‘Αγίας Κυριακής, έργον σπανίας λεπτότητος καί ωραίας τέ
χνης, φέρον κίονας καί κιονόκρανα Κορινθιακού ρυθμοϋ καί στεγα-
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1) Εις τόν κατάλογον των κατά τήν Ελληνικήν Έπανάστασιν φονευθέν- 
καί άλλων Αίνιτών, συναντώμεν τό όνομα τοΰ ’Αργυρή ’Αλτιναλμάζη, φονευ- 
•θάντος εις τήν έν Καρΰστω μάχην τοΰ Φαβιέ (Β. Μυστακίδου, «Θρακικά», τόμ. 
Β’ (1929), «ελ. 52).
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ζόμενον διά στέγης φερούσης 5 θολούς των οποίων ό μεσαίος μεγα- 
λειτέρου μεγέθους1) Είναι δέ αφιέρωμα, κατά την επί τού θωρακίου 
επιγραφήν, τώ ν «ενααβεστάτων καραβοκυραίων «1 2 3) τής Αίνου και έφερε 
χρονολογίαν 6 Μαρτίου αψπδ' (=1784).

Τό παγκάρι τής εκκλησίας είναι επίσης λαμπράς τέχνης, έχει δέ 
4 στασίδια έπεξειργασμένα με ανάγλυφους παραστάσεις προσιόπων, 
πτηνών καί άλλων.

Εις τό σκευοφυλάκων αυτής εσοόζετο μέχρι των τελευταίων 
ετών, δισκέλιον υπέροχου χριστιανικής τέχνης, αληθώς αξιοσημείωτων 
διά τήν ιστορίαν τής τέχνης 3). Μίτο δστεογλυμένον καί έφερε την 
έπιγραψήν :

f  ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΕΓΛΑΟΜΑΡΓΥΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ. ΑΙΝΟΣ, 
ΕΝ ΕΤΕΙ 1785.

Έπί τού υπερθύρου τής δυτικής πλευράς τού ναού επί λευκού 
μαρμάρου υπάρχει:
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ΕΤΕΙ ΧΡΙΣΤΟΥ 1745 AL1PIAIOY αλ

1) Εικόνα τοΰ εσωτερικού ναοί), βλέπε π^ιά Γ. Λαμπάκη, αυτόθι, 
σελ. 17.

2) 'Η Αίνος πρό 100 καί πλέον ετών διετήρει εμπορικόν στόλον Ικ 300 
καί πλέον ιστιοφόρων μικρών καί μεγάλων, τά όποια έταξείδενον μέχρι των ά" 
κτών της Συρίας καί της Αλεξάνδρειάς. Συν τώ χρόνω όμως, ό λιμήν αυτής 
κατεχτόαθη υπό τής ίλΰος τοΰ "Εβρου καί άπέβη απρόσιτος εις τήν ναυτιλίαν 
Μόνον είς άπόστασιν μιας ώρας περίπου Ν.Α. τής πόλεως κεΐται 6 όρμος τής 
Δρακοντίνας, όπου προσωρμίζοντο προηγουμένως τά μεγάλα ίστιοτρόρα, βραδύ’ 
τερον δέ καί τά ατμόπλοια, διενεργουμένου μεγάλου έξαγωγικοϋ εμπορίου, 
Ιδίως δέ δημητριακών καρπών, παρά τά υπέρογκα ποσά είς τά όποια ύπεβάλ- 
λοντο ταΰτα. Μετά τήν ΐδρυσιν τοΰ Δεδεαγάτς (’Αλεξανδρουπόλεως) κατά τό 
1876—78, ή Λίνος παρήκμασε, πολλοί δέ Αίνϊται έγκατεστάΟησαν εκεί, διό 
καί τό Δεδεαγάτς αποικία Αίνιτών δΰναται νά θεωρητή.

3) Γ. Λαμπάκη, αυτόθι, σβλ. 10.
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Έσωτερικώς τοΰ ναοΰ υπάρχει έ ντε τοιχισμένος, συντετριμμένος 
όμως, σταυρός τοΰ VII — VIII αίώνος.

Έ πι τοΰ εικονοστασίου και κάτωθεν της είκόνος τοΰ Χρίστου, 
έργου καλής τέχνης, άναγινώσκεται :

*Αι εξόδου καί δαπάνης ΤΙαναγιώτου προακυνητοΰ και Ση- 
μηρονδας, χειρός δέ, 'Αναστασίου Ίωάννον αψνζ'* (=1757).

άνωθεν δέ ή επιγραφή :

1C. ΧΡ. ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΥΟΝΤΩΝ 
ΚΑΙ ΜΕΓΑΣ ΑΡΧΙΕΡΕΥΣ. .

Έπι τής είκόνος τοΰ πρωτομάρτυρος 'Αγίου Στεφάνου μετά των 
μαρτυριών αΰτοΰ, άφιεροήιατος τοΰ έθνομάρτυρος Στεφάνου, άπαγ- 
χονισθέντος την 17 ’Απριλίου τοΰ 1821 εν Άδριανουπόλει μετά πολ
λών άλλων έκ των προκρίτων τής Αίνου, άναγινιόσκεται 1) :

Σέ υπέρ ημών, Λόγε Θεόν, ώ "Αναξ, 
rαυτήν κα&* ημάς εΐληφας φάσιν πάντως, 
ελεος <5’ αν τώ σω δούλφ δη χορηγεί 
φάος της ψυχής και σώματος ρώσιν . . . .
ίίδομεν . . , ....................................
. . . .  πανοικι . . . .  ώς ίστόρησαντά με 
άκος δεινόν δός μοι ευτυχίας . . . .
............................. παρετίΰ·εο . . . αυτόν
....................... <5ός κατ' αμοιβήν κατ ' άμφω
στέψον δη καλοΊς Στέφανον τον εξ Αίνον.

Χρονολογία τοΰ αφιερώματος : 1788
Πράγματι δέ έστέφθη κατ’ ευχήν διά τοΰ στεφάνου τοΰ έθνο

μάρτυρος, καταλιπών δρφανάς 2 θυγατέρας. Την έγγονήν αΰτοΰ Α 
θήναν Γιαννακάκη ένυμφεΰθη ό έκ Καλωτής τής ’Ηπείρου Νικόλαος 
Χατζόπουλος, διδάξας εν Aivcp, τούτου δέ θυγάτηρ καί δισέγγονη 
τοΰ Στεφάνου είναι ή έν Άλεξανδρουπόλει διαμένουσα Κλεοπάτρα 
Χατζοπούλου, τιμώμενη υπό τής παροικίας τής Αίνου.

'Υπό την εικόνα τοΰ ‘Αγίου Ευθυμίου, έργον τοΰ 18ου αίώνος» 
έργον μάλλον καλής τέχνης :

1) Σαμίδου, Έπιγραφαί Αίνου, «Θρακικά», τόμ. Γ' (1930), σελ. 279.
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j Διά συνδρομής καί δαπάνης των τ ιμ ιωτάτων ραπτάδων κατά 
α'ψξ (=1760) Μαρτίω, Άναστ. ( = ’Αναστάσιος).

Έπί τοΰ κίονος τού κρατοΰντος τον άμβωνα ;
Ί" αψοβ' (=1762) Ίονλ. ΟΙ εναγγελισται ιστορήθηκαν τω χρό- 

νφ  . . . .
Εις τό ιερόν τής ‘Αγίας Κυριακής έσώζετο χρυσοκέντητος ή σταΰ- 

ρεοσις τοΰ Χρίστου, εργον ανάξιον λόγου ι).
Έν τή ένορίφ τής ‘Αγίας Κυριακής υπήρχε κα'ι παρεκκλήσιον των 

’Αρχιστρατήγων.

Γ'—Τοΰ τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστοΰ Ίωάννου

Τοΰ παλαιοτάτου τοΰτου ναοϋ, αναγόμενου εις τον XIII ή XIV 
αιώνα, σώζεται ό τροϋλλος, σχεδίου τής εποχής των ΙΙαλαιολόγων. 
Έσώζετο δέ έ\' τώ μεγάλφ περιβόλφ των Κοινοτικών Σχολείων, εις τό 
κέντρον τής πόλεως και έώρταζε δις τοΰ έτους : την 8ην Μαΐου, ημέ
ραν τής εορτής τοΰ ‘Αγίου Ίωάννου τοΰ Θεολόγου, κατά την οποίαν 
δι’ αρχιερατικής λειτουργίας εν μονοεκκλησία έτελεϊτο, κατά παλαιάν 
συνήθειαν, και εορτή των Σχολείων 1 2), και την 29ην Αύγουστου, 
ήμερον τής άποκεφαλίσεως τοΰ Προδρόμου και βαπτιστοΰ Ίωάννου.

Είναι εκ τών αρχαίο τερών ναών τής πόλειος, περισώζει δέ λαμ- 
πράς ε’ικόνας. Φέρει θόλον έπί τυμπάνου, στηρίζεται δέ επί 3 κιόνων 
καί αποτελεί μετά τοΰ θόλου σχήμα σταυροΰ.

Ό Παντοκράτωρ διετηρεΐτο καλώς φέρουν την επιγραφήν :

ΤΟ ΣΤΕΡΕΩΜΑ ΤΩΝ ΕΠΙ ΣΟΙ ΠΕΠΟΙΘΟΤΩΝ 
ΣΤΕΡΕΩΣΩΝ ΚΥΡΙΕ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ 
ΗΝ ΕΚΤΗΣΩ ΤΩ ΤΙΜΙΩ ΣΟΥ ΑΙΜΑΤΙ

Έπί δέ τοΰ υπέρθυρου τοΰ ναού (εσωτερική πλευρά) έσοόζετο 
ή επιγραφή :

1) Γ. Λαμπάκη, αυτόθι, σελ. 13.
2) Άχ. Θ. Σαμοθράκη, Εκπαιδευτήρια Αίνου έπί Τουρκοκρατίας, «Θρα- 

κικά», έτος 1942, τόμ. XVII, σελ. 330 καί έξης.
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t  ΑΝΙΣΤΟΡΗΤΗ Ο ΠΑΝΣΕΠΤΟΣ ΟΥΤΟΣ 
ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ 1ΙΡΟ 1>ΗΤΟΥ 
ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΒΑΙΙΤΙΣΤΟΥ IQANNOY 
ΕΚ ΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΩΝ ΕΥΣΕΒΩΝ 
ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 
ΜΕΝ ΖΗΝΟΒΙΑΣ ΜΟΝΑΧΗΣ ΚΑΙ ΕΤΕΛΕΙΩΣΕΝ 
ΕΝ ΜΗΝΙ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΙΣ ΤΑΣ ΚΘ'

ΕΤΟΣ ΑΠΟ xc  αχ  Π (=1680) Ο-

Έπί 6έ του υπέρθυρου του νάρθηκος είκονίζεται ό Τησοΰς Χρι
στός μετά του Προδρόμου. Ή  κεφαλή τοϋ Ίησου είναι θαυμασία, ό
πως έν τή Μονή Δοχειαρίου τοΰ Α γίου ’Όρους 3).

Αριστερά τής εισόδου απεικονίζεται άνήρ πάτων έπί τροχών, 
κάτωθεν των οποίων άνεγινώσκοντο, μέχρι, προ ολίγων ετών τά έξης:

. . . .  Καί ό καιρός τον χρόνον . . . .  μά γρήγορα διαβαίνει 

. . . .  τροχός γυρίζει ή νεότης κυλώντας αυτοί οι τροχοί. 
Γεροντάκι είς τούτο συμβουλεύω σας ό(λους) 
μικρούς καί μεγάλους νά κάμνετε έργα αρετ ής 
{είς) δλην την ζωήν αας, διότι δλα πρόσκαιρα  
στρέφονται μετά
βίας ώσάν καπνός κα\ δνειρον ώς λουλουδιού τά φύλλα 
Τέλος καί τφ  Θεω ημών δόξα. ’Αμήν, αχπ (—1080).

Ή  περί ματαιότατος συμβολική αυτή παράστασις είναι τοιχογρα
φία, άρξαμένη νά καταστρέφεται, είς πολλά δέ μέρη είναι δυσανά
γνωστος. Παριστα δέ ά'νθρωπον γυμνόν, κεκαλυμμένον περί τήν δ- 
σφϋν διά περιζώματος καί τείνοντα όριζοντίως τήν άριστεράν, διά δέ 
τής δεξιάς κρατούντα κοντάρι καί στηρίζοντα τους πόδας επί δυο τρο
χών τοϋ ενός κατόπιν τοϋ άλλου. Παρά τον θώρακα τοΰ ανθρώπου

1) Πρβλ. Β. Μυστακίδου «Νβολόγος» 1872, Μαΐου 12 (άριθμ. 3.997) καί 
Γ. Λαμπάκη, αυτόθι, σελ. 7—8.

2) Γ. Λαμπάκη, αυτόθι, σελ. 7.
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τούτου φαίνονται ίχνη επιγραφής, κάτωθεν δε των τροχών μόλις άνε- 
γινώσκοντο τά άνιυτέρω Χ).

Ύπεράνω τής Ωραίας Πόλης, σώζειαι δι’ ελαιογραφίας επί, ξυλό
γλυπτου βιβλίου ή κάτιοθι επιγραφή :

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΠΑΝ- 
ΙΕΡΩΤΑΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΙΝΟΥ 
ΚΥΡΙΟΥ ΙΕΡΕΜΙΟΥ ΤΟΥ ΒΥΖ VNTIOY 
ΚΟΠΟΥ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝ
ΗΣ ΕΝ ΙΕΡΟΜΟΝΑ- 
ΧΟΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΙΕ- 
ΡΕΜΙΟΥ ΤΟΥ Κ ΡΗΤΟΣ 
ΕΝ ΕΤΕΙ ΣΩΤΗΡΙΩ ,\ΨΚΛ (= 1724)a)

'Υπό την εικόνα τοΰ 'Αγίου Ίωάννου του Θεολόγου, άναγιγώ- 
σκοντα ι:

Ί* Διά συνδρομής και δαπάνης τών εύσεβεστάτων μπακάληδων, δ 
γενηοόμενος α ίτ ιος μη τελεσϋήναι τον εορτήν ταυτην τον Εναγγελι- 
οτον και Θεολόγου παρ ' ημών εχοιεν αντίδι κον αυτόν τον {λεΐον ’Από
στολον και Θεολόγον, μιμοη' (=177#)'. Άναστ. (—’Αναστάσιος).

Είν άλλην εικόνα απεικονίζεται ό Πρόδρομος μετά τής Θεοτόκου 
βασταζοΰσης νήπιον τον Ίησοΰν λέγοντα : — «Αμήν, λέγω νμϊν ουχ 
υπάρχει εν γεννητοις γυναικών μείί,ων Ίωάννου του Β απτ ισ τον», ό δέ 
Πρόδρομος άπαντά : — «Αυτός εστι ό όπίσω μου ερχόμενος, ός εμπρο- 
σϋέν μου γέγονεν*.

Έπι τοΰ επιταφίου τοΰ ναοΰ και επί μουσαμά, έργου καλής οπωσ
δήποτε τέχνης, άναγινώσκονται :

1) Πρβλ. Γ. Λαμπάκη. αυτόθι, σελ- 8.—Β. Μυστακίδου, «Θρακικά», τόμ. 
Β' (1928), σελ. 283.— Περί τής παραστάσεως ταΰτής, προσφιλούς θέματος εις 
τούς ζιογράφους τής τότε εποχής, βλέπε : Ερμηνεία των ζωγράφων, ’Έκδ. 
1853, σελ. 246.

2) Ό Ίερεμ.ίας οδτος Βυζάντιος την πατρίδα, διετέλεσε μητροπολίτης Αί
νου από τοΰ 1721 — 1724, διαδεχθείς τον Δανιήλ (1716—1721). (Μ. Σταμούλη, 
Συμβολή εις την Ιστορίαν των ’Εκκλησιών τής Θράκης, «Θρακικά», τόμ. XIV 
(1940), σελ. 81).
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ΙΣΤΟΡΗΘΙΤ ΟΥΤΟΣ.Ο ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΥΜΝΟΣ 
ΔΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΕΣΤΛΤΟΥ ΚΑΙ 
ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΚΥΡΙΩ ΚΥΡ ΜΙΙΕΡΤΙ, ΕΤΕΙ ΑΩΕ'
(=1805) ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤ .

Σώζανται καί άλλαι τοιχογραφίαι, άνάξιαι λόγου, τοΰ 1600 περί
που καί άρχαιότεραι ακόμη.

Έ ν τφ ναω τοΰ 'Αγίου Τωάννου ένεταφιάσθη ό μητροπολίτης 
αυτής Σωφρόνιος, άποθανών την 4ην ’Ιουλίου 1855 ]).

’Επί τής προσόψεως τοΰ ναοΰ καί αριστερά τφ είσερχομένφ, έσώ- 
ζετο μέχρι των τελευταίο>ν ετών άνάγλυφον επί μαρμάρινης πλακός 
παριστάνον τον Πάνα. Εις τό μέσον ή ’Αφροδίτη φέρουσα θαυμάσιον 
πέπλον καί οδηγούσα διά τής άριστεράς χειρός επίσης πεπλοφόρον γυ
ναίκα. Τό εργον ήτο θαυμασίας τέχνης. Φωτογραφησας αυτό τό 1921 
παρέδωκα εις τον μακαρίτην Γ. Λαμπουσιάδην, ’Έφορον τότε των 
αρχαιοτήτων Θράκης, ϊνα  άποφανθή, περί τής αξίας αΰτοΰ, ώς καί 
ποιας εποχής ήτο. ’Άγνωστον όμως τί άπέγινεν ή φωτογραφία, καθ’ 
όσον δεν εύρέθη μεταξύ των χειρογράφων του, ούτε σχετικόν τι σε- 
μείωμα 3).

Έ ν τφκτιρ ίφ τού Παρθεναγωγείου έ'σώζετο καί είκονοστάσιον τής 
μεγαλομάρτί'ρος Ά γιας Αικατερίνης, την ημέραν δε τής μνήμης αυτής 
(25 Νοέμβριοί') έτελεΐτο κατ’ έτος παράκλησις. Έ νεκα όμως τής σα- 
θρότητος τού παλαιού κτιρίου, τό παρθεναγωγείων έγκατεσιάθη εις 
άλλο παρά την σχολήν νών άρρένων, ή δέ Ά για μετεκωμίσθη εις τον 
ναόν τοΰ Άγιου Τωάννου 3).

Δ — Παναγίας τής Κεχαριτωμένης ή Είσόδια τής Παναγίας.

Ό ναός τής Παναγίας τής Κεχαριτωμένης καί κοινώς Χαριτω
μένης, η τά Είσόδια τής Παναγίας, την οποίαν ιδιαιτέρως ευλαβούν
ται οί Αίνιται, κεΐται έν τή συνοικίφ Κάτω Μαχαλάς. Άνεκαινίσθη 1

1) «Θρακικά», έτος XV (1911), σελ. 123. Περί τοΰ μητροπολίτου Αίνου 
Σωφρονίου (1817—1855) βλέπε : Αυτόθι, σελ. 159 καί 400 καί εξής.

2) «Θρακικά», έτος XV, (1941), σελ. 125.
3) «Θρακικά», έτος III (1990), σελ. 51.
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ΜΡ ΘΟΥ

1 8 0 2

υπέρθυρου τής αϋλείου θΰρας, οπότε είχε άνεγερθή καί το μέγα αυ
τής λιθόκτιστου κωδωνοστασίου.

Τό εικονοστασίου αυτής περιέχει μέγαν πλούτον γλυπτικής τέ
χνης. Τό επιτροπικόν αυτής, καλής τέχνης, άλλ’ υποδεέστερον του τού 
γειτονικού αυτής ναοϋ τοϋ 'Αγίου Δημητρίου.

Έν τφ ναφ τοότφ ύπήρχεν ανάγλυφος είκών τής Παναγίας τής 
επιλεγόμενης ΤΡΙΦΩΤΙΣΣΑΣ καί απλώς ΤΡΙΦΙΩΤΙΣΣΑΣ. Ό 
ζήλος όμως των επιτρόπων τοϋ ναοϋ, διέπραξε τό ανοσιούργημα, 
να έπαλείψουν αυτήν μέ χρυσό βερνίκι, εις τρόπον ώστε νά μή 
διακρίνεται σχεδόν τίποτε έκ τής αρχικής εικόνος, οϋτε αυτή ή χρονο
λογία,

Ή  είκών αυτή, μία των σπανιωτάτων εις τό ειδός της, σώζεται 
σήμερον (μέχρι τουλάχιστον τής εισβολής των Βουλγάρων κατά τον 
τελευταίου Παγκόσμιον πόλεμον) εν τφ Μητροπολιτικφ ναφ τοϋ 'Α
γίου Νικολάου τής Άλεξαΐάδρουπόλεως (Δεδεαγάτς), όπου μετά καί 
άλλων κειμηλίων μετεκομίσθη υπό των κατοίκων τής Αίνου κατά 
τήν έκκένωσιν τής ’Ανατολικής Θράκης (1923). ’ Αλλά καί εκεί ή αυτή 
τύχη τήν περιέμενε : νέον φρεσκάρισμα Κι’ έτσι ή είκών, όπως εϊπο- 
μεν, οϋδέν στάζει έκ τής παλαιάς τέχνης. Καί όμως ύ ναός τοϋ 'Αγίου 
Νικολάου δεν απέχει παρά 10 βήματα από τής Μητροπόλεως. ΙΙρό 
δεκαετίας περίπου ό καθηγητής Κ. Θ. Βολίδης, επιστρέφουν έκ τοϋ έν 
Σόφια Βυζαντινού Συνεδρίου, έφωτογράφησε τήν εικόνα, προτιθέμε- 
νος, ώς μ,οί έλεγε, νά γράψη ιδιαιτέρως περί αυτής, ώς σπανιωτάτης 
καί έκ των ολίγων, τάς οποίας είδε. Δεν γνωρίζω όμως άν έγραψέ τι 
ή οχι.

Έ πί τής εικόνος τοϋ ’Αρχιστρατήγου τής άριστεράς θΰρας τοϋ 
'Ιεροϋ Βήματος τοϋ ναοϋ ύπήρχεν ή εξής έπιγραφή :

— . . , « ‘Ορατέ μο ι οί προβιάντες ρομφαίαν  
άνεοπαομένην χειρ) καχέχων οτίφη βαρβάρων
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έκδιώκων και πληττων έμονδένα ον [δ νσνόητος η λ έξις] 
υπάρχει Θεός Μέγας, ό βουληϋ εις πίτετων (;) εντολήν (;) 
την σπάθην φέρων τείνω προς νψου εν ψόβοη Θεόν . . . 1),

Έν χπ εvoQLQt τής Παναγίας υπάρχει παρεκκλήσιον τής ‘Αγίας 
Τριάδος, διαστάσεων 7 μ. 60 X 3 μ. 10. Είναι υπό μέγαν βράχον, κεί
μενον εξω τοϋ κάστρου. Το βάθος τοϋ ναΐσκου είναι 4 μ. περίπου, 
κατέρχεται δέ τις εις αυτό διά 10—11 βαθμιδών. Έώρταζε την 4ην 
ημέραν τοϋ ΙΙάσχα. Έπί του εικονοστασίου αϋτόϋ ύπήρχεν εικών τής 
Παναγίας άργυρένδυτος τοϋ 1700.

ΓΙερ'ι τού ναΐσκου τουτου γράφει διεξοδικώς εις το σύγγραμμά 
του, 6 επί πολλάς ημέρας διαμείνας έν Αινώ Ρώσσος αρχαιολόγος 
Ρέγγελ, έπισκεφθείς αυτήν κατά προτροπήν τοϋ εν Άδριανουπόλει 
Γενικού Προξένου τής Ρωσσίας Λυσιν 1 2 3).

Ε'— Τοϋ Άγιου Δη μητριού.

Καί οϋτος κεΐται έν τή συνοικία Κάτο) Μαχαλάς, ΰπισθεν σχε
δόν τής Χαριτωμένης, κατά δέ την επί τοΰ υπέρθυρου τνϋ νάρθηκος 
επιγραφήν, ή οΐκοδόμησις α ϋ τον ήρχισε την 2αν ’Απριλίου 1845 καί 
έτελείωσε την ΙΒην ’Οκτωβρίου τοϋ αύτοϋ έτους.

‘Υπό την εικόνα τής Θεοτόκου, πέοιξ τής οποίας άπεικονίζονται 
οΐ ΙΙροφήται, κάτο) δέ ή Κοίμησις, έ'ργον καλής Βυζαντινής τέχνης, 
άναγινώσκεται ή επιγραφή :

f  Έτελειώθη η παρούσα της Παναχράντου Δεσποίνης Θεοτόκου 
εικών τη συνδρομή τον πανοσιωτάτου προηγουμένου κυρ Διονυσίου εκ 
της ’Άνδρου τό έπίκλην Μπαλι ρ,ψπδ (=1784) Μαρτίου α .  χειρι δέ 
Κυριάκου Μανρίτη τοϋ Άνέστη.

Τό επιτροπικόν παγκάριον είχε δυο στασίδια φέροντα ξυλόγλυ
πτου πλεκτόν κόσμημα 3).

Έ πί τοϋ άμβωνος υπό την εικόνα τοΰ Τησοΰ Χρίστου :

1) Πρβλ. «Θρακικά», τόμ. Γ' (1930) σελ. 283.
2) Παρά Γ. Λαμπουσιάδη, «Θρακικα», τόμ. XV (1941), σελ. 127.
ο) Φωτογραφίαν αύτοΰ βλέπε παρά Γ. Λαμπάκη, αυτόθι, σελ. 35,
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ΟΛΟΣ ΓΛΥΚΑΣΜΟΣ ΣΩΊΈΡ ΕΙ 
ΚΑΙ ΦΑΙΔΡΟΤΗΣ, φψοστ' (-1776).

Ά χ . θ . Σαμοθράκη

Εις τον αυλόγυρον ταΰ ναού επί του εδάφους έσώζοντο συντρίμ
ματα διαστολών παλαιοτέρας εκκλησίας, επί δέ τής "Ωραίας Πύλης 
εντός τετραγώνου :

1858 
ΟΚΤΩ 

ΒΡΙ 2δ
ι___________

Ε ΚΚ Λ Η ΣΙ Α Ι  Α'Ρ Γ Ο Υ Σ A I 

ΣΤ'—Τοΰ Αγίου Κωνσταντίνου.

Ναός των μεταγενεστέρων χρόνων εις τά ΒΑ. τής πόλεως, παρά 
τούς μύλους τοΰ 'Αγίου Κωνσταντίνου, επισκευαστείς κατά το 1876 
Πλήν κηροπηγίου τίνος Ιδιορρύθμου επί τής 'Αγίας Τραπέζης καί 
μιας βάσεως όστρακογραμμένου σταυρού, ούδέν τό ενδιαφέρον πα- 
οουσιάζει.

Έ πί τής προς τούς μύλους τού 'Αγίου Κωνσταντίνου οδού επί 
μικρού άνδηρου εντός θήκης, μόλις ενός μέτρου, έσώζετο μέχρι των 
τελευταίων χρόνων εΐκών τής 'Αγίας Ειρήνης.

Ζ — Τοΰ 'Αγίου Βλασίου.

Ό ναός τοΰ 'Αγίου Βλασίου κειται εν τή από πολλού ερήμφ 
συνοικίφ «Μίβολη», κατά δέ την κατωτέρω επιγραφήν, προηγούμε
νο) ς έτιμάτο εις μνήμην τού 'Αγίου Νικολάου, κατόπιν δέ τού 'Αγίου 
Βλασίου. Άνηγέρθη δέ τό 1836 :

ΟΥΤΟΣ Ο ΠΕΡΙΚΑΛΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΝΣΕΠΤΟΣ ΝΑΟΣ Ο ΠΑΛΑΙ ΜΕΝ 
ΠΟΤΕ ΤΩ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΙΜΩΜΕΝΟΣ 
ΩΣ ΕΝ ΤΩ ΕΤΕΡΩ ΔΗΛΟΥΤΑΙ ΚΙΟΝΙ, ΝΥΝ Δ* ΕΠ’ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ 
ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΒΛΑΣΙΟΥ ΣΕΜΝΥΝΟΜΕΝΟΣ 
ΑΝΗΓΕΡΘΗ ΕΚ ΒΑΘΡΩΝ ΕΠ ΑΡΧ1ΘΥΤΟΥ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΔΙΑ 
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΥΣΕΒΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ
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ΚΞΟΧΩΐ ΔΕ ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΊ ΑΟΚΝΩ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 
ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΥ ΡΟΥΦΕΤΙΟΥ ΤΩΝ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ 1839, 29 
ΜΑΓΟΥ ι).

Ή Αΐνος καί αί έκκλησίαι της

Έκ της ανωτέρω επιγραφής καταφαίνεται οτι πράγματι ό αρχικός 
ναός έτιματο επ’ δνόματι τού 'Αγίου Νικολάου, ώς έπιβεβαιοΰται εξ 
άλλης τίνος επιγραφής τοϋ XV αίώνος έντετειχισμένης εις το υπέρ
θυρου τού αυλόγυρου τοϋ 'Αγίου Βλασίου, έκ τής οποίας πληροφορου- 
μεθα, οτι έκ βάθρουν άνήγειρε τον ναόν ίδίαις δαπάναις ό Αύγουστα- 
ρίκης Καναβούτσης κατά τύ έτος 6929 από κτίσειος κόσμου, αντιστοι
χούν πρός την 4 ίνδικτιώνος τοΰ 1421 a).

Προς αποφυγήν επαναλήψεων, παραπέμπομεν εις τα «Θρακικά>, 
(Τόμ. XV (1941), σελ. 148 καί εξής).

'Υπό την εικόνα τοΰ Ιησού Χριστού άνεγινώσκετο :

IC. XC. Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΥΟΝΤΩΝ 
ΚΑΙ ΜΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΡΕΥΣ

Ααπάνΐ! των ευσεβών χριστιανών καί συνδρομί] τοΰ κυρ Παλαιό· 
λόγον και κυρ Νικολάου αψοϋ' (—1779).

'Υπό τήν εικόνα τής Θεοτόκου, εργον οπωσδήποτε καλής τέχνης, 
ή αυτή άφιέρωσις καί υπό την αυτήν ημερομηνίαν. ’Έργον τού ζω
γράφου ’Αναστασίου.

Εις τύ 'Ιερόν έσώζετο ή είκό>ν τής Θεοτόκου με τήν επιγραφήν : 
ΜΗΡ ΘΘΥ ΘΡΗΝΩΔΟΥΣΑ 'Ωραία μετάφρασις τής MATER 
DOLOROSA 1 2 3).

1) ΙΙρβλ. «Θρακίκά», τόμ.. XV (1941), σελ. 121— «Θρακικά», τόμ. Β' 
(1929), σελ. 281.

2) Τήν έπιγραφήν ταντην έδημοσιεύσαμεν είς τήν εφημερίδα Αρμονίαν 
τής Σμύρνης (20 Μαίου 1899) έπειτα δέ είς τήν Revue des Etudes Grecques 
(1902, σελ. 142—143), τελευταίως δέ είς τα. *Θρακικά», τόμ. XV (1941) σελ. 
147, συνοδεΰσαντες αυτήν (ΐετά σχετικών σημειώσεων. Πρώτος έδημοσίευσεν 
αυτήν ό Β. Μυοτακίδης, άλλ’ άνευ σχολείων.— ΙΙρβλ. Γ. Λαμπάκην, αυτόθι, 
σελ. 13.

3) ΙΙρβλ. Γ. Λαμπάκην, αυτόθι, σελ. 15.
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Έν δέ τη 'Ιερά Προθέσει υπό μικράν εικόνα 

ΜΗΤ ΘΟΥ Η ΥΨΗΛΟΤΕΡΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ
ΧεΙρ 'Ράληον  'Ραλ ίον .

ΓΙρό τοΰ ναοΰ τοϋ 'Αγίου Βλασίου σώζεται κορμός αγάλματος 
άνευ κεφαλής και άκρων τηβεννοφόρου, έπαρχής των ρωμαϊκών χρό
νο.) ν.

Τελευταία επισκευή αυτοΰ έγένετο κατ’ Αύγουστον τοΰ 1876.

Η — Των Τριών Ιεραρχών.

Ή  Εκκλησία των Τριών 'Ιεραρχών κείμενη έν τη συνοικίφ «Κά
τω Μαχαλάς» προς νότον τοΰ Κάστρου παρά την μικράν πόλην αΰ- 
τοΰ, είναι κατά τους γεροντοτέρους κατοίκους τής πόλεως ό αρχαιότε
ρος ναός τής συνοικίας ταΰτης. καθώς δΰναται τις νά συμπεράνη έκ 
τών σώζομενων εικόνων καί τής όλης οικοδομής. Είναι χαμηλός καί 
άνεπαρκώς φωτίζεται, πράγματα προδίδοντα την εις παλαιοτέρους χρό
νους οίκοδόμησίν του. 'Η οροφή του είναι ξυλίνη, στηριζομένη επί 6 
κιύνο)ν, προς δέ τον αριστερόν χορόν, όπισθεν καί άνο> μέχρι τής στέ
γης ό γυναικωνίτης: άνω καί κάτω, συγκοινωνών μετά τοΰ κυρίως 
ναοΰ διά κιγκλιδωτών ξυλίνων θυρών. Τοιαΰτη δέ είναι ή πυκνύτης 
τοΰ καφασιοΰ (δικτυωτοΰ ξυλίνου), ώστε δυσκόλως έκ τών κάτω δυνα
ταί τις νά διακρίνη την όπισθεν αυτοΰ ίσταμένην.

Εις μίαν εικόνα, τών παλαιοτέρων τοΰ ναοΰ, άφιερωμένην εις 
τον "Αγιον Νικόλαον έργον τοΰ 1G00 περίπου άναγινώσκεται :

f  «Δέηοις τον δούλου τον Θεόν Ίω άοαφ  * Ιερόμονάχον».

Εντός τοΰ ίεροΰ, προ τοΰ βήματος τής ίερ άς προθέσεως σώζεται 
τεμάχιον αρχαίας μαρμάρινης πλακύς, τό όποιον χρησιμεύει ώς βαθ- 
μίς επί τής οποίας ίστάμενος δ ίερευς, έκτελεΐ τά τής θείας προσ
κομιδής. Έπί τής πλακύς ταΰτης μήκους 0 μ, 55 καί πλάτους 0 μ. 40 
άναγινώσκεται ή έπιγραφή :

ΤΙΣ ΔΩΣΕΙ 
ΙΕΡΑ — ΓΕΡΟ

PA Μ1ΚΟΚΑ.
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Μεταξύ των γραμμάτων ΕΡΑ — καί ΓΕΡΟ τής δευτέρας σειράς 
υπάρχει σχήμα καρδίας μετά μίσχου. 'Η έννοια της είναι δυσκατά- 
ληπτος 1).

’Εντός τοΰ ναού παίζεται τάφος μετ’ έπιτυμβρίου επιγράμματος 
φέροντος χρονολογίαν 1 3 ’Ιουλίου 1851 καί εχοντος ώς εξής:

Τον ΰανάτ  ον το δρέπανον μ' έφ έριοεν άκαίρως 
πριν άκόμη εννοήσω αν υπάρχουν πάϋη  κι ερως — 

μόλις η μην ηλικίας ίτών δέκα, καί τεσσάρων — 
πλην ποσώς δεν μ ’ έλνπϊγ&η δ άνηλεης δ Χάρων.
Άλλ' εις την αυγήν τον βίου με στερούνται οί γονείς μου.
Εις τον τάφον τοντον κεϊτα ι το παρϋεν ικόν μον σώμα.
'Η ψυχή μον δεν άπεπτη εις τον Πλάστου μον τδ δώμα.
Εις τάς ϋείας τον με φέρει δ Δημιουργός παλάμας, 
κα&αράν ώς μαργαρ ί ην και λαμπρόν ώς q άδάμας  
έντρυφών τοΰ παραδείσου ηδονάς τάς ουρανίας 
καί δοξολογώ τον κτίστην μον άπανστως μελωδίας.

Τη 1 3 ’Ιουλίου 1851 
Διαμαντονλα Πέτρον Φονντονκη.

Έν τή ενορία τοΰ ναοΰ των Τριών 'Ιεραρχών υπήρχε παρεκκλή- 
σιον τοΰ 'Αγίου 'Αθανασίου. Το παρεκκλησίου τοΰτο κεϊται παρά την 
θάλασσαν, εχει δε τον φα>τισμόν του εκ τής θθρας τοΰ νάρθηκος καί 
ενός φεγγίτου εκ δυο οπών, εύρισκομέναιν άνωθεν αύτοΰ.

Έ πί τοΰ εικονοστασίου σώζονται έργα τινα ζωγραφικής άξια λό
γου τοΰ 17ου περίπου αιώνος, Έπί τής είκόνος τοΰ Χριστού σώζεται 
τό ονομα τοΰ ζαιγράφου :

ΕΛΑΧΙ Τ?/(ών) ΖΩΓΡΑΦΩΝ 
ΣΤΟΣ ΔΜΤ ( —Δημήτριος).

Εις δέ τον γυναικωνίτην (δεξιά) υπό την εικόνα τής Θεοτόκου:

f  Αέησις της δούλης τον Θεού Ράλη Νηνόλι (=  πιθανώς Μα
νόλη) Τζάμη επί έτους αχξ (—1660).

1) ΙΙρβλ. Β. Μυστακίδου, «Θρακικά», τόμ. Β' (1929) σελ. 62. 
Q q q κ ι κ ά /Θ'. 2
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’Επί τοΰ έδάφους υπήρχε άρχαίον χριστιανικόν θωράκιον.

Ά χ . θ . Σαμοθράκη

Θ' — Παναγίας τής Ταξειδιώτισσας 
(Κοινώς Ταξειδιαςιάς)

*Η μικρή αυτί] εκκλησία κεΐται εν τη συνοικία «Karadia» οχι 
μακράν τής Εκκλησίας τοΰ Χρίστου (τής Μεταμορφο')σεως) καί παρά 
τον "Αγιον Κωνσταντίνον. Ώνομάσθη δέ οΰτω, διότι ταΰτην κυρίως 
έπεκαλοΰντο ot μέλλοντες τά ταξειδεύσουν. Τό είκονοστάσιον αυτής 
είναι ωραίου Βυζαντινού ρυθμοΰ.

Εις τον ναόν τούτον περισώζονται καί συντρίμματα θωρακίου 
καί άλλων χριστιανικών μαρμάρων, τα όποια κατά τον Γ. Λαμπά- 
κην ]) προέρχονται εκ ναοΰ αρχαιότερου τοΰ V II—VIII αϊώνος. Πλη
σίον δ’ αΰτοΰ καί. προ τής οικίας ’Αντωνίου Κόννου, σώζονται δύο 
κίονες, λείψανα παλαιοτέρου ναοΰ., άπέχοντος άλλήλων 15 μ. 85 καί 
καταστραφέντος άγνωστον πότε.

Την 24 ’Ιουνίου, εορτήν τοΰ Γενεθλίου τοΰ Τίμιου Προδρόμου 
καί Βαπτιστοΰ Ίωάννου, ήνοιγον τον Κλείδωνα έν μεγάλη χαρά καί 
ευθυμία, ίδίο)ς δέ των γυναικών, αί οποΐαι ήρχιζαν τό άνοιγμα τοΰ 
Κλείδωνα μέ τό εξής τραγοΰδι :

5Ανοίξατε τον Κλείδωνα 
στ’ 'Αγιαννιον τη χάρι, 

και οποία είναι καλορρίζικια  
ας ελΰ'η νά προβάλη. 

i Ανοίξατε τον Κλείδωνα 
κ ι5 απλώσατε βελούδα 

γιά νά περάσ ’ δ Βασιληάς  
με την βασιλοπούλα 

κτλ. κτλ.

Εις τήν ενορίαν τής Ταξειδαριάς υπήρχε καί παρεκκλήσιον 
έορτάζον, εις παλαιοτέρους χρόνους, τήν τρίτην ημέραν τοΰ Πάσχα3).

1) Γ. Λαμπάκη, αυτόθι, σελ. 13.
2) Β. Μυστακίδου, «Θρακικά, τόμ. Γ' (1930), σελ. 82.
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Γ -  Τοΰ 'Αγίου Γεωργίου-

Ό ναός τοΰ 'Αγίου Γεωργίου, έκειτο έξω τής πόλεως ήμίσειαν ώ
ραν περίπου Β. Α. αυτής, έπισκευασθείς κατά τό 1811. Έπανηγΰριζε 
δε την δευτέραν ημέραν τής ΙΙεντηκοστής.

ΓΙαραλλήλως προς τό φιλόθρησκου των κατοικούν τής πόλεως 
Αίνου, εβάδιζε και ή φιλανθρωπία. Παρά τον ναόν ή Κοινότης Αίνου 
συνετήρει από των αρχών τοΰ XIX αιώνος, ίσως καί ένωρίτερον νο- 
σοκομεΐον, εκ 14 δωματίων, εκ των οποίων μέχρι τοΰ 1887 διετηροΰν- 
το εν καλή καταστάσει τά ήμίση. Εις αυτά δε παρείχετο ιατρική πε- 
ρίθαλψις εις τους έχοντας ανάγκην.

Τον ναόν καί τό νοσοκομεΐον περιέβαλλον τριπλοί, κυκλικοί πε
ρίβολοι. Ούδεμίαν όμως έχομεν πληροφορίαν περί τής λειτουργίας τοΰ 
φιλανθρωπικού τοΰτου Καταστήματος, καθώς καί ποιοι ιατροί είρ- 
γάσθησαν πρώτοι εις αυτό. Τό μόνον τό όποιον γνωρίζομεν περί αΰ- 
τοΰ είναι δτι*ή ’Εφορεία τών ’Εκπαιδευτηρίων τής πόλεο^ς, ήτις είχε 
καί την έποπτείαν τοΰ Νοσοκομείου καί τοΰ ναοΰ, επέτρε\|>ε νά χρη
σιμοποιηθώ από τοΰ 1868 ύ εΰρΰτατος περίβολος αΰτοΰ ώς Νεκροτα
φείου τών συνοικιών τοΰ άνω τμήματος τής πόλείος. Τάς εκ τοΰ Νε
κροταφείου δέ μικράς προσόδους, καθώς καί τής κατ’ έτος τελούμε
νης πανηγόρεως τοΰ ναοΰ τοΰ 'Αγίου Γεωργίου διέθετε προς όφελος 
τών Σχολείων 1).

Ό Ναός τοΰ ‘Αγίου Γεωργίου ΰπήγετο εις τό Μετόχιον τοΰ επι
καλούμενου « Όμβρελάδων», εις αυτόν δέ ΰπήγοντο : τό περί τό κά
στρου «Κισσός» (ή νΰν Κεσσάνη) μονΰδριον τοΰ 'Αγίου Θεοδώρου, καί 
άλλο περί τό «Μεγαρείσιον*. Κατείχε δέ αυτά «μετά πάντων τών 
προσόδων αΰτοΰ, ήτοι παροίκων, γής, άμπελίων, αλλά δή καί περί την 
τοιαΰτην πόλιν Αίνον «παλαιοστάσια» τινά από τοΰ Άλυκαδίου μέ
χρι τών Μουταλών. Οΰδέν όμως άλλο γνωρίζομεν περί αυτώ ν1 2).

Έ πί τής αύλείου θΰρας τοΰ εξωτερικού περιβόλου ΰπήρχεν εζω- 
γραφισμένη ή μακάβριος σκηνή=νεκροκεφαλή καί διεσταυρωμένα 
δυο οστά, ώς έμβλημα τής ματαιότητος τοΰ κόσμου.

1 )  Β. Μυστακίδου, Οί σωζόμενοι αγώνες τών αρχαίων έν Θρςίκη, έν τψ 
περιοδική» 'Αθηνών «Έβδομάς» 1887, σελ. 184 καί έξης, τ— Άχ. Θ. Σαμοθράκη, 
'Εκπαιδευτήρια Αίνου έπί Τουρκοκρατίας, «Θρακικά», τόμ. XVII (1942) σελ. 
860 καί εξής.

2) Β. Μυστακίδου, «Θρακικά», τόμ. Γ', (1930) σελ. 54.
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ΙΑ'— Τοΰ Προφήτου Ήλιοΰ

Ναός μβταγενεστέριον χρόνων, ίδρυθείς κατά τινα επιγραφήν 
κειμένην επί τοΰ υπέρθυρου αυτοΰ τό 1771.

1 7

4 1

At εΙκόνες του γενικώς είναι των νεωτέρων χρόνων και έργα 
συνήθους τέχνης.

Έπι τής θυρας τής ΓΙροθέσεως, υπό την εικόνα τής εκπτώσειυς 
τοΰ Εωσφόρου, εργον σΰνηθες, άλλ3 οπωσδήποτε καλής έκτελέσεως 
άναγινώσκονται :

t  «Κ αι της παρονσης είκόνΟς ιστοριογράφος 'Ρό,λης τον Ζωγρη, 
Α Ιν ίτ η ς  ζωγράφος αφτιά' (=1784). Φεβρουάριον κ .

Έ ν τή 'Ιερά Προθέσει επί διπτυχου, είκονίζεται ή 'Αγία Ματρώ- 
να. Έπι δε τής εικόνος τοΰ ’Αρχιστρατήγου τής άριστερας -Θυρας τοΰ 
'Ιεροΰ βήματος τοΰ ναοΰ, άναγινώσκεται ή επιγραφή ;

’Ί ΰ·9 ές βυϋόν κάκ ιος δφρα σοι ϋρόνον  
νπερϋ-ε ϋ ε ϊνα ι  σοι ϋέλων Κ τ ίσ το υ  ζ ιε α '  1).

Έν τή άργούση ενορίρ. τοΰ Προφήτου Ήλιου, υπάρχει τό παρεκ- 
κλήσιον τής 'Αγίας Φανερωμένης εντός βράχου, κάτωθεν τής προς 
τούς μύλους τής 'Αγίας Φανερωμένης άγούσης οδού. Αί διαστάσεις του 
είναι 8 μ. 6δ X 4 μ. 50.

Περί τοΰ ναοΰ τούτου εγραψεν διεξοδικώς κατά τον μακαρίτην 
Γ. Λαμπουσιάδην, ό ρώσος αρχαιολόγος Ρέγγελ 1 2).

Έ πι τοΰ εικονοστασίου υπάρχει είκών τής Θεοτόκου, άργυρένδυ- 
τος τοΰ 17ου αίώνος, εργον σύγχρονον, ανάξιον λόγου.

1) Βλέπε ; Σαμίδου, Έπιγραφαί Αίνου, «Θρακικά», 
σελ. 289.

2) «Θρακικά», τόμ; XV (1941) σελ. 122—127.

τόμ. Β' (1929),
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ΙΒ'— Του Ταξιάρχου.

Ναός τοΰ ογδόου αϊώνος, σχεδόν κατεστραμμένος. Αί εν αύτψ 
σωζόμεναι εικόνες είναι των νε(υτέρο>ν χρόνων και σχεδόν άνάξιαι, 
λόγου 1),

ΙΓ — Τοΰ 'Αγίου Εΰπλου.

Οΰτος κείται εις την συνοικίαν «Κάτο> Μαχαλά», παρά την λι- 
μνο-θάλασσαν «λαμπί», απέναντι τοΰ άερομύλου 'Ρωρώτου. ’Έχει σχή
μα σταυρού μ.ετά Φύλου καί ήμιθολίου. Είναι εκ των άρχαιοτέρων 
ναών της πόλεως, μεταβληΦείς κατά τούς μετά την αλωσιν  της Αίνου 
υπό των Τούρκων (1540) εις τεκέν καί μετονομαστείς Γιουνούζ-μπα- 
μπά Μέχρι των τελευταίων χρόνων ύπήρχεν είς τό κέντρον αύτοΰ 
τάφος τουρκικός. Ύ πό των κατοίκων καλείται κοινώς 'Αγινόπλους 
(="Αγιος Εύ πλους). Την 11 ην Αύγουστου μνήμην τοΰ 'Αγίου, οί ένο- 
ρΐται τοΰ 'Αγίου Δημητρίου, οί οποίοι'έΦεώρουν τον ναόν ώς ύπαγό- 
μενον εν τη ένορίρ των, έτέλουν λιτανείαν, παρακολουΦούντο3ν πολ- 
λάκις καί των Τούρκων,

ΙΔ — Παρεκκλησίου της Όδηγητρίας.

Τό παρεκκλήσιον τούτον, άπεριποίητον, κείται εντός μικρού άλσυλ- 
λίου έν μ,έσορ συνοικίας ερειπωμάνης, τής οποίας οί κάτοικοι είχον 
μεταναστεύσει είς τό νεοσύστατον Δεδεαγάτς (Άλεξανδρούπολις). 
Κατά τό 1881 μία μόνον κατοικία κατορκεΐτο.

Τό ιερόν έχει δύο οπάς (φεγγίτας) διά των οποίων φορτίζεται. Αί 
εικόνες είναι κατεστραμμένοι σχεδόν καί αυτής τής Παναγίας τής Ό 
δηγητρίας. Έπί τοΰ Εικονοστασίου υπάρχει ό ’Ιησούς Χριστός δ Παν- 
τοκράτωρ πετά τής επιγραφής :

f  Βοηϋος γενον Κ Ε  Ι Ο Υ  Χε τον δούλου οου Γεωργάκη κα\ 
Μανουήλ Ιερέως».

’Ανω δε τής είκόνος 1777 απρ.
1757 . . .  25

1) Γ. Λαμπάκη, αυτόθι, σελ. 27



30 Ά χ . θ . Σαμοθράκη

17 77 Αύγουστον πρώτη. Θεόν πρόσωπον νά μη Ιδη δν λάβη 
γρ(όσια) 1,500 και δεν σταϋη εις τον λόγον τον , κ ι ’ εχει την Πανα
γίαν μάρτυρα.

’Ασφαλώς πρόκειται περί είδους συμβολαιογραφικής πράξεοος διά 
την οποίαν τίθεται μάρτυς ή Παναγία Θεοτόκος. Μέ άλλα λόγια, διά 
τής πράξεως ταυτης ύπεχρεοϋτο ό λαβών τά 1500 γρόσια νά εκ
πλήρωσή την ύπόσχεσίν του, άλλως θά έ'χη νά κάμη μέ την Πα
ναγίαν.

Γενικώς αί εικόνες είναι νεωτέρων χρόνων. Επίσης και αί τοι
χογραφία!, όπως; ή του 'Αγίου Νέστορος.

Εις τό παρεκκλησίου τοΰτο σώζεται είκών τής Θεοτόκου τής Κο- 
σμοσο>τείρας περί την οποίαν απεικονίζονται οί 12 ’Απόστολοι, έργον 
του XV ή XVI αίώνος.

Ύπό την εικόνα τοϋ 'Αγίου Κυπριανού, πάτρωνος τών πηλουρ- 
γών, εργον καλής Βυζαντινής τέχνης υπάρχει ή κατωτέρω επιγραφή :

Τών χντροποιών, Π(=άτερ) δόαει έπαξίως 
έζωγράφιστε ηδε είκών άρτίως 
εις άντίληψιν, ών εφην, τζονκαλάδων  
λνσιν τε δεινών και πονηρών σκανδάλων 
Μόσχον δε χειρ γράψε, ος πέλει 
νέος μαΰ'ητης καί νπεργία ύλέλει.
Έν ετει σωτηρίφ αψοη {=1778) εν μηνί Φεβρουάριον ι ).

Εντός τοϋ ιερού υπάρχει λίθος σπασμένος έκ μαρμάρου, άνωθεν 
δ’ αυτού ή επιγραφή :

ΣΑΛΒΙΑΝ ΧΑ 
ΡΙΣΙΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ 1

1) Πρβλ. Γ. Λαμπάκη, αυτόθι, αελ. 21.— Σαμίδου, Έπιγραφαί Αϊνου, 
«Θρςικικά», χόμ. Β' σελ. 282.



Ή Αίνος καί αΐ έκκλησίοα της 31

ΝΑΟΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ

ΙΕ'— Τοΰ Άγιου Κωνσταντίνου.

Ό Βυζαντινός οΰτος ναός τοΰ Άγιου Κωνσταντίνου κεΐται επί 
τοΰ ανατολικού τμήματος τοΰ Κάστρου, μεταβληθείς εις τζαμί από 
τής άλ ιό σε ως τής πόλειος υπό των Τούρκων τό 1456. Έχει σχήμα 
σταυροΰ, οΰδεμία 0έ τοιχογραφία ή εικών σώζεται. Ό τροΰλλος αΰτοΰ 
πεσών ή άποκοπεις άντικατεστάθη από ενα μεγάλο «άγιέτι κεριμέ» 
(=εδάφΐον τοΰ κορανίου) ακριβώς επί τής δέσεως όπου παρ’ ήμΐν 
υπάρχει ό ΙΙαντοκράτιορ ΓΌλον δε τό εσωτερικόν τοΰ ναοΰ, καθώς 
καί τά κιονόκρανα καλύπτονται από παχΰτατον στρώμα άσβεστου. Ό 
τουρκικός όίμβων (τουρκιστί μπενμπέρ) φέρει θωράκια προερχόμενα 
έκ τής αρχαίας εκκλησίας.

Έπί ωραίας μαρμάρινης πλακός εντός κΰκλου, άναγινώσκεται τό 
κατιοτέρω έπιτΰμβιον ;

ΕΝΘΑΔΕ ♦
ΚΕΙΜΑΙ ΑΚΟΙΤΙΣ 

, ΕΓΩ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΕΥ- 
ΦΡΩΝ- ΤΟΥΝΟΜΑ ΒΑΛΑΣΙΣ 
ΣΚΗΝΟΣ - ΑΠΕΙΠΑΜΕΝΗ - 

ΚΕΙΜΑΙ ΜΕΝΤ’ ΟΥ ΘΝΗΞΑ - 
ΣΑ— ΛΕΞΑΣΑ Δ3 ΑΡ ΜΑ- 

ΚΡΟΝ ΥΠΝΟΝ ΑΝ —Δ’
ΑΥ ΣΤΙΙΣΟΜΕΝΗ 

ΝΕΥΜΑΤΙ ΑΝ 
ΧΙΘΕΩ 

1784
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Έπί τών κιονόκρανων τοΰ προνάου σοόζονται ακόμη λαξευμένοι 
σταυροί, έπιχρισμένοι καί οΰτοι.
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’Έξωθι δέ τοΰ ναοΰ υπάρχουν έγκαταλελειμένα δύο αρχαιότατα 
τηλεβόλα, των οποίων το εν σφυρήλατον. Και, τα δύο είναι κατασκου
ριασμένα,

ΙΣΤ — Τοΰ Αγίου Γρηγορίου τοΰ Νεοκαισαρείας.

Λύτη κεΐται εντός τοΰ κάστρου. Είναι μικρός διασώζων τον 
τροΰλλόν του με 4 παράθυρα προς φωτισμόν. 'Ένεκα όμως τής επι- 
χρίσεως των τοίχων δι’ άσβεστου, ούδεμία τοιχογραφία διακρίνεται. 
Μόνον όπισθεν τοΰ δεξιού χορού παρά τον γυ ναικωνίτην, όστις είναι 
ισόγειος, διασώζονται τινες. Ό τρυύλλος αυτού υποβαστάζεται διά 4 
κιόνων, των οποίων οί δύο εντός τού ναού.

Ή  εκκλησία πλούσια άλλοτε καί αυτάρκης, μόλις συνετηρειτο 
κατά τά τελευταία έτη, μέχρις ότου έπαυσε λειτουργούσα.

Μετά τον *Ρωσο-Τουρκι.κόν πόλεμον, καθώς διηγούνται οί πα- 
λαιότεροι κάτοικοι τής Αίνου, ύψώθ-η ό πρώτος κώδων τής πόλεως.

Έπί τού εικονοστασίου, αντί τής ΙΙαναγίας απεικονίζεται εϊκοόν 
έκ τής Τ ίζης Τεσαί, έργον καλής Βυζαντινής τέχνης, πλούσιον καί 
μεγαλοπρεπές την σύνθεσιν, υπό την οποίαν άναγινώσκονται:

f  * «.Χειρ Γαβριήλ ίεροδιακόνον έκ νήσου ’Αξίας (Νάξον) μψι 
(=1710)».

Έπί τού ξυλογλύπτου εικονοστασίου άναγινώσκεται ή επιγραφή :

«-’Έτος Χ Ο Υ  (Χριστού) αψδ' (=1704). Έλεπτουργή'&η δ ι ’ εξόδου 
τον πανιερωτάτου μητροπολ ίτου Αίνον Γεδεών 1 2). Εις μνημόσυνό)· του 
και των γονέων Ίωάννον κα\ Συγκλητικής».

Έ πί τής εσωτερικής πλευράς τού ναού υπήρχε γεγραμμένον :

«Δεήοει τοΰ δούλου τού Θεού Γεωργίου Ιερέως και διδασκάλου 
τον ψαλτήρος» .

'Υπό την 'Αγίαν Τράπεζαν εύρίσκεται κιονίσκος ραβδωτός, όπως

1) «Θρακικά», τόμ. Β' (1929), σελ. 305.
2) Μητροπολίτης Αίνου 1700—1706, διαδεχθείς τον 'Ιερεμίαν. (Μ. Στα- 

μουλη, Συμβολή είς την 'Ιστορίαν των Εκκλησιών τής Θράκης, «Θρακικά», 
τόμ. XIV, (1930), σελ. 15.
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ΙΖ'— Τής Παντοβασίλισσας.

Μικρός αρχαιότατος ναός εντός τοϋ Κάστρου, κεχωσμένος υπό προ- 
αΰλιον οικίας ιδιωτικής, δυνάμενος μόλις 25—30 έκκλησιαζομένους 
περιλάβη. Έώρταζε κατά τό Σάββατον τό προ τής Κυριακή; τοϋ Θωμά.

Έπι τοΰ εικονοστασίου αντί τής είκόνος τής Παναγίας, παρίστα" 
ται ή 'Ρίζα Ίεσαί άνευ ούδεμιάς επιγραφής.

’Επί τοϋ εδάφους σώζονται θωράκια, επί ενός των οποίων υπάρ
χει τό μονόγραμμα τοϋ Μυστικοϋ Άστέρος τής Άποκαλϋψεως :

Εις δέ την αυλήν εϋρίσκεται επί λευκοϋ μαρμάρου μήκους 1 μ. 
55, πάχους 0 μ. 36 καί ΰψους 0 μ. 32 ή κατωτέρω επιγραφή κατε
στραμμένη κατά τά άκρα :

f  ΘΕΟΥ ΧΑΡΙΊΊ ΙΝΔ. Τβ ΒΑΣΙΑΕ[ΥΟΝΤΟΣ] ΑΝΑΣΤ- 
ΣΙΟΥ ΣΥΝΕΣΤΗ Η [ΜΟΝΗ] ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ Π[ΑΤ]ΡΟΣ ΚΑΙ 
ΕΙΊΙΣΚΟΠ[ΟΥ] ΓΕΝΑΜΕΝΟΥ ΤΙ1Σ ΜΑΡΩΝΦΙ . . ΕΚ 
ΤΟΥΤΟΥ ΤΟΥ ΜΟΝ Λ ΣΤ[ Η Ρ ί Ο Υ] ΙΩΑΝΝΗΝ 
ΤΟΝ ΑΥΤΟΥ ΜΑΘ[ΗΓΗΝ] ΙΝΝΟΚΕΝΤΙΟΝ ΑΝΕΚΤΙΣΕΝ 
ΕΚ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΤΗΝ ΜΟΝΗΝ Λ ; . . . .

'Η επιγραφή είναι δυσκατάληπτος Έκ τοϋ άναφερομένου όμως 
ονόματος: ΒΑΣΙΛΕΥΟΝΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, δυνάμεθα νά ά- 
ναγάγωμεν αυτήν, κατά πάσαν πιθανότητα, εις την εποχήν ’Αναστα
σίου τοΰ Β ' (713=716).

Κατά ταΰτα ό ναός έκτίσΟη κατά τον όγδοον αιώνα 3).
’Επί τίνος είκόνος τοϋ 'Αγίου Ίωάννου τοϋ Προδρόμου, άναγι- 

νώσκεται ή κάτωθι επιγραφή :

«Ό ράς οϊά πάσχουοιν , ώ Θεοϋ Αόγε, 
οι πτα ιομάτων ελεγοι τών βδελνκταίων (;) 1 2

1) Γ. Λαμπάκη, αυτόθι, σελ. 15.
2) Γ. Λαμπάκη, αυτόθι, σελ. 20*
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ελεγον και γάρ μη  φέρων ό Η ρώδης  
τέτμηκεν Ιδον την εμην κάραν, Σώτερ

‘Η είκών είναι παλαιά. Το «ελεγοι», ’ίσως σημαίνει: «οι έλεγχοι», 
ώζ δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν εξ άλλης είκόνος τοϋ ΐδίου 'Αγίου, ευ
ρισκόμενης εν ΐώ  ναω των Τριών 'Ιεραρχών, εχουσης ώς εξής :

« ‘Ορας οΐα πάπχονσιν, 6) Θεόν λόγε, οί πτα ιομάτων ελεγχον των 
βέβηλων φενκτέον έλεγχοντες. Κ α ι γάρ μη  φέρων υ 'Ηρώδης τέτμηκεν 
ι,δον την εμην κάραν *.

ΙΗ'— Ζωοδόχου Πηγής.

Ό ίστορικώΐατος ούτος ναός τής Παναγίας της επονομαζόμενης 
«Χρυσοπηγής» κεΐται εν τφ κάστρφ, εκτίσθη δέ κατά την επί της 
άριστεράς εξωτερικής πλευράς τοϋ ναοϋ σωζομένην επιγραφήν, υπό 
τοϋ Δημητρίου Ξένου επί άρχοντος τής πόλεως Παλαμήδους Φραντζέ- 
σκου Γατελιοϋζου 1 2 3) 1409—1455).

Τό μήκος αυτής είναι 1 μ. 11, τό δέ πλάτος 0 μ. 48 έχει δέ ως 
εξής :

1) Πρβλ. Σσμίδου, Έπιγραφαί Αίνου, *Θρακικά», τόμ. Β' (1929), σελ.280.
2) Ό Παλαμήδης οΰτος ήτο ήγεμών τής Αίνου, "Ιμβρου καί Σαμοθρά

κης, κατήγετο δέ έκ τοϋ έκ Γενοΰης ο’ίκου των Κατελούζων (Cateluzzi), έκ τοΰ 
κλάδου τοϋ Νικολάου ή θείου τοϋ Ίωάννου Κατελούζου, ήγεμόνος τής Λέσβου, 
δστις επωφελούμενος τον μεταξύ Βενετίας καί Γενούης έκραγέντα πενταετή 
πόλε[ΐον (1376—1381), κατέλαβε τήν Αίνον καί έγένετο ιδρυτής ανεξαρτήτου 
ηγεμονίας, έπεκταθείσης συν τφ χρόνω επί τής "Ιμβρου καί Σαμοδράκης.

Πολυτίμους πληροφορίας περί Παλαμήδους κατέλιπον ήμϊν Κυριάκός ό 
εξ Άγκώνος, έπισκεφθείς αυτόν εν Αϊνω κατά τό εις ’Ανατολήν ταξείδιόν 
του. Περί το 1446 έγένετο φόρου υποτελής είς τούς Τούρκους, περί δέ τό 1455 
κατελΰθη τό κράτος αύτοϋ υπό Μωάμεθ τοΰ Β'. Οί νόθοι υιοί του Νικόλαος 
καί Δουκΐνος ώδηγήθησαν είς Κωνσταντινούπολή καί έρριψθησαν είς τάς φυ- 
λακάς, όπου ϊνα άπαλλαγώσιν των βασάνων άπηρνήθησαν τήν χριστιανικήν 
πίστιν καί ήοπάσθησαν τον Μωαμεθανισμόν. Μετ’ ολίγον όμως τή έπεμβάσει 
τοΰ Μεχμέτ Πασά τοΰ κατακτητοϋ τής Λέσβου ερρίφθησαν καί πάλιν είς τάς 
φυλακάς, καί άπηγχονίσθησαν μετά τινας ήμέρας.

3) Πανομοιότυπον αυτής έδημοσιεύσαμεν εις τό ήμέτερον Λεξικόν 'Ιστο
ρικόν καί Γεωγραφικόν τής Θράκης, εν άρθρω Αίνος. ’Επίσης καί ό Γ. Λα- 
μπάκης έν φωτογραφία είς τό Χριστιανικής αρχαιολογικής Εταιρείας, Δελτίον 
8ον (1908) σελ. 16.— Τήν επιγραφήν ταύτην πρώτος άντέγραψεν ό πατριάρχης



Ή Αίνος καί αί έκκλησίαι της 35

Πηγήν as χρνοεον, κόρη τής αγνείας 
οΐδαμεν πάντες την Θεόν τετοκνϊαν.
ΤαΊς ααϊς φέροναα τοίννν ώλέναις Λόγον 
κα&ιλέωααί μοι τό παν όταν κρίνη.
Ονκονν δεχον και τοντοννί όν σου χάριν 
πόϋω  νεών ήγειρα ώς εδυνάμην.

'0  ϋεϊος οντος πάνσεπτος καί περικαλλής ναός τής πανάγνου καί 
Θεομήτορος Χρυοοπηγή ; άνηγέρϋη εκ βάϋρων παρ' εμον Δη μητριού  
τον Ξένον, τηνικανχα κρατονντος τής ϋεοοώοτον πύλεως Λίνον τον 
'Υψηλοτάτον ημών αν&έντον, ανρ Παλαμήδεος Φραντζέακον Γατελιον- 
ζον τον ΙΙαλαιολόγον, έν ετει 0931, Ίνδικτιώνος α .

Κυοατής ό μάστ(ορις)

Ή  οροφή του ναοϋ είναι, νέα.
’Εντός τοϋ ναού καί άνωθεν τής κεντρικής θΰρας σώζεται δικών 

του 'Αγίου Κωνσταντίνου καί τής 'Αγίας Ελένης, κάτωθεν τής 
οποίας άναγινιυσκονται τά εξής :

f  ΕΠΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙ[ΑΣ] ΤΩ[Ν]
ΕΥΣΕΒΕΣΤΛ[ΤΩΝ] ΚΑΙ ΦΙΛΟΧΡΗΣΤΩ[Ν]
ΒΑΣΙΛΕ[ΩΝ] Η[ΜΩΝ] ΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΑΙ [ΕΛΕ]ΝΗΣ ΚΑΙ Τ [0\] Ε[ΠΙΣΚΟΠΟΥ]
[Η]Μ[ΩΝ] ΙΩ]ΑΝΝΟΥ ΚΑΙ ΙΩΣΗΦ
ΤΟΥ ΑΓΙΩΤ[ΑΤΟΥ] ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ
ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΕΠΙ Ε[ΤΟΥΣ] ς^Λ Β  (=6932)
ΙΝΔΙ [BJ.

'Ιεροσολύμων Χρύσανθος έπισκεφθείς την Αίνον κατά Μάρτιον τοΰ 1716 καί 
κατεχώρησεν αυτήν ί,διοχείρως εν τινι σελίδι τοΰ 441ου κωδικός τής εν τφ Με" 
τοχίφ τοΰ Παναγίου Τάφου βιβλιοθήκης, προ 45τίας δέ περίπου ό αοίδιμος Α. 
Παπαδόπουλος Κεραμεΰς ώς συμπλήρωσιν τής Δυμοντείου Συλλογής. (Θρα- 
κική Έπετηρίς τοΰ 1879, σελ. 11 καί εξής). Πανομοιότυπων τής επιγραφής τής 
Ζωοδόχου Πηγής, τελευταίως έδημοσίευσεν ό Hasluck : Αίνου Monuments of 
Catelnsi έν : Annual of the Britisch School at Athens, 1908—1909, Loudon, 
σελ. 248.
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Έκ τής επιγραφής ταυτης πληροφορούμεθα επίσης δτι 6 ναός 
εκτίσθη κατά τό έτος 6932 από κτίσεως κόσμου ήτοι το 1424· 
Ό  δε άναφερόμενος βασιλεύς είναι Μανουήλ Β' ό Παλαιολόγος 
(1391 — 1423) άποθανών την 21 ’Ιουλίου 1425 υπό τό όνομα 
Ματθαίος μοναχός, πατήρ τοΰ εν τή Σύνοδο) τής Φλωρεντίας 
παρευρεθέντος Ίωάννου τοΰ VIII τοΰ ΓΙαλαιολόγου (1423—1448) 
και Κωνσταντίνου τοΰ Παλαιολόγου, τελευταίου αΰτοκράτρρος τοΰ 
Βυζαντίου (1448 —1453).

Ή  άναφερομένη 'Ελένη ήτο θυγάτηρ τοΰ Κωνσταντίνου Δραγά- 
καί σΰζυγος τοΰ Μανουήλ ή άλλο.); καλούμενη και Ειρήνη.

"Οσον αφορά τά εν τή αρχή τής πέμπτης σειράς άναγινω- 
σκόμενα Μ IQ συμπληροΰμεν ε ις : ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ 
ΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ, συμφώνους προς τήν συνέχειαν τοΰ λόγου. 
Ά λλ ’ επίσκοπος Αίνου υπό τό όνομα ’Ιωάννης δεν είναι γνωστός 
τήν εποχήν εκείνην. Γνωστοί Μητροπολιται αυτής υπό τό όνομα 
τοΰτυ άναφέρονται πολλοί προγενέστεροι : «') ’Ιωάννης τό 879, β') 
’Ιωάννης τό 1030—1038 καί γ') ’Ιωάννης περί τό 1166 0·

Κατά ταΰτα, εάν ή συμπλήρωσις αΰτη είναι ορθή 1 2 3), τότε ή επι
γραφή αυτή χρησιμεύει καί ως πηγή αγνώστου επισκόπου Αίνου : 
Ίωάννου τοΰ Δ'.

"Οσον δ’ αφορά τον Οικουμενικόν Πατριάρχην ’Ιωσήφ, οΐ’τος 
είναι ό επί τοΰ αύτοκράτορος Μανουήλ Πατριάρχης ’Ιωσήφ ό από 
’Εφέσου (1416 -1439) 3).

’Επειδή δέ, όπως εΐπομεν, άνωθεν τής επιγραφής είκονίζεται ό 
Κωνσταντίνος καί ή Ελένη, εις δέ τήν επιγραφήν άναγινώσκεται ή 
σΰζυγος τοΰ Μανουήλ Ελένη, πιθανόν ή είκών τούτων νά έγράφη 
προς τιμήν τής ανώτερο) αΰτοκρατείρας, μ.ητρός τοΰ τελευταίου αΰ- 
κράτορος τοΰ Βυζαντίου Κωνσταντίνου τοΰ Παλαιολόγου, πιθανώς δέ 
καί τούτου.

’Επί τοΰ εικονοστασίου, αντί τής Θεοτόκου παριστάνεται ή είκών

1) Μ. Σταμοΰλη, Συμβολή εις τήν ‘Ιστορίαν των Εκκλησιών τής Θράκης, 
«Θρακικά», τόμ. XIV (1910), σελ. 79.

2) Κατά τον Γ. Λαμπάκην, αυτόθι, σελ. 19—20.
3) Μ. Ί. Γεδεών, Πατριαρχικοί πίνακες, σελ. 161,—Πρβλ. καί Κ. Παπα- 

ρηγόπουλον, Ιστορία τοΰ Ελληνικού "Εθνους, τόμ, Ε', σελ. 32S.



τής Ζωοδόχου Πηγής, επί τής οποίας δύο άγγελοι, εκ των οποίων 
ό μέν δεξιά λέγει :

ΧΑΙΡΕ II ΤΑΣ ΙΑΣΕΙΣ ΠΑΡΕΧΟΥΣ(Α) ΑΦΘΟΝΩΣ 
ό δέ αριστερά :

ΧΑΙΡΕ Η ΔΕΔΟΞΑΣΜΕΝΗ ΤΟ ΖΩΗΡΡΥΤΟΝ ΥΔΩΡ.

’Επί τής ί,ερας Προθέσεως υπάρχει θωράκων τοΰ VII—VIII 
αίώνος έπι. τού οποίου τό ιερόν μονόγραμμα τοΰ Ίησοϋ.

‘Υπό την εικόνα τής Θεοτόκου και των ’Αποστόλων Πέτρου και 
Παύλου εύρίσκεται μέγα θωράκων εν μέση) τοΰ οποίου είκονίξεται 
ρόδας, εκατέρωθεν δέ δύο φυλλοφόροι σταυροί μεγάλου μεγέθους, 
έ'ργον τοΰ VII—VIII αιώνος i ).

Έώρταζε δέ ό ναός την πρώτην Κυριακήν μετά τό "Αγιον Πάσχα 
εν μεγάλη συρροή των πιστών καί ’Ορθοδόξων Χριστιαυών, χάριν 
τοΰ ηγιασμένου ΰδατος, τό όποιον, έν ιδία μαρμάρινη λάρνακι εντός 
τοΰ ναοΰ χύνεται καθαγιαζόμενον έκ των ολίγων υγρών ψε κάδων αί 
οποΐαι πιστεύεται δτι άνέβλυζον έξ αυτής (ή πέτρα ιδρώνει, όπως 
κοινώς λέγεται) κατά τάς προηγουμένας ημέρας τής εορτής.

** *

Πλήν τών εκκλησιών τάς οποίας άνεφέραμεν, υπήρχον καί ά'λλαι 
4, αί όποΐαι κατεστράφησαν κατά την μεγάλην πυρκαϊάν τής Α’ίνου 
την 12 Αΰγοΰστου 1867 οπότε κατεστράφησαν 4 ολόκληροι συνοικίαι. 
ΈΙσαν δέ αυτοί : Παναγία Έλεοΰσα, ό "Αγιος Νικόλαος, οι Ταξιάρ- 
χαι καί ό "Αγιος Σπυρίδων. Οΰδέν εσώθη έκ τών ναών τοκτων. Μό
νον έλάχιστα αργυρά πολυέλαια καί επάργυροι εικόνες τοΰ ναοΰ τής 
Παναγίας έσιυθησαν, τά όποια κατά γενικήν τών ενοριτών άπόφασιν 
έπωλήθησαν, τό δέ είσπραχθέν ποσόν κατετέθη υπέρ τών Κοινοτι
κών Σχολείων.

'Ο Κ. Λαπόντες περί τοΰ πλούτου τοΰ ναοΰ τούτου γράφει τούς 
εξής στίχους :

Πάγω στην Αίνον και θωρώ εδώ την Παναγίαν 
εις μ ίαν  και θαυματουργήν κευμορφήν εκκλησίαν.

(στίχ. 395).
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1) Γ. Λαμπάκη, αυτόθι, σελ. 18.
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Μόνον ή εΐκών τής Παναγίας, διασωθεϊσα εν τώ ναφ του Χρί
στου (Μεταμορψώσεως) εφερεν 8 όκάδας άργΰρου έπένδυμα.

Έπί τίνος τοίχου τοϋ 'Αγίου Νικολάου, κτισθέντος τό 1776 
υπάρχει ή επιγραφή :

ΚΕ CQCON ΤΩΝ ΔΟΥ 
AON COY ΙΩΑ . . . . ΕΚ ΠΟ
ΘΟΥ ΑΝΗΣΤ ΩΡΗ-ΑΝΤ . .
ΖΗ . . ΗΝ . . . . KONA COY 
. . ΜΗΝ *).

’Ήτοι : Κύριε σώσον τον δοΰλον σου Ίωάννην τον εκ πόθου 
άνιστορήσαντα ζην την είκόνρ σου. ’Αμήν1).

ΑΧ. θ . ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ, Ιατρός

θμόν
1) Έκ των καταλοίπιον τοΰ αοιδίμου Β. Μυστακίδου, φάκελλος ύπ’ άρι- 
238.



Η ΒΝ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΣ1)

2ον) Τά Εκπαιδευτήρια πα'ι Σωματεία

Εις to πρώτον μέρος άνεγράφησαν οσα περί των εν Άδριανου- 
πόλει προαστείων καί περιχώριον ϊ. ναών εγνώριζον. Έσημείο)σα εν 
συντομία καί τινα περί τής εκπαιδευτικής κινήσεοος. ’Ήδη εκθέτω εκ
τενέστερου τά τής λειτουργίας των σχολείονν, ήτοι γραμματοδιδασκα- 
λείων, αλληλοδιδακτικών, αστικών καί άνωτέρων, άρρένων καί θη- 
λέων άπύ τών αρχών του ί.Θ' αϊώνος μέχρι τής έκκενώσεως τής ’Α
νατολικής Θράκης υπό τών Ελλήνων κατοίκων αυτής (Φθινόπιορον 
τοΰ 1923) λόγφ τής ανταλλαγής τών πληθυσμών.

Γραπτά μνημεία καί σημειώσεις περί τής υπό τών Τούρκων κα- 
ταλήψεως τής Άδριανουπόλεως από τοΰ έτους 1ο61 καί τής διαβιώ- 
σεα>ς τοΰ Ελληνικού πληθυσμού εύρίσκονται εις τους άλλοτε εν τή 
Τέρα Μητροπόλει φυλασσόμενους κώδικας, οϊτινες μετεφέρθησαν εις 
Άαθήνας, αλλά πυϋ είναι κατά τό παρόν τοποθετημένοι δεν είναι 
γνιοστόν.

Ό αείμνηστος Κ. Μυρτίλος Άποστολίδης κατήρτισεν επιμελή 
εκθεσιν τών εν Ταμείφ ’Ανταλλαξίμων Κοινοτικών καί Κοινοφελών 
περιουσιών εύρισκομένιον βιβλίων καί κωδίκων 3), ήτις αποτελεί πο
λύτιμον συμβολήν διά την ιστορίαν καί υπόδειγμα εΰρυτέρας εκ- 
θέσειος,

ΓΡΑΜΜΑΤΟΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΑ

Τοιαΰτα τής Κοινότητος δεν ύπήρχον. Οι ιερείς καί ίεροψάλται 
εις τούς νάρθηκας τών ί. ναών συνηθροιζον τά μικρά άρρενα τέκνα 1 2

1) Τδε σελ. 50—81 1Η'. τόμου.
2) "Ορα σελ. 93, ΙΗ'. τόμου «Θρακικών».
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των ενοριτών, ήλικίας 6 —12 ετών, καί μετέδιδον εις αυτά τάς προά- 
τας στοιχειώδεις γνοόσεις τής αναγνώσεως, γραφής καί αριθμητικής. 
βΩς δίδακτρα έλάμβανον οί ιερείς από τους μικρούς καί δυναμένους 
νά πληρώσουν μικρόν έβδομιαδιαΐον ποσύν έκ 1.0 ή 20 παράδων. Οί 
άποροι μαθηταί δεν έπληρωνον καί μόνον έπροθυμοποιοΰντο νά πα- 
ρέχωσι κατά τάς δυνάμεις αυτών μικράς υπηρεσίας, ώς μεταφοράν νε
ρού από τάς εις τούς δρόμους τών συνοικιών βρΰσεις, μετακόμισιν ό- 
ψωνίων, σκοΰπισ|ΐα καί ξεσκόνισμα τοϋ νάρθηκος-σχολείου κτλ.

Παραλλήλους προς τούς διδασκάλους ιερείς, έδίδασκον εις τά μι- 
μικρά παιδία καί τινες εγγράμματοι επαγγελματίαι, συνήθως ροπο- 
πώλαι (άχτάριδες), καπνοπώλαι καί κουρείς ακόμη, οί όποιοι πλησίον 
τοϋ καταστήματος των είχον παρακείμενον εύρΰχωρον δωμάτιον ή 
πατάρι μέ μικρόν προθάλαμον, δ που οί μικροί έτοποθέτουν τά υπο
δήματά tcoV εκεί εύρίσκετο καί πιθάριον ή καδδίσκος μέ πόσιμον νε
ρό, τό όποιον έπινον άνοίγοντες τύν κρουνόν καί μεταχειριζόμενοι 
αντί ποτηριού τό κοιλον τής παλάμης τοαν.

Εντός τής παραδόσεως θρανία δεν ύπήρχον καί οί μικροί εκά- 
θηντο επί μικρών προσκεφαλαίων γονατιστοί ή όκλαδόν κατά τό ανα
τολικόν έθιμον. Επίσης καί ό αύτοχειροτόνητος γραμματοδιδάσκαλος- 
καταστηματάρχης έκάθητο επάνω εις παχύ στρωματοειδές προσκέφα- 
λον, είχε πλησίον του μίαν βέργαν, την οποίαν συχνά έπέσειε καί έ
ψαυε τούς όήιους τών μαθητών καί επεφοόνει τό στερεότυποι' «δια
βάζετε» διότι δλοι ήσαν υποχρεωμένοι νά μελετώσι κατ' ιδίαν καί μέ 
χαμηλήν φωνήν τό μάθημά των. .Συγχρόνως ό διδάσκαλος έκάλει 
κατά σειράν τούς μαθητάς καί έδίδασκεν εις ένα έκαστον τό άνάλο- 
γον τών δυνάμεων του μάθημα. Συνδιδασκαλία εις πολλούς συγχρό
νους μαθητάς ήτο άγνωστος τότε. Ό βοηθός (τσιράκι) τοϋ καταστημα
τάρχου εξυπηρετεί τούς πελάτας καί σπανίως ό διδάσκαλος διέκοπτε 
την διδασκαλίαν του.

Οί γονείς ταιν μαθητών κατά προτίμησιν έστελλον τά τέκνα εις 
τούς αυτοσχεδίους γραμματοδιδασκάλους, διότι οί ιερείς, πολλάκις 
χάριν κατεπειγουσών ιεροτελεστιών, (βαπτίσεα)ν, κηδειών, μνημοσυ
νών κλπ.) ήναγκάζοντο νά διακόπτομαι τά μαθήματα.

'Άλλως τε, ή καταβολή τών εβδομαδιαίων διδάκτρων ήτο ή (ορι
σμένη δι* δλους καί τό συμφέρον τών γραμματοδιδασκάλων ήτο νά 
ελκΰωσι πελάτας-μαθητάς, όχι δμοος περισσοτέρους τών 30, διότι καί 
τά διδακτήριά των δέν ήσαν εύρόχομρα καί οί ίδιοι κατεπονοϋντο μέ 
την ατομικήν μέθοδον τής διδασκαλίας.

‘Όλοι οί διδάσκαλοι, ιερείς καί ιδιωτικοί, παρεκτός τών έβδομα-
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διαίων συνεισφορών έδέχοντο και έκτακτα δώρα κατά πάσαν πρόοδον 
των μαθητών των, προαγομένων εις άνιύτερον αναγνωστικόν βιβλίον. 
Επίσης άνέμενον και δώρα κατά τάς έορτάς των Χριστουγέννιυν, Νέου 
έτους, Πάσχα, ονομαστικός τών διδασκάλων και μαθητών και τών γο
νέων αυτών. Τα δώρα ταύτα έν γένει δεν ήσαν υποχρεωτικά, αλλά 
προαιρετικά και κίνδυνος μεροληψίας υπέρ τίον εύπορων δεν υπήρχε, 
διότι τά αγνά ήθη τής μακαρίας εκείνης εποχής έκανόνιζον τά πάντα 
μέ την εύγενή ολιγάρκειαν και συμπάθειαν προς τούς απόρους.

ΔιδακτικάI μέϋοδοι τών γραμματοδιδασκάλων.

Ά νά γ νω σ ις  Έδίδετο εις χεΐρας τών αρχαρίων μαθητών ανα
γνωστικόν βιβλίον, είδος αλφαβηταρίου, ή μάλλον προσευχηταρίου, εις 
τό όποιον, ύπήρχον έν αρχή τά 24 κεφαλαία έντυπα γράμματα καί 
προ αυτών τό σημεΐον τού σταυρόύ.

*Υπεδεικνυετο εις αυτούς νά λέγωσι την στερεότυπαν φράσιν 
«Σταυρέ βοήθει μοι». Κατόπιν έδιδάσκοντο τά ονόματα τών γραμμά- 
των άλφα, βήτα, γάμμ.α κτλ. μέχρι τής τελείας καί απταίστου άνα- 
γνώσεως καί άναγνωρίσεως αυτών κατά σειράν καί ανακατωτά. Τό 
αυτό έπανελαμβάνετο καί διά τά μικρά γράμματα καί ή άσκησις 
διά παρατάξεως αυτιών από τού πρώτου καί τελευταίου ήτοι άλφα 
ωμέγα κτλ. απαγγελλόμενων ώς εξής άλφα ώ, β-ψ, γ-χ καί εξής μέχρι 
του μΐ-νΐ.

Εις άλλην σειράν άνεγιγνώσκυντο τά επτά φωνήεντα καί κατόπιν 
τά 17 σύμφωνα, κατόπιν αί δίφθογγοι καί μετά την τελείαν μηχανι
κήν έκμάθησιν είσήγοντο εις τον συλλαβισμόν τής προσευχής «Εις τό 
όνομα του ΙΙατρός» ώς π. χ. «’Έψιλον ιώτα σίγμα Εις, ταύ-όμικρον 
τό, ’Όμικρον ό, νυ όμικρον—νο, μΐ-άλφα μα= ’Όνομα» κ.ο.κ. μέχρι τής 
τής τελευταίας λέξεως ’Αμήν. Τό ίδιον έπανελαμβάνετο καί διά τάς 
άλλας προσευχάς καί τοιουτοτρόπως οι μικροί προ ιό δ ευ ον μέχρις ΰτου 
καταστώσιν ικανοί καί μόνοι τιυν αύτενεργούντες νά προχωρούν καί 
άπταίστως ν’ άναγινώσκουν. Ούδεμία καθοδήγησις έγένετο καί οί ευ
φυείς μαθηταί εμάντευον κατά τίνα τρόπον έπρεπε νά άναγινοόσκουν. 
Το εύσύνοπτον τούτο βιβλίον, φυλλάδα λεγόμενον, έτελείιονεν εντός 
εξ μηνών μέχρις ενός έτους, άναλόγως τής ατομικής άντιληπτικότητος 
τών μικρών μαθητών, εϊ,ς τούς οποίους κατόπιν έδίδετο τό τ|π:ιλτήρι, 
κατόπιν ό ’Απόστολος καί τέλος τό Φτωήχι-Όκτώηχος. Ούδεμία έξή- 
γησις τών άγνωστων λέξεων ούτε τής έννοίας τού περιεχομένου καί 
μόνον εις τούς προηγμένους μαθητάς ύπεδεικνΰοντο οί τόνοι καί τά 
Θ ρ α μ ι κ  ά ΙΘ' 3
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πνεύματα, διά νά χρησιμοποιούν τον τονισμόν εις την άνάγνωσιν και 
την αντιγραφήν.

Γραφή.—Κατ’ άρχάς ήσκονντο οί, μικροί μαθητάί εις τό νά 
γράφουν γράμματα ή μάλλον ορνιθοσκαλίσματα επί τής άμμου, ευρι
σκόμενης επί τίνος χαμηλής τραπέζης, εις τά άκρα τής οποίας ύπήρ- 
χον ξύλινα τινα πλαίσια διά νά μ,ή χύνεται ή ά[ΐ[ΐος 'Η άσκησις αΰτη 
εγίνετο τή υποδείξει προηγμένων μαθητών, οί όποιοι έλέγοντο πρω- 
τόσχολοι. Κατόπιν προήγοντο ε.ϊ,ς την γραφήν επί, πλακός μέ πλακοκόν- 
δυλον ή πετροκόνδυλον.

’Ακολούθως ήσκοΰντο επί τετραδίων μέ μολυβδοκόνδυλον καί τέ
λος μέ μελάνην, εμβαπτίζοντες την έκ πτερού χηνός γραφίδα των εις 
το καλαμάρι των (μελανοδοχείον), διότι, κατά την εποχήν εκείνην δεν 
έχρησιμοποιουνται αί μετάλλινοι γραφίδες (πένναι), Λί ασκήσεις γρα- 
φής έγίνοντο διά τής αντιγραφής ολίγων σειρών εκ τού έκάστοτε μα' 
θήματος τής άναγνώσεως. Περί ορθογραφίας* ούδεμ ί<α καθοδήγησις 
εγίνετο καί μόνον οί μαθηταί ολίγον κατ’ ολίγον ήσκονντο εις τήν ορ
θογραφίαν μηχανικώς. Μόνον εις τους μεγαλύτερους ,μαθητάς, τους 
προετοιμαζόμενους νά όνομασθοΰν τελειοδίδακτοι, οί ικανοί καί φ ι
λότιμοι γραμματοδιδάσκαλοι έδιδαν δείγματα κοινών εγγράφων, απο
δείξεων ή ομολόγων ή καί επιστολών προς έκμάθησιν, άποστήθισιν 
καί χρησιμοποίηση' άναλόγως τών αναγκών τής βιοπάλης, εις τήν ο
ποίαν συνήθως ερρίπτοντο αποδιδόμενοι εις διάφορα επαγγέλματα.

Καθώς εις τήν άνάγνωσιν προηγείτο ή έπίκλησις τοΰ «Σταυρέ 
βοήθει μοι» ουτιο καί εις τήν καλλιγραφίαν οί μαθηταί ΰπεχρεοϋντο 
νά γράψουν κατ’ επανάληψιν τό « ’Άρξον χειρ μου αγαθή, γράψον 
γράμματα καλά, μή δαρθής καί μαλωθής, κ’ εις τό φάλογμα βαλθής» 
καί άφοϋ καθίσταντο τελείως ικανοί τοΐς έδίδοντο τά διάφορα υποδεί
γματα τά οποία έγραφον ευαναγνώστως μέ γράμματα σάν μαρ
γαριτάρι.

Μ  ·.· · > , | »ι

'Αριθμητική. ΙΙρό ,τής καθοδηγ ήσεως τών μαθητών εις τάς πρά
ξεις τών ακεραίων, έ'πρεπε νά έκμάθωσιν απταίστους τον Πυθαγόρειον 
πίνακα τοΰ πολλαπλασιασμού, ασκούμενοι από τοΰ δευτέρου έτους 
τής φοιτήσεοός των καί ένδιατρίβοντες επί πολΰν καιρόν μέχρι τελείας 
από μνήμης άποστηθίσεως τοΰ πίνακος καί εις ερωτήσεις τοΰ διδα
σκάλου έπρεπε ν ’ άπαντίϋσιν αμέσως λ. χ. έλεγεν ό διδάσκαλος 6 αί 7 
καί άπεκρίνετο ό μαθητής 42. Κατόπιν εμάνθανον τήν πρύσθεσιν, ά- 
φαίρεσιν κλπ. πάντοτε κατ’ άρχάς μηχανικώς καί επί άφηρημένοον
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αριθμών καί μόνον εις to τέλος εις συγκεκριμένα γυμνάσματα του 
καθ’ ημέραν βίου.

Μέ τάς στοιχειώδεις ταυτας γνώσεις επερατούτο ή μάθησις.
'Εάν οί γονείς των μικρών τούτιον μαθητών η καί οι ίδιοι εκ φι- 

λομαθείας έλκυόμενοι ηθελον πληρεστέραν διδασκαλίαν μετέβαινον 
εις τά σχολεία τών ναρθήκων όχι πλέον ως αρχάριοι, άλλα διά να 
άσκηθώσιν εις νά αναλόγια τών ιεροψαλτών διά τήν εμμελή καί έν- 
ρινον απαγγελίαν τών περικοπών τών ’Αποστόλων καί τά άλλα κα
θήκοντα κανοναρχώ)ν καί άναγνωστίϋν καί ακόμη περισσότερον εις 
τήν έκμάθησιν τής Εκκλησιαστικής Μουσικής, τήν οποίαν έδίδασκον 
οί ίεροψάλται καθ’ ώρισμένας έυρας τής ήμ,έρας χρησιμοποιούντες την 
διδασκαλίαν εις 3—4 καί περισσοτέρους μαθητάς. Καί τό μάθημα 
τούτο εγίνετο μάλλον πρακτικώς άνευ πολλώ)ν θεωριών, άρχόμενοι 
απο τήν κλίμακα, πα, βον, γα, ()1 κτλ. καί ακολούθως επιδιδόμενοι 
εις τήν άσκησιν τών οκτώ ήχων κ.ο.κ.

Ή  άσκησις τών φιλομαθόϋν μειράκιων ήτο πολύ ωφέλιμος εις αυ
τούς καί σύν τώ χρόνω άνεπτόσσοντο καί καθίσταντο τέλειοι γραμμα
τισμένοι καί διά τής έμφυτου φιλομαθείας των κατώρθωνον ν ’ άπο- 
κτώσι γνώσεις εγκυκλοπαιδικός καί άνεγνωρίζοντο ώς δακτυλοδεικτου- 
μενοι καλαμαράδες τής εποχής των. Ή  τοιαύτη τάσις προς αύτομά- 
θειαν διά τής κατ’ ιδίαν μελέτης άνέδείξε πολλούς συμπολίτας μας 
άξιους επαίνων. Τοιοϋτος ήτο καί ο συμπολίτης μας Δημήτριος Χαρι- 
τωνίδης, δστις χειροτονηθείς διάκονος έλαβε τό όνομα Διονύσιος. Ού- 
τος κατ’ άρχάς έν ηλικία ετών 19 προσελήφθη ιος διδάσκαλος εις τήν 
γειτονικήν πόλιν τών Σαράντα-Έκκλησιώτ, δπου ύπηρέτησεν εύόρκως 
επί επτά καί πλέον έτη καί κατόπιν εισήλθεν εις τήν υπηρεσίαν τοΰ 
Οικουμενικού Πατριαρχείου καί εκεί επί τινα έτη άπό απλού διακό
νου άνήλθεν εις όλους τούς βαθμούς τοΰ κληρικού σταδίου καί έφθα- 
σεν εις τον τού Μεγάλου ' Πρωτοσυγγέλου καί άκολούθως εχειροτο- 
νήθη Μητροπολίτης Κρήτης, κατόπιν Διδυμοτείχου ειτα Άδριανου- 
πόλεως, μετά ταύτα Νίκαιας εΐτα Άδριανουπόλεως καί κατά τό 
έτος 1886 έξελέγη Οικουμενικός Πατριάρχης ώς Διονύσιος Ε' καί 
καθ ’ όλην τήν πενταετή δράσίν του έδειξε ικανήν δραστηριότητα. 
Αυτός έπάλαισε θαρραλέους καί επέτυχε τήν επικύρωσιν τών προ
νομίων.

Ό αείμνηστος ούτος Πατριάρχης πολλάκις άνέφερεν εις φίλους 
του ώς καί εις εμέ οτι τήν πρόοδόν του έχρεώστει εις τό άναλόγιον 
τής ’Εκκλησίας.

Ώς δεύτερον παράδειγμα αναφέρω τον διά τής. κατ’ ιδίαν μελέ-
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της αύτοδίδακτον Ίωάννην ΙΙαρασχίδου, τον όποιον οι συμ.πολΤται 
μ«ς άπεκάλουν συνήθως Χατζή Γιαννάκον ΙΙαρασχίδην. Την φυσιο
γνωμίαν τοΰ άνδρός τούτου καί την σοβαράν του ενδυμασίαν μέ υψη
λό φέσι καί τό μαύρο ράσο του, πού έφόρει χειμώνα καί θέρος μέ τό 
ιδιόρρυθμο φαρδύ πανταλόνι του καί τό εις χεϊρας του μέ χον
δρούς κεχριμπαρένιους κόκκους κομβολόγι, διατηρώ εις την μνή
μην μου.

Ούτσς ητο έμπορος οικοδομήσιμου 'ξυλείας καί σχεδόν ισόβιον 
μέλος τής Κενερικής επί τής Έκπαιδεΰσεοος Εφορείας, ασκών έξ υ
περβολικού ζήλου τά καθήκοντα Έπιθεωρήτοϋ των Σχολείων καί ήτο 
τό φόβητρον των άλληλοδιδακτών καί των μικρών μαθητών, τών 
όποίαιν την διαγωγήν παρηκολουδει. και εις τούς δρόμους ακόμη ώς 
τις αυστηρός εξωτερικός παιδονόμος. Άλλα δεν ηρκεΤτο εις ταυτα μό
νον. Δι’ επιμόνου πολυετούς μελέτης συνέλεξεν άφθονους πληροφο
ρίας καί συνέγραψε την ιστορίαν τής 'Ελληνικής Κοινό τη τος Άδρια- 
νουπόλειος από τής καταληψεως αυτής υπό τών Τούρκων κατά τό 
έτος 1ά61 μέχρι τών ημερών μας. Την ιστορίαν ταυ την κατά τό γήρας 
του αναθεωρεί καί συνεπλήρωνεν επιθυμίαν να εκτύπωση αυτήν εν 
εύθετη» χρόνο). Δεν έπρόφθασεν όμως τούτο, διότι άπεβίωσεν αίφνι- 
δίως. Τό ανέκδοτον τούτο -έργον έφόλλατεν επαμελώς 6 υιός του 
Θεόδωρος, όποιος χρημ.ατίσας κατ’ άρχάς διδ ίσκαλος εν Ρουμανίφ 
εξηκολούθήσε κατόπιν την πατρικήν εργασίαν, άλλα κατά την δευτέ- 
ραν μεγάλην πυρκαϊάν τής Άδριανυυπόλεως, συμβάσαν κατά τό έτος 
1014 άπετεφρώύ η ή οικία του καί κό σπουδαίον εκείνο χειρόγραφον 
έργον έκάη Λέγεται ότι ή ιστορία εκείνη περιείχε πολλά άνέκδοτα, 
μ ή άναφερόμενα εις παρόμοιας συγγραφάς. Διότι ό άείμηστος ’Ιωάν
νης Παρασχίδης ώς γνώστης τής τουρκικής γλοόσσης έμελέτησε καί 
τούς τοΰρκους χρονογράφους, τών οποίων τά συγγράμμ.ατα φυλάσσον- 
ται έπιμ,ελώς εις την βιβλιοθήκην τού μεγαλοπρεπούς τζαμιού Σουλ- 
τάν Σελήμ.

Υ ποθέτω  δ τι ή χρονογραφική εξιστόρησις περί τής τής τύχης 
τα>ν εν Άδριανουπόλει Ελλήνων Όρθοδόξοον κατοίκων θά έπέχυνεν 
αρκετόν φώς περί τής ζωής τών υποδούλων προπατόρων μας κατά 
την μεταξύ 1661 καί 1600 εποχής. Τά μετέπειτα γεγονότα είναι μάλ
λον γνωστά καί άκριβώς ή σκοτεινή περίοδος 250 περίπου ετών μένει 
άκόμη άνεξακρίβοηος.

Κατωτέρω θά παρατεθή εκτενέστερος κατάλογος καί άλλων αύ- 
τομαθών λογιών Άδριανουπολιτών, οιτινες διέπρεψαν ώς φορείς τών 
ελληνικών γραμμάτων έν ’Αδριανουπόλει καί τοις πέριξ.
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Γραμματοδιδασκαλεϊα Θηλέων.

Παραλλήλως προς τα ιδιωτικά γραμματοδιδασκαλεϊα των άρρέ- 
νων ύπήρχον καί τινα τοιαύτα συνοικιακά εις τας οικίας γραμματισμέ
νων τινών δεσποινών, ενάρετων καί εύπορων (συνήθως χηρών) at ό- 
ποιαι έδέχοντο τάς κορασίδας τής γειτοιειάς τοιν καί έδίδασκον εις 
αύτάς κατά τον ίδιον τρόπον την άνάγνωσιν καί γραφήν από τά συ
νήθη ιερά εκκλησιαστικά βιβλία δηλ, τής φυλλάδας, τού ψαλτηρίου, 
κλπ. Καθωδηγούντο εις την έξάσκησιν τής γραφής κατ' άρχάς επί τού 
ά'βακος (πλακός) με τό πετροκόνδυλον καί κατόπιν με το μολυβδοκόν- 
δυλον επί τετραδίων. Καλαμάρι με μελάνην κλπ. δεν έδίδοντο εις τά 
κοράσια.Τής αριθμητικής ή διδασκαλία ήτο περισσότερον περιορισμένη 
διά τά κοράσια καί έμάνθανον μόνον ά ιοστήθισιν τού Πυθαγορείου 
πίνακος τού πολλαπλασιασμού καί ολίγην πρόσθεσιν καί άφαίρεσιν όχι 
όμως καί πολλαπλασιασμόν καί διαίρεσιν. 'II εβδομαδιαία πληρωμή 
τών διδάκτρων μέ 1U παράδες έκ μέρους τών εύπορων έδίδετο ευχαρί
στως, αί δέ πτωχαί μαθήτριαι παρείχον τάς μ,ικράς υπηρεσίας των εις 
τάς διδασκαλίσσας καί αύται έν τη ολιγάρκειά των ούδεμίαν άλλην 
άπαίτησιν ειχον, δεχόμεναι απλώς τά συνήθη δώρα. Αί διδασκάλισ- 
σαι, έπανεπαύοντο έφ’ όσον συνετέλουν εις την γραμμάτωσιν τών μι
κρών μαθητριών τα>ν.

’Αλληλοδιδακτικά Σχολεία.

Μετά την περιγραφήν τών έν Άδ)λει γραμ.ματοδιδασκαλείων, όνο- 
μαζομένων κοινών σχολείων, θά περιγραφώσιν ενταύθα τά υπό τήν 
επίβλεψιν τής Κενερικής επί τής Έκπαιδεύσεως Εφορείας ίδρυθέντα 
καί λειτουργούντα αλληλοδιδακτικά σχολεία από τού έτους 1832 καί 
εφεξής.

Κατά πρώτον ίδρΰδη τό πλησίον τού ί. ναού τού Σωτήρος Χρι
στού αλληλοδιδακτικόν σχολείον, δνομαζόμενον σχολεΐον τού Χριστού. 
Τούτο ήτο μονόροφος μεγάλη καί ευρύχωρος αίθουσα μετά παρακει
μένων δύο ή τριών δοηιατίων. Είχεν αυλήν εύρύχωρρν μέ εύσκια δέν
δρα καί μεγάλην δεξαμενήν ποσίμου νερού. ΤΙ δεξαμενή ήτο ιδιοκτη
σία τής ί. Εκκλησίας, άλλ’ ύδοεύοντο από αυτήν καί τό σχολείον κα- 
θοός καί οί περίοικοι τής ενορίας ώς καί τά πλησίον τής Εκκλησίας 
διάφορα καταστήματα, τά οποία άπετέλουν συνέχειαν τής αγοράς 
Μπαλούκ Παζάρ (Ιχθυαγοράς).

Παρόμοια περίπου αλληλοδιδακτικά σχολεία ίδρύθησαν συγχρό
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νως εις τό ’Άστυ καί τά προάστεια, ήτοι to πλησίον τής ί. Εκκλησίας 
τοΰ 'Αγίου Νικολάου και χό εν τω περιβύλφ τής ί. 'Εκκλησίας 'Αγίου 
Γεωργίου, τό εν τω προ αστείοι Ίλδιριμίου λίαν ευρύχωρου, κείμενον 
έξωθι τοΰ περιβόλου τής ί. ’Εκκλησίας τής Ζωοδόχου Πηγής καί εις 
μικράν άπ’ αυτής άπόστασιν, τό εντός τοΰ περιβόλου τής ί Εκκλη
σίας ΙΒ' ’Αποστόλων εν Κιρισχανα και τό επίσης κείμενον πλησίον 
τοΰ περιβόλου τής ί. ’Εκκλησίας'Αγίας Τριάδος εν Κιγικίω.

"Ολα ταΰτα ήσαν προωρισμένα διά τους άρρενας μαθητάς. Διά 
τά θήλεα ΰπήρχεν τό αλληλοδιδακτικόν παρθ εναγίογεΐον, κείμενον 
απέναντι τής ί. ’Εκκλησίας τοΰ Τίμιου Προδρόμου καί άνά εν παρό- 
μοιον εις τά τρία μεγάλα προάσΐεια τοΰ Ίλδιρψ.ίου, τοΰ Κιγικίυυ και 
τοΰ Κιρισχανα.

Οί άρρενες μαθηταί των αλληλοδιδακτικών σχολείων ήσαν πολ
λοί, ενώ εις τά παρθεναγωγεία έφοίτων όλίγαι μαθήτρισι, διότι κατά 
τά κρατοΰντα κατά την εποχήν εκείνην 1835—1850 έθιμα, τά κοριί
σια έπρεπε νά έπιδίδωνται μάλλον εις τάς οϊκιακάς εργασίας των. Εις 
τά παρθεναγουγεΐα ειχεν είσαχθή καί ή διδασκαλία τών Εργόχειρων, 
ήτοι στοιχεία κοπτικής, ραπτικής, πλεκτικής καί κεντημάτων. Έτσι 
με τον καιρόν καί τά παρθεναγωγεία έκρίθησαν ωφέλιμα υπό τών 
γονέων τών κορασίδονν καί ηΰξήθη 6 αριθμός τών μαθητριών.

'Η αλληλοδιδακτική μέθοδος ήσκεΐτο από τους λεγομένους άλλη- 
λοδιδάκτας, εις τούς οποίους οσάκις ή πληθώρα τών μαθητών ήτο 
υπερβολική, έδιδετο καί είς βοηθός ή ύποδιδάσκαλος.

"Ολων σχεδόν τών σχολείων τούτων ό διάκοσμος ήτο αξιοπρεπής 
με τούς άναρτημένους είς τούς τοίχους τών παραδόσεων πίνακας τής 
άναγνοόσεως, τής αριθμητικής, τής 'ίεράς 'Ιστορίας, γεοτγραηπκούς 
χάρτας κτλ.

'Η έδρα τοΰ διδασκάλου ήτο μάλλον υψηλή κατέχουσα ολόκληρον 
τήν ’Ανατολικήν πλευράν τής αιθούσης είς τήν οποίαν άνήρχετο ό άλ- 
ληλοδιδάκτης από τάς δύο δεξιόθεν καί αριστερόθεν εύρισκομένας έκ 
τριών ή πέντε βαθμιδών κλίμακας καί εκάθητο επί υψηλού καθίσμα
τος, έχων προ αυτού μεγάλην τράπεζαν, σκεπασμένην μέ καλώς καθα- 
ριζόμενον τραπεζομάνδυλον, συνήθως έκ πράσινης ερέας (τσόχας). 
'Ικανός χώρος ΰπήρχεν αμφοτέρωθεν μέ καθίσματα, είς τά όποια έκά- 
θηντο οί συχνά προσερχόμενοι επίσημοι έ.πισκέπται, κληρικοί, δημογέ
ροντες, ’Έφοροι, γονείς μαθητών καί άλλοι.

’Ά νωθεν υψηλά ήσαν άνηρτημένσι άγιογραφικαί εικόνες μία ή 
δύο, παριστάνουσαι τήν Θεοτόκον κρατούσαν τον Σωτήρα \ τήν προς 
τον θεάνθρωπον προσέλευσιν τών μικρών παιδιών, δστις ηΰλόγει αυτά
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είπών κατά τον Ευαγγελιστήν «’Ά φετε τά παιδία ελθεΐν πρός με 
κτλ.». Πρός τούτοις ήσαν επί τού τοίχου έπικεκολλημέναι ταινίαι χάρ
του πλάτους 0,15 — 0,20 μ,, επί των οποίων μέ ευμεγέθη κεφαλαία 
γράμματα ήσαν άναγεγραμμένα αρχαία γνωμικά ή ρητά τής 'Αγίας 
Γραψής, ώς λ. χ. «Παν μετρ ον άριστον», «Τον Θεόν φοβού, τίμα τους 
γονείς» κ τ.τ.

Κάτω εις τό σανιδωμένου δάπεδον ήσαν τά θρανία των μαθητών, 
τοποθετημένα παραλλήλως καί από την δεξιάν νοτίαν πλευράν καθοδς 
καί από την άριστεράν βορείαν πλευράν άφίνετο χώρος 1—1 1)2 μέ
τρου πλάτους, οπού οί αρχάριοι μαθηταί καθ' ώρισμένας ώρας εστέ- 
κοντο όρθιοι καί εν τάξει ημικυκλίων έξ επτά ή πλειόνων αρχαρίων 
παιδιών, τά όποια καθωδηγοΰντο υπό τών προιτοσχόλων εις την άνά- 
γναισιν ή μάλλον μελέτην τών πινάκων. Τό αυτό εγίνετο καί διά τους 
προηγμένους μαθητάς, άσκουμένους εις τήν άρίθμησιν καί τάς τέσ- 
σαρας πράξεις τών ακεραίων. Λι αΐθουσαι τών παραδόσεων ένεποίουν 
εις τάς ψυχάς τών διδασκομένων τήν ευλαβή ιδέαν ιερού ναοΰ ή σο
βαρού δικαστηρίου. Τάξις καί πειθαρχία επεκράτει καθ’ όλα έπιβλε- 
πόντων τών πρωτοσχόλων ή τού ύποδιδασκάλου. Το γενικόν πρόσταγμα 
έδίδετο πάντοτε υπό τοΰ άλληλοδιδάκτου. Μέ τήν κροΰσιν τοΰ κώδω
νος καί μέ συνθηιιατικόν διά συρίκτρας συριγμόν έδίδετο τό σημεΐον 
τής ένάρξεως τών μαθημάτων, αφού προηγουμένως άπηγγέλλετο ή 
κοινή πρωινή προσευχή καί κατάλληλον άσμα. Ψαλλόμενον από όλους 
τούς προηγμένους μαθητάς, τούς οποίους έμιμοϋντο καί οί αρχάριοι. 
Καί κατά τήν λήξιν τών μαθημάτων τά αυτά έπανελαμβάνοντο, προ
σευχή καί άσμα, τούτο όμως έψάλλετο μέ ρυθμικόν βάδισμα τών μα
θητών κατά ζεύγη μέ δύο ή τρεις περιοδείας γύρωθεν τών διαδρόμων, 
άπαγγελλομένου στερεοτύπου σχολικού άσματος, τού οποίου οί πρώ
τοι ήσαν :

Παύει πλέον η μελέτη
και ό καιρός της προσεχής
ώρα της εξόδου ηλϋε
δεύτε ατώμεν μετά προσοχής κτλ.

Ό άλληλοδιδάκτης έστέκετο όρθιος επί τής εξέδρας, οί μαθηταί 
οδηγούμενοι από τούς πρωτοσχόλους μόλις έφθανον προ τής έδρας 
έχαιρέτων στρατιωτικίος καί ό άλληλοδιδάκτης έκρουε τον κώδωνα 
ρυθμικώς, κανονιζομένου τού βαδίσματος καί τοΰ ρυθμού τής ωδής. 
Σημειωτέον ότι τά άσματα ταΰτα καί τό ρυθμικόν βάδισμα ήσαν αί 
μόναι ασκήσεις ωδικής καί γυμναστικής. Διακοπή τών μαθημάτων μέ
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διαλείμματα δέν έσυνηθίζοντο και ή εργασία μελέτης καί γραφής κλπ. 
ή το διαρκής καί μόνον δια τάς φυσικά.; άνάγ ας των οΐ μαθηταί έπε- 
τρέπετο νά εξέρχονται έκ τής παραδόσεων υπό τύν όρον τής ταχείας 
επιστροφής των εις την παρσδοσιν Περί το τέλος τού άσματος οί μα- 
θηταί έπανήρχοντο εις τά θρανία των, έστέκοντο όρθιοι καί άνεμέ- 
νέτο τό πρόσταγμα τού άλληλοδιιδάκτου ή τού ύποδιδασκάλου δια να 
παραταχθώσι ν εις τους διαδρόμους κατά συνοικίας καί κατά ζεύγη 
καί έτσι αί ομάδες αύται με τον φρόνιμ.ώτερον μαθητήν έξήρχοντο ά- 
θορΰβως εις τήν αυλήν, όπόθεν έδιδε το τό σύνθημα τής επιστροφής 
τιον εις τάς κατοικίας των Οί οδηγοί εκάστης όμάδος έτήρουν τό εύ- 
κοσμον βάδισμα εις τους δρόμους καί έσημείιονον τους τυχόν άτα- 
κτοϋντας ΐνα  άναφέρωσι τά ονόματα τούτων τήν επαύριον εις τον άλ- 
ληλοδιδάκτην, δστις καθοόριζε τάς ανάλογους ποινάς.

Όσάκις αί ομάδες αύται των συνοικιών συνήντων κληρικόν ή ’Έ 
φορον ή άλλον ευυπόληπτον πλούσιον ειχον τήν ύποχοέωσιν νά στέ- 
κωνται καί νά χαιρεύωσιν έν στάσει προσοχής στρατιωτικώς. Τοιαύτη 
εν συντόμψ ήτο ή εξωτερική ρύθμισις καί λειτουργία των αλληλοδι
δακτικών σχολείων. Περί τού προγράμ ματος καί τον τρόπου-τής διδα
σκαλίας θέλω περιοοισθή εις ολίγα, διότι, λεπτομερέστερα περιγραφή 
περί τής επικρατοόσης μεθοδολογίας θά μάς πάρέσυρεν άσκόπως εις 
άπεραντολόγους συγκρίσεις των γραμματοδιδασκαλείων καί αλληλοδι
δακτικών.

’Λλληλοδιδάκται τινές προς παρόρμησιν των μαθητών διά τήν 
επιμέλειαν καί ευταξίαν εδιδον εις αυτούς έντυπα τεμάχια χάρτου λε
γάμενα εύσημα μέ τάς λέξεις «Εύτακτος καί επιμελής». Τά έδείκνυον 
οί μαθηταί εις τούς γονείς των μέ υπερηφάνειαν καί όσα περισσότερα 
εύσημα καθ’ εβδομάδα κατόρθωνε νά αποκτήσουν τόσον περισσότερον 
ό ζήλος των προς μάθησιν ηύξανε. Οί νειυτεροι παιδαγωγοί τήν διά 
των ευσήμων παρακίνησήν κατήργησαν

Ή  διάρκεια τής φοιτήσεως τιον μαθητών εις τά αλληλοδιδακτικά 
ήτο συνήθως τετραετής, τής κατωτάτης τάξεως ύποδιαιρουμ.ένης εις 
πολλάς κλάσεις καί τής ανώτατης, συνήθως υποδιαιρούμενης εις δύο 
τμήματα Πολλοί όμως ευφυείς καί Επιμελείς μ.αθηταί κατόρθωναν νά 
ύπερπηδώσι μίαν ή δύο τάξεις καί έτσι ή φοίτησίς των περιωρίζετο 
εις δύο ή τρία ετη.

Καθ’ όλον σχεδόν τό πεντηκονταετές χρονικόν διάστημ.α τής λει
τουργίας των αλληλοδιδακτικών, ήτοι από τού έτους 1882 μέχρι τού 
1880, οπότε είσήχθη ή νέα μέθοδο:, διωρίζοντΟ ώς άλληλοδιδάκται 
διάφοροι εγγράμματοι συμπολιται μας, οί'τινες ήσαν απόφοιτοι τού
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Ελληνικού Σχολείου.Ό έπί μίαν είκοσιπενταετίαν ήτοι από του 1855 
μέχρι του 1880 διατελέσας άλληλοδιδάκτης είς to Σχολειον του Χριστού 
αείμνηστο: ’Ιωάννης Γειοργιάδης εκ τής μεγάλης οικογένειας των 
Άβατζηβασή, κοινώς λεγόμενος μεγάλος δάοκαλος ή ’Ιωάννης  - δάοκα- 
λος διεκρίνετο διά την επιμέλειαν του μεταξύ των συγχρόνων συναδέλ
φων του, ήτοι τού Χατζή Στεφάνου, Έ λία  Ήλιάδου καί ’Αντωνίου 
Λουδάρου, χειροτονηθέντος κατόπιν καί διατελέσαντος επί πολλά έτη 
Εφημερίου, άλληλοδιδακτών έν Ίλδιριμίω, τού ’Αβραάμ δασκάλου τού 
προαστείου Κιγικίου κατόπιν ίερέως, του Μιχαήλ Άβατζηβασή, ιερο
ψάλτου καί άλληλοδιδάκτου έν τή ’Εκκλησία καί εν τώ σχολείφ Αγίου 
Γεωργίου, τον όποιον διεδέχθη ό Χρήστος Πασχαλίδης, κατόπιν χει- 
ροτονηθέντος ίερέιυς, τού Κωνσταντίνου Γίεριστεράκη, άλληλοδιδάκτου 
έν τή Σχολή τού Ά γιου Νικολάου καί τού Γεωργίου Σαββοποΰλου, έ- 
χοντος άνω τέραν των άλλων γραμματικήν άνάπτυξιν, έν τή σχολή τού 
προαστείου Κιρισχανά.

' FI άοκνος έργατικότης τού Ίωάννου-δασκάλου, έχοντος ως μόνον 
παιδαγωγικόν έφόδιον τον κοινόν νουν καί τήν έμφυτον άφοσίωσιν 
προς τό επάγγελμά του καθίστα αυτόν αγαπητόν από όλους, γονείς 
καί μαθητάς, διότι ήτο ευπροσήγορος εις όλους καί μάλλον ευτράπελος 
καί γλυκύς' προς τούς μικρούς συμπεριεφέρετο νουθετώ ν αυτούς καί 
σπανίως τιμωρών τούς παρεκτρεπομένους καί αδιόρθωτους μαθητάς. 
Αί τιμωρίαι έπεβάλλοντο μέ συγκατάβασιν άγοθού πατρός καί ούτω 
οι μαθηταί εσέβοντο, έξετίμων καί ήγάπων αυτόν.

Ό είρημενος ’Ιωάννης δάσκαλος πρώτος μεταξύ όλων των συνα
δέλφων του έπενόησε καί εφήρμοσε τύν τρόπον τής έν εύρυχώρω καί 
εύσκίφ αυλή υπό τά δένδρα διδασκαλίας των μαθημάτων από των αρ
χών του Μα'ίου μέχρι τέλους ’Ιουνίου έκάστου έτους. Κατόπιν μετά 
τάς πανηγυρικός έξετάσεις έπήρχοντο αί θεριναί διακοπαί καί όταν 
από τάς άρχάς τού Σεπτεμβρίου έπανήρχοντο οι μαθηταί είς τό σχο
λείο ν πάλιν καιρού έπιτρέποντος, τά μαθήματα έγίνοντο είς τήν αυ
λήν, όπου οί μαθηταί έκάθηντο εις φορητά θρανία, απλά, άνευ των 
έν τή αιθούση το ιού των μέ γραφεία.

*11 φαιδρά φυσιογνωμία τού παλαιού τούτου άλληλοδιδάκτου δι
ατηρείται. είς τήν μνήμην μου ζωηρά έφ όσον εγώ καί άλλοι συνομί- 
ληκες συμμαθηταί μου έδιδάχθημεν ύπ’ αυτού τά πρώτα γράμματα.

’Έναυλος άκόμη μένει είς τήν ακοήν μου ή συνήθης είς αυτόν 
έπίκλησις «παιδ ί π α ιδ ί» έκφερομένη μέ άνάλογον τόνον φωνής άλ
λοτε μέν ώς παρακινητική διά νά προσέχουμε ν είς τά λεγάμενα του, 
άλλοτε ώς έπιπληκτική προς τούς ρέπυντας είς άτακτήματα μικρούς.
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"Οταν δμως πατά τό έτος 1.880 άπεφασίσθη υπό τής Κ. Εφορείας 
ή εισαγωγή τής νέας μεθόδου είς τά σχολεία πατωτέρας παιδεύσεως 
και προσελήφθησαν ώς διδάσκαλοι τής συνδιδακτικής μεθόδου τελειό
φοιτοι του έν Θεσσαλονίκη Διδασκαλείου, του διευθυνομένου τότε 
υπό τοΰ διάσημου παιδαγωγού αειμνήστου Χαρισίου ΙΙαπαμάρκου, ό 
'Ιωάννης-δάακαλος  παρηγκωνίσθη καί διωρίσθη παιδονόμος εις τό 
Γυμνάσιου. Δεν κατώρθωσεν ούτος νά συμμαρθωθή προς τους νέους 
τρόπους τής συνδιδακτικής μεθόδου, διότι δεν τώ ήρεσαν αί, δι’«ύτόν> 
θεατρικαί επιδείξεις καί ή άνάτασις τής δεξιάς των μαθητών μετά 
πάσαν άπευθυνομένην πρός αυτούς ερώτησιν τοΰ διδασκαλιστοϋ, ο>ς 
τότε έλέγοντο οι απόφοιτοι τοΰ διδασκαλείου. "Η άπεραντολύγος δι’ 
ερωτήσεων μέθοδος έκρίνετο ύπ5 αύτοΰ ώς άστοχος, περιττή καί εξ
αντλητική διά τάς διανοητικός των μαθητών δυνάμεις. Πιθανόν νά 
είχε δίκαιον, άλλ’ ήδη γέρων ούτος παρέμεινεν είς την οικίαν του, 
ασχολούμενος είς την περιποίησιν τοΰ μικρού ανθοκηπίου του καί των 
ολίγων καρποφόρων δένδρων του.

Οικονομίας δεν είχε, διότι κατά τήν διάρκειαν τής υπηρεσίας του 
ή μικρά αντιμισθία του διετίθετο πρός συντήρησιν τοΰ ίδιου, ό όποι
ος ή το άγαμος καί όιέμενεν καί περιεθάλπετο υπό τής επίσης αγάμου 
αδελφής του, τήν οποίαν διέτρεψε. ΈΙτο υπερήφανος καί αξιοπρεπής 
καί ουδέποτε άπετάθη πρός φίλον ή συγγενή καί περιωρίζετο νά ζή 
ολιγαρκέστατα. Μεμονωμένοι τινές έπικουρίαι παλαιών μαθητών του 
ύπεστήριζον αυτόν κατά τι μέχρι τοΰ θανάτου του. Κατά τήν εποχήν 
εκείνην ούδεμία έκ μέρους τής Κεντρικής Εφορείας σκέψις εγίνετο 
πρός παροχήν συντάξεων. Μόνον μετά παρέλευσιν πολλών ετών τή 
είσηγήσει τής Δημογεροντίας ή Κ. Εφορεία παρείχεν ανεπαρκή χρη
ματικήν επικουρίαν είς τον αείμνηστον σοφόν καθηγητήν Βασίλειον 
Γρτγοριάδην κατατρυχόμενον επί πολύ από ανίατον ασθένειαν.

Δημοτικά η "Αστικά Σχολεία

Κατά μίμησιν τής εν έλευθ έρρ Έλλάδι καί των είς τάς κυριωτέρας 
πόλεις των έν Τουρκία Ελληνικών Κοινοτήτων γενομένων μεταβολών 
τά αλληλοδιδακτικά σχολεία μετετράπησαν είς τά λεγάμενα τότε συν- 
διδακτικά. 'Η Κεντρική επί τής Έκπαιδεΰσεως Εφορεία προέβη είς 
σχετικήν άπόφασιν, διότι καί οί γονείς τών μαθητών, αλλά καί δ Φι
λεκπαιδευτικός Σύλλογος υπέδειξαν τήν μεταρρύθμισιν ταύτην. Έν 
τφ μεταξύ οί πόροι τοΰ Φ. Συλλόγου υπήρξαν επαρκείς καί άπεφασί
σθη ή ίδρυσις τοΰ έν τφ ’Άστυ πρώτου Νηπιαγωγείου, είς τό όποιον
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εϊσήγοντο τά νήπια, ά'ρρενα και θήλεα από τοϋ δου έτους τής ηλικίας 
των μέχρι τοΰ Του έτους.Νηπιαγωγός έκλήθη απόφοιτος τοΰΆρσακείου 
Ιξ’Αθηνών με ετήσιον μισθόν 50 λ.Τ. χρ δστις κατά την εποχήν εκείνην 
έκρίνετο και ήτο αρκουντιος ικανοποιητικός. Οΐ συμπολΐταί μας με 
ενθουσιασμόν παρηκολοϋθουν την λειτουργίαν τοϋ νεοφανούς τουτου 
εκπαιδευτηρίου καί όταν κατά το τέλος τοΰ σχολικού έτους έγιναν αΐ 
πανηγυρικαί εξετάσεις δλοι έξεφράζοντο εϋμενώς- διά την επιτυχίαν 
τοϋ Φ. Συλλόγου, διότι ή συντήρησις τοϋ νηπιαγωγείου άφεώρα αυ
τόν, τής Κεντρ. Εφορείας ουόέν δαπανησάσης Συγχρόνως ό Φ. Σύλ
λογος κατώρθωσε καί άλλο σπουδαιότερου καί επωφελές. Προήλθεν 
εις συνεννόησιν μέ τον έν Ματσαλία υπό Ελλήνων εμπόρων λειτουρ- 
γοΰντα «Ελληνικόν Μασσαλιωτικόν Σύλλογον», ό όποιος σημαντικά 
ποσά διέθετεν υπέρ των εκπαιδευτικών αναγκών τών εν Τουρκία 
'Ελληνικών Κοινοτήτων. Ό  έν Άδριανουπόλει Φ. Σύλλογος διά κα
ταλλήλων ενεργειών έπέτυχε νά διατεθή σημαντικόν χρηματικόν πο- 
σόν διά την έν τώ προαστείω Ίλδιριμίου άνέγερσιν ευπρεπούς οικοδο
μής, ΐνα  χρησιμεΰση <υς ’Αστικόν Σχολειον Τοϋ το ώνομάσθη «Μασ- 
σαλιωτική Σχολή» καί τρεις έν αϋτώ διδάσκαλοι, έκ τών οποίων είς 
ήτο διδασκαλιστής καί οί έτεροι δυο τελειόφοιτοι τοϋ Γυμνασίου Ά - 
δριανουπύλεως έδίδασκον εις τάς τρεις τάξεις Γ', Λ' καί Ε' τά μαθή- 
ματα τών τάξεων τούτων.

Αί δυο κατώτεραι τάξεις Α' καί Β' έστεγάζοντο εις τό παλαιόν 
ευρύχωρου αλληλοδιδακτικόν σχολείου, τό όποΐοσ διεσκευάσθη καταλ
λήλως, χωρισθείσης τής μεγάλης αϋτοϋ αιθούσης διά ξυλίνου μεσο- 
τοίχου είς δυο αίθουσας. Οϋτω τοΰ σχολείου τουτου αί όαπάναι τοϋ 
μεν προ>του τμήματος έβάρυνον τό ταμείου τής Κεντρ. Εφορείας, τοϋ 
δε δευτέρου τμήματος τον Φ. Σύλλογον.

Οί άποπερατούντες τά μαθήματα τής Ε’ τάξεως διά τήν όλοκλή- 
ρωσιν τών αστικών αυτών σπουδών εφοίτων είς τήν ΣΤ' τάξιν τοϋ 
προτύπου έν τώ ’Άστει Άστικδϋ Σχολείου.

Μετά παρέλευσιν ολίγων ετών ή «Μασσαλιωτική Σχολή» έλαβε 
τήν προσωνυμίαν «Ροδοκανάκειος Σχολή», διότι άφοϋ διελυθη ό 
Μοσσαλιωτικός Σύλλογος άνέλαβε ύλην τήν διάχείρισιν αϋτοϋ καί 
συνέχισιν ο Μέγας αϋτοϋ Ευεργέτης Ροδοκανάκης, άποστείλας αυτός, 
καί μετά τον θάνατόν του αί θυγατέρες του ’Ισαβέλλα Ά λ. Σκούζε 
καί Φανή ΓΙ. Ζαρίφη καθ’ εξαμηνίαν 350 Λιρ. Ά γγλ. ’Ακολούθως 
άπέστειλεν είς τον Φιλ. Σύλλογον ικανά κεφάλαια υπό τον όρον νά 
άγορασθώσιν ακίνητα κτήματα, τα όποια ένεγράφησαν είς όνομα τής 
αειμνήστου ’Ισαβέλλας Σκούζε καί τών οποίων τά μισθώματα προϋ-
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πελογίσθη ότι θά ήσαν αρκετά προς κάλυψιν των δαπανών τής Ροδο- 
κανακείου Σχολείου. Τό ζ\. Σ. τοϋ Φιλ. Συλλόγου εν τή φιλοτίμφ και 
νοήμονι διαχειρίσει τής σημαντ κής ταυ της δωρεάς κατώρθωσε να 
εχη περίσσευμα, τό οποίον έ χρησιμοποίησε διά την άνέγερσιν καί συν- 
τήρησιν καί άλλου νηπιαγωγείου, τό όποιον εκρίθη σ>όπιμον νά εγ- 
καταστήση εις τό παρά τό μέγα προάστειον τού Ίλδιριμίου καί ουχί 
μακράν αυτού κείμενον μικρόν προάστειον Γε νί-Ίμαρέτ, τοΰ οποίου 
οί κάτοικοι γεωργοί κατά τό πλεΐστον ήσαν ολίγοι "Ελληνες καί άλ
λοι Τούρκοι. Οί τελευταίοι είχον τά τζαμία των κλπ. καί εις μικράν 
άπόστασιν ύπήρχον αί καθαρώς τουρκικαί συνοικίαι, γειτνιάζουσαι 
προς τό μέγα χζ·»μi Ίμαρέτ, εις τοΰ οποίου τά μεγάλα μαγειρεία πα- 
ρεσκευάζετο εΰγεστον πιλάφι μέ ζωμόν κρέατος καί διενέμετο εις τους 
πτωχούς καί επισκέπτας, αδιακρίτως θρησκεύματος. Εις τους κλιβά
νους τοΰ τζαμίου τούτου παρεσκευάζετο καί άρτος, δστις έστέλλετο 
εις τάς κατοικίας των Τούρκων κληρικών (χοτζάδων) καί διενέμετο εις 
αυτούς δωρεάν άναλόγως των μελών τής οικογένειας έκαστου. Πόρους 
ικανούς είχε τό τζαμί τούτο από τά βακυυφικά βοηθήματα^ τά όποια 
έχορηγήθησαν από διαφόρους κατά καιρούς Σουλτάνους. Εντός τοΰ 
περιβόλου του τζαμίου τούτου ήτο καί τις λιθόκτιστος καί μολυβδο- 
σκεπός οκτάγωνος οικοδομή, χρησιμοποιούμενη ώς άσυλυν των φρε
νοβλαβών.

’Ολίγον πέραν τοΰ μεγάλου καί πλουσίου τούτου τζαμίου ήσαν 
καί τά παλαιά ανάκτορα των Σουλτάνων.

Καί άλλο μικρόν προάστειον ή μάλλον χωρίον υπήρχε, κείμενον 
Β.Α. των άναφερθέντων, δνομαζόμενον Σαρήκ-Μεϊδάν. Οί κάτοικοι 
αυτού Τούρκοι καί "Ελληνες ήσαν γεωργοί καί ποιμένες. Ε κεί δεν 
υπήρχε Οχολεϊον διά τους χριστιανόπαιδας καί όλίγιστοι έξ αυτών έ- 
φοίτων εις τά εν Ίλδιριμίφ Εκπαιδευτήρια. Μέ τάς όλίγας γραμματι- 
κάς των γνώσεις έπεδίωκον νά προσληφθώσιν εις τά παντοπωλεία 
των εγκατεστημένων εις τά προάστειον εκείνο 'Ελλήνων παντοπωλών, 
οί όποιοι ήσκουν καί άλλα παρεμφερή επαγγέλματα, ώς τοΰ κρεοπώ
λου, τοΰ καπήλου καί ίδίι.ος αγοραστού σιτηρών, δερμάτων ζώων κλπ. 
Οί τοιοΰτοι ελέγοντο τουρκιστί κήρ-μπακαλή ήτοι, παντοπώλαι τής 
υπαίθρου χώρας, άποκομίζοντες οχι μικρά κέρδη. Είναι συνηθέστα- 
τον τό επάγγελμα τούτο των κυρ-μπαχαλη—παντοπωλών τής υπαί
θρου χώρας, τό όποιον ήσκεΐτο από ομογενείς παντοπώλας. Ουτοι εΐ- 
χον τά παντοπωλεία τυ>ν εις τά άκραΐα σημεία τών προαστείων καί 
επί τών κεντρικών δρόμων, όπόθεν οί γεωργοί τών πέριζ χωρίων εϊσ- 
ήρχοντο εις την πόλιν περί τάς απογευματινός ώρας τών Κυριακών
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συνήθως κατά τό φθινόπωρου, μετακομ,ίζοντες με τάς βοϊδάμαξάς 
τοϊν διάφορα δημητριακά, όσπρια, τυρία, βοΰτυρον, αυγά, όρνιθας κλπ. 
ή καυσόξυλα, ξυλάνθρακας κλπ. Πολλά εξ αυτών ήγόραζον οί ώς 
άνω παντοπώλαι μέ τιμάς μέτριας καί λογικάς άποφεύγοντες τον 
συναγωνισμόν. ’Ακολούθως οί παντοπώλαι μέ άνάλογον κέρδος 
προσέφερον τά αγοραζόμενα εις τούς πελότας των καί ούτω ή αφθο
νία καί εύθηνία ικανοποιεί ολους καί ή διαβίοϊσις των Άδριανουπο- 
λιτών εύπορων καί επαγγελματιών εύρίσκετο σε πλήρη ίσορρόπησιν 
χωρίς νά έ'χη τις την μέριμναν διά την ζω άρχει αν καί διατροφήν.

Εις τό ποοάστειον εκείνο προ 50 περίπου ετών ίερεύς πολυμή
χανος ιδρυσεν ναΐσκον καί έκαρπούτο τών προσόδων αυτού. ?Ητο 
πνεύμα άνήσυχον καί ανυπότακτου καί άναλόγως το>ν περιστάσεων 
άπέκλινεν άλλοτε προς την *1. Μητρόπολιν Άδριανουπόλεως, άλλοτε 
δε προς τούς σχισματικούς βουλγάρους- Ούδεμία όμως εκκλησιαστική 
’Αρχή, έκρινε πρέπον νά έπέμβη, έφ* όσον έπρόκειτο περί δλιγαρίθμων 
οπαδών τού προαστείου εκείνου, έκ τών οποίων πολλοί περιεφρόνουν 
τον άλλοπρόσσαλλον Παπά Σπυρίδωνα, τού οποίου ή δράσις σύν τμ> 
χρόνφ τελείοος παρήκμασε,

Συγχρόνως μέ την γενομένην μεταρρύθμισιν τών αλληλοδιδακτι
κών σχολείων τού ’Άστεως καί τών προαστείων Ίλδιριμίου, μετερ- 
ρύθμισαν καί τά άλλα προάστεια Κίρισχανέ καί Κιγικίου τά αλλη
λοδιδακτικά σχολεία εις ’ Αστικά Σχολεία, αλλά μέ τέσσαρας μόνον τά' 
ξεις καί διά τούτο ώνομ.άζοντο ταύτα μάλλον τετράτακτα δημοτικά 
οχολεΐα, τών οποίων οί απόφοιτοι, μ,ετέβαινι.ν άν ήθελον καί κατε- 
τάσσοντο εις τό έξάτακτον ΙΙρότυπον’Αστικόν Σχολείου εν τώ Ά στει.

Αί παλαιαί. μεγάλαι αΐθουσαι τών άλληλοδιδακτικών διά σανιδω
μάτων έχοϊρίσθησαν εις μικοοτέρας δύο αίθούσας διά νά δύνανται ο[ 
δύο διδάσκαλοι νά διδάσκουν συνδιδακτικώς 6 μέν εις τούς μαθητάς 
τής Α' καί Β' τάξεων, ό δέ έτερος τούς τής Γ' καί Δ' τάξτως σύμφοϊ- 
να μέ τά προγράμματα τών διτάξιων λεγομένων δημοτικών σχολείων. 
Τό αυτό εγίνετο καί εις τό εν Κούμ-μαχαλέ μονοτάξιον δημοτικόν 
σχολειον διά τάς δύο κατωτέρας τάξεις Λ' καί Βλ

Παρθεναγωγεία

Παρόμοιαι οϊκονομίαι έγίνοντο καί διά τά παρθεναγωγεία 
τών προαστείων, τών οποίων πολλαί μαθήτριαι συνεπλήρουν τάς 
σπουδάς. ττον εις τό Κεντρικήν έν τώ ’Ά στει Ζάππειον Παρθε
ναγωγείου, τό όποιον είχεν εννέα τάξεις, ήτοι εξ διά τό Άστι-
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κόν αύτοΰ τμήμα καί τρεις διά τάς γυμνασιακός τάξεις, αι όποιαι 
είχον πρόγραμμα μάλλον διδασκαλείου, διότι αι περισσότερα!, μα{h'i- 
τρια ι έπεδίδοντο εις το διδασκαλικόν έργον ώς παρθεναγωγοί ή νηπια
γωγοί εις διαφόρους πόλεις τής Θράκης η καί τής Μακεδονίας, μετα- 
λαμπαδευουσαι οΰτω τά φώτα.τής Ελληνικής μορφοόσεως εις διάφο
ρα κέντρα τών χωρών τούτων.

ΙΊρΟκειμένου περί τής οικοδομής τον Ζαππείου ΙΙαρθεναγωγείου 
σημειώ ενταύθα οτι τυντο έκτίσθη κατά το έτος 1882 επί του χώρον 
οπού άλλοτε υπήρχε τό αλληλοδιδακτικόν σχολειον τον Χρίστου. Το εις 
λίθους οικοδομήσιμοι υλικόν ιταρεχωρήθη παρά του Τουρκικού Κρά
τους εκ τών έξαχθέντων λίθων τών κατεδαφισθέντων τειχών της πό- 
λεως. "Ητο ή οικοδομή αυτή διώροφος, ευπρεπής καί μέ ευρύχωρους 
αίθουσας παραδόσεως ισαρίθμους μέ τάς τάξεις του. Διά τάς δαπάνας 
τής άνεγέρσεως αύτοΰ έχορηγησαν ικανόν χρηματικόν ποσόν οί άεί- 
μνηστοι μεγάλοι Εθνικοί Εύεργέται Ευάγγελος καί Κωνσταντίνος 
Ζάππαι θέσαντες ώς ορον οπιυς αί 14 συνοικίαι τής ’Αδριανου'πόλεοος 
συνεισφέρουν κατ’ έτος άνά 30 Λ. Τ. υπέρ τής συντηρήσεως. Διά τήν 
επιτυχίαν τής συμφωνίας ταύτης τής 'Ελληνικής Κοινότητας Άδρια- 
νουπόλεως μετά τών είρημένων Ε θνικών Ευεργετών συνετέλεσεν ή 
μεσολάβησις τού Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου.

Τό πρότερον λειτουργούν I Ιαρθεναγωγειον εν τή ενορία τοϋ Τί
μιου Προδρόμου κατηργήθη ώς περιττεϋον.

’Ελληνικόν Γνμνάσ ιο ν  ’ Αδριανουπόλεως.

Διά τό άλλοτε Ελληνικόν Σχολειον, τό όποιον ύφίστατο από τών 
μέσων του ΙΣΤ' αιώνας καί περί του οποίου πολλά έγράφησαν παρά 
διαφόρων είς τους τόμους τών «Θρακικών»' ή εν τώ Α'τόμω σελίς 303 
καί εφεξής μελέτη του αειμνήστου Γεωργίου Λαμπουσιάδου καί ή 
έν τφ παραρτήματι του Γ τοΰ τόμου τών «Θρακικών* εν σελίδι 59— 
66 μελέτη τού Τρ. Εύαγγελίδου περί τής Σχολής ’Αδριανουπόλεως καί 
ή έν τώ άρθρω «Αύγιοι Θράκης» τού Κ Άμάντου ώς καί τινες άλλαι 
μελέται ετέρων συμπολιτών μας είναι λίαν διαφωτιστικαί. Θά περιο- 
ρισθώ νά σημειώσω όσα έξ ακοής συνέλεξα παρά γεροντοτέρων καί 
οσα ενθυμούμαι από μνημης νεώτερα γεγονότα άφορώντα τήν από 
τών αρχών τού ΙΘ' αίώνυς έξέλιξιν αυτών.

Τό σχολειον τούτο εύρίσκετο απέναντι τού ί. ναού τής Μητροπό- · 
λείος. Κατ’ άρχάς ήτο ξύλινη μονώροφος·οίκοδομή μέ τέσσαρας αίθου
σας παραδόσεων, ισαρίθμους τών τάξεων αυτού καί μέ έ'τερα δύο δω
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μάτια εκ των οποίων το εν έχρησιμοποιειτο ώς διευθυντηρίου καί τό 
έ'τερον ώς γραφεΐον τής Κεντρικής επί τής Έκπαιδεόσεως Εφορίας. 
Σημειωτέου οτι κατά τό έτος 1877 ή Κεντρική επί τής Εκπαιδευτικής 
Εφορία επί τής παλαιάς ξυλοκτίστου οικοδομής προσέθεσε καί δεύτε
ρον όροφον. Ά λλ ’ ή οικοδομή ολόκληρος νύκτα τινά του 1878 έγινε 
παρανάλωμα τοΰ πυρός εκ τυχαίας άναφλέξεως εκ των εν τω ύπογείφ 
φυλασσόμενων ροκανιδίων. ’Ήδη c/.jto τής εποχής τοΰ Κριμαϊκού πο
λέμου έφερε τήν ονομασίαν Σχολαρχείου με σχολάρχην των επί ε ί
κοσι πέντε καί πλέον έτη διευθυνοντα Γεώργιον Λογοθετίδην, έχοντα 
καί άλλους 3 — 4 συνδι δασκάλους. Αί τέσσαρες τάξεις τοΰ Σχολείου 
τούτου ειχον ικανόν αριθμόν μαθητών, έν άντιθέσει προς τους πα- 
λαιοτέρους χρόνους, καθ’ οΰς οί μαθηταί ήσαν όλίγιστοι, διδασκόμε
νοι υπό ενός μόνου κατά τό πλεΐστον σοφού διδασκάλου όλα τά εγ
κύκλια καί ανώτερα μαθήματα, φιλολογίας φιλοσοφίας μαθηματικών 
κλπ. Τον είρημένον Γ Λογοθετίδην διεδέχθη ό Ιωάννης Βεργάδης 
κατά τά έτη 1877 — 78, οπότε τό ξυλόκτιστον Ελληνικόν Σχολεϊον 
έκάη ώς ανωτέρω έλέχθη.

Τά μαθήματα όμως εσυνεχίσθησαν αφού έστεγάσθησαν οί μαθη
ταί εις τάς αίθουσας τού ιδιοκτήτου κτιρίου τοΰ Φιλολογικού Συλλόγου. 
’Αλλά καί ή άνοικοδόμ,ησις τού άποτες)ρωθέντος σχολείου δεν έβρά- 
δυνε, διότι διά κοινής συνεισφορά; των πολιτών πάσης τάξεως καί των 
ταμείων τής Δημογεροντίας, τής Κεντρικής Εφορείας, τού Φιλολογι- 
κού Συλλόγου, τών ί. Τ κκλησιών καί των συντεχνιών συνηθροίσθη 
ικανόν χρηματικόν ποσόν. Μετεκληθη εκ Κωνσταντινουπόλεως ό άρχι- 
τέκτων Κ. Δημάδης καί έτέθη πανηγυρικώς ό θεμέλιος λίθος. Άνη- 
γέρθη δι.(όροφος μεγάλη οικοδομή μέ ευρύχωρου υπόγειον καί όλα συν- 
ετελέσθησαν εντός σχετικώς μικρού χρόνου: Έπί τής προμετοοπίδος 
τού κτιρίου έτέθη μαρμάρινη πλάξ μέ τήν επιγραφήν «Ελληνικόν 
Γυμνάσιου Άδριανουπόλεως». Τον διευθυντήν Ίωάννην Βεργάδην 
δστις καί αργότερα έκ δευτέρου διηΰθυνε τό Γυμνάσιου διεδέχθη δ 
Γεοόργιος Παγίδας καί μετ’ αυτόν διωρίσθη ό Χριστόφορος Σαμαρτζί- 
δης, οπότε κατά τό έτος 18ί>5 άνεκηρύχθη τό Γυμνάσιου τούτο υπό τού 
έν Ά θήναις Πανεπιστημίου ιός ισότιμον πρός τά έν έλευθέρα Έλλάδι 
Ελληνικά Γυμνάσια. Ή  επίσημος αύτη άναγνώρισις παρείχε τό δι
καίωμα εις τούς τελειόφοιτους νά έγγράφοονται εις τό Εθνικόν Πανε
πιστήμιου.

Οί εις τό Γυμνάσιου ’Λδριανουπόλεως εκπαιδευόμενοι νέοι ανά
λογους τής οικονομικής καταστάσεως τών γονέων το)ν, καί τής κλίσεως 
αυτών έπεδίδοντο μετά τήν άπόκτησιν τού απολυτηρίου tojv εις άνω-
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τέρας σπουδάς η ήκολούθουν χό πατρικόν επάγγελμα η και διω- 
ρίζοντο δημοδιδάσκαλοι εις τά δημ.οτικά σχολεία τής πατρίδος των 
είτε εις τάς διαφόρους πόλεις, κωμοπόλεις καί χωρία τής Θράκης. 
’ IIσαν δέ δλοι ούτοι έφωδιασμένοι μέ είδικάς προς τούτο γνώσεις δι
δακτικής, διότι καώ έτος, κατά τάς θερινός διακοπάς έπεσκέπτετο την 
πατρίδα του ο αείμνηστος καθηγητής τής φιλοσοφίας καί παιδαγωγι
κής Χρήστος ΙΙαπαδόπουλος, όστις καθ' ώρισμένας ημέρας καί ώρας 
έδίδασκεν· δωρεάν εις την μεγάλην αίθουσαν τού Γυμνασίου μαθήμα
τα ψυχολογίας καί μεθοδολογίας εις τους τελειόφοιτους· και εις τούς 
δημοδιδασκάλους των πέριξ. Τοιουτοτρόπως οί άκροώμενοι άπέκτων 
τάς αναγκαίας γνώσεις διά τό επάγγελμα τοΰ δημοδιδασκάλου.

Πολλοί έκ των συγχρόνων συμπολιτών μας ενθυμούνται την ιλα
ράν φυσιογνωμίαν τοΰ φιλοπάτριδυς καθηγητοΰ Χρήστου Παπαδοπού- 
λου καί τής εύγενούς συμβίας αυτού Μαριώρας. Καθ’ έκάστην λίαν 
πρωΐ εξήρχοντο πεζή εις μεμακρυσμένους περιπάτους εις τάς πέριξ 
ωραίας καί τερπνός έξοχός καί κατά την επιστροφήν των επεσκέπτον- 
το τον πλησιέστερον ί. ναόν τού προαστείου διά νά παρακολουθήσουν 
τήν έοιθινήν ιεράν ακολουθίαν.

Εις τό Ελληνικόν Γυμνάσιον τής Άδριανουπόλεο)ς έξεπαιδεΰθη 
σαν κατά τό διάστημα τής τελευταίας 4ϋετίας πολλοί εκατοντάδες μα
θητών, έκ των οποίων πολλοί άνεδείχθησαν καλοί επιστήμονες. Τό 
Έκπαιδευτήριον τούτο είχε τό ευτύχημα νά διευθύνηται από διαπρε
πείς Γυμνασιάρχας καί καθηγητάς, Δεν δύναμαι να σημειώσω κατά 
χρονολογικήν σειράν τά ονόματα όλων των Γυμνασιαρχών καί καθη
γητών καί μόνον αναφέρω δσους από μνήμης ενθυμούμαι, τον Ματ
θαίον Παρανίκαν, Εμμανουήλ Δαβίδ, ’Αθανάσιον Φυλακτόν, Δημή- 
τριον Σάρρον, ’Αλέξανδρον Ζουμετΐκον καί τούς καθηγητάς Βασί
λειον Γρηγοριάδην, Κωνσταντίνον Κέκκον, Πολύβιον Λημητριάδην, 
Δημήτριον Βασιλειάδην, Κωνσταντίνον Αποστόλου Πρόκον. Διδά- 
δσκαλος τής γαλλικής ήτο δ συμπολίτης μας φαρμακοποιός Ευστάθιος 
Άργυριάδης.

Μεταξύ τούτων πρέπει νά συγκαταλέξωμεν καί τούς διυρεάν δι- 
δάξαντας εις τό Γυμνάσιον καί Ζάππειον Παρθεναγωγεΐον συμπολίτας 
μας ιατρούς Κωνσταντίνον Δήμησσαν καί τούς αδελφούς ιατρούς 
Ναούμ καί Γεοόργιον Ζουπάν, οί όποιοι άόκνως καί Αφιλοκερδώς έδί- 
δασκον μαθήματα ανθρωπολογίας καί υγιεινής.
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Οικοτροφεία

Μετά τήν έδραίωσιν καί συστηματοποίησιν των έν τη Ελληνική 
Κυινότητι Άδριανουπόλεως δυο εκπαιδευτηρίων τής μέσης έκπαιδεύ- 
σεως τοΰ Γυμνασίου των άρρένων καί του Ζαππείου Παρθεναγωγείου, 
ήρχισαν νά προσέρχωνται καί έγγράφωνται εις αυτά πολλοί μαθηταί 
καί μαθήτριαι εκ διαφόρων πόλεων, κωμοπόλεων και χωρίων τής Θρά
κης. Οΰτω προέκυψεν ή ανάγκη ίδρύσεως Οικοτροφείων καί οί συμπο- 
λίταί μας Θεόδωρος Βαφειάδης καί Κωνσταντίνος Βλαχόπουλος έγκα* 
τέστησαν τά διά τους άρρενας σπουδαστάς ιδιωτικά Οικοτροφεία, ή 
δέ δραστήρια καί ακαταπόνητος διδασκάλισσα τοΰ Ζαππείου κ. ’Ολυμ
πίας Λεμπεριάδου διωργάνωσε το διά τάς μαθήτριας ιδιωτικόν Οίκο- 
τροφεϊύν της.

Προϊόντος τοΰ χρόνου ή Κεντρική ’Εφορεία κατειδε τήν άνάγ' 
κην συστάσεως Κοινοτικού Οικοτροφείου καί έκ των άποθεματικών 
αυτής κεφαλαίων ήγόρασεν εύρύχωρον οικίαν μέ πολλά δωμάτια. Ή  
οικία αυτή ανήκεν. εις τον συμπολίτην μας ’Άγγελον Νικήταν καπνέ- 
μπορον -1·). ’Έγιναν ui δέουσαι διαρρυθμίσεις καί από των αρχών τοΰ 
σχολικού έτους 1890 -91 είσήγοντο οί οίκότροφοι καταβάλλοντες 
τροφεία μέ λογικάς τιμάς. £Η διεΰθυνσις τού καταστήματος τούτου 
άνετίθετο έκάστοτε εις τύν Γυμνασιάρχην καί υύτω ή έπίβλεψις των 
μαθητών από πάσης άπόψεως ήτο καθ’ όλα συστηματική.

Τό ιδιωτικόν Οίκοτροφεΐον τής κ. Όλ. Λεμπεριάδου άφέθη υπό 
τής Κεντρικής ’Εφορείας νά διευθΰνηται υπό τής ιδίας υπό τον όρον 
κατ’ έτος νά ύποβάλλη λεπτομερή έκθεσιν τών πεπραγμένων καί έτσι 
καί τό κατάστημα τούτο εθεωρεΐτο ώς έξαρτώμενον από τήν Κεντρι
κήν Εφορείαν, ήτις δεν έκερδοσκόπει έκ τής έπιχειρήσεως ταύτης καί 
τά προκύπτοντα κέρδη διετίθεντο διά τήν πρ.όσληψιν μαθητών έκ τών 
περιχώρων απόρων μέν, αλλά φιλομαθών, χρηστοήθων καί έπιμελών. 
Έκ τούτων τινές κατέβαλλαν τροφεία ήλαττωμένα, άλλοι δέ είσήγοντο 
δλως δωρεάν. Τό αυτό έγίνετο καί διά τάς μαθητρίας τού Οικοτρο
φείου τών θηλέων.

Ό αείμνηστος Γυμνασιάρχης καί διευθυντής τού Οικοτροφείου 
τών άρρένων Δημ. Σάρρος είχε ρυθμίσει καταλλήλως τήν έσωτερικήν
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1) *0 μεγαλύτερος υιός τοΰ εμπόρου τούτου ’Αλέξανδρος συνομίληκός μου, 
κατά τον Βαλκανικόν πόλεμον ώς εθελοντής τοΰ Βαλκανικού στρατού έλαβε 
μέρος ε’ις διαφόρους μάχας κατά τών Τούρκων καί έπεσε γενναίους υπέρ τοΰ 
μεγαλείου τής πατρίδος μας.
Θ ρ α η  t κ  ά  Ι&  4
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τάξιν τοϋ Καταστήματος καί την εξιοτερικήν εμφάνισιν δλιον των 
μαθητών, οί οποίοι ύπεχρεώθησαν νά έ'χωσιν ομοιόμορφον στολήν 
και πιλίκια με ταινίας κυανόλευκους. Σχεδόν δλοι οι μαθηταί και των 
κατωτέρων σχολείων εφερον την στολήν ταύτην. Τό αυτό έγίνετο και 
διά τάς μαθήτριας δλων σχεδόν των παρθεναγωγείων.

5 Ητο λίαν ενθαρρυντικόν κατά την εποχήν εκείνην νά παρακο
λουθούν οί ομογενείς συμπολΐταί μας εις τούς περιπάτους, εκδρομάς 
καί τά διά τού σιδηροδρόμου ταξίδια εις τάς πλησιόχωρους πόλεις Μα
κράν Γέφυραν (Ούζούν-κιοπρού), Διδυμότειχον, Σουφλί καί Δεδεα- 
γάτς (Άλεξανδρούπολιν) των μαθητών καί μαθητρκΰν μετά τών διευ
θυντών, διδακτικού προσωπικού καί τών μελών τών οικογενειών καί 
συγγενών τών εκδρομέων. Αί παρελάσεις τών μαθητών έγίνοντο εις 
τάς εκδρομάς ταύτας με τάξιν υπό τήν καθοδήγησιν καί παραγγέλματα 
τών γυμναστών διδασκάλων καί 6 ενθουσιασμός δλων ήτο ακράτητος- 
Μηδ* αυτοί οί σύνοικοι αλλοεθνείς’ εμενον ασυγκίνητοι καί αί Κρατι- 
καί Άρχαί ούδέν προέβαλλον έμπόδιον αφού καί ή αστυνομική δύναμις 
άνελάμβανε τήν τήρησιν τής τάξεως. Ό αείμνηστος Γυμνασιάρχης ’Α
λέξανδρος Ζουμετϊκος, ώς διευθυντής τού Οικοτροφείου, συνετέλεσε 
κατά πολύ διά τήν πρόοδον τού ιδρύματος. Ούτος μάλλον άπέβλεπεν 
εις τήν διαπαιδαγώγησιν καί μόρφωσιν τού χαρακτήρας τών νέων καί 
έδιδε πάντοτε εις αυτούς τάς καταλλήλους νουθεσίας καί σοφάς συμ- 
βουλάς του.—"Ολοι οί διατελέσαντες κατά τήν εποχήν εκείνην μαθη- 
ταί τού Γυμνασίου μέ συγκίνησιν αναφέρουν καί μακαρίζουν τήν εύ- 
γενή ψυχήν τού σοφού εκείνου άνδρός. Βραδύτερον εκρίθη εύλογος 
ή οικονομική ένίσχυσις τών Οίκοτροφείιον προς εισαγωγήν εις αυτά 
απόρων καί επιμελών μαθητών καί έν συνεννοησει τού Μητροπολίτου 
καί Προξένου παρείχετο τό άνάλογον επίδομα, τό όποιον καί μετά τήν 
κατάργησιν τού Οικοτροφείου τών άρρένιον μετά τούς Βαλκακανικούς 
πολέμους εδίδετο εις τήν Δημογεροντίαν, ήτις έφρόντιζε διά τήν χρη- 
σιμοποίησιν αυτού πάντοτε υπέρ τού αυτού ιερού σκοπού.

Μ αθητ ικ ά  αναα ίτια .

ΦιλογενεΤς καί φιλάνθρωποι Άδριανουπολΐται εξ ιδίας πρωτο
βουλίας εσχημάτισαν ανεξάρτητον Επιτροπήν, ή οποία μέ εβδομα
διαίας συνεισφοράς τών συμπολιτών συνήθροισεν ικανόν ποσόν καί 
έγκατέστησεν εις όλα τά σχολεία άμφοτέρων τών φύλων τού ’Άστεως 
καί τών προαστείων συσσίτια διά τούς απόρους μαθητάς. Τό έδεσμα- 
τολόγιον ήτο άπλούν, άλλ’ επαρκές καί υγιεινόν. Προσεφέρετο καθ’
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εκάστην άνά εν γεύμα μέ θερμόν καί καλώς μαγειρευμένον φαγητόν 
μέ κρέας ή ψάρι ή λαχανικά η όσπρια καί μέ ικανοποιητικήν ποσότητα 
άρτου. Διά νά μη θίγηται ή φιλοτιμία των απόρων μαθητών εχορη- 
γεΐτο τροφή καί εις εύπορούς μαθητάς, τών οποίων οι γονείς κρυφίως 
κατέβαλλον τό τίμημα εις το ταμεΐον τοϋ συσσιτίου. ’Άλλως τε κατά 
τήν εποχήν εκείνην τής εύθηνίας ή διατροφή καί εν γένει ή ζωή ήχο 
εύκολωτάτη.

Καί οι συνεισφέροντες τάς προαιρετικός συνδρομάς των πάσης 
τάξεως Άδριανουπολΐται, ιδίως οι άσκοΰντες αστικά επαγγέλματα 
προσέφερον προθΰμως καί μέ συγκίνησιν τον οβολόν των.

Πολλοί ομογενείς παρεκτός τής τακτικής συνδρομής προσέφερον 
καί διάφορα τρόφιμα. Οΰτω ή συντεχνία τών κρεοπωλών εστελλε 
πολλάκις ολόκληρα έσφαγμένα ζώα μικρά ή μεγάλα. Οΐ ίχθυοπώλαΐ 
ψάρια τών ποταμών ή καί θαλάσσια από τό Δεδεαγάτς. ^ Οί έμποροι 
προσέφερον εις είδος ελαίας καί ελαιόλαδον, οί παντοπώλαι όσπρια, 
ζυμαρικά καί ρύζι, οί αρτοποιοί ψωμία, οί τυροκόμοι καί γαλακτοπώ- 
λαι τυρί άσπρο (φέτα) ή κασέρι καί βούτυρον καί γάλα ή γιαοΰρτην 
καί ριζόγαλον κατά τήν εποχήν καί οί λαχανοκηπουροί λαχανικά καί 
όπωρίκά. 'Η αγαθοεργία ένηργείτο εν κρυπτφ καί θά ήτο ανευλαβές 
νά αναγράψω τά ονόματα άποθανόντων ή ζώντων συμπολιτών μας.

’Αλλά καί διά τον φιλάνθρωπον τούτον σκοπόν κατωρθώθη νά 
παρέχηται εις τήν Επιτροπήν καλόν επίδομα χορηγοΰμενον διά τοΰ 
Μητροπολίτου παρά τοϋ Ελληνικού Προξενείου,

Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Α

Φιλόπτωχος * Αδελφότης.

Ά πύ τοϋ έτους 1889 ίδρυθη υπό φιλεύσπλαχνων καί φιλελεημόνων 
κατοίκων τοϋ "Αστεως ή Φιλόπτωχος ’Αδελφότης, τής οποίας σκοπός 
ήτο ή παροχή βοηθημάτων εις οίκονομικώς πασχοΰσας οικογένειας καί 
ιδία εις χήρας καί ορφανά, μή δυναμένας νά τείνιοσι έπαίτιδα χεΐρα. 
Τό σωματεΐον είχε τό Διοικητικόν Συμβοϋλιόν του, έκλεγόμενον άπο 
τά συγκροτοϋντα τήν ’Αδελφότητα μέλη. Τακτικούς πόρους είχε τάς 1

1) Κάτοικός τις τοϋ Δεδεαγάτς είχεν άποστείλει μεγάλην ποσότητα φρέ
σκων γαρίδων διά «νά φάγουν δλα τά άπορα παιδιά τής πατρίδος του τό σπά
νιον τοϋτο καί ίσως άγνωστον φαγητόν».
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μηνιαίας εισφοράς των μελών. Ή σαν δέ αί συνεισφορά), αύται προαι
ρετικά! και κατεβάλλοντο εις τον έμμισθον είσπράκτορα. Τό Δ. Σ. 
άπηρτίζετο εξ οκτώ μελών, εκλεγόμενων κατ’ έτος εν γενική συνελεϋ- 
σει καί συνεδρίαζε καθ’ εβδομάδα εις γραφειον, ευρισκόμενον εις τό 
άρχονταρήκι τοϋ ί ναοϋ της Μητροπόλεως.

Έτηροϋντο τακτικά λογιστικά βιβλία των εισπράξεων καί βοηθη- 
θημάτων ή καί άλλων εκτάκτων δαπανών. Αί βοηθουμεναι οίκογέ- 
νειαι άπετείνοντο προς τό Δ. Σ. δΓ αίτήσεώς των η υπεδεικνυοντο υπό 
τών μελών τής ’Αδελφότητος ή τής Δημογεροντίας. Καθ’ εξαμηνίαν 
έστέλλοντο εις τάς Έπιτροπάς τών ί. ναών έντυπα δελτία με διαφό
ρους σχετικάς ερωτήσεις προς λήψιν πληροφοριών. Τά δελτία ταϋτα 
επεστρέφοντο συμπεπληρωμένα υπό τών Επιτρόπων καί εφημερίων 
περί τής οικονομικής καταστάσεως τών βοηθουμένων οικογενειών καί 
ουτω κατηρτίζετο ο επί τοΰτφ κατάλογος. Κατ’ άρχάς ή δράσις τής 
Φ. Α. περιωρίζετο διά τάς έν τφ άστει πτωχάς οικογένειας αλλά όταν 
κατόπιν τό Ταμεΐον άπέκτησεν άνθηρότητα, λόγιο εκτάκτων δωρεών, 
έπεξετάθη ή ευεργετική αύτοϋ δράσις καί εις τάς εις τά προάστεια 
πτωχάς οικογένειας. Οΐ φιλότιμοι κάτοικοι τών προαστείων αυθορμή
τους ενεγράφησαν εις τους καταλόγους τών συνεισφορών καί προθυμως 
εδιδον τάς δέουσας πληροφορίας διά την κατάστασιν τών άπόριυν ενο
ριτών των. Παρεκτός τών τακτικών τούτων βοηθημάτων ή Φ. Α. έδιδε 
βοηθήματα δι’ οδοιπορικά έξοδα τυχόν διερχομένων εκ τής πύλεως 
άναξιοπαθουντων ταξιδιωτών. Τοϋτο έγίνετο τή υποδείξει τής Δημο
γεροντίας. Ενίοτε κατεβάλλοντο καί αί δαπάναι διά κηδείας απόρων. 
Ή  Φ. Α. δεν έπεδίωξε νά ζητήση επιδόματα έφ’ δσον τό ταμεΐον της 
ειχεν οικονομικήν επάρκειαν προερχομενην από την καλήν διαχείρισιν 
τοϋ Δ. Σ·, τό όποιον κατ’ έτος έν Γενική Συνελεΰσει. τών συνδρομη
τών— μελών έδιδε λόγον τών πράξεοόν του καί ό έλεγχος τών λογα
ριασμών ΰπεβάλλετο εις την έγκρισιν τής Δημογεροντίας, ήτις διώρι- 
ζεν έκάστοτε τριμελή εξελεγκτικήν ’Επιτροπήν, ήτις εξήλεγχε τά λογι
στικά βιβλία τών Επιτροπών τών ί. ’Εκκλησιών ’Άστεως καί προα
στείων, τοϋ Ταμείου Ελέους κλπ. πλήν τοϋ Φιλ. Συλλόγου, οΰτινος ή 
δράσις ήτο ανεξάρτητος.

Ταμεΐον *Ελέους.

Ύπό την επωνυμίαν ταΰτην είργάζετο από πολλών ετών, ’ίσους 
από τών αρχών τοϋ ΙΖ' αίώνος, ίδρυμά τι με τον σκοπόν νά έξοικονο- 
μή τάς άνάγκας τών έκθετων νηπίων, τά οποία συνήθως άνευρίσκον-



το εις τά πρόθυρα των Εκκλησιών. Πόρους τό Ταμεΐον τοϋτο είχε 
ώρισμένας συνεισφοράς τών Συντεχνιών, αί όποϊαι κατ’ έθος παλαιόν ■ 
ειχον αναθέσει το καθήκον τοϋτο εις την Συντεχνίαν τών Μποζματζί- 
5ων *·) (έπιδιορθωτών παλαιών λαϊκών ενδυμάτων συνήθως μαλλίνωνή 
'Η συντεχνία αυτή ανέθετε την φροντίδα μισθοδοτήσεως τροφών (πα
ραμανών) εις δύο αυτής εντίμους συντεχνίτας, οί όποιοι εν συνεργα
σία μετά του Ταμείου τής ι. Εκκλησίας τής Μητροπόλεως, έφρόντι- 
ζον διά την διατροφήν τών εκθέτων, τά όποια ετοποθέτουν κατόπιν 
εις καλάς τινας οικογένειας καί τινα υιοθετούντο παρ’ αυτών.

Όρφανοτροφεΐον συστηματικόν εις τήν *Ελλ. Κοινότητα τής Ά - 
δριανουπόλεως δεν υπήρχε και αν ενίοτε προέκυπτε περίπτωσις τις ορ- 
φανίας απόρων παιδιών, ή μέριμνα τών ενοριτών εξοικονομεί τήν ά- 
άνάγκην ταΰτην δώ οίουδήποτε τρόπου εξεύρισκε κατάλληλον. Εις εκ
τάκτους καί σπανίας περιστάσεις καί ή Δημογεροντία ένήργει φιλαν- 
θράιπως καί κυρίως πρύς περίσωσιν τυχόν ορφανικών περιουσιών. Διω- 
ρίζετο τότε έντιμος διαχειριστής τής ακινήτου περιουσίας, κατετίθεντο 
τά χρήμ,ατα καί τά τυχόν πολότιμα κοσμήματα εις τό Ταμειον τής 
Δημογεροντίας καί εις ίδιαίτέραν μερίδα τών λογιστικών βιβλίων εγί- 
νετο κατ’ έτος ό υπολογισμός τόκου (μέ καλόν επιτόκων, συνήθχος 
12 ο)ο έτησίως) καί όταν οί ορφανοί έφθανον εις τήν νόμιμον ηλικίαν 
άνελάμβανον τήν έκ τών γονέων των κληρονομίαν.

Συνήθως ή μόρφωσις τών ορφανών έγίνετο από τους πλησιεστέ- 
ρομς συγγενείς, αλλά πάντοτε ή Δημογεροντία ήσκει τήν εποπτείαν 
επ’ αυτών. 'Όλαι αϊ περιπτώσεις αυται κυρίως εξοικονομούντο εφ’ 
οσον ή έντιμότης καί ή ευσέβεια διέκρινε τους πολίτας πάσης τάξεεος.

° Αδελφότης Κνριών.

Παόαλλήλιος προς τήν δράσιν τών ώς άνω φιλεκπαιδευτικών καί 
φιλανθρωπικών Σωματείων κατά τήν τελευταίαν προ τής έκκενώσεως 
Ά . Θράκης υπό τών 'Ελλήνων πολλαί φιλοπρόοδοι καί φιλόμ,ουσοι κυ- 
ρίαι τοϋ ’Αστείος ίδρυσαν ’Αδελφότητα μέ τύν πολυμερή σκοπόν τού 
νά συντρέχωσιν εις τάς άνάγκας τών πτωχών οικογενειών διά νά προά- 
γωνται αυται πνευματικώς καί οίκονομ.ικώς. 'Η ’Αδελφότης αϋτη τών 1
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1) Ή  συντεχνία αυτή ήτο εξυπηρετική καί εις τήν περίπτωσιν τών κηδειών 
διαφόρων πολιτών, αλλά περί τούτων θά έκτεθώσι κατωτέρω λεπτομέρειαι εις 
τό ειδικόν περί συντεχνιών κεφάλαιον.
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Κυριών εκ των τακτικών συνδρομών τών μελών αυτής καί εξ άλλων 
δωρεών συνετήρει to έν τώ 'Λστει Κεντρικόν Νηπιαγιογεΐον, τό όποιον, 
ώς ανωτέρω έλέχθη, έπεβλέπετο πρότερον υπό τοΰ Φι.λεκπαιδευτικσΰ 
Συλλόγου. Οΰτω ο Φ. Σ. άνεκουφίσθη κατά τι από την δαπάνην αυ
τήν, καί άπερισπάστιος εαρρόντιζε διά την συντήρησιν του Ροδοκανα- 
κείου Σχολείου εν Ίλδιμιρίφ καί τοΰ νηπιαγωγείου έν Γενή-Ίμαρέτ. 
Μέ την ευγενή φιλοπρόοδον άμιλλαν τής ’Αδελφότητος τών Κυριών 
ίδρΰθη καί έργαστήριον ή μάλλον Σχολεϊον Ραπτικής τοΰ οποίου ή 
διεΰθυνσις άνετέθη εις καλλιτέχνιδα ράπτριαν, ή οποία έδίδασκε την 
κοπτικήν καί ραπτικήν. Άτυχώς τοΰ έργαστηρίου-σχολείου τοΰτου ή 
ζωή ήτο βραχυχρόνιος, διότι μετά δυο ετών λειτουργίαν διέκοι^ε τάς 
εργασίας του έφ’ όσον δεν κατωρθιοθη ή προσέλευσις ίκανοΰ άριθμοΰ 
μαθητριών. ’Ακολούθως ή μέριμνα τής ’Αδελφότητος ταΰτης εφιλοδό- 
ξησε, μετά την μεγάλην πυρκαϊάν τοΰ 1905 νά έπισκευάση την πυρ- 
ποληθεΐσαν ί. ’Εκκλησίαν τοΰ Χριστοΰ. "Αλλά καί εις την έπιχείρησίν 
της ταΰτην προσέκοψε κατά πολλών καί ανυπερβλήτων εμποδίων καί 
επί τέλους ήρκέσθη νά συντηρή μικρόν παρεκκλήσιον τοΰ είρημένου 
ί, ναοΰ, εις τό όποιον κατά παλαιάν συνήθειαν τών ευλαβών χριστια
νών τοΰ ’Άστεως συνήρχονιο κατά πάσαν Δευτέραν πολλοί προσκυνη- 
ταί άνδρες καί γυναίκες παρακολουθοΰντες την εωθινήν ιεροτελεστίαν 
χωρίς νά τελήται καί ή θεία λειτουργία, μή δοθείσης τής επί τοΰτψ 
άδειας τών. αρμοδίων εκκλησιαστικών ’Αρχών, έφ" όσον προηγήθη ή 
σχετική άδεια εις τον ί. ναόν τής Παναγίας Κολυκαραίας.

Οΰτιο ή δράσις τής Αδελφότητος τών Κυριών υπήρξε περιωρι- 
σμένη, άλλ’ ή φιλοπρόοδος ένεργητικότης τών μελών αυτής έξηκολοΰ- 
θει νά παραμένη ακατάβλητος καί ακέραια. Τό Διοικητικόν Συμβου
λών αυτής έμερίμνα διά τήν παροχήν διυρεάν ενδυμάτων καί υποδη
μάτων εις τους απόρους μαθητάς καί μαθήτριας τών σχολείων τής δη
μοτικής έκπαιδεΰσεως τοΰ "Αστείος καί τών Προαστείων. 'II διανομή 
τών ειδών τούτων εγίνετο κατά τά.ς παραμονάς τών Χριστουγέννων 
καί τοΰ Πάσχα.

Δεν πρέπει νά παραλειφθή ότι καί ή ’Αδελφότης αυτή ήκολοχίθει 
τό παράδειγμα τών άλλων Σωματείων δι’ όσον αφορά τον κανονισμόν, 
καί τον έλεγχον τής διαχειρήσεώς της.

’Αδελφότητες τών ΙΤροοοτείων.

Πρέπει νά σημειοοθή ότι καί τά προάστεια ειχον τάς ’Αδελφότη
τας των, τών οποίων οι κανονισμοί προέβλεπον τήν έποπτείαν τών
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σχολείων έξυπηρετούσαι εμμέσως την Κεντρικήν επί τής εκπαιδεύσεως 
Εφορείαν καί συνεργαζομεναι μετά των Επιτρόπων των ί. Εκκλη
σιών διά τάς φιλανθρωπικά; επικουρίας των άπόριον οικογενειών. 
Περί τής δράσεως τα>ν ’Αδελφοτήτων τούτων έσημείωσα σύντομα τινα 
εις τό κεφάλαιον περί των ί. ναών. Αί Αδελφότητες αύται εφρόντιζον 
μέ διαλέξεις διδακτικός νά διαφοοτίζουν τους άκροατάς επί διαφόρων 
θεμάτων χρησίμων. Άπεκλείοντο αί θρησκευτικαί καί. πολιτικαί συ
ζητήσεις.'Ως ρήτορες έχρησίμευον οί διδάσκαλοι καί άλλοι λόγιοι προσ
καλούμενοι από τό ’Άστυ. Αί όνομασίαι των ’Αδελφοτήτων τούτων 
ήσαν «'Ομόνοια» του Ίλδιριμίου, « ’Αγάπη» τοϋ Κιγικίου, «Πρόοδος» 
του Κιρισχανά καί «Ειρήνη» τού Κούμ-Μαχαλέ. Οί κανονισμοί δλων 
ήσαν σχεδόν ομοιόμορφοι, αί άρχαιρεσίαι έγένοντο επίσης διά μυστικής 
•ψήφου των μελών καί ή τήρησις των λογιστικών βιβλίοσν καί ό έλεγχος 
τής διαχειρίσεο^ς έγίνετο μέ τάξιν καί ακρίβειαν* έν γένει επεκράτει 
πάντοτε κοσμιότης καί ευπρέπεια χωρίς νά λείπη καί ή άντιπολίτευσις. 
Αί κατ’ εναλλαγήν διαδοχαί δεν προήρχοντο από εχθρότητας ατομι
κός αλλά μάλλον από τήν άντίληψιν τοΰ νά εισαγάγουν καί εφαρμό
σουν προοδευτικούς έκάστοτε νεωτερισμούς. 'Η άμιλλα αυτή ήτο μάλ
λον ωφέλιμος καί συντελεστική διά τήν πρόοδον. Αί άστυνομικαί Άρ- 
χαί παρηκολούθουν τήν κίνησιν τών Ελληνορθόδοξων απλώς προς 
τήρησιν τής τάξεως από τυχόν παρεκτρεπομ.ένιυν καί ευέξαπτων νεα
νίσκων. ’Αλλά τά επεισόδια ταϋτα ήσαν.σπανιιοτατα.

Μόνη ένδεχομένη προστριβή ϊσως προεκαλεϊτο από μέρους αμα
θών τινο)ν αλλοεθνών ετεροδόξων κατοίκων τών προαστείων.

3Αδελφόχης «’ Ορθοδοξία»

Δύο ή τρία έτη προ τής ανταλλαγής, φιλοπρόοδοί τινες, εκ θρη
σκευτικών ελατηρίων όρμώμενοι, συνέπηξαν τήν ’Αδελφότητα «’Ορ
θοδοξία».

Ό αρχικός σκοπός κατά τον κανονισμόν αυτής ήτο νά τηρήται ή 
Κυριακή αργία από όλους τούς παντοπώλας καί λοιπούς πα>λητάς τρο
φίμων έφ’ όσον κατά επικρατούσαν πρύ ετών συνήθειαν μετά τήν θ ε ί
οι λ' λειτουργίαν κατά τάς Κυριάκός καί άλλας μεγάλας έορτάς οί παν- 
τοπώλαι ειχον ήμιάνοικτα τά παντοπιολεια των επί 2—3 ώρας καί 
κατόπιν έπήρχετο μεσημβρινή τις αργία διάρκειας 3—4 ωρών άναλό- 
γως τής εποχής καί πάλιν περί τό δειλινόν ήνοιγον τά καταστήματά 
τα>ν.

Τό έθιμον τούτο έφρόντισεν ή « ’Ορθοδοξία» νά κατάργηση καί



64 f  Γ. Κωνστανπνίδου

διά διαφόρων προτροπών και υποδείξεων, τάς οποίας όιενήργουν τά 
μέλη τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου τής Αδελφότητος. "Έτσι κατεορθεό- 
θη συν τω χρόνεο νά έκριζωθή εν μέρει ή πα-λαιά συνήθεια, καθόσον 
πρείιτοι προσχωρήσαντες ή σαν οί υπάλληλοι καί οι μ,άλλον έπιμένον- 
τες εις τό παλαιόν καθεστεος ήσαν ολίγοι έργοδόται, οί οποίοι πρυσε- 
πάθουν νά ανατάξουν άρνησιν, φοβούμενοι μ ήπιος παραβλαερθεΰσι.ν τά 
συμφέροντα των. ’Ακολούθως ή ’Αδελφότης άπεφάσισε νά έπεκτείνη 
την φιλόθρησκον δράσίν της καί προσέλαβεν ιεροκήρυκα κληρικόν θ ε 
ολόγον, οστις προέβαινεν εις την από τοΰ άμβωνος διδασκαλίαν μετα- 
βαίνεον εκ περιτροπή; εις τους ί. ναούς τοΰ ’Άστεως καί των προα- 
στείεον. 'Η δράσις τής ’Αδελφότητος ύπήρξεν όλιγοχρόνιος συνεπείεε 
των άναφερθέντεον γεγονότων τής εξόδου μας από την Άδρ]πολιν' 
αλλά δεν υπήρξε καί τελεσφόρος ή μάλλον έναυάγησε, διότι οί 
ίδρΰσαντες αυτήν έξ ύπερβάλλοντος ζήλου καί έκ των λαϊκεΤιν στρεο- 
μάτων προερχόμενοι δεν ένήργησαν μετθοδικεΰς καί ούτε προσέ- 
τρεξαν είς την πνευματικήν συνεργασίαν μετά των κληρικό)ν άλλ ’ ε- 
σπευσαν αμέσως νά είσειγ άγουν καινά δαιμόνια προσπαθήσαντες \'ά 
εκριζώσουν παλαιά έθιμα. Οί ανατιθέμενοι ευθύς εξ αρχής εξενίσθη- 
σαν εκ τής επωνυμίας «Άδελερότης ’Ορθοδοξία». Διηρωτεΰντο [ίήπιος 
οί άλλοι συμπολΐταί μας δεν είναι ορθόδοξοι καί μόνον οί συγκροτοΰν- 
τες τήν Άδελερότητα έχουν τό προνόμιον τής «’Ορθοδοξίας» ; Δεν δύ- 
ναταί τις ν ’ άποδώση μομφήν είς τούς άντιπράττοντας καί νά χαρα
κτηρίση αυτούς ώς κακεντρεχείς* βέβαιον είνε ότι τινές φιλοχρήματοι, 
ίδίεος παντοπεολαι των προαστείεον άντενήργουν διότι ειχον συμφέρον 
νά έχουν τάς μεταμεσημβρινός εύρας τεον Κυριακών ανοικτά τά παν
τοπωλεία τεον, διότι κατ’ εκείνην τήν έυραν κατέερθανον οί χωρικοί 
με τάς βεοδαμείξεες καί τά υποζύγιά τεον μέ διάφορα είδη τροφίμων, 
τά όποια έσπευδαν νά πωλήσουν άφ’ εσπέρας διά νά είναι ελεύθεροι 
τήν πρωίαν τής Δευτέρας νά πεολήσουν τά καυσόξυλα ή ξυλάνθρακας 
καί τά φορτία τεον σιτηρών των είς τούς ειδικούς εμπόρους ή τούς 
οϊκογενειάρχας, οί οποίοι έφρόντιζον εγκαίρως νά προμηθευθώσι τήν 
διά τον χειμώνα καύσιμων ύλην καί δ,τι χρήσιμον ειχον προ; πώληση' 
οί άγρύται. Πολλοί μάλιστα γεεοργοί έσπευδαν έγκαίρεος νά προφθά- 
σουν είς τήν ζωαγοράν (’Άτ-Παζάρ) διά νά πεολήσουν ή αγοράσουν ή 
άνταλλείξουν τά κτήνη των. Ή  ζεοαγορά άρχιζε ν από τάς πρεοϊνάς 
εύρας καί έπαυε περί ώραν 2 ή ο μ,μ.

Οί άπαρτίζοντες τύ Διοικητικόν Συμβούλιον «τής ’Ορθοδοξίας» 
έζήτησαν πάρει τοΰ Μητροπολίτου τήν έπέμβασιν τής’Εκκλησιαστικής 
’Αρχής καί δή καί τήν έκδοσιν επιτιμίου είς τούς μή συμμορερουμέ-
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νους. Αλλά τό μέτρον το into ϊσως νά έπέφεοεν άκαιρον σάλον εν τη 
φιλησΰχω Έλληνορθοδόξφ Κοινότητι τής Άδριανουπόλεως καί δεν 
έγινε δεκτόν άλλα  χάριν έξοικονομήσεως τής διαφοράς γνωμών συνε- 
στήθη εις τον ιεροκήρυκα τής Αδελφότητος νά έξακόλουθή τά κη
ρύγματα του, αλλά συγχρόνως ύπεδείχθη εις την « ’Ορθοδοξίαν» νά 
είναι μετριοπαθής άποφευγυυσα τάς άκαίρους διενέξεις καί διαφοράς 
μεταξύ των φιλειρηνικών κατοίκων τής Άδριανουπόλεως. Ουτω άπε- 
φευχθη νά άχθη το ζήτημα τούτο καί εις την κρίσιν τής Δημογερον
τίας, έφ ’ δσον ο Μητροπολίτης έν τώ κυριαρχικά αυτού δικαιώματι 
ειχεν εις χεΐράς του την ποιμαντορικήν ράβδον.

Αί έκτακτοι άγαϋοεργίαι

Κατ’ έθος παλαιόν ό έκάστοτε Μητροπολίτης Άδριανουπόλεως 
δυο εβδομάδας προ των εορτών των Χριστουγγένων καί τοϋ Πάσχα 
έν συνεδριάσει μετά τής Δημογεροντίας κάτήρτιζε κατάλογον τριμε
λών ή διμελών Έπιτάκτων Επιτροπών, αί όποϊαι άπηρτίζοντο από 
έντιμους συμ.πολίτας του ’Άστεως καί των προαστείων διά συλλογήν 
εράνων υπέρ τών απόρων. Καθωρίζοντο τά διαμερίσματα τής αγοράς 
καί τών ένοριών, εις τάς οποίας αί Έπιτροπαί έπρεπε νά περιέλθω- 
σιν. Έφωδιάζοντο με εγκυκλίους του μητροπολίτου. Τό περιεχόμενον 
τών έγκυκλίων ήτο παραινετικήν, προτρεπτικόν καί με ύφος αξιοπρε
πές προέτρεπεν όλους τους χριστιανούς νά προσφέρουν την προαιρε
τικήν συνδρομήν των, ή οποία προωρίζετο διά νά ανακούφιση τούς 
ενδεείς καί έορτάσοκη καί αυτοί τάς μεγάλας έορτάς. "Ολοι οι φιλε- 
λεήμονες έδιδον τήν συνδρομήν αυτών εις τους κομιστάς τής έγκυ- 
κλίου, εΐς τήν οποίαν ά'λλοι μέν ένέγραφον τό όνομά των μέ τό προσ- 
φερθέν ποσόν, άλλοι δέ έκρΰπτοντο μέ τήν λέξιν «Ανώνυμος»

Τά ουτω αθροιζόμενα ποσά κατεβάλλοντο εις τό Ταμεΐον τής 
Δημογεροντίας, ήτις εις επομένην συνεδρίασιν καθώριζε τά χρηματικά 
ποσά, τά όποια έστέλλοντο εις τάς Έπιτροπάς τών ί. ναών διά νά δι- 
ανεμηθώσιν άναλύγως εις τάς απόρους οικογένειας τών ένοριών. Μι
κρόν ποσόν έκρατεϊτο εις τό γραφεΐον τής Δημογεροντίας καί διενέ- 
μ.ετο εις τους ζητούντας βοήθημα άν τυχόν συνέπιπτε νά μή λάβωσι 
τι παρά τών Επιτρόπων.

Αλλά καί εις άλλης τινάς εκτάκους περιστάσεις οί Επίτροποι 
’Εκκλησίας τίνος ειχον τό δικαίωμα κατά τήν ώραν τής θ. λειτουρ- 
έν ήμερα Κυριακή, νά περιφέρωσιν έκτακτον δίσκον διά πάσχουσαν
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οικογένειαν. Ό λειτουργών εφημέριος ΰπεδείκνυε την ανάγκην ταύ- 
την εις τό εκκλησίασμα, to δποΐον προθύμους προσέφερε τον οβολόν 
του. 'Η ελεημοσύνη έτηρεΐτο μυστική. Γνωρίζω καθ ’ όλας τας λεπτο
μέρειας τάς κατά τον τρόπον τούτον διενεργηθείσας συνδρομάς εις τάς 
ί. Εκκλησίας τής Παναγίας Κολυκαραίας, Μητροπόλεως, τοϋ 'Αγίου 
Γεωργίου προς διάσωσιν του έκ πείνης θανάτου ασθενών, άνηκόντων 
εις οικογένειας φιλότιμους, αι όποΐαι δεν ήδΰναντο να εξεοτερικεύσουν 
την στενοχώριαν των ουδ’ εις τούς πλησιεστέρους συγγενείς ή γείτο- 
τονάς των !

'Ή  Δημογεροντία καί η Κεντρική ’Εφορεία·

Μετά την κατάπαυσιν τού σάλου, τοϋ προελθόντος από την έπα- 
νάστασιν τοϋ 1821, περί τό έτος 1830 ή Δημογεροντία 1) αφού εύρέθη 
εις την εύχάριστον θέσιν νά φέρη έπανόρθωσιν τώ ν οικονομικών αυτής 
έσκέφθη ΰτι έπρεπε νά διοργάνωση καί τά σχολεία τής κατωτέρας 
παιδεΰσεο.)ς.

Προς τούτο εκρίθη σκύπιμον νά άναθέση τό έργον τούτο εις ειδι
κήν Επιτροπήν μέ τον τίτλον «Κεντρική επί τής Έκπαιδεΰσεως Ε 
φορεία».

Σημειωτέον οτι έκτοτε ή Δημογεροντία καί ή Εφορεία άπετέλουν 
δύο ανεξάρτητα άπ’ άλλήλων Διοικητικά Σώματα, έχοντα έκάτερον 
ιδιαίτερον κανονισμόν, καθ ’ ους κανονισμούς ή εκλογή των 12 Δημο
γερόντων καί τών 8 ’Εφόρων έγίνετο υπό τών πολιτών, κατοίκων τοϋ 
τε Ά στεως καί τών προαστείων, πλήν τής Κοινότητος τοϋ Καραγάτς 
καί τών πλησιοχιόρων χωρίων, τά όποια έρρύθμιζον τάς εκπαιδευτι
κός δυνάμεις των σύμφωνα μέ τά κρατούντα έθιμα άπ’ ευθείας από 
τάς Έπιτροπάς τών ί. ναών έκάστης Κοινότητος.

Δύο εβδομάδας προ τής συγκλήσεως τών γενικών τούτων Συνε- 
λεύσεοον ό Μητροπολίτης έξαπέλυεν εγκυκλίους πρός τάς Έπιτροπάς 
τών I. ναών τοϋ ’Άστεως καί τών προαστείων καί ύπεδείκνυον εις 
αύτάς νά συγκαλέσωσιν ένοριακάς συνελεύσεις δλων τών ενοριτών 
διά τήν άνάδειξιν δύο ή τριών αντιπροσώπων, οΐτινες ειχον τό δικαί

1) Πρβλ. καί δσα ο Ά γ . πρ. Άδριανουπόλεως κ. Πολύκαρπος ώμίλησεν 
είς την περί δημογεροντιών καί συντεχνιών μετά τήν άλωοιν π ο «την συζήτησιν 
εις τον Σύλλογον Μεσ. Γραμμάτων. «Μεσαιωνικά Γράμματα» Τόμ. Α' Σ. 109— 
112 (Σ. Θ·).
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ωμα καί τήν ύποχρέωσιν να παραστώσιν εις την Γενικήν Συνέλευσιν 
προς εκλογήν των Δημογερόντων ή Έφορων. Παρόμοιοι έστέλλοντο 
καί εις τά Προεδρεία των Συντεχνιών, διότι καί αύταί έξέλεγον κα- 
θο>ς καί αί ένορίαι, δια μυστικής ψηφοφορίας, τούς αντιπροσώπους τα>ν. 
'Όλοι οι άντιπρόσαιποι κατά τάς ημέρας τής Γενικής Συνελεύσεχος έν 
τή μεγάλη αιθούση τού Μητροπολιτικού Μεγάρου υπό την Προεδρείαν 
τού Μητροπολίτου προσήγον τά διοριστήρια, γράμματα των μερικών 
συνελεύσεων καί είχον την ιδιότητα του έκλογέως καί εκλέξιμου. Έ- 
κηρύσσετο τότε ή έναρξις τής Γενικής Συνελεύσεως. Κατά πρώτον 
άνεγράφοντο επί πίνακας αριθμός εκλέξιμων, τουλάχιστον τριπλάσιος 
των μελλόντων νά έκλεγώσιν. Ή  αναγραφή των υποψηφίων εκλέξι
μων έγίνετο κοινή καί ομοφώνφ συγκαταθέσει τών εκλογέων, οι ο
ποίοι μετά σύντομον συσκεψιν παρεδέχοντυ τον κατάλογον τών ύπο- 
δειχθέντων έκλεξίμων ή προέτεινον καί τήν αναγραφήν καί άλλων εκ
λέξιμων καί συνεπληρούτο ούτω 6 κατάλογος. Κατόπιν διενέμοντο 
λευκά έσφραγισμενα μέ τήν σφραγίδα τής Δημογεροντίας ψηφοδέλ
τια εις τούς εκλογείς, οίτινες είχον τό δικαίωμα νά συνεννοούνται 
μετά τών όμοφρόνων των καί νά καεαρτίζουν συνδυασμούς καί τούτο 
ινα μ ή διασπώ νται αί ψήφοι καί αποτυγχάνουν αί εκλογαί έψ’ δσον 
κατά τάς προβλέψεις τών κανονισμών έπρεπε νά συγκεντρώσουν οί 
έκλεγησόμενοι απόλυτον πλειονοψηφίαν. Ήκολούθει κατόπιν ή ά- 
θροισις καί άρίθμησις τών ψηφοδέλτια)ν. Ήρίζοντο οί ψηφολέκται καί 
έγίνετο έν πάση τάξει ή διαλογή τών ψήφων, άπηγγέλλετο αυθωρεί 
τό αποτέλεσμα καί άνηρτάτο συγχρόνως ό κατάλογος τών έπιτυχόν- 
των. Συνετάσσετο τό πρακτικόν τής Γενικής Συνελεύσεως καί ύπε- 
γράφετο παρίί τών εκλογέων καί έκλεγέντων. Εις τό πρακτικόν έση- 
μειοΰντο καί τά ονόματα τών έπιλ αχόν των, ΐνα  έν ανάγκη κληθώσι 
τινές εις άντικατάστασιν τών άποχωρούντων.

Τήν επομένη ν ό Μητροπολίτης υπέγραφε κοί άπέστελλεν εις τούς 
έκλεγέντας τά διοριστήρια γράμματα τά άλλως πιττάκια λεγάμενα. 
Εις τήν αμέσως πρώτην συνεδρίασιν τής Δημογεροντίας ή Εφορείας 
προσήρχοντο οί νεοεκλεγέντες καί παρελάμβανον παρά τών προκατό- 
χων καί άποχωρούντων συναδέλφων των τά καθήκοντα αυτών.

Συνήθως ώς ημέρα τής Γενικής Συνελεύσεως ώρίζετο ή Κυριακή 
καί ώρα 10η π. μ. Δημογέροντες έξελέγοντο "Ελληνες ’Ορθόδοξοι έ- 
χοντες τήν τουρκικήν υπηκοότητα σύμφωνα μέ τάς διατάξεις τής 'Υ 
πουργικής Εγκυκλίου τής 30 ’Ιανουάριου τού ί 891 δι’ ής άνεγνωρί- 
σθησαν τά προνόμια τών έν Τουρκίρ, Ελληνικών Κοινοτήτα)ν καί κα- 
θωρίσθησαν ή δικαιοδοσία τής εφαρμογής αυτών. Διά τήν έκλογήν
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Εφόρων επετρέπετο τινές έξ αυτών νά είναι ξένοι υπήκοοι, ιδίως 
"Ελληνες μέ την δικαιολογίαν ότι ουτοι ένδιεφέροντο διά την εκπαίδευ- 
σιν των τέκνων των εις τά Ελληνικά Σχολεία.

C[I Δημογεροντία ώς ανώτερου Σώμα εΐ,χε την διοικητικήν έπί- 
βλεψιν καί έλεγχον τών Επιτρόπων των ί. εκκλησιών καί. την δικα
στικήν διεκπεραίωσιν ιώ ν  υποθέσεων τών πολιτών τών άναφερομέ- 
νων εις ζητήματα οικογενειακού καί κληρονομικού Δικαίου τών Χρι- 
στιανών σύμφωνα μέ τά προνόμια, τά όποια είχε τό Έλλ. ’Έθνος 
από τήν Τουρκικήν Κυβέρνησιν. Κατά τάς διχαστικάς ταΰτας υποθέ
σεις ή Δημογεροντία έλάμβανε τήν προσωνυμίαν μικτοϋ Δικαστηρίου, 
καί ειχεν ιδιαιτέραν σφραγίδα, εις τό μέσον τής οποίας ήτο γραμμένη 
τουρκιστί ή ίδιότης αΰτοΰ. Αί αποφάσεις αΰται του Μ. Δικαστηρίου 
παρεπέμποντο έν μεταφράσει μόνον τοΰ διατακτικού αυτών εις τήν 
τουρκικήν γλώσαν εις τον Πρόεδρον τοΰ Πρωτοδικείου, δστις ήτο υ- 
ποχρεαηιένος νά έκτελή αύτάς, τών Τουρκικαιν άρμοδίο>ν ’Αρχών μή 
έχουσιϋν δικαίωμα έπεμβάσεως ουδέ οι διάδικοι ήδυναντο νά προσ- 
φΰγωσιν εις τά Τουρκικά δικαστήρια Εΐχον τό δικαίωμα οι τελευταίοι 
ουτοι νά έφεσιβάλωσι τάς υποθέσεις των εις τό Πατριαρχεΐον.

"Απαξ καθ’ εβδομάδα υπό τήν προεδρείαν τοΰ Μητροπολίτου 
συνήρχετο καί τό εξαμελές υπό εφημερίων, αριστίνδην εκλεγόμενου 
Πνευματικόν Δικαστήριον, τό όποιον εξεδίκαζε τάς διαφοράς τών 
διαδίκων διά ζητήματα διάλυσε ως αρραβώνων καί διαζυγίων. Τό 
Πνευματικόν δικαστήριον περιωρίζετο εις τό νά συμβιβάση τους δια- 
δίκους ή νά εξακριβώση περί τοΰ αδυνάτου τής συζυγικής συμβιώσεως 
καί προέβαινεν εις τήν έ'κδοσιν άποφάσεως διαζεΰξεως ή άκυρώσεως 
γάμου. Έπί τή βάσει τής άποφάσεως ταύτης τό Μικτόν Δικαστήριον 
επελαμβάνετο τής περαιτέρω συζητήσεως διά τάς προκυπτοΰσας οΐ- 
κονομικάς διαφοράς τών υπό διάζευξιν κριθέντων καί διατελοΰντων 
διαδίκων, Οΰτα) τελεσιδίκως έξεδίδετο ή ά)ς άνω περιγραφεισα άπόφα- 
σις τοΰ Μ. Δικαστηρίου μεθ’ ήν οΰδεμία ήτο δυνατόν νά άσκηθή δί
κη άν αί προθεσμίαι, τών ενδίκων μέσων εξέπνεον Συνετάσσετο τότε 
τό διαζευτητήριον έγγραφον ύπογραφόμενον υπό τοΰ Μητροπολίτου.

Κ αθ’ δμοιον τρόπον έξεδικάζοντο καί αί περί διαθηκαιν δίκαι καί 
εξεδίδοντο αί τελεσίδικοι αποφάσεις, άναγνωριζομένου τοΰ κΰρους 
αυτών παρά τών δικαστικών Τουρκικών ’Αρχών. "Αν όμως εις τάς 
διαθήκας περιελαμβάνετο διάταξίς τις άφορώσα βακουφικήν κτηματι
κήν περιουσίαν, αΰτη εκρίνετο ώς μ ή ύπάρχουσα καί ή εκτέλεσις τής 
διαθήκης περιωρίζετο εις τήν λοιπήν μουλκικήν λεγομένην περιουσίαν.

68
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Τά βακουφικά έρρυθμίζοντο σΰμφωτα μέ το Ιερόν Μουσουλμανικόν 
Δίκαιον.

Ή  Κεντρική Εφορεία επί τής Έκπαιδεΰσεως περιωρίζετο απλώς 
εις τήν εκλογήν καί διορισμόν των διδασκάλων δλων των ύπ’ αυτής 
έπιβλεπομένων σχολείων. Έπεμελειτο διά τήν εϊσπραξιν ελαφρών 
κατά τό πλεϊστον διδάκτρων παρά δυναμένων νά καταβάλωσι τοιαϋτα, 
τήν έξεΰρεσιν άλλων πόρων εκ δωρεών φίλο μουσών πολιτών, τήν εκ - 
μίσθωσιν ακινήτων κτημάτων, άφιερωθέντων διά τήν έκπαίδευσιν καί 
τήν πληρωμήν τών μηνιαίων μισθών τών διδασκάλων.

Επίσης εργον τής Κ. ’Εφορείας ήτο νά έξετάζη, συμπληροϊ καί 
έπικυροί τά αναλυτικά ωρολόγια προγράμματα τών σχολείων καί 
νά καθορίζη τάς ημέρας τών ετησίων εξετάσεων, αί οποΐαι έπεκρά- 
τησε τό έθιμον νά τελούνται δημοσία καί πανηγύρικώς* όιωρίζοντο έπ  ̂
τυΰτω Ιξεταστικαί Έπιτροπαί εκ πολιτών λυγίων καί επιστημόνων. 
Κατά τάς τελευταίας τρεις ή τέσσαρας δεκαετηρίδας ή Δημογεροντία 
εν κοινή συνεδριάσει μετά τής Κεντρ. Εφορείας απεφάσισε καί τήν 
καταβολήν εράνου υποχρεωτικοί' έκ μέρους τών Επιτροπών δλων τών 
ί. ’Εκκλησιών τής Άδριανουπόλεως

"Ολαι αί ί Έκκλησίαι είχον τάς προσόδους των έκ τής κηροπω- 
λησίας τών δίσκων καί τάς εξ ακινήτων κτημάτων προσόδους. Έ φ ’ 
όσον οι εφημέριοι δεν έμισθοδοτοϋ ντο καί μόνον οί ίεροψάλται καί 
οί νεωκύροι έλάμβανον μέτριας άποδοχάς τά πλεονάζοντα κέρδη τών 
εκκλησιών έπρεπε νά διατίθενται διά τήν επικουρίαν τοΰ ταμείου τής 
Κεντρικής Έκπαιδεΰσεως Οΰτω ή ως άνω κοινή άπόφασις τών δυο 
διοικητικών Σωμάτων έτυχε τής έγκρίσεως παρά πάντων πατά τινα 
γενικήν συνέλευσι ν. Αί Έπιτροπαί τών Εκκλησιών ΰπεχρειόθησαν νά 
συνεισφέρωσιν άναλόγως τών πόρων των από τοΰ κατωτάτων ορίου 
τών 10 λ.Τ. χρ, μέχρι τοΰ ανώτατου 60 λιρών.Δεν πρέπει νά λησμονη- 
θή καί ή πρόσοδος έκ τών κερδών τοΰ Κοινοτικού Κηροποιείου υπέρ 
τής Έκπαιδεΰσεως. ’Αλλά καί τό 'Υπουργεΐον τών ’Εξωτερικών τής 
Ελλάδος παρείχεν ετήσιον χορήγημα τό όποιον έκανονίζετο έκάστοτε 
υπό τοΰ Μητροπολίτου καί τοΰ Προξένου τής Ελλάδος.

Ή  επικουρία τοΰ Υπουργείου τών Εξωτερικών τής 'Ελλά
δος προωρίζετο δία τήν μισθοδότησιν ιδία τοϋν καθηγητών τοΰ 
Έλληνικοΰ Γυμνασίου καί τοΰ Ζαππείου Παρθεναγωγείου. Καί ό 
τακτικός οΰτος χρηματικός πόρος είσήρχετο εις τό ταμεϊον τής 
Κ. Εφορίας καί άνεγράφετο εις λ/στικά βιβλία αυτής ώς μερίς τής 
Εΰσεβοϋς Πηγής, διότι δι’ εΰνοήτους λόγους δεν άνεκοινοΰντο εις 
τους πολίτας αί λεπτομέρειαι αΰται, άλλ’ έτηροΰντο απόρρητοι καί
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συγκεκαλυμμέναι υπό τον πέπλον τής σιγής. Πολλά! εκ των συντε- 
χνιών των Άδριανουπολιτών συνεισέφερον υπέρ τής Έκπαιδεΰσεως 
ποσά οϋκ ευκαταφρόνητα εξ ιδίας προαιρέσεως κατ’ άρχάς, συν τω 
χρόνο) καταστάντα σχεδόν υποχρεωτικά.

Λί άρχαιρεσίαι των Δημογερόντων τής Άδ]λεως εγίνοντο κατά 
τάς άρχάς έκαστου έτους διά μυστικής ψηφοφορίας των εκλογέων έν 
Γενική συνελεΰσει υπό την προεδρείαν τοϋ Μητροπολίτου.

Αι άρχαιρεσίαι των Εφόρων εγίνοντο κατά Μάϊον έκαστου έτους 
καί καθ'* ομοιον, ως ανωτέρω, τρόπον.

Φιλεκπαιδευτ ικός Σνλλογυς Ά δρ ιανουπόλεως

Κατά τό έτος 1872 ιδρΰΟη έν Άδριανουπόλει υπό φιλοπρύο- 
δα>ν πολιτών, ιδίως εμπόρων, τραπεζιτών, βιομηχανίαν καί επιστημό
νων τό κατά πάντα άξιέπαινον ίδρυμα τοϋ Φιλ. Συλλόγου κατά 
μίμησιν τοϋ έν Ά θήναις Συλλόγου «ό Παρνασσός» καί τοϋ έν Κ ων 
σταντινουπόλει Φιλολογικοϋ Συλλόγοϋ.

Ό  πρόίτος έντυπος κανονισμός τοϋ Φ. Σ. καθώριζε τον σκοπόν 
τοϋ Ιδρύματος, την εγγραφήν των μελών μετά την υποβολήν σχετικής 
αίτήσεως, ήν ένέκρινε διά μυστικής ψηφοφορίας τό Διοικ. Συμ
βουλών καί παρείχετο τό έπί τοϋτιο δίπλοηια. Έτησία συνδρομή 
ήτο μία χρ. Λ. Τ. Αί άρχαιρεσίαι τοϋ Δ. Συμβουλίου έγίνοντο 
κατ’ έτος διά μυστικής ψηφοφορίας τών μελών. Διαλέξεις άπό τοϋ Φ. 
Συλλ. καί χορευτικά! εσπερίδες άπέβλεπον εις την μόρφωσιν τών πο
λιτών. 'Η έτησία πανηγυρική τελετή τοϋ Συλλόγου έγίνετο κατά τάς 
17 Ίαν. ή πρότερον, πάντοτε κατά Κυριακήν. Σοφοί καθηγηταί έξε- 
φά)νουν τον πανηγυρικόν καί οϋτω δ Σ. προοδδευεν έγγράφο)ν έκάστο- 
τε γενναιόδωρους Εϋεργέτας καί δωρητάς. Ό  κανονισμός άνεθεωρει- 
το κατά δετίαν καί έγένοντο έπ’ αϋτοϋ βελτιώσεις.

'Η δράσις τοϋ Φιλεκπαιδευτικοϋ Συλλόγου ήτο άνεξάρτητος άπό 
τά άναφερθέντα δυο ανώτερα Διοικητικά Σαίματα, τής Δημογεροντίας 
καί τής Κ.’Εφορείας καί έπήρχετο κατά τό δυνατόν επίκουρος ηθικώς 
καί ϋλικώς υπέρ τής σχολικής κινήσεως τοϋ ’Άστεα^ς τών προαστείων 
καί όλων τών μακρυνών έτι χαιρίων τής έκκλησιαστικής έπαρχίας Ά - 
δριανουπόλεως. Ήσκεΐτο υπό τοϋ Φιλ. Συλλόγου είδος έπιθεα)ρήσεως 
καθ’ ήν έξεγείρετο τό ένδιαφέρον ταιν χωρικών διά νά στέλλωσι τά 
τέκνά των εις τά σχολεία. ’Επίσης καταλλήλως έξήπτετο ή φιλότι
μος ά'μιλλα τών διδασκάλων διά τήν έπιτυχή διδασκαλίαν. Μεγάλως
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συνετέλει προς τούτο καί τό πανηγυρικόν έθιμον των ετησίων εξε
τάσεων. Ό Φιλ. Σύλλογος προς επιτυχίαν του εζητει από την 'I. 
Μητρόπολιν νά στέλλωνται σχετικά γράμματα καί καθωρίζοντο αί 
ήμέραι των εξετάσεων (συνήθως αί Κυριακαί ίj αλλαι έορταί) οπότε 
μετέβαινον εις τά χωρία τριμελείς Έξεταστικαί Έπιτροπαί, αΐτινες 
διαφοροτρόπως ύπεξέκαιον τον προς φίλομάθειαν ζήλον των κατοίκων 
τής υπαίθρου χώρας. Τό μόνον πρόσκομμα διά την κανονικήν λειτουρ
γίαν των εις τά χωρία σχολείων ήσαν αί γεωργοκτηνοτροφικαί άσχο- 
λίαΐ των χωρικών, οϊτινες έκ ανάγκης άπέσυρον τά τέκνα των από τά 
σχολεία από τής εποχής τής ανοίξεοις καί εφεξής. Ουτω αί διακοπαί 
των μαθημάτων παρετείνοντυ επί 4 καί πλέον μήνας, έφ’ δσον οι μι
κροί μαθηταί ΰπεχρεοϋντο νά παρακολουθώσι καί βοηθώσι τους γο
νείς των εις τάς γεωργικάς εργασίας.

θίξ ανάγκης δθεν τό σχολικόν έτος διά τά χωριά ήτο διάρκειας 
μόνον 7 — Η μηνών καί τά προγράμματα έρρυθμίζοντο άν«λόγιος περι- 
κοπτο[ΐένης τής διδακτικής ύλης. Οι διδάσκαλοι εις τά χωρία εξεύρι
σκαν τύν τρόπον εξοικονομήσεις καί οι χώρικόπαιδες δεν έζημιοϋντο 
πολΰ μόνον εάν τινες εξ αυτών προωρίζοντο διά νά φοιτήσωσιν εις τό 
Γυμνάσιον ώφειλον ή δΓ ιδιαιτέρας προγυμνάσεώς τών νά συμπληρώ- 
σι τά κενά ή εν ανάγκη νά έπαναλάβωσι. τά μαθήματα τής ΣΤ'τάξεως 
του έν Άδριανουπόλει Προτύπου ’Αστικού Σχολείου καί τό επόμενον 
έτος νά είσαχθώσιν εις την Προγυμνασιακήν τάξιν, ώς τούτο έγίνετο 
δι’ όλους τούς μαθητάς καί ακολούθως νά διανύωσι τάς σπουδάς των 
είς τάς τέσσαρας τάξεις τοϋ Γυμνασίου.

f  Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
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Μεγάλη καί ποικίλη είναι ή ωφέλεια, ή εκ τής άναγνώσεως τής 
βιογραφίας μεγάλων άνδρών προερχόμενη. Καί πρώτον μέν παρέχου- 
σιν οΰτοι τό αληθές μέτρον προς έκτίμησιν τής τε ηθικής καί πνευμα
τικής καταστάσεως τής κοινωνίας, ής υπήρξαν τό απαύγασμα· εΐτα δε 
έκ τής λεπτομερούς έκθέσεως τοΰ τε ιδιωτικού καί δημοσίου αυτών 
βίου, πολλαί αυτών άρεταί άναλάμπουσι, μ ή δυνάμεναι νά έξαρθώσιν 
υπό τής γενικής ιστορίας, πολλαί δέ λεπτυμέρειαι σπουδαίοι διαγιγνώ
σκονται, δυνάμεναι καί εις τον χαρακτηρισμόν τοΰ βιογραφούμενου 
καί τής κοινωνίας, εν ή είδε τύ φως καί έδρασε νά χρησιμεΰσωσι 
προς κοινόν ό'φελος.

Διά τοΰτο δικαίως θαυμάζεται ό Πλούταρχος, οστις ενώ καί 
κατά τά άλλα ήτο άνήρ σοφώτατος και πολυμαθέστατος, έκρινεν ά- 
ξιον νά άσχοληθή εις την συγγραφήν των βιογραφούν των έξοχωτέ- 
ρων άνδρών τής Ελλάδος καί Ρώμης καί νά έκθεση εν πάση λεπτομέ
ρεια τάς τε άρετάς καί κακίας αυτών, δπως σπουδάζοντες ταύτας υί 
έπιγιγνόμενοι καί τά επακολουθήματα αυτών διορώντες, μιμώνται μέν 
τάς άρετάς, ώς προβιβαζοΰσας την τιμήν καί ωφέλειαν έαυταίν τε καί 
τής πατρίδας, φεΰγουσι δέ τάς κακίας ώς ολέθριας καί αύτοΐς κα<· 
τοΐς άλλοις.

Εις τά ωφελήματα δέ ταΰτα άποβλέπων καί ό μέγας τοΰ έθνους 
ημών ευεργέτης καί διδάσκαλος, ό σοφώτατος’Αδαμάντιος Κοραής δι
καίως έλεγεν, δτι αν ήδΰνατο έκ πυρκαϊάς μεγάλης νά διασώση συγ- 
γράμματά τινα τής παλαιάς άρχαιότητος, ήθελε προτιμήσει νά διασιό- 
ση τους Παραλλήλους βίους τοΰ Πλουτάρχου, όρθιος φρονών, δτι καί 
διά μόνων τούτων ήτο δυνατόν νά άναπαρασταθή εν δλη αύτοΰ τή 
αίγλη καί μ,εγαλοπρεπεία ό άνεφίκτου κάλλους καί μεγαλείου άρχαΐος 
Ελληνικός πολιτισμός, καί ό τοΰτον μιμηθείς Ρωμαϊκός, προς δόξαν 
μέν καί εύκλειαν τών αρχαίων ημών προγόνων, ωφέλειαν δέ των επι- 
γιγνομένων.

Έκ τοιαΰτης τίνος αρχής καί εγώ όρμώμενος, άπό πολλών ένιαυ-
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των ασχολούμαι εις την σύνταξιν βιογραφιών μεγάλων άνδρών της ή- 
μετέρας πόλεως, οΐτινες εν ήμέραις χαλεπαΐς και δυσχειμέραις ζήσαν- 
τες, ανέπτυξαν έξοχους άρετάς και πολλάς υπηρεσίας προσέφερον τη 
πατρίδι, άξιοι τής εθνικής ευγνωμοσύνης αναδειχθέντες. Έ κ τούτων 
έξέδωκα κατά τδ έτος 1889 την βιογραφίαν τού "Ιγνατίου Ναζιανζοΰ, 
Σαράφογλου Άδριανουπολίτου έν τή «Εκκλησιαστική Ά ληθεία» 
ύπ’ άριθ 27, 28, 29, των δε λοιπών άνέβαλλον την δημοσίευσιν, ένε
κα των καιρικών περιστάσεων. '[Ιδη δέ έκλάμψαντυς και εν τή ήμε
τέρα πόλει τού ανέσπερου φωτός τής ελευθερίας καί τής κατεχούσης 
ημάς τέως γλωσσυπέδης άπαλλαγέντες, θέλομεν πειραθή νά συμπλη- 
ρώσωμεν καί έκδώσωμεν καί τάς επίλοιπους, δι’ ών μέγα κλέος καί με- 
γίστην ωφέλειαν θέλει προσπορισθή ή ήμετέρα πατρίς καί θέλει άπο- 
δειχθή περιτράνως δτι εν καιρφ τής στυγερωτέρας δουλείας ούδαμ.ώς 
ύπελείφθη καί κατά την εύτεκνίαν πολλίϋν άλλων,  μέγα επί τούτω ά- 
ραμένοον κλέος.

"Άρχομαι δέ από τής βιογραφίας τού αοιδίμου Οικουμενικού Πα- 
τριάρχου Κυρίλλου τού Ελ τού Σερμπετσύγλου, έ'χων δι’ έλπίδος δτι 
έκ τής γνώσεως καί έκτιμήσεως τών αρετών καί τών προς την καθό
λου Ιίατρίδα υπηρεσιών καί τής αυτοθυσίας τού άνδρός, θέλει έπα- 
νορθωθή έν μέρει τουλάχιστον ή προς αυτόν υπό τού Πανελληνίου γι- 
γνομένη αδικία καί θέλει δοθή ή δέουσα έκτίμησις εις την μνήμην του.

Μία έκ τών λεπτοτέρων καί εύγενεστέρων φυσιογνωμιών, δσαι 
κατά τάς δυο τελευταίας εκατονταετηρίδας κατηγλάϊσαν την Άδρια- 
νούπολιν ήτο άναμφιλέκτως καί ή τού συμπολίτου ημών Κυρίλλου τού 

Ούτος κατά κόσμον εκαλείτο Κωνσταντίνος, έγεννήθη δέ έν τή 
ήμετέρα πόλει κατά τό έτος 1775 έκ γονέων ευσεβών, τού Βασιλείου 
καί τής Μοσχυνής1). 'Ο πατήρ αυτού έκ Καισαρείας ορμισμένος εξή- 
σκει έν τή ήμετέρα πόλει, άκμαζοΰση τότε επί πλούτιρ καί εύμ.αρεία, τό 
έπάγγελμα τού Σερμ.πετσή, εκ τούτου δέ καί ό Κύριλλος Σερμπετσιό- 
γλους άπεκαλεϊτο Διακούσας τά έν τή Ελληνική ημών Σχολή διδα
σκόμενα μαθήματα, έφοίτα ακολούθως παρά τφ Γεωργίορ Κωφ, μονα- 
χφ Ίβηρίτη, έν τινι παρά τό Λαυριωτικόν μετόχων τού 'Αγίου Στε
φάνου οικία ίδρύσαντι την εαυτού σχολήν, εις ήν έφοίτων οί άνωτέ- 
ρας παιδείας καί μ.ορφιάσεως γλιχόμενοι νέοι τής ήμετέρας πόλεως. 
Έν τή Σχολή τού περιπύστου μοναχού, αποφοίτου τής Άθωνιάδος Ά -

I) ’ Εκ σημειώσουν αυθεντικών τοΰ αοιδίμου X" Ίωάννου Παρασχίδου. 
Θ ρ α κ ι κ ά ΙΘ β
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καδημείας τυγχάνοντος, διήνυσε τον δίαυλον των εαυτοί σπουδών δ 
προς την πρόοδον οργών ευφυέστατος καί φιλοπονώτατος Κωνσταντί
νος, έ'χων συναγωνιστάς νέους διακεκριμένους, επίζηλον βραδύτερου 
καταλαβόντας εντε τη Εκκλησία καί πολιτεία θέσιν, οίυς δ πανιερώ- 
τατος μητροπολίτης Καστορίας ’Άνθιμος, δ μακαριώτατος Πάπας καί 
Πατριάρχης ’Αλεξάνδρειάς Θεόφιλος, δ εις τον οικουμενικόν θρόνον 
ανυψωθείς Αγαθάγγελος, οι αοίδιμοι διδάσκαλοι Γεώργιος Ούζούμο- 
γλους καί Γρηγόριος Μιχαήλογλους, δ μέγας άράμενος κλέος επί πολί
τικη περινοία ’Αθανάσιος Βογορίδης καί άλλοι 1). Κακή δμως μοίρρ. 
στερηθείς έν τφ μεταξύ τών φιλοστοργίαν αυτοί γονέων ό νεαρός Κων
σταντίνος, ήθελε βεβαίως ύπυκύψει ως τοιοΰτοι άλλοι εις την αδήριτου 
ανάγκην να διακόψη τάς εαυτοί σπουδάς καί να τραπή εις πρακτικόν 
τι έπάγγελμα προς έξοικονύμησιν τών προς το ζην αναγκαίων, αν ή 
τύχη δεν έπηνώρθου τό προς τον νεαρόν δρφανόν αδίκημα.

'Ημέραν τινά δηλ, ό τότε μητροπολίτης ’ Αδριανουπόλεως Καλλίνι
κος επισκεφθείς την Σχολήν του σοφοί μοναχοί καί κατενθουοιασθείς 
εκ τε τής λεπτής καί αϊδήμονος συμπεριφοράς,τών εύστοχων απαντήσεων 
καί το ί καλλιγραφικοί χαρακτήρος του Καινσταντίνου, έζήτησε παρά 
τοί διδασκάλου πληροφορίας περί αυτοί. Μαθών δε οτι ήτο ορφανός 
πατρός καί μητρός, έλαβεν αυτόν υπό την κραταιάν προστασίαν του 
καί πνευματικόν αυτοί τέκνον κατέστησεν. Ούτω δέ κατορθώσας νά 
διεκπεραιιόση τάς εγκυκλίους αυτοί σπουδάς δ Κωνσταντίνος καί εις 
την μελέτην τών Ελλήνων ποιητών καί συγγραφέων καί τών μεγάλων 
πατέρων τής Εκκλησίας μετά ζήλου έγκυψας, κατέστη εντριβής τής 
τε θύραθεν καί έσω σοφίας. Ούτω δέ έφωδιασμένος διά πολλών καί 
ποικίλων γνώσεων, έχειροτονήθη περί τό 1791 υπό τοί ήμετέρου ’Ιε
ράρχου ‘Ιεροδιάκονος τής 'Ιεράς ημών Μητροπόλεως μετονομασθείς 
Κύριλλος, εξετέλει δέ άμα πλήν τών τελετουργικών καί καθήκοντα 
Γραμματέως τής Δημογεροντίας μετά πολλής τής εύδοκιμ ήσεως. 'Ο 
“Αγιος Άδριανουπόλεως εξετίμα καί ήγάπα αυτόν διά τε τάς περικο- 
σμούσας αυτόν άρετάς καί τήν ευστροφίαν τοί πνεύματος, καί εις αυ
τόν ανέθετε τήν διεκπεραίιοσιν πασών τών δυσλύτων καί περιπεπλεγ
μένων υποθέσεων τής άπεράντου Επαρχίας του, ταύτας δέ μετ’ εκ
τάκτου επιτυχίας έπέλυεν καί εις πέρας ήγεν ό ευφυής αυτοί διά
κονος.

1) "Εκ τίνος πρός τούς Δημογέροντας απολογίας τοϋ Γρηγορίου Μιχαή- 
λογλου.
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Μετατεθέντος δέ, κομματικών λόγων ένεκα, εις Νίκαιαν τής Βι
θυνίας τού ήμετέρου Μητροπολίτου τή 17 Σεπτεμβρίου 1792 ι), ό Κύ
ριλλος θέλων νά παράσχη αύτω δείγμα τής άϊ.δίου προς αυτόν ευγνω
μοσύνης του, ήκολούθησεν αυτόν εις την νέαν Μητρόπολιν, ένθα προ- 
εχειρίσθη μέγας ’Αρχιδιάκονος. Έ ν τή θέσει ταυ τη ό Κύριλλος 
άνέπτυξεν έκτακτον ζήλον καί κατέβαλε προσπάθειαν, δπως εξασφα" 
λίση την προς αυτόν εύνοιαν καί έκτίμησιν τού προϊσταμένου του. Τή 
17 δέ Ιουνίου 1801 ό Καλλίνικος κληθείς νά άναλάβη τούς οϊακας τού 
Οικουμενικού θρόνου, άπεχιυρίσθη προς καιρόν τοΰ πιστού καί άφω- 
σιωμένου ’Αρχιδιακόνου του, άναγκασθείς νά παραχώρηση αυτόν τφ 
διαπρεπει Μητροπολίτη Εφέσου Σαμουήλ, θείφ  τυγχάνοντι τού μέγα 
τότε επί σοφία άραμένου κλέος Ίακιύβου ‘Ρίξου Νερουλού, εις τάς 
θερμάς αυτού. έκληπαρίσεις ένδούς. Μετά δέ την τούτου τελευτήν, ό 
Πατριάρχης μετεκαλέσατο τον Κύριλλον εις την Μεγάλην Άρχιδια- 
κονίαν. Έν τή έπι,ζήλφ ταύτη θέσει, εύρεν ο Κύριλλος ευρύ στάδιον 
πρύς άνάπτυξιν των περικοσμουσών αυτόν άρετόδν. Χαίρων άμέριστον 
την εύνοιαν τής Α. Παναγιότητος. καί κατακτήσας την αγάπην και 
έκτίμησιν των λογάδων τής Εκκλησίας καί τοΰ Γένους διά τής μειλι- 
χιότητος τού ήθους, τής ευστροφίας τού πνεύματος καί τής ίκανότη- 
τος, άπέβη πανίσχυρος. Την μεγάλην δ’ αυτού ΐσχύν μετεχειρίζετο 
πάντοτε επ’ άγαθφ τής Εκκλησίας καί τού Γένους. Ούτω κατά τον 
’Αναστάσιον Γούδαν, συγγράψαντα την βιογραφίαν αυτού, δτε ό αοί
διμος Δημήτριος Μουρούζης, ό βραδύτερον μέν πεσών ολοκαύτωμα επί 
τού ιερού τής ΙΊατρίδος βωμού, τότε δ’ ευνοούμενος τού Σουλτάνου 
Σελήμ τού Γ' συνέστησε την κατά την Ξηροκρήνην μεγάλην τού Γέ
νους Σχολήν, την πολλούς περιφανείς άνδρας καίπερ ξηράν άρδεύσα- 
σαν διά των ζωοπαρόχων θαμάτων τής τε προγονικής σοφίας καί τής 
θεοδότου ημών πίστεως, ό Κύριλλος άνέπτυξεν έκτακτον ζήλον καί ά- 
κατανίκητον δραστηριότητα εις έδραίωσιν καί τακτικήν αυτής λειτουρ
γίαν, πείσας την Α· Παναγιότητα, δποας συνεισφέρη μέγα χρηματικόν 
ποσόν έκ τε τού ιδιαιτέρου καί τού κοινού ταμείου, επιβάλη δέ έρανον 1

1) Τφ 1792 Σεπτεμβρίου 17 μετετέθη ό "Αγιος Νίκαιας Γαβριήλ εις τόν 
θρόνο ν Ά  δριανουπόλεως, έζωσθέντος τοΰ πρώην ’Αδριάνουπόλεοκ Καλλινί
κου ένεκα αγωγής των Άδριανουπολιτών, καί προβιβασύέντος εις τόν τής Νί
καιας θρόνον τή προστασία καί διαφεντεύσει τοΰ Μεγάλου Έρμηνέως τής Υ 
ψηλής Πόρτας κ. Γεωργίου Μουρούζη.

(Έκ τών Απομνημονευμάτων Γρηγορίου Μιχαήλογλου)
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προς συντήρησιν τής Σχολής προς πάντας τους 'Αρχιερείς τοΰ κλίματος 
του Οικουμενικού ■θρόνου.

Καίπερ δε πολυάσχολος, εΰρισκεν όμως καιρόν, όπως θεραπεύει 
τάς προσφιλείς αύτφ Μούσας. Κατά τήν περίοδον δέ ταυ τ ην έξέδωκε 
τυποις τήν : Τερογραφικήν 'Αρμονίαν, βιβλίον πολλοΰ λόγου άξιον, έν 
ώ περιέχονται έμμετρα έργα Θεοδώρου τοϋ ΙΙταιχοπροδρύμου, Γεωρ
γίου τοΰ I Ιισίδου και Νικηφόρου του Ξανθοποΰλου, καί εν τελεί ’Α
νακρεόντειοι στίχοι Σεργίου τοΰ Μακραίου καί Κατάλογοι έμμετροι 
βασιλέων, Προφητών καί Διερμηνέων τής ’Οθωμανικής Αυτοκρατο
ρίας καί των έκάστοτε Πατριάρχων τής Κωνσταντινουπόλεως. Τό βι- 
βλίον τούτο άξιοχρέως προσεφωνήθη τω Π. καί Θειοτάτω Οίκουμενι- 
κφ Πατριάρχη παρά τοΰ ήμετέρου Κυρίλλου, «οΰ καί τοΐς άναλώμασι 
διά κοινήν τοΰ Γένους ωφέλειαν ήδη τυποις έξεδόθη, έν τω Πατριαρ
χική» τυπογραφείφ έν έτει 180?. Ό κατάλογος των Παιριαρχών άπο- 
τελεΐται έκ δυο μερών. Τό πρώτον άρχόμενον από τοΰ τεύχους Άρ- 
χιθύτης πρώτιστος έν πόλει μέγας, τελευτή εις τον στίχον: καί Φιλό
θεος θεφ  τω όντι φίλος. Τό δέ δεύτερον φέρων τήν επιγραφήν : Προσ
θήκη τον έλλείποντος, άρχεται μεν από τούς στίχους: Κάλλιστος αΰθις 
καί Φιλόθεος πάλιν καί τελευτά εις τον στίχον: "Ον στερεοί Κύριος 
εις χρόνους πλείστους». Καί τό μέν πρώτον μέρος είναι έργον Νικη
φόρου Καλλίστου τοΰ Ξανθοποΰλου, τό δέ δεύτερον είναι Σεργίου τοΰ 
Μακραίου, πολύ πιθανόν όμως καί αύτοΰ τοΰ Κυρίλλου ’).

'Όποος ποτ’ άν ή ή έκδοσις τού βιβλίου τούτου έπηύξησε τήν ύπό- 
ληψιν τοΰ Κυρίλλου, ή δέ μεγάλη Εκκλησία άμείβουσα τούς άτρύ- 
τους μόχθους καί τάς υπέρ τοΰ κοινού καλοΰ άοκνους εργασίας τοΰ 
μεγάλου ’Αρχιδιακόνου, εις έπιβράβευσιν δέ καί τών περικοσμουσών 
αυτόν αρετών, έξελέξατο παμψηφεί κατά Σεπτέμβριον τοΰ 180ο μη
τροπολίτην Ίκονιου. Τον θρόνον τής λαμπράς ταύτης επαρχίας ' έκό- 
σμησεν ό Κύριλλος επί 7 έτη καί 3 μήνας, ήτοι μέχρι τοΰ Δεκεμβρίου 
τοΰ 1810. Κατά τό διάστημα τοΰτο οΰ μόνον προς άνίδρυσιν καί επί 
τό βέλτιον μεταρρύθμισιν καί ΰποστήριξιν τών Σχολείων τής λαχούσης 
αυτοί» Επαρχίας άνενδότως εΐργάσθη 'προς όσον οίόν τε τελειότερου 
καταρτισμόν τής σπουδαζούσης νεότητος, αλλά καί υπέρ τής δρώσης 
γενεάς έμερίμνησε καί προς ήθικοποίησιν καί βελτίωσιν αυτής έπό- 
νησε, κηρύττων κατά τάς Κυριακάς καί μεγάλας έορτάς επ’ Έκκλη- 1

1) Παράβλ. καί Μ. Γεδεών Πατριαρχ. Πίνακες σελ. 63—64.
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σ(ας τόν λόγον τον θεού εις Τουρκικήν γλώσσαν, όπως άποβαίνη κα
ταληπτός τω άκροατηρίφ του.

Δεν άπηξίου άρα ό μεγάθυμός ανήρ να συγκαταβαίνω μέχρι του 
ποιμνίου του, όπως διαφωτίζουν αυτό, κατορθώσω νά ανύψωση εις ύ- 
ψηλότερον επίπεδον. Καλώς δέ γιγνώσκω.ν τό του 'Ρήτορος : "Απας 
ό λόγος, αν άπή τό πράγματα, μάταιόν τι φαίνεται καί κενόν, καί 
πόσην έπίδρασιν έξασκεΐ επί τής μορφιόσε,ως του ήθους τό παράδειγ- 
μ,α των αρχόντων, παρείχεν εαυτόν πρότυπον εύ ήγμένου καί χριστια
νικούς μεμορφωμένου άνδρός, ασκών την ευσέβειαν καί αρετήν ουχί 
δι’ επίδειξιν καί Φαρισαϊκή) τφ τρόπω, αλλ’ εξ άκραδάντου πεποιθή- 
σεως καί αγαθής προαιρέσεως. Ευχαρίστως δ’ ύπεβάλλετο εις πάσας 
τάς κακουχίας καί στερήσεις 'καί δεν έπαυε καί έν καιρφ έτι δριμυτά- 
του χειμώνος Ιπισκεπτύμενος τό λατρεΰον αυτόν ποίμνιον, καί υπέρ 
τής ηθικής καί πνευματικής αυτού προαγωγής άνενδότως εργαζόμε
νος. Έγκΰψας δέ εις την μελέτην τής Τουρκικής γλώσσης καί θαυμα- 
σίως ταυ την έκμαθών, κατώρθιοσε νά απόκτηση την εύνοιαν καί ύπό- 
ληψιν των Τουρκικών ’Αρχών, αιτινες ου μόνον ουδέν κώλυμα παρε- 
νέβαλλον, άλλα τουναντίον πολυειδώς καί πολυτρόπους έβοήθουν αυτώ 
εις έκπλήρωσιν τών υψηλών καθηκόντων τής ίεράς αυτοϋ διακονίας*)·

'Η φήμη τόον αρετών αυτοϋ καί τής διοικητικής ίκανότητος διά 
τής πολυστόμου φήμης πανταχοϋ διασαλπισθεΐσα, έφθασε καί μέχρι 
τής εαυτού πατρίδος. Τοϋ αοιδίμου δέ μητροπολίτου Άδριανουπόλεως 
Γαβριήλ τού Θηβαίου τή 13 Δεκεμβρίου 1810 εις Κύριον έκδημήσαντος, 
σόμπας δ κλήρος καί ό λαός τής ήμετέρας πόλειυς έκηρυχθησαν υπέρ 
τοϋ αγαπητόϋ αυτών συμπολίτου. Οί έν Φαναρίω κατ’ ά ^ ά ς μέν δεν 
ή θέλησαν νά ενδώσωσιν εις την δικαίαν άπαίτησίν αυτών, αλλ* άνη- 
γόρευσαν μητροπολίτην Άδριανουπόλεως ιερομόναχον τινα Δανιήλ. 
Άλλ* οί Δημογέροντες τής ήμετέρας πόλεως βαρέως φέροντες την 
προσγενομένην αυτοΐς αδικίαν, πάντα λίθον έκίνησαν, μέχρις ού κα
τόρθωσαν, όπως άκυριυθή μέν ή τοϋ Δανιήλ εκλογή, άναγορευθή δέ 
μητροπολίτης Άδριανουπόλεο)ς ό λαοπρόβλητος καί λαοφιλής συμπο
λίτης ήμών Κύριλλος 1 1). Καί ή μέν εκλογή αυτοϋ έγένετο τή 19 Δε
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*) Εις άλλην πρόχειρον βιογραφίαν τοϋ Κυρίλλου ό Λαμπομσιάδης αναφέ
ρει «Τότε δέ συνέταξε τάς μέχρις ήμών περισωτίείοας λαμπράς αυτοϋ ομιλίας 
ας επ’ εκκλησίας pκήρυττε, ώς καί την Περιήγηοιν καί τόν Χάρτην τής λαχού- 
σης ατ’ιτφ επαρχίας, δν καί έν Βιέννη έξέδωκε» (Σ. Θ.).

1) Έν τή σειρά τών πατριαρχικών υπομνημάτων σελ. 807 κατέστρωται 
καί υπόμνημα άναδείξεως 'Ιερομόναχου τίνος Δανιήλ είς Μητροπολίτην ’Αδρια- 
νουπόλεως, όπερ έπειτα ήκυρώΰη.
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κεμβρίου, τά δ’ αγγελτήρια πατριαρχικά γράμματα άνεγνώσθησαν εν 
τφ ναφ τής Ιεράς ημών Μητροπόλεως τή 2ο Δεκεμβρίου τού αυτού 
έτους, εορτή τής τοϋ Σοιτήρος ημών ενανθρωπήσεευς 1). 'Ο αοίδιμος 
Κύριλλος εύγνωμόνως άποδεξάμενος την εκλογήν, και εϋχαριστήσας 
τούς συμπολίτας αύτοΰ επί τής συγχαρητήριας, διώρισεν εν Άδριανου- 
πόλει αντιπρόσωπον αυτού τον αυτόθι έφησυ’χάζοντα γηραιόν Ε π ί
σκοπον Ναζιανζού ’Ιγνάτιον καί βοηθόν αύτοΰ τον Γεώργιον Λογο
θέτην. Ό  γηραιός πρεσβύτης ασμένως άποδεξάμενος την άνατεθεΐσαν 
αύτφ εντολήν, έπεμελήθη προς έξασφάλισιν των συμφερόντων τού 
νέου Ποιμενάρχου, καί παρεσκεύασεν αύτφ λαμπροτάτην υποδοχήν 
κατά τιήν εις την ήμετέραν πόλιν άφιξιν, γενομένην τή 14 Μαρτίου 
1811, μεθ’ ολην την δυσφορίαν των πολιτών διά τήν έκτακτον ύπερ- 
τίμησιν τών τροφίμων, αφού ή οκά τοϋ αλεύρου άνήλθεν εις τό άνή- 
κουστον ποσόν τών 22 παράδων 1 2 3).

‘Ή ποιμαντορία τού αοιδίμου άνδρός έν τή αγαπητή αυτού πα- 
τρίδι ΰπήρξεν άτυχώς βραχυτάτη, διαρκέσασα δύο μόνον έτη καί τρεις 
καί ήμισυ μήνας, ήτοι από τής 19 Δεκεμβρίου 1810 μέχρι τής 4 Μαρ
τίου 1813. Κατά τό διάστημα δέ τούτο ό Κύριλλος άνενδότως εΐργά- 
σθη προς βελτίωσιν τών φιλανθρωπικών καί εκπαιδευτικών καταστη
μάτων τής ήμετέρας κοινότητος, καταβάλλουν άγγογύστως τά προς συν- 
τήρησιν αυτών υπό τών αοιδίμων προκατόχων του θεσπισθέντα χρη
ματικά ποσά, καί διά τού εύγενοϋς αυτού παραδείγματος ϋπεκκαίων 
τον ζήλον καί ύποδαυλίζων τήν φιλοτιμίαν καί τών άλλων. Τήν δέ ελ
ληνικήν Σχολήν υπό τήν διεύθυνσιν τού ότρηρού τών Μουσών θερά
ποντος Γρηγβρίου Μιχαήλογλου, φίλου καί συμμαθητοϋ αυτού, διατε- 
λοϋσαν έπεσκέπτετο τακτικώς, καί διά τής έξοχου αυτού παρουσίας 
ενεθάρρυνε τούς τε διδάσκοντας καί διδασκομένους εΐ,ς τον αγώνα 
τον καλόν. Καθ’ έκάστην δέ Κυριακήν καί εορτήν έκήρυττε τον θειον 
λόγον έν ρεούση καί άπερίττφ γλοόσση, προς μεγίστην ηθικήν ωφέ
λειαν τού ποιμνίου, εις δ παρείχεν εαυτόν πρότυπον πάσης αρετής.

1β

1) Ή  χρονολογία αϋτη έλήφθη έκ τών σημειώσεων τοϋ συμπολίτου ημών 
’Αποστόλου Κωνσταντίναν Άρζουμανόγλου (όρα καί σημείωσιν έν τινι παλαιΰ 
συνόψει μου), ένφ ό πολύς Μ. Γεδεών έν σελ. 683 τών Πατρ. Πινάκων του 
λέγει, δτι ή εκλογή τοϋ Κυρίλου ώς μητροπολίτου Άδριανουπόλεως έγένετο τον 
’Οκτώβριον τοϋ 1810.

2) Τοϋτο βέβαιοί σημείωσις έν Συνάψει παλαια, ευρισκόμενη παρ’ έμοί 
έχουσα ώδε : Ένθύμισις δταν ήλΟεν ό "Αγιος Δεσπότης Κύριλλος' έτος 1811
Μαρτ. 14 ήμερα Τρίτη καί ήταν ακρίβεια τό άλεϋρι ή όκά παραδ. 22.
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Μετριόφρων δ’ εις to έπακρον, άπεδέχετο ευχαρίστως πάσαν, τήν πρό
οδον τοΰ γένους άποβλέπουσαν συμβουλήν. Διά τοΰτο δέ καί κατέκτη- 
σε τάς καρδίας πάντων, καί ιδία των μετ' αυτών συνεργαζομένων Δη
μογερόντων καί Προκρίτου τής κοινότητος. Τότε δέ έξέδωκεν έν Βιέν
νη τον Τοπογραφικύν Χάρτην τής Επαρχίας Ίκονίου, ήσχολήθη δέ 
καί εις τήν σύνταξιν βιβλίου ιδιαιτέρου, ερμηνευτικού τοΰ χάρτου 
τούτου. Τό βιβλίον τοΰτο, καταντήσαν σήμερον λίαν σπάνιον φέρει τήν 
εξής επιγραφήν : Περιγραφή τοΰ έν Βιέννη προεκδοθέντος χωρογρα- 
φικοΰ Πίνακος τής μεγάλης άρχισατραπείας Ίκονίου καί των ΰπ’ αυ
τήν τελούντων επτά Στρατηγών, Τουρκιστί Σαντζάκια, περιέχουσα 
τάς έν δλη τή έκτάσει ταΰτη τοΰ ΙΙίνακος σωζομένας τανΰν πόλεις 
καί κωμοπόλεις καί πολίσματα καί τα ερείπια των ήδαφισμένων πό
λεων, τό άθροισμα των σφζομένων χα)ρίων, τήν πληθών των εν έκά- 
στη των σφζομένων πόλεων υίκητόρων καί διαφόρων γενών καί δια
λέκτων τάς θέσεις έκάστης καί τά προϊόντα τόσον φυσικά καί τε
χνητά. Τά μεταλλεία τά όρη καί τάς κατά τόπους ονομασίας αυτών, 
τους λόφους, τους ποταμούς καί ρύακας καί εΐτι άλλο περίεργον δια
σώζεται, συγγραφέντα τά πάντα καί άπλουστέρφ ΰφει έξιστορηθέντα 
προς ευχέρειαν καί κατάληψιν τοΰ είρημένου Πίνακος παρ’ αυτού τού
του τοΰ κάκεΐνον Ικπονήσαντος καί ιδία χειρί σχεδιάσαντος τότε μέν 
πανιεριοτάτου μητροπολίτου Άδριανουπόλεως, τανΰν δέ παναγιωτάτου 
καί οικουμενικού Πατριάρχού Κυρίου Κυρίου Κυρίλλου.

Έν τφ Πατριαρχικφ Τυπογραφεία) έν έτει 1815.
Μόνος ό τίτλος τοΰ βιβλίου τούτου δύναται νά πείση περί τής α

ξίας αυτού. Πόσαι πληροφορίαι ύπάρχουσιν έν αύτφ τεθησαυρισμέ- 
ναι πολύτιμοι υπό εθνικήν προ πάντων έποψιν καί πόσον θά ωφελεί
το ή εθνική καί εκκλησιαστική ημών ιστορία, άν καί άλλοι Ίεράρχαι 
υπό τοΰ αυτού εμφορούμενοι ζήλου, εις παραπλήσιας έπεδίδοντο με
λετάς.

’Αλλά καί τής νέας αυτού Επαρχίας χωρογραφικόν Πίνακα είχε 
κατά νοΰν νά σύνταξη, καί τήν Ελληνικήν ημών Σχολήν εις Γυμνά- 
σιον νά προαγάγη καί τήν καρποφορωτέραν λειτουργίαν τών τής κοι- 
νότητος ημών φιλανθρωπικών καταστημάτων νά εξασφάλιση καί εις 
τοΰ ποιμνίου του τήν ευδαιμονίαν νά αφιέρωση πάσαν αυτού προσπά
θειαν, άν παρέμενε ν επί πολύ έν Άδριανουπόλει. Δυστυχώς όμως ού- 
τε ό φιλόπολις καί δραστήριος Ιεράρχης έ'σχε τον άπαιτούμενον υλι
κόν καιρόν, όπως έφαρμόση πάντα τά κεδνά αυτού υπέρ τής προαγω
γής τής ιδιαιτέρας πατρίδος του βουλεύματα, ούτε ή ήμετέρα κοινότης 
ηύτύχησε νά έ'χη αυτόν επί πολύ έν τοΐς προμάχοις. Διότι τών έκκλη-
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σιαστικών καί εθνικών ημών πραγμάτων περιελθόντων εις άξιοθρη- 
νητον κατάστασιν ένεκα τών καιρικών περιστάσεων καί τής έξηρθρω- 
μένης λειτουργίας τοϋ εθνικού ημών κέντρου, άπαντες οί έν Κων- 
σταντινουπόλει λογάδες τής Εκκλησίας καί τοϋ Γένους συνελθόντες 
έν ίδιαιτέρςι συνελεϋσει προς διύρθωσιν τοϋ κακού, άνεϋρον ώς τον 
μόνον κατάλληλον άνδρα τον ήμέτερον Κύριλλον, εις 6ν νά άναθέσω- 
σι την οίακοστροφίαν τής Εκκλησιαστικής όλκάδος. Γινιόσκοντες δέ κα
λώς την μετριοφροσύνην τοϋ άνδρός καί θέλοντες νά προλάβοεσι πά
σαν έκ μέρους του άρνησιν, ύπέσχοντο αύτφ έκ τών προτέρων, δτι οϋ- 
δεμία τούντεΰθεν θά συμβαίνη έπέμβασις είτε έκ μέρους τοϋ κλήρου, 
ει'τε έκ μέρους τών λαϊκών μελών εις τά τής διοικήσεως, άλλ’ ότι 
πάντες μετά προθυμίας καί απαρέγκλιτος θά παραδέχοίνται δσα άν 
οϋτος ήθελεν εγκρίνει μέτρα προς άνόρθωσιν τών κακώς έχόντων. 
Τοϋτο δέ μανθάνομεν έκ τοϋ εξής συνοδικοϋ εγγράφου.

f  Την Ύ μ ε τ έ ρ α ν  ΰεοπρόβλητον  Πανιερότητα ενλαβώς προσκυνούντες, 
την παν ίερον  αυτής δεξ ιάν άσπαζόμ εϋα .

Ή  εις τάς ακμαίας νόσους όξυτάτην την θεραπείαν έπάγουσα 
πάνσοφος τοϋ 'Αγίου θεού ΙΙρόνοια, παρεσκεϋασεν ήδη νά έπιστή ό 
προσφορώτατος καιρός, καθ’ ήν ή κοινή μήτηρ ημών αγία Αυτού Ε κ
κλησία προ πολλών ήδη χρόνων υπό διαφόρων πανδείνων καιρικών 
περιστάσεων κακωθεισα, έλπίζεται νά άναρρο^σθή, νά άναλάβη καί 
νά λαμπρυνθή πολλφ τφ μέτρω, υπέρ ό ήν άλλοτε ποτέ.

Έπί παντός πράγματος γενικόν σχεδόν αξίωμα ηθικόν είναι, οτι 
άν δεν καταντήση εις τύν έσχατον τοϋ άφανισμοϋ βαθμόν, δεν γίνε
ται καιρία καί θεμελιώδης ή θεραπεία. Καί καθώς ύπόσαθρος οικο
δομή τις έν φ μεν ύποφαίνει έτι έλπίδα, επισκευάζεται επιπόλαιος, 
άμα δέ την παντελή κατάπτο^σιν έπαπειλήσασα, τότε έκ βάθρο,ιν ανοι
κοδομείται, κατά τον αυτόν άπαραλλάκτως τρόπον συνέβη καί εις τον 
πάνδημον τοϋ χριστεπο)νΰμου ’Ορθοδόξου λαού πνευματικόν οικον, 
την άμοόμητον ήμών Εκκλησίαν.

Άρκουντο>ς έγνωσμένη είναι τή ΙΙανιερότητί της ή τής μεγάλης 
Εκκλησίας κατάστασις, κατάστασις, ήτις από έτους εις έτος διαδεχό
μενη καί γεωμετρική προόδερ προχωροϋσα από τραγικοηέρου εις τρα- 
γικώτερον βαθμόν, κατήντησεν ήδη έτοιμος νά έπιθήση εις τό κατ’ αυ
τήν έσω «δεινότατον δράμα τήν άλγεινοτάτην καί τραγικό.)τάτην λύσιν.

Μεταξύ τών παρφχηκότων τούτο^ν χρύνονν καχεκτοϋσα, καί άφ’
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ημέρας εις ημέραν φθίνουσα παρεωράτο η δι’ απειρίαν καί άφροντι- 
σίαν τών επί τοΐς πράγμασι ιώ ν τότε, η εξ αιτίας τής δυσχέρειας των 
περιστάσεων, ή διότιτό καθημερινόν έθος δέν κατέπληττε πλέον τους 
θεατάς επί τώ προβαίνοντι μαρασμφ τών κατ' αυτήν πραγμάτων. 'Η 
τοιαΰτη άρα τής θεραπείας αναβολή έδοσε καιρόν εις την γάγ
γραιναν νά έπινεμηθή τα τής ’Εκκλησίας πράγματα τοσοϋτον, ώστε 
άν δεν προληψθή αμέσως, έπαπειλεΐται όσον οΰπω καί ή καρδία, 
καί τότε, άπαγε, ούόεμία Άσκληπιακή χειρ θέλει δυνηθή νά την 
ίάσει.

Δι’ ο επειδή περί την θεραπείαν της ου μόνον τό ήρο/ικόν φάρ
μακου, άλλα καί τοΰ καιρού τό άμεσον απαιτείται, τόσον ημείς επε- 
ρειδόμενυι εις τήν κοινήν έφεσιν καί ζήλον τοΰ γένους, όσον καί τα 
πρόκριτα μέλη τής ίεράς συνόδου, συνιδόντες τον επικείμενον τή Ε κ
κλησία κίνδυνον, καί πολλάκις περί τοΰ πρακτέου συμβουλευθέντες, 
δεν ευρομεν έτερον θεραπευτηρίου ικανόν εις τό νά άνάσπάση πρόρ- 
ριζον τό πάθος είμή τό νά διορισθή εις Πατριάρχης συγκεκρατημένος 
μέ δλας τάς άπαιτουμένας άρετάς καί τά πρόσφορα πλεονεκτήματα, 
καί νά έπιδράξηται ό>ς τέλειος καί πληρεξούσιος κυβερνήτης τους οΐα- 
κας τοΰ Ιερού σκάφους τής Εκκλησίας. Ά λλ ’ όσον τό πάθος άφ ’ ενός 
μέρους ήτο χαλεπώτατον νά θεραπευθή, καθότι πεπαλαιωμένου ήδη, 
τόσον άφ’ ετέρου έτι μάλλον δυσχερέστερου έφαίνετυ διά τήν σπάνιν 
ενός τοιοΰτου άνδρός δεινού κατ’ ’Ασκληπιόν περί τήν τέχνην τής θ ε 
ραπευτικής. "Οθεν παν είδος προσωποληψίας ρίψαντες έκ μέσου, πρό- 
θεσιν άκραιφνεστάτην ένεστησάμεθα τήν εΰρεσιν τοιοΰτου άνδρός, 
καί ή θερμουργία τής αΰστηράς ημών συνειδησεως άνευρενώσα τό 
τοιοΰτου άξιον υποκείμενον, εύρε παμψηφεί τήν ήμετέραν Πανιερό
τητα. Εΰκολον νά σ υμπεράνη ή Αυτής Πα νιερότης ύστερο ν από τοιαΰ- 
την αγωνίαν καί μετά τοιαΰτην άνερεΰνησιν έυραν τό γένος τήν ΰμε- 
τέρον θεόσδοτον Πανιερότητα, μέ πόσον ενθουσιασμόν καί μέ όπό- 
σην τελείαν άφοσίιυσιν. θέλει άναθήσει εις τήν πληρεξούσιον διαίτη- 
σίν της τά κατά τήν 'Αγίαν Εκκλησίαν.

Έγνώσθη υπερεκπερισσοΰ καί μέ γεωμετρικήν σχεδόν ένάργειαν 
κατεληφθη, ότι της νόσου τών εκκλησιαστικών κοινών πραγμάτοον α ί
τιον κατέστη τό κατ επιφάνειαν μεν κυριαρχικόν καί πληρεξούσιον, 
πραγματικώς δέ υποχείριον καί αιχμάλωτον τών πατριαρχευόντιον. 
Αί χείριστοι καί αΐσχισται πρόσω πόλη ψίαι, τό πολυσχιδές τών θελή
σεων καί διαθέσεων, καί η έλλειψις ενός πρώτου κινοΰντος, ΰπέφερον 
τάς καίριους ταυτας εις την Εκκλησίαν πληγάς, καί τοΰ ενός εις τύν 
άλλον άναρρίπτοντος τών άτόπο)ν τήν αιτίαν, οΰδείς μέν ήν ό λόγον
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άποδιδοΰς, καθότι ούδείςήν ό απολύτως ενεργών, ούδείς δέ ήν ό ζή
λον υπέρ τοϋ κοινού εχων, καθότι τα κοινά έξηυτελίζοντο και καθυ- 
βρίζοντο εν τώ προστάτη των κοινών τφ πατριαρχεύοντι. Έκ θλιβε- 
ράς πείρας άπεδείχθη, δτι τής κεφαλή; τάξιν πρωτίστην των λοιπών 
μελών οΰκ έχοϋσης, πάντα μετά αταξίας καί ανωμαλίας γίνονται, εκ
λείπει τό πρώτον τής εύρυθμίας ελατήριον, ή πειθαρχία, καί έκ τής 
τοιαυτης συγχύσεως επακολουθεί ό γενικός όλεθρος τής όλομελείας. 
Αυτά δέ ταϋτα έπεξεργαστικώτατα καί εν έπύπτρο.) άκριβεί τή σειρά 
θεωρηθέντα, ύπηγόρευσαν καί εις σΰμπασαν την ΰγιαίνουσαν μοίραν 
τοϋ γένους νά δοθή τάξις πλέον εις την αταξίαν, νά εγκατασταθή 
δηλονότι Πατριάρχης, εις ού τάς πατρικάς χεΐρας νά παρακατατεθή 
ή πνευματική καί ή προς αυτήν άναφερομένη πολιτική κυριαρχία, 
έξασφαλισθεϊσα μέ την άπαιτουμένην έγγύησιν χωρίς νά δΰναταί τις 
μικρός ή μέγας, Εκκλησιαστικός ή πολιτικός, νά έπεμβαίνη εις τό 
παραμικρόν, καί νά κατασκιάζη τον ορίζοντα τής πατριαρχικής εξου
σίας μέ τά νέφη των ιδιαιτέρων αϋτφ συμφερόντων. 'Ημείς τή αλή
θεια, Σεβασμιώτατε, καί τά επί τή ανωτέρω έκτεθείση τής 'Αγίας η
μών ’Εκκλησίας στάσει μέσην την ψυχήν άλγοϋντες, συγχαίρομεν 
άλλ’ ουν έαυτοίς, ότι επί τών ημερών ημών ό κίνδυνος εγνώσθη, ή 
νόσος διεγνώσθη, τό φάρμακον έπινοήθη καί ευρέθη δ διασκευάσουν 
καί διαιτήσων αυτό τό φάρμακον καί ου μόνον ούδ’ όπωσοϋν ύπονο- 
οϋμεν, ότι ή ευσεβής και φιλογενής καί φιλόκαλος αυτής ψυχή θέλει 
άποποιηθή την παρά τοϋ γένους σύμψηφον καί επίμονον πρόσκλησίν 
της επί τον οίκουμενικόν θρόνον, άλλ? άδιστάκτως προσδοκοϋμεν την 
άπό μέρους της ετοιμότητα στοχαζόμενοι ότι ή άποποίησίς της δεν εί- 
μπορεί νά προέλθη, είμή άπό τάς παρακατιουσας θεωρίας, άς άναλΰ- 
οντες, τάς ευρίσκομεν σαθροτάτας καί πάντη ανίσχυρους εις τό νά 
την περιστήσοοσιν εις την τοιατίτην άνάνευσιν. Καί δή προλαμβάνον- 
τες άπαντώμεν. Α'. ”Αν ή Σεβασμιότης της τό ίδιον συμφέρον διώκου- 
σα, καί διά την ιδίαν ασφάλειαν όυριοδουσα τό μέγεθος τής τοιαυτης 
επιστασίας, άποποιηθή κήν προστασίαν τών κοινών, ού μόνον υπόδι
κος γίνεται, παρορώσα την πάσχουσαν κοινήν ημών τροφόν Εκκλη
σίαν, ήτις εις τον προκείμενον έαυτή κίνδυνον τον επικαλείται, αλλά 
καί εναντίον τοϋ ορθού λόγου πράττει, διά τό ότι τό ίδίρ συμφέρον 
είναι μέρος τού κοινή, καί όταν τό όλον άπολεσθή, συναπολλϋεται καί 
τό μέρος, καί ή πηγή* όταν ξηρανθή, οί αύλακες συνεπιξηραίνονται. 
Βον. ’Ά ν έκ τών προλαβόντων μέχρι τοΰδε παραδειγμάτων άναλογιζο- 
μένη τό τής πατριαρχίας άστάθμητον, καί είλωτικόν, καί περκυρισμέ- 
νον, συνάγει έπομένο)ς, ότι πατριαρχευσάσης, εις μέν τό κοινόν ούδείς
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έ'σται δ καρπός, φθαρήσονται δή μόνον τά ίδια της, την πληροφορού
με ν εκ μέρους τοΰ γένους, και έγγράφως την έγγυώμεθα, δτι ή πατρι
αρχεία της -θέλει είναι συγκεκροτημένη μέ δλα τά μέσα, δι’ ών διαι- 
τοΰσα τά τη Εκκλησία συντείνοντα, δεν θέλει παρεμποδίζεται παρ’ 
οΰδενός, άλλ’ έσται Πατριάρχης, πατήρ κοινός καί πράγματι και όνύ- 
ματι. Καί προς άπόδειξιν τής τοιαυτης προς αυτόν τοΰ γένους άφοσι- 
ώσεως, διαμαρτυρόμεθα, δτι όσα ήθελε στο χασά ή ικανά προς εμπέ
δωση' τής τοιαυτης περιωπής της, άς τά προβάλλη ήδη, καί θέλει ιδεί 
ημάς συγκαταινοΰντας ου μόνον, αλλά καί θερμότατους φερέγγυους 
των προβλημάτων της. Γ ον.’Ά ν έκτόπως μετριοφρονούσα καί υιρορισ
μένη την ανικανότητά της, ατολμότερου διάκειται εις. τό να άναδε- 
χθή τό τοιοΰτον φορτίον, τό γένος ημών είξεΰρει την έκ περιουσίας 
ικανότητά της, καί έξεπιστάται δτι, άν ή ΓΙανιερότης της δέν είναι δ 
απολύτως κάλλιστος, είναι καν εν παραθέσει κρείττων. Εκτός δέ τού
του είς αυτήν τήν περίστασιν, καθ’ ήν πρόκειται ή σωτηρία των κοι
νών, πρέπει νά θιορήση, καί άν τω όντι μετριοφρονή, νά ένανδρισθή, 
άναρτώσα εις τήν θείαν άντίληψιν τάς ελπίδας. Δον. ’Ά ν τέλος πάν
των (δπερ πάντη απίθανου) έξ επίτηδες ήθελε διστάσει νά συγκατα- 
τεθή αμέσως είς αυτό τοΰ γένους τό πρόβλημα, επί στοχασμφ τοΰ ν ’ 
απόδειξη διά τών έπαναληφθησομένων προς αυτήν παρά τοΰ γένους 
προσκλήσεων, δτι εκτός αυτής δέν έχει ή ’Εκκλησία άλλον, τά τοιαϋ- 
τα τής φιλοδοξίας άκκίσματα ου μόνον ανοίκεια είναι είς τον ιερόν χα
ρακτήρα καί είς τήν προκειμένην ανάγκην, αλλά καί πάντη περιττά, 
καθότι τό γένος κάλλιστα είξεΰρει τό σπάνιον τοΰ υποκειμένου της, 
καί διά τούτο μέ τόσην έφεσιν και επιμονήν τήν επικαλείται.

Αυτάς δή ταΰτας τάς ανωτέρω θεωρίας άναλΰσαντες, δι’ άς στο- 
χαζόμε θα ένδεχομένην τήν άποποίησίν της, ουδεμίαν αξιόχρεων ευρί- 
σκομεν έκτος τής ί δτι ή Σεβάσμιό της της ΰφοράται νά άναζωσθή εις 
τον τοιοΰτον αγώνα, στοχαζομένη δτι θέλει πατριαρχεΰσει, καθδ)ς 
καί οί προ αυτής, θητεΰουσα μάλλον ή πατριαρχευουσα, καί ήττον 
διοικούσα ή διοικουμένη. Ά λλ ’ ημείς εφθημεν άνωτέρω πιστιόσαντες 
αυτή και έγγυησάμενοι, δτι ου μόνον άπεψασίσθησαν από μέρους 
τοΰ γένους τά οσα ικανά νά καταστήσωσι τήν πατριαρχείαν της άνε- 
πέμβατον καί ανεπηρέαστου, καί τά δίκαια τής κυριαρχίας της καθ ’ 
δλην αυτών τήν έκτασιν άπαρεγχείρητα. αλλά καί οσα διέφυγον μέν 
ημάς, ού λανθάνουσι δέ τήν φρόνησίν της προς τήν παγίαν ωφέλειαν 
τοΰ οικουμενικού θρόνου, έφ’ δν προσκαλείται, αυτά δή ταΰτα προ- 
τεινέτο.) καί δεχθησόμεθα άσμενέστατοι καί τήν εγγΰην ημών έπι- 
θήσομεν.
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Σεβασθήτω λοιπόν ή Σεβασμιότης της την χεϊρας προς αυτήν ό- 
ρέγουσαν Εκκλησίαν, αίδεσθήτω την προσβλητικήν φωνήν τοΰ γέ
νους, καί τέλος άναλυγισθήτω, ότι το γένος τοϋτο (3λέπων τήν στάσιν 
τής κοινής μητρός Εκκλησίας, καί μ ή εύρίσκον έτερον εκτός αυτής 
ικανόν νά άναλάβη τά κατ’ αυτήν πράγματα, προσενεχθήσεται τόσον 
κατεπειγόντως καί ανενδότως, ώστε ή Πανιερότης της τάχιον ή βρά- 
διον ούκ έκφευξεται τήν τοιαύτσν ολικήν τοΰ γένους άπόφασιν. Τά 
πανίερα αυτής έτη εϊεν άνωθεν ώς πλεΐστα καί σωτηριώδη, αί δέ 
θεοπειθεΐς αυτής εύχαι άρρωγοί ήμΐν διά βίου παντός.

Το επίσημον τούτο έγγραφον συνώδευε καί δεύτερον, δπερ με
ταγράφω ώς καί τό πρώτον εκ των κωδίκων τής ίεράς ημών Μητρο- 
πόλεως, καθ’ όσον μάλιστα έν αύτφ ΰπάρχουσιν καί αί ύπογραφαί 
των έπιστειλάντων, αίτινες έλλείπουσιν εκ τοΰ πρώτου.

Τ ην ημ ε τ ερα ν  Οεοπρόβλητον Π αν ιερολλογ ιμ ό τη τα ,  κα ι ό ο ο το νπω  Σε-  
β α σ μ ιω τά τ η ν  ΙΤαναγιότητα αδελφικούς εν Κ ν ρ ίφ  π ε ρ ιπ τ ν σ σ ό μ ε ν ο ι  
επ ενχόμ εϋα ,  ϊν α  μ ε τά  μ ικ ρ ό ν  κα ι  την  δ ε οπ ο τ ικ η ν  α υ τή ς  δεξ ιάν  
κα  τ α ο π α  αϋώμεν .

f  Εΐη υγιαίνουσα, πανέυθυμοΰσά τε καί πανευημεροΰσα μετά 
μακροβίότητος καί πάντων τών σωτηραοδών αγαθών τή τε Έκκλησίρ 
καί παντί τώ γένει αισίως έπαπολαΰουσα. Ούδέν άπρονύητον κατα- 
λείπεται παρά τοΰ τά πάντα πανσόφους οίκονομοϋντος καί διεξά
γοντος ύπεραγάθου θεοΰ, πολλώ δέ μάλλον τά τής Εκκλησίας, ήν 
αυτός ό φιλάνθρωπος Κύριος τφ ΐδίω έκτήσατο αΐματι. Διό καί μάλ
λον εν τοΐς Εκκλησιαστικοίς όρώμεν καταλλήλως τοΐς καιρούς καί 
τοϊς πράγμασι διενεργοΰμενα τά τής πανσόφου Πρόνοιας προς τύ 
σωτήριον καί συμφέρον παντός τοΰ ευσεβούς χριστωνύμου πληρώμα
τος. Ταυτης γοΰν ό τήν προστασίαν άναλαβών νεΰσει θεία παναγιώτα- 
τος καί σεβασμυυτατος Πατριάρχης κύριος κύριος 'Ιερεμίας, τά εις δΰνα- 
μιν ενδειξάμενος και τό εργον άποτελέσας, καί επειδή διά τό βαθύ τοΰ 
γ ήρως αύτοΰ καί τάς πυκνάς σωματικός ασθένειας κεκμηκώς τέοος καί 
άπαυδήσας, καί τήν εξ αρχής φίλην αύτφ ησυχίαν προελόμενος, πα- 
ρητήθη οίκειοθελώς τοϋ αγαστά του πατριαρχικού καί οικουμενικού 
θρόνου, κάντεύθεν τής οϊκειοθελοΰς αύτοΰ παραιτήσεως εμφανισθεί- 
σης προς τό υψηλόν καί κραταιόν δεβλέτι, έξεδόθη κατ’ έλεος βασιλι
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κόν υψηλόν προσκυνητήν πουγτουρουλτί, άποφαινόμενον την άριστίν- 
δην εκλογήν ετέρου διαδόχου και παρ’ ημών και του γένους προτίμη- 
σιν κατά τά έπικεχορηγημενα ήμΐν βασιλικούς προνόμια και σουροιίτια.

Τούτου χάριν πληρέστατης συνελεΰσεως γενομένης ημών των έν- 
δημυνντων συναδέλφων σήμερον έν τοΐς πατριαρχείοις, συμπαρουσια- 
ζόντιον των άξιαγάστων προυχόντων τοϋ γένους ημών, και τών τιμιω- 
τάτων του κοινού Επιτρόπων, και τ<ών άφ’ έκαστου ρουφετίου προ- 
κριτωιέρων, και σκέψεως ακριβούς προτεθείσης, εν επικλήσει τής χά- 
ριτος τοϋ παναγίου και τελεταρχικοϋ Πνεύματος, τής ει.ς έν ημάς ά- 
παντας συναγουσης, πάντες ως εξ ενός στόματος, ενός φρονήματος καί 
μιας καρδίας προύβαλόμεθα έκλεξάμενοι παναγκυτατον ημών δεσπό
την, καί διάδοχον τοϋ άγιωτάτου Πατριαρχικού, άποστολικοϋ καί οι
κουμενικού θρόνου την ύμετέραν θεοπρόβλητον πανιεροελλογιιιότ,η- 
τα. Οΐδαμεν γάρ, όσον τό έν πάσι τής άξιότητος αυτής ϋπερεβάλλον, 
καί ή κατακαλλϋνουσα αυτήν τιον θεάρεστων προτερημάτων αλλη
λουχία, όι5 ών τους πνευματικούς οϊακας τοϋ πάγκοινου τής Εκκλη
σίας σκάφους άναλαβοϋσα, έχει μεθέπειν βεβαίως, καί διοικείν κατά 
σοφόν καί άριστον κυβερνήτην, έμπείρως άπτομένη παντός λόγου καί 
πράγματος, καί τέως άγρΰπνφ ψυχή εις εύδίους λιμένας προσαγκυρώ- 
σαι τό πάγκοινων τοΰτο σκάφος, καί επί πάσι τά άρέσκοντα τφ βασι- 
λείφ κράτει άξίως έπιτελέσαι καί πιστιος. Καί αυτήν τοίνυν τήν θεό- 
πνευστον εκλογήν καί κοινήν συνέναισιν διά κοινού μαγζαρίου προς 
τό υψηλόν καί κραταιόν δεβλέτι ίκετευτικώς δηλωθεί σαν, έξεδόθη υ
ψηλός προσκυνητής ορισμός, καί διωρίσθησαν οι παρόντες δτε οσιώτα- 
τος ’Αρχιμανδρίτης κυρ Γρηγόριος έξαρχος, καί ό τής πατριαρχικής αυ
λής γιασακτσής εις αισίαν αυτής πρόσκλησιν, Ταϋτα εν αγαλλιάσει ψυ
χής ημών εϋαγγελιζύμενοι τή περισπούδαστο) ήμΐν πανίεροτητί της, 
όμοψΰχως καί δεητικώς προσκαλοϋμεν αυτήν, καί έπιπόνως άξιοϋμεν» 
οπούς αποδεχόμενη τά τής κοινής ψήφου, ώς προς κοινήν ά φορών τα 
ωφέλειαν τής Εκκλησίας καί παντός τοϋ Χριστωνΰμου πληρώματος» 
καί ύπακούουσα πρύς τήν χαλούσαν φωνήν, ώς πρύς φωνήν αληθώς 
Κυρίου, προσέλθη κατά πρώτον τω αυτόθι υπέρτατο) Έπιτρόπφ, καί 
έπενδυθή έν ώραις αίσίαις τό τής πατριαρχικής αξίας βασιλικόν καβά- 
διον, ε ίθ ’ ούτως άψαμένη οδού καί έπιταχΰνουσα τήν εις τά φδε πο
ρείαν της, έπιλάμψη προς ημάς καί χαράς άφατου έμπλήση τά πρό- 
σωπα καί τάς καρδίας ημών, ίνα  κάνταϋθα τών συνήθων έκτελεσθέν- 
των, άποκατασταθή λαμπρώς εις τον άγιώτατον πατριαρχικόν, άπο- 
στολικόν καί οικουμενικόν θρόνον της. Έ φ ’ ω καί περιμένομεν τήν 
πάντερπνον καί φαίδραν παρουσίαν της, καί έν ταυτφ νά άσπασθώ-
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μεν την δεσποτικήν δεξιάν αυτής ής καί τά έτη ειεν θεόθεν δτι πλεΐ- 
στα, πανεύθυμά τε καί πανευδαιμονέστατα. < αω ιγφ . Μαρτίου ιθ.

f  Ό Καισαρείας Φιλόθεος, f  Ό Ήρακλείας Μελέτιος, 
f  Ό  Κυζίκου Κωνστάντιος. ή Ό Νικομήδειας Α θα νά 
σιος. f  Ό  Χαλκηδόνος Γεράσιμος, f  'Ο Δέρκων Γρηγό- 
ριος. f  'Ο Νεοκαισαρείας Μελέτιος. "β Ό Φιλαδελφείας 
Δωρόθεος. *[' Ό Βιδύνης Διονύσιος, f  Ό Γάνου καί Χώ
ρας Γεράσιμος, f  Ό Άγαθουπόλειος Διονύσιος.

Καί οί έν Χφ προθυμότατοι.

’Ιάκωβος Άργυρόπουλος, μέγας διερμηνευτής τής κρα- 
ταιάς βασιλείας. Ό μέγας λογοθέτης τής τοΰ Χριστού 
μεγάλης ’Εκκλησίας ’Αλέξανδρος Μάνυς. ’Ιωάννης Τοσ- 
σέτος, πας κάπου κεχαγιάς τής αυθεντίας Ούγγροβλαχίας. 
Νικόλαος Χαντζερής. Γεώργιος Νέγρης. Δημήτριος Σχοι
νάς. Θετταλίας ποστέλνικος. Στέφανος μπογορίδης κα- 
πουκεχαγίάς τής αυθεντίας Μολδοβλαχίας. ’Ιάκωβος 'Ρί- 
ζος. Θεόδοορος 'Ρίζος. Π. δραγουμένος τοΰ βασιλικού 
στόλου. ’Ιάκωβος 'Ρίζος. ’Ιωάννης Σαμυυρκάσης και 
άπαν τό έν τή βασιλευυύση των πόλεων Χριστώνυμον 
πλήρωμα τού γένους των 'Ρωμαίων.

ΤΙ ήδΰνατο νά άπαντήση εις τοιαύτα έγγραφα, δΓ ιδιαιτέρας επι
τροπής άποσταλέντα αύτφ ό αοίδιμος Κύριλλος ; Ήδΰνατο νά άρνηθή 
την τόσω προφρόνως προσφερομένην αύτω υψηλήν θέσιν ; Καί δεν 
ήγνόει μεν τούς περιβάλλοντας το πατριαρχικόν αξίωμα κινδύνους εις 
τόσον μάλιστα κρίσιμους περιστάσεις, καί τό μέγεθος τής ευθύνης, ήν 
θά ύπειχεν αποδεχόμενος αυτό. Ά λλ ’ ήδΰνατο νά άρνηθή χωρίς νά 
φανή εγωιστής τού χειρίστου είδους, εις τήν εαυτού μόνον άποβλέπων 
άνάπαυσιν καί ησυχίαν, ανάλγητος δέ καί άτεγκτος εις τά δεινά τής 
γαλουχησάσης καί είς τον επίζηλον βαθμόν τής άρχιερωσύνης προα- 
γούσης αυτόν ’Εκκλησίας; Ούχί! Δεν ώφειλε νά άρνηθή, καί δεν ήρ- 
νήθη, άλλ’ έδέχθη, έχων τάς ελπίδας άνατεθειμένας πρώτον μέν είς 
τήν θείαν χάριν, τήν τά άσθενή θεραπεύουσαν καί τά έλλείποντα ά- 
ναπληρούσαν, ειτα δέ είς το δτι κατά τήν επίσημον διακήρυξιν των 
λογάδων τής ’Εκκλησίας καί τού Γένους, δεν ήθελον οΰτοι άναμιγνύε- 
σθαι ουδέ επεμβαίνει είς τά τής έσιοτερικής διοικήσεως τού ΓΙατριάρ-
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χου, άλλ* ήθελον αφήσει αυτόν ελεύθερον νά έφαρμώση οΐαδήποτε 
ήθελεν εγκρίνει μέτρον προς διόρθωσιν των κακώς έχόντων.

Ό μέγας βεζύρης κατά τύχην τότε εν Άδριανουπόλει εύρεθείς, 
μαθών την εκλογήν τοϋ Κυρίλλου ώς Πατριάρχου, προσεκάλεσεν αυτόν 
εις τύ Διοικητήριον, και συγχαρείς αύτφ επί τή τιμή ταύτη και ενδΰ- 
σας τύ καβάδιον του πατριαρχικού αξιώματος, προέπεμψεν αυτόν μετά 
μεγίστης τιμητικής συνοδείας εις Κωνσταντίνο ύπολιν. Δεν καθυστέρη
σαν δμως ουδέ οι πολυάριθμοι αυτού θαυμασταί και φίλοι εις τάς εν
δείξεις τής προς αυτόν τιμής και ύπολήψεως αλλά και ή πόλις σέμ
πασα συγκινηθεϊσα έκ τής εις τύν σεβαστόν αυτής ποιμενάρχην καί 
αγαπητόν συμπολίτην άπονεμηθείσης τιμής, προέπεμψεν πανηγυρικούς, 
πολλών προχωρησάντων μέχρι τής θέσεως Χαδίμ-άγά. Ευγκεκινημε
νός ό Κύριλλος έκ τών ενδείξεων τούτων τής προς αυτόν στοργής καί 
ύπολήψεως τών συμπολιτών του, άπεχωρίσθη αυτών έν μέσφ λυγ
μών, υποσχόμενος δτι δεν -θέλει λησμονήσει αυτούς, αλλά καί μακρό- 
θεν θέλει μεριμνά περί τών συμφερόντων αυτών, ουδέ θέλει αφήσει 
αυτούς επί πολύ ορφανούς, αλλά θέλει άποστείλει διάδοχον «πολλοί) 
αυτοΰ κάρρονα». Καί δεν ήθέτησε την εαυτού ύπόσχεσιν ό αοίδιμος, 
ώς θέλομεν ϊδει έν τοΐς έπειτα.

Εις Κωνσταντινούπολιν άφικόμενος έγένετο άντικείμενον έξοχων 
τιμών. Πάσαι αί τάξεις τής κοινωνίας έξήλθον εις υποδοχήν τού το- 
σούτον διά τάς άρετάς του διαφημισθέντος Πατριάρχου καί άσπασθώ- 
σι τήν δεξιάν του. Μετά δε τήν εγκατάστασιν έν τοΐς ΙΙατριαρχείοις, 
περιεσχοιχίσθη υπό τών λογάδων τής τε Εκκλησίας καί τού Γένους, 
φιλοτιμουμένων πάντων διά πολλών ενδείξεων πίστεως καί άφοσιώ- 
σεως νά προσοικειωθώσιν αυτόν. Ό πρώην πατριάρχης 'Ιερεμίας δ Δ' 
διέμενεν εΐσέτι έν τοΐς ΙΙατριαρχείοις. 'Ότε δέ 6 Κύριλλος εισήλθεν 
εις τό Συνοδικόν, παρεκάλεσε, λέγουσι, τον γέροντα προκάτοχόν του, 
δπως καταλάβη τήν πρωτοκαθεδρίαν, καθήμενος έν τή γωνία. Άρ- 
νηθέντος δέ τούτου, ουδέ ο Κύριλλος ήθέλησε νά καθίση εκεί, έκ σε
βασμού προς τον παλαιόν προκάτοχόν του. Ούτω δέ ή θέσις εκείνη, ή 
τόσον επίζηλος διά τοσούτους άλλους, παρέμεινε κενή. Τήν επιούσαν ό 
Κύριλλος έπεμψε τον εαυτού διάκονον, όπως διαπείθηται περί τής υ 
γείας τής παναγιότητος του* άλλ’ ό 'Ιερεμίας ειχεν αναχωρήσει άρ
θρου βαθέως από τών πατριαρχείων άνεπιστρεπτεί, έπευλογών τον 
τοσοΰτον τιμήσαντα αυτόν κατά τήν πτώσίν του μεγαλόψυχον διάδο
χόν του.

Άναλαβών τούς οΐακας τού οικουμενικού θρόνου δεν άπεδυσπέ- 
τησε προ τού παρουσιασθέντος ενώπιον του χάους' άλλ’ ανενδότους
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εργασθεις έπηνώρθωσε κατά το ενόν τά οικονομικά, επέφερε παντα- 
χού την τάξιν καί πειθαρχίαν εν τφ προσωπικφ* άνασυνέστησε δε τό 
επί τής πατριαρχείας Καλλινίκου τού Ελ καταργη-θέν καί παϋσαν νά 
λειτουργή πατριαρχικόν τυπογραφεΐον, (V ου μάλιστα καί ο ίδιος έξέ- 
δωκε τω 1815 την ΓΙερι^φαφήν τοΰ Χωρογραφικοΰ ΓΙίνακος τής Επαρ
χίας Ίκονίυυ, ον ειχεν έκδόσει εν Βιέννη 1).

Έ ν τω μέση) των πολλών καί ποικίλων ασχολιών του, ο Κύριλλος 
δεν έλησμόνησε την αγαπητήν αυτού πατρίδα, ουδέ την δοθεί σαν 
προς τούς συμπολίτας του ύπόσχεσιν' άλλ’ ιδιάζυυσαν υπέρ αυτής μέ
ριμναν δεικνύων, εξελέξατο διάδοχόν του μητροπολίτην Άδριανουπό- 
λε<ος τον σοφώτατον καί πολυμαθέστατον διευθυντήν τής Μεγάλης 
τού Γένους Σχολής, Δωρόθεον τον ΙΊρώϊυν τον Χίον, ού τά κλέη καί 
τον τραγικόν θάνατον επιφυλασσόμενοι ιδιαιτέρως έν δέοντι νά πρα- 
γματευθώμεν, τούτο μόνον τό γε νΰν περιοριζόμεθα νά εΐπωμεν, ότι 
ό μακάριος Διορόθεος έδικαίιυσε πληρέστατα τάς προς αυτόν ελπίδας 
τού Γίατριάρχου" διότι καθ’ δλον τό διάστημα τής παρ’ ήμνν ποιμαν
τορίας του (8 ’Ιουνίου 1813—Μαρτίου 1821), είργάσθη άνενδότως 
προς βελτίοοσιν των κοινοτικών ημών πραγμάτων καί ιδία των σχολι
κών, ριζικήν επενεγκών μεταρρύθμισιν έν τφ προγράμματι τής Ε λ 
ληνικής ημών Σχολής, ήν προήγαγεν εις Γυμνάσιων, έχων συναρρω- 
γόν καί συναντιλήπτορα τύν μ,έγα κλέος επί σοφία καί αρετή άράμε- 
νον συμπολίτην ημών, τον ιατροφιλόσοφον Στέφανον Καραθεοδωρήν, 
άρτίως εις την γενέθλιαν εκ τής Εσπερίας επανακάμψαντα.

Άλλα  καί ό Κύριλλος δεν παρεμέλει τάς Μούσας καίπερ πολυά
σχολος ών, αλλά καί αυτός μελετών καί συγγράφουν καί έπιδιορθών 
τούς μέχοι.ς ημών περισωθέντας ποικίλης ύλης λόγους, καί τούς λο-

1) Πρώτος 6 πατριάρχης Κύριλλος ό Λοΰκαρις τφ 1611 συνέστησεν έν 
Κωνσταντινουπόλει τυπογραφεΐον, δπερ υπό τήν διεύθυνσιν τοΰ έκ Κέρκυρας 
μοναχού Νικοδήμου Μεταξά, έξέδιδε πάντα τά αναγκαία διά την έκπαίδευσιν 
βιβλία, καθώς καί τά προς άναίρεσιν των υπό των ’Ιησουιτών έκδεδομένων 
καί δωρεάν διανέμομενών κακοδόξων. Ούτοι δέ διαβάλλουοι τον πατριάρχην 
είς τήν Υψηλήν Ιίύλήν ώς έκδίδοντα βιβλία έν τφ τυπογραφεία) παρέχοντα 
ύβρεις κατά τής Μωαμεθανικής -θρησκείας, παρουσιάζουσι δέ προς άπόδειξιν 
καί τό υπό τοΰ Λουκάρεως έν Λονδίνω προ τής είς ιόν οικουμενικόν θρόνον 
άναρρήσεώς του έκδοθέν Κατηχητικόν Σύνταγμα, έν τφ πατριαρχικφ τυπυγρα- 
φείφ έκδοθέν. Παρυξυνθέντες οί Τούρκοι, είσβάλλουσιν είς τό τυπογραφεΐον 
καί καταστρέφουσι παν τό προστυχόν. Ό διευθυντής προϊδών τον κίνδυνον 
έκρύβη, ό δέ Πατριάρχης έζήτησεν άσυλον είς τήν οικίαν τοΰ Προξένου. (’Ίδε 
καί Μαθά κατάλ. Πατρίαρ. σελ. 193).
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γιους άνδρας έτίμα και επροστάτευε και αλληλογραφίαν μετ’ αυτών 
είχε, καί τα σχολεία τής ’Αρχιεπισκοπής του τακτικώς έπεσκέπτετο καί 
ιδία την Μεγάλην του Γένους Σχολήν, υπέρ ής ΐδιάζουσαν ήσθάνετο 
στοργήν. Έ ν μια δέ των επισκέψεων αυτού συνέβη τό εξής, καθ’ α 
διηγείται δ Γούδας βιογραφών τον άνδρα.

Τίτο ήιιέρα τών δημοσίων εξετάσεων, δ δέ Κύριλλος έκάθησε παρά 
τον διδάσκαλον. Ό  κλήρος έ'φερεν ενώπιον του ραδινόν νεανίαν, δστις 
άπήντησε μέν μετ’ ευστοχίας εις πάσας τάς άπευθυνθείσας αυτω ερω
τήσεις, άλλ’ ήτο πλήρης αιδημοσύνης. Ό καλός ούτος νεανίας · είναι 
Πελοποννήσιος υποθέτω, ειπεν δ Κύριλλος’ διότι συνήθαις ούτοι είναι 
ζα)ηροί άμα καί αίδημονες. Μάλιστα, Παναγιώτατε, άπήντησεν δ διδά
σκαλος καί είναι προστατευόμενος τοΰ Παλαιών Πατρών Γερμανού. 
Τότε στραφείς προς αυτόν είπε: Σάς συγχαίρω, Πανιερώτατε, διά τον 
προστατευόμενόν σας. ’Ά ν  ή πατρίς σας έχει πολλούς τοιούτους νέους, 
ταχέως θά ελευθερωθή από τής άμαθείας. Ε ΐθ ε ! μέ την ευχήν σας, 
ειπεν όλη ή δμήγυρις, Μετά τό πέρας τών εξετάσεων μεταπεμψάμενος 
δ Κύριλλος τον άριστεύσαντα εις τάς εξετάσεις Θεοδωράκην, έδωκεν 
αυτό) βαλάντιον, περιέχον εκατόν ρουμπιέδες, καί είπε : Λάβε, παιδί 
μου, τό δώρον τούτο διά νά άγοράσης βιβλία. Εύχομαι δέ νά άκολου- 
θήσης τό εκκλησιαστικόν στάδιον, καί νά συντέλεσης εις την άπελευ- 
θέρωσιν τής πατρίδος σου από τής άμαθείας». Ή  ευχή τοΰ Πατριάρ- 
χου έξεπληρώθη. Ό  άριστεύσας νεανίας εχειροτονήθη βραδύτερον Διά
κονος υπό τού προστάτου του, καί έχρημάτισε σημαιοφόρος αυτού κατά 
την εθνικήν έξέγερσιν. Μετά δέ τήν άποκατάστασιν τού Ελληνικού βα
σιλείου προήχθη εις Επίσκοπον, έπονομασθείς Θεόφιλος, καί τελευ
ταίου έξελέγη Μητροπολίτης ’Αθηνών καί Πρόεδρος τής Τέρας Συνό
δου. Πόσα άρά γε τοιαύτα δέν διέπραξεν ό Κύριλλος;

Τή ενεργεί α δ’ αυτού καί γενναία υποστηρίξει ίδρύθη ή τετάρτη 
Μουσική Σχολή τφ 1815. Αύτη κείμενη έν τινι λιθοκτίστφ οϊκίρ παρά 
τό τείχος τού Βαλατά, έλαβε τελείαν διοργάνωσιν. Έ ν αυτή εδίδαξαν 
οί ίδρυταί τού νέου γραφικού συστήματος, τοΰ μέχρι καί νΰν ίσχύοντος' 
καί τό μέν πρακτικόν μέρος τής ίεράς ταύτης τέχνης εδίδασκεν δ Γρη- 
γόριος καί Χουρμούζιος οί πρωτοψάλται, τό δέ θεωρητικόν ό Χρύσοίν- 
θος. Ή  Σχολή αύτη τής πατριαρχικής άπολαύουσα προστασίας, διετη- 
ρήθη καθ’ δλην τήν πατριαρχείαν τού Κυρίλλου καί παρήγαγε πλου
σίους καρπούς. Ή  διδασκαλία ήτο διετής, οί δέ τελειόφοιτοι έλάμβα- 
νον δίπλωμα μουσικοδιδασκάλου. Ή  σχολή αύτη μεγίστων ωφελειών 
πρόξενος τφ γένει καί τή Έκκλησίρ εγένετο, καθ' δσον διά τών μαθη
τών αυτής κατεσκευάσθησαν οί πρώτοι μουσικοί χαρακτήρες οί χρησι- 
φ  ρ % η t η ά ΙΘ \ 6
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μοποιηθέντες έν tf) τυπογραφία, ού μην αλλά καί των μαθητών αυτής 
διασπαρέντο>ν εις τάς διαφόρους επαρχίας, ίδρΰθησαν καί αλλαχού μου
σικοί Σχολαί, ή είσήχθη τή είσηγήσει αυτών τό μάθημα τής μουσικής 
εις αΰιάς, ώς λ. χ. εν ταΐς Έλληνικαΐς Σχολαΐς τής Αί'νου, Άδριανου- 
πόλεως, Κυδωνιών, Μυτιλήνης, Σμύρνης καί Τραπεζοΰντος Χ).

Παραθέτομεν δ’ ενταύθα τό πατριαρχικόν έγγραφον, δΓ ού γίνε
ται έγκώμιον τής Παιδείας καί προτρέπονται πάντες νά συνεισφέρω- 
ρωσιν υπέρ τής προαγωγής τής Σχολής τής Τραπεζοΰντος. ’Επ’ αυτού 
είναι συμ.προτεταγμένον καί τό όνομα τού αοιδίμου προρην Οικουμενι
κού Πατριάρχου Γρηγορίου τοΰ Ε'.

f  Κύριλλος  ε λ έ φ  ·&εοϋ 'Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως,  Νέας 
'Ρ ώμ η ς  καί  Οικουμενικός Πατρ ιάρχης.

f  Ό  Πατρ ιάρχης Κωνσταντ ινουπόλεως Γρηγόρ ιος  επενχεται  π ά σ ι  τοΐς 
έντυγχάνονσιν άδελφοϊς,

f  Οί τή» καθ’ ήμάς άγιωτάτφ Πατριαρχική» καί Οικουμενική» θρό- 
νω υποκείμενοι ίερώτατοι Μητροπολιται καί ύπέρτιμοι καί θεοφιλέ
στατοι ’Αρχιεπίσκοποί τε καί Επίσκοποι, εν Άγίορ Πνεΰματι αγαπη
τοί αδελφοί καί συλλειτουργοί, καί εντιμότατοι Κληρικοί τής καθ’ ήμάς 
τοΰ Χριστού μεγάλης Εκκλησίας, καί έκάστης Επαρχίας, ευλαβέστα
τοι ιερείς καί όσιώτατοι ιερομόναχοι οί \1»άλλοντες εν ταις Έκκλη- 
σίαις τής πόλεω:, τοΰ Γαλατά, καί όλου τοΰ καταστένου, καί α 
πανταχού εΰγενέστατοι ’Άρχοντες, τιμιότατοι Πραγματευταί καί Κα~ 
ραβοκΰριοι, Χρήσιμοι Επίτροποι τών Εκκλησιών, Πρωτομαγίστορες 
καί μαγίστορες τών ευλογημένων ρουφετίων, καί λοιποί άπαξάπαντες 
ευλογημένοι Χριστιανοί, τέκνα εν Κυρία» αγαπητά τής ημών Μετριό- 
τητος, χάρις ειη ύμϊν καί ειρήνη παρά θεού, παρ’ ημών δέ ευχή, ευλο
γία καί συγχώρησις. Πολλοί μέν καί διάφοροι βεβαίως οί τρόποι, δΓών 
κατορθοΰτοι ή προς θεόν εΰαρέστησις, εξαίρετοι δέ καί πρώτοι, οί την 
προς τον πλησίον αγάπην χαρακτηρίζοντες, ώς καί αυτός ό Κύριος η
μών έν Εΰαγγελίοις τρανώς άποφαίνεται. Ά λλ’ ή προς τήν έπίδοσιν 1

1) Παπαδοποΰλου Ιστορική Έπισκόπησις τής Βυζαντινής Έκκλησιαστ. 
Μουσικής σελ. 166—167,
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των ομογενών άφορώσα συνδρομή, καί χάριν παιδείας αυτών αλτι^οί5ς 
χορηγούμενη βοήθεια, πάντων ομολόγους υπερέχει τε και ύπερανέστη- 
κεν, δσον κάκείνη μεταξύ τών λοιπών εν βίφ αγαθών φέρει τά πρώτα, 
θεόσδοτος ούσα καί πολυύμνητος, ηθών καταρτιστική, νοός τελειωτι
κή, τής κατά λόγον καί γνώσιν ένεργείσς συμπληρωτική, τών τε προς 
θεόν οσίων και τών προς ανθρώπους δικαίων διδακτική, καί συνελόντι 
άνθρωπον τον άνθρωπον άποφαινομένη, ταις τε θεωρίαις κατορθούν- 
τα, καί ταϊς πράξεσιν επαινούμενος ένθεν τοι καί μείζων άπόκειται μι
σθό; τοΐς προθύμους αυτή συναντιλαμβανομένοις καί δαψιλώς υπέρ 
συστάσεως σχολείων κοινών παρεχομένοις τον έλεον μακαρισμού τε ά
ξιοι κρίνονται οί τοιοΰτοι καί τής παιδείας προστάται, καί φιλογενεΐς 
καί φιλό[ΐουσοι κλεΐζονται δικαίως καί υπό πάντων γεραίνονται καί 
θαυμάζονται. Επειδή τοιγαροΰν καί εκ τής πόλεως Τραπεζούντος, τής 
διασήμου ποτέ καί Έλληνίδος, καί άνδρας ένεγκούσης εν ίδίοις καιροΐς, 
κλέος ού μικρόν «ραμένους επί μαθήσει, καί άξιύχρεα^ν παρασχόντας 
τφ γένει ωφέλειαν, έξέλιπε μέν διόλου τό τής παιδείας καλόν, προς δέ 
ταϊς κατεπενεχθείσαις οίκτραΐς συμφοραΐς καί άμαθία εσχάτη καί βαρ
βαρύ της την πόλιν αυτήν καί τά πέριξ αυτής μέρη κατέλαβεν, ώστε μη- 
δέ τύ χαρακτηριστικόν αυτό τόΰ Έλληηκού καί Χριστιανικού γένους 
(τήν καθομιλουμένην φαμέν διάλεκτον) σώζεσθαι παρά πάσι καθαρόν 
καί ακέραιον, καί περί τά 1 ήθη δέ πολλήν συμβαίνειν τήν διαφθοράν, 
άτε ουνεξομοιούμενα τοΐς τών έξω καθ’ έχάστην καί συμμεταβαλλόμε- 
να, οί προκριτώτεροι τής πόλεως ταΰτης ομογενείς ευσεβείς, ζήλου έν
θεου πλησόέντες, συσκεψάμενοί τε καθ’ εαυτούς, καί μηδεμίαν τών 
δεινών ετέρων λύσιν καί τής πτώσεως άνόρθωσιν καθιδόντες ή τήν έ- 
πανάκλησιν τής θεοδότου παιδείας, τής τών τοιούτων καί τηλικούτων 
αγαθών, δσα εν προοιμίοις δεδήλωται, παρεκτικής ούσης καί παραιτίου, 
κοινήν οί γενναίοι σχολήν τών Ελληνικών μαθημάτων συνεκρότησαν, 
καί άνήγειραν, καί ταύτην διδασκάλορ τού επαγγέλματος άξίφ ένεπι- 
στεύσαντο, μήτε έξόδαιν προς ταύτα φεισάμενοι καί πόνους άτρύτους 
καί αγώνας ύποδυσάμενοι πολλούς, καί ούτω κατά μικρόν, τής θείας 
χάριτος ένεργούσης, προάγονται είς ευμάθειαν καί χρηστά ήθη τά τέ
κνα τών πολιτών, καί οί εκ τών έξω μερών έρωτι παιδείας πρρσφοιτών- 
τες καί χρηστότατη πάντας τρέφει ελπίς γενναιοτέρας, τού καιρού προϊ
όντος, καί τελειοτέρας καρποφορίας καί έπιδόσεως. Έπεί δέ πολλαπλα- 
σιαζομένων καθ’ έκάστην τών συρρεόντων πολλαχόθεν μαθητών, α
νάγκην καί κατοικιών άναλόγως προς άνεσιν αυτών, καί εξόδων προς 
διατροφήν τών έν αύτοΐς πενομένων καί έξηπορημένων, καί επί πάσιν 
άφευκτος χρεία διδασκάλων ετέρων προσθήκης, μή έξικνούντος τού
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Ινός καί μόνου προς τοσούτον πλήθος μαθητών, οΐ. δέ καί διά προλα- 
βόντα υπέρογκα έξοδα, καί διά τάς πολυειδείς άλλας αμηχανίας καί 
περιστάσεις, ούκ έ'χουσι τη προαιρέσει την δυναμά σΰνδρομον, προς ά- 
ναπλήρωσιν των έλλειπόντων τουτα>ν, κέ ριται αναγκαιότατη καί απα
ραίτητος ή έκ μέρους απάντων υμών των απανταχού φιλομοΰσων καί 
φιλοκάλων πλουσιοπάροχος συνδρομή, καί γενναία βοήθεια, εις ήν καί 
θαρροΰντες μετά θεόν καταφεύγουσι, καί έκλεξάμενοι πέμπουσι τον 
παρόντα πατριώτην αυτών, τά πρώτα τοΰ γένους εν έαυτοΐς φέροντα, 
χατζή Αντώνιον, τίμιόν τε καί άξιόπιστον όντα, καί τοΰ αυτού ζήλου 
έχόμενον, όν καί ημείς Εκκλησιαστικούς συνιστώντες διά τοΰ παρόντος 
Πατριαρχικού ημών καί Συνοδικού γράμματος, εύχόμεθα καί εύλογού- 
μεν άπαξάπαντας υμάς τούς απανταχού διατελούντας φιλελεήμονας 
καί φίλοκάλους ευσεβείς καί ορθοδόξους, τέκνα γνήσια τής ’Ανατολι
κής ημών Εκκλησίας, καί έραστάς τών καλών, καί τής κοινής τού γέ
νους έπιδώσεως, καί. πατρικούς συμβουλεΰομεν καί παραινούμεν, δηως 
δεξάμενοι τον διαληφθέντα ίλαρώς καί ευμενούς, καί πληροφορηθέντες 
την θεία χάριτι κατορθοοθεϊσαν ήδη καν τή ρηθείση πολιτεία Τραπε- 
ζούντος κοινή σχολή τών Ελληνικών μαθημάτων επί κοινή έπιδόσει 
τών εκεί ομογενών, καί τάς προκειμένας αυτή, καί άλλως άπαραμυθή- 

•τους καί άνοικονομήτους άνάγκας βεβαιωθέντες, συνδράμητε, καί βοη
θήσατε Ιδίςο τε καί κοινώς έκαστος κατά δυνάμεως έχει καί προαιρέ- 
σεως, προτιμώντες το άφθονον καί πλουσιοπάροχον έλεος προς αυτήν 
παντός έτέρου ελέους καί πάσης άλλης αγαθοεργίας, ώς μάλλον εύπρό- 
σδεκτον τφ θεφ, καί μάλλον άναγκαιότερον διά τής τοιαύτης ημών θε- 
αρέστου συνδρομής καί γενναίας χορηγίας καί άντιλήψεως,τυχόντες πα
ραμυθίας οί εκεί ‘ ομογενείς, δυνηθώσι διαπράξασθαι την άπάρτισιν 
καί τελειοποίησιν δλων τών χρεια)δών τή σχολή καί αναγκαίων, κα
τοικιών φαμέν καί πόρων χάριν ζωοτροφίας καί περιθάλψεως τών προσ- 
ερχομένων ενδεών καί έξηπορημένα)ν μαθητών, καί επί πάσι την προ
σθήκην τών διδασκάλων, καί την έξοικονόμησιν τών ετησίων διδασκα
λικών αυτών συντάξεων καί μισίίών, καί οΰτω διαμένη συνακμάζον 
τφ χρόνφ, καί συμπαρεκτεινόμενον τό θεάρεστον κατόρθωμα καί μέ- 
γιστον καλόν τής πατρίδος αυτών, καί καρποφορή εις τριάκοντα καί 
εξήκοντα καί εκατόν κατά τον Ευαγγελικόν λόγον, προς φτοτισμόν τών 
αυτοχθόνων καί τής νεολαίας τών πέριξ μερών, καί ηθών καταρτι
σμόν, καί πολυειδή τήν ωφέλειαν. “Υμείς δέ εύεργέται αυτών αναγρα
φόμενοι καί προστάται, έχητε τον έπαινον παρά πάντων, καί ώς φιλό- 
μιουσοι άντιλάβητε άπειροπλασίους τής εύποι'ιας τάς άντιδόσεις εν τε 
τφ νυν αίώνι καί εν τφ μέλλοντι παρά τού μίσθαποδότου θεού, ού ή
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χάρις καί τό άπειρον έ'λεος συν τη παρ’ ημών εύχή καί εΰλογίρί εΐη 
μετά πάντων υμών.

Έν μιηνί Αύγουστου Ίνδικτιώνος, στ' αιωη'
•j" Ό Καισάρείας Ίωαννίκιος, f  δ Δέρκων Γρηγόριος, f  δ Εφέσου 

Διονύσιο.;, f  δ Χαλκηδόνος Γεράσιμος κτλ.*).

Παραλείποντες την δημοσίευσιν καί ετέρων πατριαρχικών εγγρά
φων, άρκοΰντα νομίζομεν καί τά δύο ανωτέρω καταχωρισθέντα, δΓ ών 
τρανώς άποδεικνύεται, δτι ή Μεγάλη Εκκλησία επί τοΰ πεπνυμένου 
τούτου 'Ιεράρχου δεν έπαυσε μεριμνώσα καί δραστηρίως φροντίζουσα 
άφ ’ ενός μεν προς έπικράτησιν καί έμ.πέδωσιν τών αρχαίων εθίμων και 
έκρίζωσιν τών υπό δθνείου ψευδοπολιτισμοΰ είσαχθέντων ολέθριων 
τοιούτων, άφ’ ετέρου δέ εις την μετά πολλής λεπτότητος έξοικονόμη- 
σιν έκθέσμων γεγονότα>ν, εις τρόπον, έοστε, νά μη δύνανται νά χρησι- 
μεύωσι ταΰτα ώς κακόν προηγούμενον τοΐς ΧριστιανοΤς.

Έ πί πέντε έτη καί δέκα περίπου μήνας κοσμήσας τον περίβλεπτον 
θρόνον, υπέβαλε τή 13 Δεκεμβρίου 1818 οΐκετοθελώς παραίτησιν, καί 
έπανήλθεν εις την αγαπητήν αύτοϋ πατρίδα, όπως έν ήσυχίμ διέλθη 
έν αυτή τάς ύπολειπομένας ημέρας τής ζωής. Έπί τής λαμπράς αύτοϋ 
πατριαρχείας φιλομουσότατος γενόμενος απάντων τών καθ’ ημάς πα
τριαρχίαν, πλείστους όσους υποτρόφους έν τοΐς Έλληνικοΐς γυμνασίοις 
καί μάλιστα έν τή κατά την Ξηροκρηνην Μεγάλη τοΰ Γένους Σχολή, 
ίδιοι δαπάνη διατηρούν, τινάς δέ καί εις την αλλοδαπήν προς επιστημο
νικήν έκπαίδευσιν άποστέλλων, έν οις καί τον ανεψιόν αύτοϋ Σωτήρι- 
χον Ίωάννην. άνέλαβεν αύτύς καί την άνωτεραν έν Εύρά>πη διατήρη- 
σιν τοΰ Στεφάνου Καραθεοδωρή * 1), προς τήν οικογένειαν τοΰ όποιου 
οικογενειακοί συνήπτον τον αοίδιμον Πατριάρχην δΓ επιγαμίας δε
σμοί’ διότι ό πρεσβύτερος αδελφός τοΰ Στεφάνου ’Αντώνιος Καραθε- 
οδωρής ένυμφεύθη τήν έπί τή αδελφή Αικατερίνη ανεψιάν τοΰ Κυρίλ
λου ’Ά νναν. Τούτου δέ τοΰ συνοικεσίου καρποί προήλθον άλλοι τε 
καί δή καί δ Κωνσταντίνος Καραθεοδωρής, λαβών έν τώ ιερά) βαπτί- 
σματι τό λαϊκόν τοΰ έκ μητρός θείου όνομα.

$3

*) ’Ακολουθούν αί ύπ’ άριθ. ΡΟΛ (ΡΠ) και ΡΟΒ' (ΡΠΑ ) Κανονικοί δια
τάξεις κατά προικοδοσιών καί περί άπηγορευμένου συνοικεσίου πέμπτου βαθ
μού έξ αγχιστείας δημοσ,ευθεΐσαι εις Σ. 145—151 τοϋ Β' τόμου τών Κανονικών 
διατάξεων» Μ. I. Γεδεών Κωνσταντινούπολή 1889. (Σ. Θ.)

1) Ήλία Τανταλίδου, Βίος Στεφ. Καραθεοδωρή, σελ. 28.
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Έν Άδριανουπόλει μετά πολλών ενδείξεων τιμής υπό πάντων δε
κτός γενόμενος, παρείχε την πολύτιμον συμβολήν αΰτοΰ τφ περιπύστφ 
ημών μητροπολίτη Δωροθέορ τφ Προυίω εις τό κοινωφελές αυτοΰ έ'ρ- 
γον τής μεταρρυθμίσεως πάντων τών οριλανθρωτικούν τής ήμετέρας 
κοινότητος ιδρυμάτων, και ίδίμ τής Ελληνικής Σχολής, ήτις εις αλη
θές άνυψωθεΐσα γυμνάσιον υπό τοΰ νεωστί έκ τής Εσπερίας επανα- 
κάμψαντος σοφού Διευθυντοΰ αυτοΰ Στεφάνου Καραθεοδωρή, ευφή
μου ήξιώθη μνείας υπό τοΰ έπισκεψαμένου αυτήν πρεσβευτοΰ τής Γαλ
λίας Μαρκέλλου, ως άλλοτε διά μακρών θέλομεν διαλάβει ').

Τακτικώς ό αοίδιμος Πατριάρχης έπισκεπτόμενος τάς παραδόσεις 
καί ενθαρρύνουν διά τής έξοχου αυτοΰ παρουσίας διδάσκοντας καί δι
δασκόμενους εις τον αγώνα τύν καλόν, ήρχετο οΰχί σπανίους εις συζη
τήσεις μετά τοΰ έμπεφορημέσου τών διά τής Γαλλικής έπαναστάσεως 
καθιερωθεισών νέων ιδεών Στεφάνου, καί άπαιτών οΰχί αδίκους τήν εν 
τφ προγράμματι τής Σχολής αναγραφήν μεταξύ τοσούτων Ελλήνων 
ποιητών καί πεζογράφων καί τινων Εκκλησιαστικών συγγραφέων καί 
μάλιστα τοΰ Χρυσοστόμου, προς όν ίδιάζουσαν έτρεφεν αγάπην ό αοί
διμος. Καί ποτέ μάλιστα τοΰ Στ. Καραθεοδωρή εκθειάζοντας τον Πίν
δαρον καί τούς χορούς τών τραγικών, ιδίως δέ τοΰ άρρενουποΰ Αισχύ
λου, καί συνιστώντος τήν άνάγνωσιν καί μελέτην τούτων τοϊς μαθη- 
ταΐς, ό Κύριλλος ένθουσιουδούς κτυπήσας τον αεί παρ’ αΰτφ Χρισοστο- 
μικόν Τόμον «Παιδί, λέγει αΰτφ, αΰτήν δέ τήν χρυσοχεύμονα πηγήν 
ποιος νά τήν άντλή ;» ’Αποκριθέντος δ’ εκείνου : Δέσποτά μου, γνωρί
ζουν τον φιλόχριστον κλήρον ήδυνόμενον εις τοιαύτην πηγήν, ώς ί.διά- 
ζουσαν εις αυτόν, δεν προτρέπω τούς νέους, ΐνα μή συκοοραντηθώμεν 
οΐ λαϊκοί ώς ιερόσυλοι». Νοήσας ό μακαρίτης τό μέτορον* «Οΰδείς φθό
νος, έβόησε καγχάζουν, ή πηγή ανεξάντλητος καί ικανή νά πλουτίση 
απάντων τών πεπονημίνων τάς φρένας». θύτου γάρ ψάλλει ή Εκκλη
σία 1 «Πλουτίζεις, Χρυσόστομε, πενομένουν φρένας». Αλλά καί ούτω 
άπήντησεν ό Στέφανος, δικαιώματι προηγείται ό κλήρος, καί άν έξάρ- 
κέση εις αΰτόν καί περισσεύση, τότε οί κοσμικοί άρυόμεθα». Διπλασι- 
άσας τον γέλωτα ό Πατριάρχης αντέσκωψε: Κατάλαβα, άν προσμένη- 
τε οί λαϊκοί τήν οιράδοο σας, δέν θέλει σάς πέσει ποτέ». Ταΰτα διηγεί
ται ό Στέφανος προσθέτων : Ήδύνετο γάρ ό μακαρίτης εις τά οοστεΐα 1

1) Souvenir de I’Orient par le vicomte de Marcellus ancien ministre pleni- 
potetiaire. Bruxelles 1840, Τόμ. Γ' σελ. 211.
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καί έγίνωσκε νά τά άκούη καί νά tot λέγχι οΰκ άτυπως» 1) ’Άλλοτε πά
λιν του Στεφάνου υποστήριζαν τος δ τι ή μέν ερμηνεία τών χορικών ει- 
νε δύσκολος, ευχερής δέ ή τών ’Εκκλησιαστικών Τροπαρίων δ άοίδιμος 
Πατριάρχης προέτεινεν αΰτώ νά ερμηνεύση τό Άπολυτίκιον τής Α 
γίας Παρασκευής. Επειδή δέ ό Στέφανος έδυσκολεΰετο νά πράξη τού
το προχείρως: Δεν πειράζει, είπεν ό Πατριάρχης, σοί παρέχω τριών 
ημερών προθεσμίαν, δπιος μοί φέρης την ερμηνείαν. Τό τελευταϊον 
τοΰτο ήκουσα παρά τοΰ αοιδίμου Οικουμενικού Πατριάρχου Διονυσίου 
τοΰ Ε', δτε ήτο μητροπολίτης Άδριανουπόλεως.

Μετά τό "Αγιον Πάσχα τοΰ 1820 δ μητροπολίτης Άδριανουπό- 
λεως Δωρόθεος προσκληθείς μέλος συνοδικόν, μετέβη εις Κωνσταντι- 
νούπουλιν κ α τα λ ιπ ώ ν  τον Κύριλλον αντιπρόσωπόν του εν Άδριανου- 
λει, ήν επέπρωτο νά μή επανίδη πλέον.

Έ ν τοΰτοις ό πολιτικός δρίζων ήτο λίαν τεθολωμένος. Οί από
στολοι τής Φιλικής Εταιρείας διατρέχοντες τό Τουρκικόν κράτος κατά 
πάσαν διευθυνσιν, πρυσεπάθουν νά εΰρύνωσιν τον κύκλον τών μεμυ- 
ημένων. Έπισκεψάμενοι δέ καί τήν ήμετέραν πόλιν, κατά μέν τον συμ
πολίτην ημών Μαργαρίτην Βερώνην, σύγχρονον μάρτυρα, εις οΰδένα 
τών προκρίτων έτόλμησαν νά έκμυστερευθώσι τά τής Φιλικής Ε τα ι
ρείας, πλήν τοΰ Δωροθέου καί αύτοΰ τοΰ Μαργαρίτου' κατά δέ τον X" 
Ί ω ά ν ν η ν  ΙΙαρασχίδην δ Βάμβας περί τάς άρχάς τοΰ 1821 επισκεφθείς 
τήν Άδριανοΰπολιν καί έν τή οικία τοΰ έκ τών προκρίτων Γεωργίου 
Άμηρά φιλοξενηθείς έμύησε τινάς τών προκρίτων εις τά τής Ε τα ι
ρείας. Οί λόγοι τοΰ εΰγλώττου ρήτορος, λέγει ό άοίδιμος χρονογράφος, 
τοσοΰτον συνεκίνησάν τινας, ώστε προβατέμπορός τις Ήπειρώτης Α 
λέξιος καλούμενος, ΰπέσχετο νά συγκρότηση συμμορίαν, νά κυριεΰση 
τήν Άδριανοΰπολιν καί σφάξη τούς εν αυτή Μωαμεθανούς. Τήν συμ
μορίαν θά άπετέλουν 3.000 Ήπειρώται καί ’Αλβανοί Χριστιανοί, ούς 
έμελλε νά συνάθροιση επί λόγω τοΰ Βεϊλικΐου. Ά λλ ’ οί φρονιμώτεροι 
τών ήμετέρων συμπολιτών άπέτρεψαν αυτόν τοΰ παράτολμου κινήμα
τος, εις μάλιστα τών δημογερόντο^ν τοΰ έτους εκείνου, ό Νικόλαος X '' 
Στάνογλους ηπείλησεν, δτι έμελλε νά καταγγείλη αυτόν εις τήν Κυ- 
βερνησιν, άν έπέμενε νά προβή εις έκτέλεσιν τοΰ απονενοημένου αύτοΰ 
σχεδίου.

Ό δέ μακάριος Κύριλλος ήτο άρά γε μεμυημένος είς τά τής Φι- 1

$5

1) Ήλία Τανταλί δου, Βίος Στεφ. Καραθεοδωρή.
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λικής Εταιρείας καί ήσπάζετο τά προς έπίτευξιν τοϋ σκοπού αυτής 
προτεινόμενα μένρα ; ΙΙερί τοΰτου ούδεμία υπάρχει θετική μαρτυρία. 
Ά λλ ’ αν ό Βάμβας ή άλλος τις των εταίρων διήλθεδιά τής Άδριανου- 
πόλεαχ, ούδεμία αμφιβολία, δτι έπεσκέφθη καί τον Κύριλλον καί προσ- 
επάθησε νά συμπεριλάβη καί αυτόν έν τφ καταλόγω των μεμυημένων. 
"Ετερον ζήτημα, άν ούτος εν γνώσει διατελών τής καταστάσεως των 
πραγμάτων εν τή πατρίδι του ενέκρινεν ή ού την κατά των πανόπλιον 
Τούρκων έξέγερσιν των αόπλων Χριστιανών.

Έ ν τούτοις τή 14 Φεβρομαρίου τοϋ 1821 τού ’Αλεξάνδρου Ύψη- 
λάντου διαβάντος τον ποταμόν Προύθον καί άναπετάσαντος την ση
μαίαν τής Έπαναστάσεως έν Μολδοβλαχία, κατάπληξις κατέλαβε τούς 
πάντας, ή δέ 'Υψηλή Πύλη έκμανεΐσα, άφ’ ενός μέν διέταξε τρεις Πα
σάδες, τον τής Βραΐλας, Σιλιστρίας καί Βιδινίου να εΐσβάλωσιν εις τήν 
Μολδοβλαχίαν καί αντί πάσης θυσίας καταστείλωσι τό κίνημα, Ά φ ’ 
ετέρου δέ θέλουσα νά προλάβη τήν γενίκευσιν τοϋ κακού, διέταξε τον 
Οικουμενικόν Πατριάρχην Γρήγορων τον Ε' νά άφορίση τον Ύ ψηλάν- 
την καί πάντας τούς συμμετασχόντας τού κινήματος, νά άποστείλη δέ 
αφοριστικήν εγκύκλιον εις πάσας τάς Μητροπόλεις τού Οικουμενικού 
θρόνου. Τό έγγραφον τούτο επί τού αγίου θυσιαστηρίου ύπογραφέν 
υπό τε τού ΓΙατριάρχου καί των 'Αγίιυν συνοδικών έ'φθασε καί εις τήν 
”Αδριανούπολιν καί άναγνωσθέν από τού ιερού άμβωνος τής Τέρας η
μών μητροπόλεως, επροξένησεν οδυνηράν αΐσθησιν καί διήγειρε τήν 
φρίκην εις τό άσφυκτικώς συρρεΰσαν εκκλησίασμα. ’Ακολούθως ό πρω- 
τοσύγκελλος Θεόκλητος τή εντολή τού πατριάρχου περιήλθε πάσας 
τάς κωμοπόλεις τής Επαρχίας Άδριανουπόλεως και άνεγίνωσκε αυ
τό επ’ έκκλησίαις.

Τή 25 Μαρτίου συνεκροτήθη μυστικόν συμβούλων έν τή έν Καρα- 
γατσίω οίκίφ τοϋ πρωτοσυγκέλλου Θεοκλήτου. Εις αυτό προσκληθέντες 
έλαβον μέρος οι έγκριτώτεροι χών πολιτών λόγφ συμποσίου καί κλεί- 
σαντες τάς θύρας, έξωθεν αυτών άφήκαν ως φρουρόν νέον τινά Θε- 
δωρον Η. Πιλίτζογλου καλούμενον, μετά ταύτα εύδοκιμήσαντα έν τφ 
έμπορίφ. Ποιοι ώρισμένως καί πόσοι ήσαν οί συνελθόντες είνε άδη
λον, άδηλα δέ καί κρύφια επίσης καί τά έν αύτώ άποφασισθέντα. Έν 
τούτοις δμα>ς τούτο δέν διέλαθε τήν προσοχήν τών ’Οθωμανών καί ά- 
πόδειξις δτι εις τούτων Δελή-Μουσταφάς καλούμενος καί επιτετραμμέ
νος ών τά τών συνοικιών εις τήν μεταξύ τών δύο μεγάλων γεφυρών 
αγοράν, φίλος ών τού είρημένου Θ· Πιλίτζογλου, ήρώτησεν αυτόν 
μετά τινας ημέρας άστειευόμενος : Τί εζήτεις καί. σύ εις τήν έν Καρα-
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γατσίφ συνελθούσαν συνέλευσιν κατά την ημέραν των ιχθύων ; Βέ
βαια καί σύ είσαι εκ των ύποπτων» *).

Ό αοίδιμος συμπολίτης ημών X"' ’Ιωάννης Παρασχίδας, εις ον ο
φείλονται αί περί των τραγικών τούτων ημερών λεπτομερείς πληροφο- 
ρίαι περί τού πρωτοσυγκέλου Θεοκλίτου λέγει : Εΐχε δέ ό αοίδιμος μέγα 
καί επιβλητικόν σώμα, καί γενναιότητα λέοντος. ΗΙτο δέ ίππεύς άρι- 
στος και λίαν έξησκημένος εις την χρήσιν των οπλών. Ό  Μαργαρίτης 
Βερώνης καί ό Θεόκλητος πολλάκις συσκεφθέντες περί τού τι δέον γε- 
νέσθαι, αν ή έπανάστασις έξερρήγνυτο καί εν Άδριανουπόλει, άπεφά- 
σισαν, δπως τάς μέν γυναίκας καί παιδία προφυλάξωσιν εντός τών πε- 
ριτετειχισμένων Εκκλησιών, τούς δέ άνδρας ένθαρρύνωσιν εις μάχην. 
’Έλεγε δέ δ Θεόκλητος, ότι ήδύνατο νά είσβάλη εις Άδριανούπολιν έπι 
κεφαλής 40.000 άνδρών' τούθ’ δπερ ήτο δλως άπιθανόν. Έγώ όμσ)ς 
θεωρώ ού μόνον άπίθανον, άλλ5 δλως άνυπόστατον την εΐδησιν ταύ- 
την, τού τοσούτον άλλως τε φιλαλήθους άνδρός. Διότι έν ποια ΐδιό- 
τητι εις πρωτοσύγκελος καί εις διδάσκαλος θά άνελάμβανον την περί 
τής κοινής σωτηρίας πρωτοβουλίαν, άνευ τής γνώμης καί έπιδοκιμά- 
σεως τού Οικουμενικού Πατριάρχου καί τών προκρίτων καί δημογε- 
ρόντοον τής πόλεως ; Πιθανόν ουτοι νά ήσαν νέοι γενναίοι καί ένθου- 
σιώντες' άλλ’ εις την προκειμένην περίστασιν at δύο αύται αίρεται ή 
σαν αι ήκιστα κατάλληλοι, δπως έξυπηρετήσωσι τό συμφέρον τής πα
τρίδας. Εις τήν δεινήν καί κρίσιμον ταύτην περίστασιν έχρειάζετο φρό- 
νησις, καί τοιαύτην ευτυχώς δέν έστεροΰντο οι τού έθνους καί τής ή- 
μετέρας πολιτείας πρόβουλοι. Περί τήν ίεράν μητρόπολιν συσπειρώμενοι 
καί εις τάς συμβονλάς καί νουθεσίας τού Πατριάρχου ΰπήκοντες προσ- 
επάθουν νά άποφεύγουσιν παν δυνάμενον νά παράσχη τοΐς Τούρκοις 
αφορμήν παραπόνων ή παρεξηγήσεως, νά κλείωνται δέ ενωρίς έν ταϊς 
οίκίαις των, κλείοντες ερμητικώς θύρας καί παράθυρα, καί ουδέ λύ
χνον άπτοντες έν προκεχοορηκυία τής νυκτός ώρα, νομίζοντες, δτι ού- 
τω θέλουσι δυνηθή νά άποφύγωσι καί τά δεινά, δσα ή ’Άτρωπος επέ- 
κλωσεν αύτοίς.

Έ νφ  τφ δγτι τό επαναστατικόν κίνημα άπέτυχεν οίκτρώς έν 
Μολδοβλαχία καί άθυμία καί λύπη κατέλαβεν πάντας τους "Ελλ,ηνας 
υπηκόους τής κραταιάς ’Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αίφνης άντηχησεν 
από τοΰ ετέρου άκρου τής Βαλκανικής χερσονήσου δ παιάν τής ελευ
θερίας, τοΰ Παλαιών ΙΙατρών Γερμανού έν τή Σεβασμία μονή τής 'Α- 1

1) Έκ τών απομνημονευμάτων X" Ίω . Παραοχίδου.
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γίας Λαύρας κατά τήν 25 Μαρτίου άνυψώσαντος την σημαίαν τής 
Ελληνικής Έπαναστάσεως. 'Η ‘Υψηλή Πύλη εΌχοποιήσασα σόμπαν 
το γένος ημών καί θέλουσα νά προλάβ[) γενικήν έξεγερσιν των πολυα
ρίθμων ραγιάδων της, κατέφυγεν εις τα έσχατα των μέτρων, πειρωμέ- 
νη διά τοΰ τρόμου νά προξενήση κατάπληξήν. Διέταξε λοιπόν πανταχοϋ 
τής αυτοκρατορίας νά συλληφθώσι καί έγκαθειρχθώσιν οί Αρχιερείς 
καί πρόκριτοι καί ; ροεστώτες τοΰ Γένους. ‘Η διαταγή αΰτη διεβιβά- 
σθη εις τόν Άρχικηπουρόν, ήτοι Νομάρχην Άδριανουπόλεως Δερ- 
βίς·Βέην Σεβχσουβάρογλουν. Ούτοι δέ άμα τή λήψει αυτής τή 3 ’Απρι
λίου, Κυριαλή των Βαίων, διέταξεν όπως αί μέν άκολουθίαι των Νυμ
φίοον μή ψαλώσιν νύκτωρ, τους δέ προκρίτους καί δημογέροντας τής 
Κοινότητος νά μεταβώσι μετά τόν εσπερινόν εις τό Διοικητήριον. Ού- 
τοι δέ μή δυνάμενοι νά παρακούσωσι, καίπερ προβλέποντες τόν άπει- 
λοΰντα αυτούς κίνδυνον μετέβησαν εις ο διετάχθησαν μέρος, αμέσως 
δέ συλληφθέντες έφυλακίσθησαν έν τινι των εν τφ υπερφφ δωματίων 
τοΰ Φεχτσί-μπασή. Δυο εξ αυτών, δ Δημήτριος Ζώτου καί ό Γιαννάκης 
Χ#/ Μιχαήλ ήδυναντο νά διαφύγοοσι τον θάνατον, αλλά δέν ήθέλησαν. 
ΙΙερί μέν τοΰ πρώτου ιδού τί, γράφει ό κ. X" Ίω. Παρασχίδης' «Ό  
Δ ιημητριος προ ολίγων ημερών, πριν τής φυλακίσεως επέστρεψεν εκ 
Κουνσταντινουπόλεοος, εις ήν διέτριβε, δΓ εμπορικάς ατιτοϋ ώς είκός 
επιχειρήσεις. cO συνέταιρος αυτού (καί έπ’ αδελφή γαμβρός) X" Μι
χαήλ (δστις καί αυτός ήν εκ των προκρίτοον καί συγκαρατομηθέντων) 
έγραψε προς τόν αοίδιμον Δημήτριον, ινα μή έπιστρέψη εις Άδριανού- 
πολιν διά τόν επαπειλουντα κίνδυνον, προβλέπων τραγικόν τι μέλλον 
διά τήν εξαγρίωσι,ν τών Γενιτσάρων' άλλ’ ό Δημήτριος δέν έδέχθη τήν 
προτροπήν του, συναισθανόμενος χρέος αυτού ιερόν, ώς Δημογέρων 
τού έτους νά είναι πάρουν εις όποιανδήποτε περίστασιν. Αιώνια σου 
ή μνήμη αοίδιμε άνερί » Περί δέ τού Γιαννάκη X" Μιχαήλ έπληροφο- 
ρήθημεν παρά τών συγγενών του τά έξης. Ό τού Γιλδιριμ,ίου αστυνό
μος, ό τρομερός *) μόλις εξήλθεν εκ τού εν τώ Δι-
οικητηρίφ υπό τήν προεδρείαν τού Μποσταντξή-μπασή συγκροτηθέν- 
τ ις συμβουλίου, έν ώ άπεφασίσθη ή σύλληψις καί ή καταδίκη τών προ
κρίτων καί δημογερόντων τής πολιτείας, έπεμψε δίς εις τήν επί τής 
Μιχαηλείου γέφυρας κειμένην οικίαν τού φίλου του έμπιστόν τινα κλη
τήρα, όπως εΐπη αύτφ νά κρυφθή επί τινας ημέρας. Τέλος δέ μετέβη 
καί ό ίδιος καί παρεκάλεσε τήν σύζυγόν του, όπως πείση αυτόν νά ζη- 
ση άσυλον εις τό εαυτού μέγαρον. ’Αλλά καί ούτος μή θέλων Lv0 άπο-

*) Λευκή γραμμή (Σ. Θ.)
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χωρισθή από των λοιπών φίλων και συναθλητών, προυτίμησεν νά με- 
ταβή είς την ’Εκκλησίαν τοϋ 'Αγίου Γεωργίου, ή; ήτο ταμίας καί έκεΐ- 
θεν μετά τών λοιπών είς τάς φύλακας τοϋ Διοικητηρίου. Μετά τινας 
δέ ημέρας κατ' άπαίτησιν τών Γενιτσάρων μιετηνέχθησαν είς τάς κα- 
τωγείους κεντρικά; φύλακας. Ε νταύθα συνιδόντες τον επαπειλοϋντα 
αϋτοδς κίνδυνον, συνεσκέφθησαν περί τών ληπτέων μέτρων προς απο
τροπήν αϋτοϋ. ως τοιοϋτον δέ εύρον την δωροδοκίαν έφ ’ φ καί έπεμ- 
πρός τούς οικείους αυτών τό έξης έγγραφον.

«Διά τοϋ παρόντος δηλοποιοϋμεν ημείς οι υπογεγραμμένοι, δτι 
μιάς είναι δεκτά καί άμιώμιητα δσα θέλουσιν ενεργήσει καί δόσει οι 
ένεργοϋντες την σωτηρίαν μιας καί δλου τοϋ γένους αδελφοί μας εκ 
τοϋ ίφτιρά. Εϊμεθα μιικροί καί μιεγάλοι σύμιφωνοι, δσα δόσουν, είναι 
καλά δοσμιένα».
«1821 ’Απριλίου 7 Άδριανούπολις εν φυλακή.
Δημήτριος Ζώτου δημογέρων ύπόσχομιαι.
X" Κωνσταητής Χρήστου ύπόσχομιεν. 
γΐανάκις τοϋ X" Μιχαλάκι ΐπόσχομιεν.
Νικόλαος X" Στάντου ύπόσχομιαι.
Πανοΰσης πέτρι υπόσχομαι.
Ίωάννις κότζηου υπόσχομαι.
Χάτζη μηχαηλ ήποσχομ 
άναστασίς άθανασιου ή πύσχόμεν’χ 
X" πέγους νετέλκου ηπόςχόμιεν’- 
X" σωτηρης στωγίου ύπόσχομιεν 
βασιλακις διμιιτρί ύποσχομιι 
X" γηργακις δημιιτρι ηπόσχομε 
βλασακος αλεξανδρι 
άντωνις φιλαχτου εποςκομιε 
μιανολις το νεσιο ιποςχομιε 
βαριλάκις πολυχρονι,κ ήπόσχομιε 
χ.’ βλασακης διμου ποσχομιεν. 
μιιχαλακι διμιτριου ’ποςχομι 
Άντωνάκης Άμιρά υποσχομ’ν . . * 1).

1) ϊό  πολύτιμων τοϋτο έγγραφον εύρίσνετο είς γείρας τοϋ κ. Αλεξάνδρου
I. Γιαρίμη, υίοΰ τοϋ καρατομηθέντος Ίω . Γίαρήμι Έδιρνί. Έκ τούτου έλαβεν 
αυτό ό κ. X" Ίω . Παρασχίδης καί μιετά ταΰτα ό Κωνσταντίνος Καραθεοδω- 
ρής. Καί άγνοοΰμεν μέν άν τό πρωτότυπον σώζεται, τό παρόν δέ είναι πιστόν 
αντίγραφον τοΰ πρωτοτύπου, διασωθέν υπό τοϋ άοιδίμιου Χρονογράφου.
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Τι ένήργησαν, λέγει ό αοίδιμος Παρασχίδης, οί λοιποί πρόκριτοι 
παραλαβυντες τό ρηθέν πιττάκιον, μοί είναι άδηλον. "ΡΙκουσα όμως 
τούς εφεξής λόγους παρά τού εν τη οίκίφ μ,ου οίκοϋντος Στεφάνου Κα- 
ραθεοδωρή, ος είπε προς τον επ’ αδελφή γαμβρόν του (θεΐόν μου) 
X" Νικόλαον «ΓΙροέτρεψα τον Κύριλλον, ΐνα δωροδοκήσωσι τούς προ
κρίτους των Γενιτσάρων, ό Κύριλλος δμως μ ή παραδεχθείς τήν γνώ
μην μου άπήντησε : Δυνάμεθα νά χορτάσωμεν τήν απληστίαν των Γε
νιτσάρων!!». Έ νφ  ό Κύριλλος κάλλιστα έγνώριζεν, δτι τά πάντα εν 
Τουρκία κατορθούνται διά δωροδοκιών».

Πολλοί των ήμετέρων τότε φοβούμενοι μή συλληφθώσι καί αυτοί 
εκρύβησαν, δ που ενόμιζον, δτι ήδύναντο νά εύρίσκωνται έν μεγίστη 
άσφαλείρ. Καί δή τινες κατέφυγον εις τήν οικίαν Λεβαντίνου τίνος Μο- 
σιού Φράγκου καλούμενου. Ό  άθλιος ούτος εκμεταλλευόμενος τήν πε- 
ρίστασιν, ήρξατο νά έπαπειλή αυτούς, καί νά διαδίδη δτι προδοθέντες 
διατρέχουσι τον κίνδυνον νά συλληφθώσι καί εν αυτή τή οικία του, αν 
δεν δώσωσι χρήματα προς κατεύνασιν των έκδίκησιν πνεόντων κατά 
του έθνους ημών ’Οθωμανών καί μάλιστα τών Γενιτσάρων. Διά τού 
μέσου δέ τούτου άπέσπασε πολλά χρήματα παρά τών δυστυχών προσ
φύγων, ώς καί παρά τών οικογενειών τών εγκαθείρκτων, υποσχόμενος, 
δτι θέλει ενεργήσει προς άπελευθέρωσιν αυτών.

Φαίνεται λοιπόν, δτι άν έπισήμως καί από κοινού δεν ήτο δυνα
τόν νά γίνωσι διαβήματα κατάλληλα προς σωτηρίαν τών εγκαθείρκτων 
οί οικείοι δμως καί συγγενείς αυτών δεν έπαυσαν ώς έκαστος ήδύνατο 
ένεργούντες προς άπελευθέρωσιν αυτών. Ούτω οί συγγενείς τού Νικο
λάου X" Στάνογλου διά 3 χιλιάδων ρούπιέδων προσενεχθέντων προς 
τον Νομάρχην, ήλπιζον δτι θά τύχωσι τού ποθουμένου. "Αλλοι δέ πά
λιν δωροδοκήσαντες τούς τών Γενιτσάρων αρχηγούς, ενόμιζον δτι επέ
τυχαν τήν σωτηρίαν τών οικείων των. Άλλ* ήπατήθησαν οίκτρώς καί 
οί μέν, καί οί δέ. Διότι οί Γενίτσαροι είτε διότι ήλπιζον νά λάβωσι λύ
τρα παρά πάντων τών εγκαθείρκτων, είτε διά νά άντιπολιτευθώσι τον 
Γενικόν Διοικητήν, άνευ τής συμμετοχής καί γνώμης αυτών θελήσαν- 
τα νά διασώση τον πλουσιώτερον τών προκρίτων, άπεφάσισαν νά προ- 
τείνωσιν αύτφ, δπως άπολύση τής φυλακής πάντας τούς εγκαθείρκτους, 
φονεύση δέ μόνον τύν Νικόλαον X" Στάνογλου, προς εκπλήρο^σιν τής 
άνωτέρας διαταγής. Τούτου δ’ άρνηθέντος νά συμμορφωθή προς τήν ά- 
πυψιν καί επιθυμίαν αυτών, οί Γενίτσαροι εφόνευσαν δλους.

Μεταξύ δέ τών μαρτύρων έπεκράτει δυστυχώς αδιάλλακτος έχθρα, 
άλλ’ ή θεία ΙΙρόνοια φκονόμησε καί τά προς συμφιλίωσιν καί συνδιαλ
λαγήν αυτών διά τού εξής σωτηριώδους μέσου. Έν τή φυλακή κατά
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τύχην εύρίσκετο καί τις 'Ιερομόναχος. Οΰτος έξομολογήσας τούς προ
κρίτους και εις μετάνοιαν και συμφιλίωσιν προτρέψας, κατώρθωσε νά 
συνδιαλλάξη αυτούς. Είτα δέ κατορθώσας νά μεταφέρη εκ τής Ε κ
κλησίας τού ‘Αγίου Στεφάνου την θείαν ΚοΜονίαν, μετέδωκεν αυτήν 
εις τούς δυστυχείς προκρίτους, ένθαρύνας ούτως αυτούς εις τον υπέρ 
πατρίδος θάνατον.

Καί ήδη άρχεται ή οίκτρά τραγφδία. Τή 17 'Απριλίου, Κυριακή 
τού Θωμά άμα τφ ήλίφ άνατέλλοντι, ή σπείρα των Γενιτσάρων παρα- 
λαβούσα έκ τής φυλακής τούς εγκαθείρκτους, μετέβη εις το Ίεροδι- 
κεΐον, καί έζήτησε παρά τού 'Ιεροδίκου (Μολλα) κατά τό Σερί ('Ιερόν 
νόμον) τό Τλιάμι (άπόφασιν) τής εις θάνατον καταδίκης αυτών. Ό 
Μολλάς κατ’ άρχάς μέν ήρνήθη νά ύπακούση είπών, οτι δεν δύναται 
νά καταδικάση τινά εις θάνατον, άνευ διαδικασίας, ακολούθως δμως 
βλέπων την εξαψιν των πνευμάτων καί μή θέλων νά κινδυνεύση εις 
την εαυτού ζωήν ήναγκάσθη

ούκ εκών, άέκοντί γε θυμφ

νά ενδώση. Λαβόντες δέ τό Ίλιάμι εξήλθον τού 'Ιεροδικείου καί ήρχι- 
σαν κατασφάζοντες ανηλεώς τούς δυστυχείς ούχί εις εν καί τό αυτό 
μέρος τής πόλεως, άλλ’ είς διάφορα, τού; πλείστους δέ απέναντι των 
οικιών ή καταστημάτων αυτών. Ούτω τον μέν Νικόλαον X" Στάνο- 
γλου έσφαξαν ενώπιον τής οικίας του, κείμενης απέναντι τής θέσεως, 
ένθα σήμερον άνίδρυται τό Ζάππειον Παρθεναγωγείων. Έβασάνισαν 
δέ φοβερώς τον δυστυχή. Ό  δήμιος κρατών τιήν κεφαλήν τού μάρτυ
ρας, ώς τήν τού προβάτου, έσυρεν επί τε τού αύχένος καί τού λάρυγ- 
γος τήν μάχαιραν καί ετραυμάτιζεν αυτόν, αλλά δεν τον άπετελείωνεν. 
'Ο μάρτυς βασανιζόμενος ούτως υπό τού επαράτου δημίου, έκραξεν 
άτρομήτως : Βουρατζιάκσαν, βούρ! (δηλ. εάν έχης σκοπόν νά κτυπήσης 
κτύπα !). Τότε είς τών παριστώντων Γενιτσάρων οίκτείρας τό ατυχές 
θύμα, τού οποίου ή σύζυγος Ελένη ώλόλυζε μεγαλοφώνως, διέταξε τον 
δήμιον καί Ικαρατόμησεν αυτόν. Ό  X" Μιχαήλ δεδεμένος τάς χεΐρας 
έβλεπε τον σκληρόν θάνατον τού συναδέλφου του. Καί τούτον επίσης 
προ τής οικίας του άπέσφαξαν.

Τον Ίωάννην Κώτσιου Γιαρΐμ Έδιρνέ άπέσφαξαν έμπροσθεν τής 
θύρας τού κήπου Αύτυκράτορος Καντακουζηνού (Φεβαίτ), ολίγον απώ
τεροι τής πατρικής του οικίας κατά παράκλησίν του προς τον δήμιον, 
προς όν έδώρησεν ό)ς αμοιβήν τό ώρολόγιόν του. Τό έπώνυμον Γιαρίμ- 
’Εδιρνέ εδόθη αύτφ παρά τού τότε Αιοικητοϋ τής πόλεως Δερβίς-βέη 
διά τήν φρόνησίν του, είπόντος α ύ τφ : Γιαρΐμ Έδίρνενιν άκελί βάρ
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σεντέ=Σύ έχεις την φρόνησιν τής ήμισείας Άδριανουπόλεως. ’Απέ
ναντι τής πατρικής του οικίας υπήρχε φούρνος, δστις καί μέχρι τής σή
μερον σφζεται. Ό  ιδιοκτήτης του φούρνου ΊΙπειρώτης, κινδυνεύσας 
ποτέ νά θανατωθή έσώθη διά τής επιρροής παρά τώ Διοικητή τοΰ 
Γιαρίμ-Έδιρνέ. Εύγνωμονών δέ ούτος έπεμπε κατά την εορτήν τοΰ 
Πάσχα μπουρέκι, εις ένδειξιν ευγνωμοσύνης Το παράδειγμά του ήκο- 
λούθησαν επί πολύ καί οί απόγονοί του. Κατά την εν τή ειρκτή διαμο
νήν των Δημογερόντων, κατώρθωσεν ό ’Ιωάννης νά στείλη προς τήν 
οίκογένειάν του επιστολήν, εντός άρτου κεκρυμμένην, εν ή έγραφεν επί 
λέξει: Έ άν μάς δικάσουν θά σωθώμεν, ειδεμή....» Έξ ού καταφαίνεται 
ή πεποίθησις τοΰ άνδρός δτι έάν έγίνετο διαδικασία θά ήδύνατο είτε 
διά τής επιρροής του είτε διά τής πειθοΰς νά έπιτύχη τήν άθώωσιν καί 
σωτηρίαν του. Ή  σύζυγός του ήτο συγγενής τοΰ Πατριάρχου Κυρίλλου. 
Είχε δέ καί ένα υιόν ’Αλέξανδρον καί δύο θυγατέρας, ών ή πρεσβυτέρα 

έλαβε σύζυγον τον X" Κωστήν X'' Κυριαζήν, γεννάρ- 
χην τής εντίμου οικογένειας των Κυριαζοπούλων.

Ό Δημήτριος Ζώτου έξ ’Ηπείρου καταγόμενος ήτο παντοπώλης 
καί μόλις 30 ετών. Τούτον άπέσφαξαν άπαγαγόντες εις τό προάστειον 
Κιρισχανά, παρά τύν σταθμόν τής χωροφυλακής, άφοΰ μάτην προσε- 
πάθησαν διά διαφόρων δελεασμάτων καί τής προσαγωγής ωραιότατων 
μωαμεθανίδων νά κατορθώσουν νά πείσωσιν αυτόν νά προσέλθη εις 
τούς κόλπους τοΰ ’Ισλαμισμού, δπως σώση τήν ζωήν*. Τό μέσον τούτο 
πολλάκις μετεχειρίσθη ή Τουρκική Κυβέρνησις. Καί παρ’ ήμιν μέν 
τοΐς Έλλησι πάντοτε σχεδόν άπέτυχε, παρά τοϊς άλλοις όμως έθνεσι 
θαυμασί,ως έπέτυχεν. Είναι φαίνεται καί τούτο ίδιον τής εθνικής ημών 
ιδιοσυγκρασίας ή μάλλον τής εθνικής μεγαλοφροσύνης, ήτις παρορμά 
ημάς εις τό νά άφειδώμιεν τής ζωής, δταν αύ:η μάς ζητήται ώς αντάλ
λαγμα τής προς τήν πίστιν ή πατρίδα ημών άφοσιώσεως.

Ό ’Αναστάσιος ’Αθανασίου ήτο έκ τών εύκαταστάτων ξυλεμπό
ρων. Κατέλιπε δέ δύο υιούς τύν Χριστόδουλον καί μετά ταΰτα Παπά- 
Χριστύδουλον, εφημέριον τής Ηεράς Μητροπόλεως, ον καί ήμεΐς ένθυ- 
μούμεθα, καί τον ’Αλέξανδρον, άποθανόντα κατά τό 1834. ’Έτι δέ καί 
μίαν θυγατέρα, ήτις έλαβε σύζυγον τον Βασίλειον ’Αναστασίου Κερε- 
στετζήν. Έκαρατομήθη δ δυστυχής έν Κιγικίω, απέναντι τοΰ Τεκέ 
Δερσαμζαδέ.

Ό X" Σωτήριος Στώγιου ήτο εκ τών εύκαταστάτων παντοπωλών. 
Ή  οικογένεια του είναι γνωστή υπό τό όνομα Καραγκιόζη. Καί ούτος 
έκαρατομήθη προ τοΰ παντοπωλείου του.

Ό  X" Γεωργάκης Δημητρίου Μορασγεδής ήτο καί αυτός επίσης
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έκ των προκρίτων τής συντεχνίας των παντοπωλών, γενάρχης δέ τής 
εντίμου οικογένειας των Μσιραογιδών. Ό  υιός αυτού X'' Δημήτριος 
κατώρθωσε νά άποσύρη τό πτώμα τοϋ πατρός του από τοϋ "Εβρου πο- 
ταμοϋ κάιωθεν τοϋ Βοσνοχωρίου καί ένταφιάση αυτό, διακρίνας μεταξύ 
τοσούτων άλλων έκ δυο σημείων έγκεχαραγμένων επί τών χειρών αύ- 
τοϋ, ών τό έτερον ήτο δ άριθ. 61 τοϋ Γενιτσαρικοϋ τάγματος, εις δ 
δπως καί πολλοί άλλοι ήσαν εγγεγραμμένοι, όπως έ'χωσι την ύπεράσπι- 
σιν αυτού. Τό δέ έτερον προήρχετο έκ τραύματος.

Τον X" Δημητράκην άπηγχόνισαν προ τής οικίας του, κείμενης 
παρά τό Σιναίτικόν μετοχιον. Τέκνα αυτοΰ ήσαν ό ’Ιωσήφ, πενθερός 
τοϋ αύταδέλφου μου Χαραλάμπους Λαμπουσιάδου, ή Εύγέγκω, μήτηρ 
τοϋ κ. Δ. Άγγελίδου Φαρμακέμπορου καί ή Χρυσή, σύζυγος τοϋ αοι
δίμου Κ. Σακελλαρίου.... *).

Έ ν τοΰτοις ό Κύριλλος πληροφορήσεις παρ’ έπιβατών τά έν Κων- 
σταντινουπόλει συμβάντα, τον απαγχονισμόν τοϋ αοιδίμου ΙΙατριάρχου 
Γρηγορίον τοϋ Ε' κατά την εορτήν τοϋ "Αγίου Πάσχα (10 ’Απριλίου) 
καί τριών έγκριτωτέρων Συνοδικών τοϋ Εφέσου Διονυσίου Καλλιάρ- 
χη, Νικομήδειας ’Αθανασίου καί τοϋ έξ Άγχιάλου βία μεταφερθέν- 
τος Ευγενίου καί οκτώ έκ τών έν άξιώματι Εκκλησιαστική) 'Ιερέων, 
την έγκάθειρξιν δέ τών Δέρκων Γρηγορίου, τοϋ Θεσσαλονίκης Ιωσήφ, 
τού Άδριανουρόλεως Δωροθέου τοϋ Πρωΐου καί τοϋ Τυρνόβου.

Εδώ τελειώνει ημιτελής η βιογραφία τον αείμνηστον Κνρίλ- 
‘λου, ώς άνενρέβη έν τοΐς καταλοίπο ις τον άειμνήστον Γ. Λαμπον- 
σιάδον ίσως καί προς περαιτέρω επεξεργασίαν. Ό  κ. Μ. I. Γ  ε- 
δεών γράφει εις σημείωμά τον σχετικόν «Μόλις τά μέχρι 26 σελίδος 
[τοϋ χειρογράφον, δηλ. σελ. 87 τον παρόντος, μέχρι τής εις Κωνσταντ ι
νούπολή  μεταβάσεως], κατά σνγκατάβασιν δύναται έκτυπωϋήναι έως 
τής 35 σελίδος κάτω [τον χειρογράφου σελ. 93 του παρόντος/. Σάς  
δίδω συνέχειαν εγώ». Δυστυχώς δεν κατωρϋώϋη μέχρι σήμερον νά έ- 
χωμεν την συνέχειαν' κατόπιν τής παρατεινομένης άσβενείας τοϋ σοφού 
ιστορικού τών νεωτέρων χρόνων, έβ'εωρήσαμεν καλόν νά δημοσιεύσω- 
μεν την βιογραφίαν τοϋ Κυρίλλου ώς εύρέϋη.

Διά τάς σφαγάς τής Άδριανουπόλεως βλ. όσα έγράφησαν εις τό 
παράρτημα τοϋ Γ' τόμου τών « Θρακικών» παρά τον μακαρίτου Γ. 
Κωνσταντ ιν ίδον(Σ . 26—29) και τον κ. Ν. Παρασχίδαν (Σ. 2 4 9 —252).

*) ’Ακολουθεί εις to χειρόγραορον σελΐς λευκή. (Σ. Θ.)



104 t  Γ. Λαμπουοιάδου

Περί του τάφον τον αειμνήστου Κνρίλλον 8γραψεν 6 Ν. Βαφείδης  
εις τον ΙΟον τόμον των «Θρακικών» Σ. 152—155.

Άκολον&εΐ εν τω χειρογράφω μετά λευκήν σελίδα Τουρκιστί γ ρ α μ 
μένοι>, το κατωτέρω έν μεταφράσει, παρά του κ. Β. Πεχράκη δημοσιευ- 
όμενον έγγραφον, τον οποίου άλλη μετάφρασις  έδημοσιενϋη έν υποση 
μειώσει της 249 σελ. του παραρτήματος του Γ' τόμου των «Θρακικών» 
παρά του κ. Μελανείδου.

Άντίγραφον βασιλικής διαταγής (φιρμανίου) σταλείσης εκ Κ/'πό- 
λεως προς τον διοικητήν (Βοσταντζήμπαση) τής Άδριανουπόλεως περί 
τοϋ παυθέντος και άπαγχονισάέντος έλληνος ΙΙατριάρχου (Ρούμ πα- 
τρικί).

Άντεγράφη εκ των παλαιών κωδίκων του Ιεροδικείου Άδρια- 
νουπόλεως.

Το καύχημα των σεβασμίων γερόντων και ό συγκεντρών πάσαν 
την διοικητικήν αρετήν, ό Θεός ας σέ (ρυλάττει. Συ, Δερβίς μπέη υιέ 
του Σεχσουβάρ (Σεχσουβάρ Καδή Δερβίς μπέη) Βοσταντζήμπαση τής 
Άδρ)πόλεως μόλις φθάση τό παρόν υψηλόν Διάταγμα καί (φερμάνιον) 
(μάθε) δτι είναι ανάγκη νά καταβληθή προσπάθεια δπως έξαφανισθή 
από προσώπου τής γής καί ό προκάτοχος του φονευθέντος Πατριάρ- 
χου, ο Κύριλλος, δστις μετά την καθαίρεσίν του έκ τοϋ Πατριαρχικού 
θρόνου τής Κ]πόλεως έξωρίσθη^.είς Άδριανοΰπολιν καί εύρίσκεται 
εκεί. Διότι έρευνήθη καί έξηκριβ,ώθη δτι καί αυτός ενσπείρει ζιζάνια 
(φεσάτ) μεταξύ τοΰ έθνους των ρωμηών διά τον αυτόν σκοπόν. Δια- 
τάσσω δ δεν σέ τύν έμπιστον Βοσταντζήμπαση δπως άπαγχονισθή ού- 
τος έν Άδριανουπόλει μέ την στολήν του. (κσαφετσί.-ίλέ), Διό έξεδόθη 
επί τούτα) τό έκλαμπρον καί υψηλόν φιρμάνιόν μου καί εστάλη πρύς 
υμάς έσφραγι.σμένον καί εμπιστευτικώς διά τοϋ έκ των διαγγελέων 
(Τατάρ) τής Μεγάλης Βεζυρίας Μουσταφά, τοϋ οποίου ό ζήλος καί ή 
ίκανότης διακρίνονται μεταξύ των όμοιων του.

Τόρα δτε τό γεγονός περιήλθεν εις γνώσίν σου, χωρίς ν ’ ανακοί
νωσης τό παραμικρόν, νά τον συλλαβής αμέσως αυτοπροσώπως καί μέ 
την στολήν του νά τον κρεμάσης εις την Άδριανοΰπολιν καί νά σπεύ- 
σης ν ’ άναφέρης έγγράφως δτι έξετελέσδη ή διαταγή μου. Έξέδωκα 
διάταγμα δπως άπόσχης νά ένεργήσης άντιθέτως. ’Έστω εις γνώσιν 
σας δτι διατάσσω νά ένεργήσητε συμφώνως μέ τά προεκτεθέντα καί 
νά έ'χετε εμπιστοσύνην εις τό ιερόν μου σύμβολον.

(χρονολογία) 1236
f Γ. ΛΑΜΠΟΥΣΙΑΔΗΣ
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ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΑΝΕΥΡΕΘΕΙΣΩΝ 
ΕΝ ΠΑΥΤΑΛΙΑ, ΝΥΝ ΚΙΟΥΣΤΕΝΤΙΛΙΩ, 

ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΑΥΤΗΝ

Ή  υπό των Ρωμαίων ,ίδρυθεΐσα έν τή χώρα τών Δενθηλατών 
Θρακών αποικία Παντάλεια ή Πανταλία, λατινιστί Pautalia (—Peu- 
talia), λεγομε'νη καί .Παιταλία, ής ό κάτοικος Πανταλεώτης και ΤΤαν- 
ταλιώτης, ήκμασεν ιδίως επί τών χρόνων του Τραϊανού κληθεϊσα καί 
Ούλτΐία καί τοΰ Μάρκου Αΰρηλίου, εΰνοηθεΐσα κατ’ εξοχήν ύπ ’ αΰ- 
τών καί κατά τον τρίτον εΐτα αιώνα. Τό ετνμον τοΰ ονόματος ζητητέον 
κατά τον Ίορδ. Τβανώφ Χ) εις την λατινικήν λέξιν puteilS ( = φρέαρ, 
πηγή), ένεκα τών αυτόθι θερμών πηγών, ά'ρα δυνατόν τό δ'νομα ν 3 
άποδοθή διά τοΰ ΊΊηγαΙ (πρβλ. καί τό έν Καμπανίφ τής ’Ιταλίας Pu- 
teoli, τό νυν Pozzuoli). Ή  ΙΙαυταλίά ένεκα τών φυσικών της καλλο
νών καί τών παρ’ αυτή θερμών ιαματικών πηγών, εΐχεν ’Ασκληπιείων, 
δπερ κατά τήν παράστασιν επί νομίσματος από τών χρόνων τοΰ Κα- 
ρακάλλα περιελάμβανέ τέσσαρας ναούς, δηλ. τον κύριον ναόν καί να ΐ
σκον υπό τους πρόποδας λόφου παρά τή πόλει, δυο άλλους επί τών 
κλιτΰων τοΰ λόφου καί έτερον επί τής κορυφής αΰτοΰ. Τά κατά δια
φόρους χρόνους εύρεθέντα αυτόθι νομίσματα καί έπιγραφαί τι,νες έ- 
κίνησαν τήν αρχαιολογικήν εταιρείαν Σόφιας νά διενεργήση συστημα
τικός άνασκαφάς (1906—1912) υπό τους πρόποδας τοΰ παρακειμένου 
τή πόλει Κιουστεντιλίψ λόφου Χισαρλίκ (τής παλαιάς δηλ. άκροπόλε- 
ως) πλησίον τών θερμών πηγών καί έπ’ αΰτοΰ τοΰ λόφου. At άνασκα- 
φαί έστέφθησαν υπό επιτυχίας, διότι έκ τοΰ πλήθους τών άνευρεθέν- 
των αρχιτεκτονικών καί πλαστικών λειψάνων (θεμελίων τοίχων, κιό- 1

1) I ν an  ο w J. Bull. de la societe arch. Bulg. τόμ. VII, σελ, 68, σημ. 3, 
F'ouilles de lu Hissarlik pres de Kustentil.

Θ ρ q κ ι  κ  ά ΙΘ ', 7
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νων, στηλών, ψηφιδωτών, τμημάτων αγαλμάτων, αναγλύφων, βωμών, 
νομισμάτων καί επιγραφών εις τον ’Ασκληπιόν καί την 'Υγίειαν, είς 
τον Δία καί την "Ήραν καί τούς Όλυμπίους θεούς) έ^ιεβεβαιώθη ή 
ύπαρξις τοΰ ’Ασκληπιείου καί τών άλλων ναών, έξ ών δ επί τής κορυ
φής τού λόφου είχε μετατροπή είς χριστιανικόν. Ό τάς άνασκαφάς δι- 
ενεργί|σας Ίορδ. Ίβανώφ. ειτα καθηγητής τοΰ εν Σοφία εθνικού πα
νεπιστημίου, περιγράφει τα ευρήματα λεπτομερώς 1). Αί άνασκαφαί 
εξηκολούθησαν καί μετά ταϋτα υπό τε τής κυβερνήσεως καί τού δή
μιου τής πόλεως.

Έκ των ευρημάτων διαπιστούται δα ή πόλις, τελείως εξελληνι
σμένη επί τής ριυμαιοκρατίας, ήτο αυτόνομος, διοΐκουμένη κατά τό 
'Ελληνικόν σύστημα τών άλλων εν χή Θράκη Ελληνικών πόλεων καί 
αποικιών υπό βουλής και δήμον καί τών άλλων αρχών. Τό ’Ασκληπι
είου τής Παυταλίας ήτο γνωστόν καί εν Έλλάδι, ώς μαρτυρεΐται έξ 
επιγραφής εύρεθείσης έν τφ Έπιδαυρίφ Άσκληπιείφ : « Άοκλτιπιφ, 
Ύ γ ιε ία ,  Τελεοφόρφ Πανταλιώταις 'Η,ρακλιανδς δ Ιερενςα 1 2)· Τά Ρω
μαϊκά τής άκροπόλειος τείχη άνεκαινίσθησαν υπό τού Ιουστινιανού ; 
«άλλα και Σαρδικής  καί Ναϊσσονπόλεως, έτι μέντοι Γερμανής τε και 
Π ανταλε ία ς  διερρωγότα τω χρόνφ τά τείχη ευρών οϊκοδομηοάμενός τε 
ονν τω άσφαλεΐ άμαχα τοΐς πολεμίοις δ ιεπράξατο είνα ι» 3), δπερ καί 
έκ τών λειψάνων αυτού νΰν διαπιστούται

Άπό τού ε νδεκάτου αίώνος έξέλιπεν δλως τό άρχαϊον τής πόλεως 
όνομα έπικρατήσαντος τού σλαβικού Βελεβονσδιον κατά τον Ίβανώφ, 
ως μαρτυρεί καί εύρεθέν κατά τάς άνασκαφάς μολυβδόβουλλον είκονί- 
ζον την Θεοτόκον ορθήν ίκετεύουσαν ( μ ρ—ΘΥ) καί όπισθεν φέρον 
την επιγραφήν ·. ζΣκέποις . . . . Παρθένε, Βελεβονσδιον ποιμένα Ίωάν- 
νην» 4). Τά τείχη τής τε πόλεως καί τής άκρο πόλεως κατεστράφησαν 
υπό τών Τούρκων κατά τον δέκατον πέμπτον αιώνα ένεκα έπαναστά- 
σεως τίνος τών κατοίκων. Τό νυν τής πόλεως όνομα Κιονατεντιλ 
(=Κωνσταντινιάς) έτέθη κατά τον Ίβανώφ 5) υπό τών Τούρκων έκ 
τού δνόματος τοΰ τελευταίου χριστιανού ήγεμόνος τής έκεΐ χώρας

1) Τ ο ΰ α ύ t ΰ, αυτόθι, σελ. 66 — 123.
2) D u m o n t - H o m o l l e ,  Melanges d’arclieologie et d’epigraphie, 

σελ. 482.
3) Π ρ ο κ ο π ί  ο υ , περί χτισμάτων, IV, σελ. 267, έκδ. Βόννης,
4) I ν a η ο w J. ένθα άνωτ. σελ. 112,
5) Αυτόθι, σελ. 107,
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Κωνσταντίνου, δστις είχε πρωτεύουσαν την πόλιν (Κωνοχανχίν-ίλ=  
Ινωνστοντίνου χόδρα, Κιονοχενχϊλ) καί οστις έπεσε τό 1394 έν τή μάχη 
του Ραβινέ (Βλαχίας) μετά του εθνικού των Σλαύων ήρωος . Κράλη 
Μάρκου. Κατά τούς Τουρκολόγους δμως τό τουρκώνυμον Κιουαχενχίλ- 
Κεατεντιλ σημαίνει χώραν παράγουσαν κάστανα (Καστανόπολις*Κα- 
στανέα), δπερ πράγματι συμβαίνει. Οί Έλληνες κατά τον Jirecek ,1) 
καλοΰσιν την πόλιν Κεσχενχηλιον.

Έ πί ρωμαιοκρατίας ή πόλις μετά τής περιφέρειας της, ώσπερ ή 
Σερδική, ύπήγετο εις την επαρχίαν Θράκην, ής ήγούμενος αντιστράτη
γος τού σεβαστού πρεσβευτής, legatus Augusti pro pretore διέμενεν 
έν. Φιλιππουπόλει.Τα νομίσματα τής πόλεως άρχονται από τού’Αδριανοϋ 
καί λήγουσιν εις Γορδιανόν τον III μετά τής επιγραφής Ουλπίας Παν- 
χαλίας ή Παυχαλιωχών καί ενίοτε καί μετά τοϋ ονόματος τού ήγεμονεΰ- 
οντος τής επαρχίας a), Αί επιγραφαί άπασαι Έλληνικαί, ανάγονται εις 
τον βον καί γον μ. X, αιώνα, πλήν μιας χριστιανικής προερχόμενης 
από τοϋ δ', πιθανώς αίώνος, είναι δε αναθηματικοί, οδομετρικοί, επι
τάφιοι καί αναμνηστικοί 1 * 3).

1
Επιγραφή δεκάστιχος οδομετρική, κεκομμένη έν αρχή, έπί έξ α

σβεστόλιθου στήλης, κεκομμένης άνωθεν καί κάτωθεν, ύψους 1.05 καί 
διαμέτρου 0.45—0.55 τοϋ μ. εύρεθείσης περί τό Τσάριβροδ.

«[υπέρ χών ϋειοχάχων και μεγίοχων κυρίων Ανχοκραχόρων Και\- 
σ[άρων] χνχης χε και νεικηι καί αιωνίου δ ιαμονής , ηγεμονεύονχος χης 
Θρακών α ίπαρχείας  (SLC) Α(ουκίον) Πρωοίον Ρουφίνον πρε[ο]β[ενχον] 
Σεββαοχών άνχιαχραχ'ήγον τό μείλ ιν η Παυχαλεωχών πόλις. Ενχυχώζ,'». 
Σεβαστοί εινοι ό Καρακάλλας καί ό Μακρινός κατά τούς έκδότας 4).

1) J i r e c e k - A r g h y r o w ,  ’Οδοιπορικόν Βουλγαρίας, σελ. 550,
σημ, 19.

3) R n ζ i c k a - L e o n, Τά νομίσματα τής πόλεως Παυταλείας, γερμα- 
νιστί έν τφ Bull, de 1’Iust. archeol. Bnlg. τόμ. VII. έτ. 1932—1933, σελ. 1— 
216. Πλήρης ακριβής πάντων κατάλογος μετ’ έκτυπιομάτων.

3) Έν τή συλλογή περιλαμβάνονται καί αί έν τή περιφερείς Νευροκο- 
πίου-Πετριτσίου (Σβετί-Βράτς) εύρεϋεϊσαι έπιγραςαί, διότι ή περιφέρεια κεΐται 
μεταξύ τοϋ Νέστου καί τοϋ Στρυμόνος, Θρακικής χώρας, προσαρτηθείσης τή 
Μακεδονία υπό Φιλίππου II, οίκυυμένης έν τή άρχαιότητι υπό Θρςκών.

4 )  D o b r u s k i ,  iSbornik. XVI, σελ. 102,—Κ a 1 i n k a, σελ. 50, άρ. 
47.—C a g n a t, I, σελ. 255, άρ. 870,
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Ό Cagnat συμπληροΐ: «[’Αγαθή Τϋχη. 'Υπέρ τής τοΰ όσιωτάτου 
αϋιοκράτορος Καίσαρος Μ(άρκου) Αύρηλίου Άντωνίνου] τύχης τε κα'ι 
νείκης κτλ.» δηλ. τοϋ Καρακάλλα. ’Επειδή δέ κατά τον Dumont ι ) ό 
Λ. Πρωσίας Ρουφΐνος ηγεμόνευσε τής επαρχίας επί Ήλιογαβάλου 
(218—222), ό δέ Μακρινός συνεβασίλευσε μετά του υίοϋ του Διαδου· 
μενιανοϋ τ φ  218 μετά τον Καρακάλλαν (211—217) επί 14 μήνας, Σε
βαστοί ίσως θεωρητέοι μάλλον ό Μακρινός καί Διαδουμενιανός.

2

Επιγραφή δωδεκάστιχος οδομετρική επί έξ ασβεστόλιθου στήλης 
κεκομμένης άνωθι καί κάτωθι ΰψ. 1,24, διαμέτρου 0.40 τοϋ μ, εϋρε- 
τ3είσης εν τή κώμη Γραδί,νη, περιφ. Τσάριβροδ.

*ΥΑγαϋ·γι Τ ύχη ,Ύ π ερ  της τον Αντοκράτορος Μ(άρκον) Αύρ(ηλίον) 
Σενηρον ’Αλεξάνδρου] ινχης τε και νείκης και έωνίου (s i c ) διαμονής 
ήγεμονενοντος Θρακών επαρχίας Ρωυτιλλίον Κριοτείνον πρεσ(βεντον) 
Σεβ(αστον) αντιστράτηγον η Πανταλεωτών πόλις τό [με]ίλιν άνέατησεν.
Ευτυχώς·* 1 2).

’Από τοΰ 222—235 3

’Επιγραφή δεκαεπτάστιχος οδομετρική επί έξ ασβεστόλιθου στήλης 
ϋψ. 1.7. περιφερείας άνω 0.83, κάτω 1.15 τοΰ μ. εύρεθείσης έν τή κώ
μη Βολουγιάκ παρά τή Σοφία.

ΡΑγαΦή Τ ύχη 'Υπ ερ  ΰγε(ί)ας και σωτηρείας καί νίκης τον κυρίου 
ημών Μ(άρκου) Άν[τ](ωνίου) Γορδιανον, Ευτνχοΰς , Ενσεβ(ονς), Σε
βασ τόν )  και της &ε[ο]φιλεστάτ7}ς Ανγονστης Φ <αβ> ουρίας Σαβινίας 
ΤρανκνλΛίνης. ήγεμονενοντος της Θρακών επαρχίας Πομπωνίον Μα- 
[για]νον πρεσβ(ευτοΰ) Σεβ(αστον) άϊ'Γΐσ[τρατ]?)[>Όυ] η Πανταλεωτών π ό 
λις το μίλιο[ν\. Ευτυχώς» 3).

’Από 238-244 .

1) D u m o n t  - Η o m o l l e ,  σελ. 314.
2) D o b r u s k i ,  Sbornik, XVI, 103, άρ. 7. —C a g n a t - B e s n i e r ,  

Revue arch. 1900, XXXVI, σελ. 307, άρ. 21.—K a 1 in k  a, σελ. 34, άρ. 53.— 
C a g n a t ,  I, σελ. 225, άρ. 669.

3) Η. καί Κ. S c ο r p i 1, Sbornik, IV, 147, άρ. 2.—F r a n k f u r t e r ,  
Arch.-epigr. Mitth. XIV, 156, άρ. 40.— C a g n a t, Revue arch. 1891, XVII, 
412, άρ. 84. — D u m o n t - H o m o l l e ,  Melanges, 563, άρ. 93.—K a 1 in  k a, 
ρελ. 60; άρ. 61. —C a g n a t. I. σελ, 226, άρ. 672.
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Πολύστιχο; δίγλωσσος επιγραφή περιέχουσα αΐτησιν των κωμη- 
τών Σκαπτοπαρηνών προς τον αύτοκρατορα Γορδκινόν καί την προς 
αυτού; (ίπάντησι ν τού αύτοκυάτορος. Εύρεση έν τή κώμχ) Δζουμαρ- 
μπαλά παρά την Δζουμαγια νοτιοανατολικοί; τής Παυταλίας. *Από 
τού 238.

<Βοηα Fortuna. Fulvio Ρ ίο  et [P]o[n)tio P rocu lo cons{ulibus) 
XVII, K a l.Jan . d escrip tion  [e)t reco[g\nitum factum  [e]x [U]bro [li\- 
bellom m  rescript[o]rum  a domino n[ostro] Impierato^e) Ca(e)s(are) 
M(arco) Antonio Oordiano P io F elice Aug(usto) [e]t propo\s]it[o\- 
rum  [R]omate] in portic[u the\rmariim Tr\a\janaxnm in ve\r]ba (q(ae)\ 
i(nfra) s(cripta) s(unt); dat{uni) p er  Aar< (Ham) Pvrrum  mil(iteni) co~ 
i[(ortis) X pr{aetoriae) (P(iae), F(e:icis) g]ordina[e\ P rocu li con[vi\- 
canu[m) e t con\p]ossess[o]rem.

Αύτοκράτορι Καίααρι Μ(άρκφ) ’i n ωνίω Γορδιανω, Εύαεβεΐ, 
Ευτυχεί, Σεβ(αστφ) [δ]έησις παρά χωμητών Σκαπτοπαρηνών ιών  
καί Γρησειτών. ’Εν τοΐς εντνχεοτάτοις και αίωνίοις αον καιροις 
κατοικεΐσΰ'αι και βελτιοΰοΰαι τάς κώμας ηπερ άναστάτονς γίγνε
σθαι τούς ένοικοϋντας πυλλάκις άντέγραψας' εστιν γε καί επί τη των 
ανθρώπων σωτηρία το τοιοΰτο καί επί τον ΐερωτάτου σου ταμείου ω
φέλεια. [Αι’\ δκερ καί αυτοί έννομον ικεσίαν τη θειότητί αον προσκομί- 
αομεν, ευχόμενοι ίλέως έπινενσαι ημεϊν δεομένοις τον τρόπον τούτον. 
ΟΙκονμεν καί κεκτημεθα εν τη προγεγραμμένη κώμη ον ο η ενεπεράστω  
διά το εχειν νδάτων θερμών χρησιν καί κε ϊσθαι μέσον δύο στρατοπέ
δων των δντων έν τη ση Θράκη , καί εφ' ον μεν το πάλλαι (SiC) οι κα
τοικούν τες άόχλητοι καί αδιάσειστοι εμενον, άνενδεώς τους τε φόρους 
και τά λοιπά έπ ιτάγματα συνετέλουν, έπεί δε κατά καιρούς εις βίαν 
προχωρεΐν τινες καί β ιάζεσθαι ηρξαντο , τηνικαϋτα έλαττοΰσθοι καί ή 
κώμη ηρξατο. Ά πό γε μειλίων δυο της κώμης ημών πανηγνρεως έπιτε- 
λονμένης διαβόητου οι έκεϊσε της πανηγνρεως εΐνεκεν έπιδημονντες η
μέρας πέντε καί δέκα έν τφ τόπφ  της πανηενρεως ον καταμένονσιν . 
άλλΊ άπολιμπάνοντε ; επέρχονται εις την ημετέραν κώμην καί άναγκά- 
ζουσιν ημάς ξενίας αντοϊς παρέχειν καί έτερα πλεϊστα έφ* άνάλη(μ)ηην 
(sic) αυτών άνευ αργυρίου χορηγεΐν. ΙΙρός δε τοντοις καί ατρατιώται 
αλλαχού πεμπόμενοι καταλιμπάνοντες τάς ιδ ίας οδούς προς ημάς πα- 
ραγείνονται καί ομοίως κατεπείγουσιν παρέχειν αντοϊς τάς ξενίας καί 
τά έπιτηδ(ε)ια μηδεμ ίαν τιμήν καταβαλόντες. ’Επιδημονσι δέ ώς επί
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τό πλείστον διά την των ΰδάτων χρήσιν οι τε ηγούμενοι της επαρχίας, 
άλλα και οι επίτροποί οου. Κα ί τάς μεν εξουσίας συνεχέστατα δεχόμε
να  κατά το άναγκαΊον, τους δε λοιπούς νποφέρειν μη δννάμενοι ένετύ- 
χομεν πλειστάκις της ήγεμόσι της Θράκης, οίτινες άκολούθως τα~ις 
θεία ις έντολαΐς έκέλευσαν άοχλήτους ημάς είναι, εδηλώσαμεν μεν γάρ 
μηκέτι δύνασθαι ημάς ύπομένειν, άλλα καί νούν εχειν έγκαταλιπείν καί 
τους πατρφους θεμελίους διά την των έπερχομένουν ήμείν β ίαν , καί 
y/ΐρ ώς αληθώς από πολλών οικοδεσποτών-εις ελάχιστους κατελη- 
λύθαμεν. Κ α ί χρόνου μέν τινι ΐσχνσεν τά προστάγματα των ηγουμένων 
κ α ί  ούδείς ήμείν ένόχλησεν (sic) ούτε ξενίας \δνό\μαm , ούτε παροχής 
επιτηδείων , προϊόντων δε τών χρόνων πάλιν έτόλμησαν έπιφύεσθαι ή: 
μείν πλεϊστοι όσοι [τ\ής ίδ ιωτίας ημών καταφρονονντες. Έπεϊ ονν ον- 
κέτι δυνάμεθα φέρειν τά βάρη καί ώς αληθώς κινδυνεύομεν δπερ οι 
λοιποί [τό] δε καί ημείς προλιπεΐν τούς προγονικούς θεμελίους, τούτου 
χάριν δεόμεθά σου, ανίκητε Σεβαστέ, δπως διά θείας σου αντιγραφής  
κελεύσ[η\ς έκαστον την ιδ ίαν πορεύεσθαι οδόν καί μή άπολιμπάνοντας  
αυτούς τάς άλλας κώμας έφ* ημάς ερχεσθαι, μηδέ καταναγκάζειν ημάς 
χορηγεΐν αύτοίς προίκα τά έπιτήδ(ε)ια, αλλά μηδέ ξενίαν αύτοϊς παρέ- 
χέιν, οΐς μή  εστιν άναγκη, δτι γάρ οι ηγούμενοι πλεονάκις έκέλευσαν μή  
αλλοις παρέχεσθαι ξενίαν, ει μή  τής υπό τών ηγουμένων καί επιτρό
πων πεμπ ομένοις εις υπηρεσίαν' εάν γε βαρώ μέθα, φευξόμεθα από τών 
οικείων καί μεγίστην ζημ ίαν τό ταμείον περιβληθ ήσεται, ΐνα έλεηθέντες 
διά τήν θείαν σου πρόνοιαν καί μείναντες έν τοϊς ίδ ίοις τούς τε ιερούς 
φόρους καί τά λοιπά τελάσματα πάρέχειν δυνησόμεθα. Συμβήσεται δέ 
τούτο ήμεϊν έν τοΐς εύτυχεστάτοις σου καιροις, εάν κελεύσης τά θεία  
σου γράμματα έν στήλη άναγραφέντα δημοσία προκείσθαι, Ϊνα τούτου 
τυχόντες τή τύχη σου χάριν ομολογεΐν δννησόμεθα, ώς καί νυν κα[τα- 
ρ\ώμενοί σου ποιοΰμεν.

Διογένης ό Τύριος δ π[ραγματικός] από θείας φιλανθρωπίας επί 
τήν εντευξιν ταύτην έλήλυθεν' δοκεί δέ μοι θεών τις προνοήσασθαι τής 
παρούσης άξιουσεως, Τό γάρ τον θειότατον αύτοκράτορα περί τούτων 
πέμφαι τήν ιδ ίαν γνώσιν επί σε δτι δέηση φθάσαντα περί τούτου καί 
προγράμμασιν καί διατάγμασιν δεδωκέναι, τούτο Iμοί δοκεί τής αγαθής  
τύχης εργον είναι.

[’Έστι δέ ήδε ή\ άξίωσις. Ή  κώμη ή τού βοηθού μενού στρατιώ
του \έστίν\ έν τφ  καλλίσ ω τής πολιτείας τής ήμετέρας τών Ήαυταλιω- 
τών πόλεως κείμενη, καλώς μέν τών όρών καί τών πεδίων εχουσα- 
προς δέ τούτοις καί θερμών ύδάτων λουτρά ου μόνον προς τρυφήν αλ
λά καί υγείαν καί θεραπείαν σωμάτων έπι,τηδειότατα, πλησίον δέ καί



πανήγυρις πολλάκις μεν εν τώ ετει συναγόμενη, περί δε καλ(ένδας) ό- 
κτωμβρίας και εις πέντε και δέκα ημερών αγόμενη. Σνμβέβηκεν τοίννν 
τά δοκοΰντα της κώμης ταύτης πλεονεκτήματα τω χρόνω περιεληλυ&έναι 
αυτής εις έλ[λ\α[μ\πτώματα (s i c ), δίά γάρ τάς πρόσειρημένας ταυτας 
προφάσεις πολλοί πολλάκις στρατιώται ένεπιδημονντες ταΐς τε έπιξε- 
νώσεσι και τοϊς βαρήσεσιν ένοχλοϋσι την κώμην' διά ταύτας τας α ι 
τίας πρότερον αυτήν και πλουσι(ω)τέραν καί πολυάνϋρωπον [μάλλον] 
ονσαν νυν εις εσχάτην απορίαν έληλυϋέσαι' επί τούτων έδεήϋησαν πολ
λάκις καί τών ηγουμένων, άλλα καί μέχρις τίνος ΐσχυσεν αυτών τά 
προστάγματα , μετά δε ταϋτα κατωλιγωρήϋη διά την συνήθειαν τής 
τοιαντης ενοχλήσεως' διά τούτο άναγκαίως κατέφνγον επί τον ϋειότα- 
τον ]αύτοκράτορα\.

Imp{erator) Caesar M(arcus) Antonias Gordianu[s Pius] Felix 
Au[g(ustus) vi]kanis (p)er Pyrrum  mil(item) con[pos]sessoren i; id  
genu s quaerellae praecibus intentum an[te] ju stitia  pr[aesi\dis poti- 
[us s\uper his quae adlegabuntur instructa d iscin[gi qu\am r escr i
p t s  principali certain fo r  mam reportare debeas. Rescripsi. R ecog - 
novi. S ign a L).

01 Σκαπτοπαρτνοί ενοχλούμενοι διαρκώς υπό τών διαβαινόντων 
διά τής κώμης των στρατιωτών και άλλων, οιτινες διενυκτέρευον έν 
ταΐς οΐκίαις των καί έσιτίζοντο δωρεάν, άπετάθησαν πολλάκις άνευ 
αποτελέσματος προς τον ηγούμενον τής επαρχίας. Έξαντληθέντες επί 
τέλους οίκονομικώς ύπέβαλον εις τον αΰτοκράτορα την παρούσαν αΐ- 
τησιν διά τού συγκωμήτου καί στρατιιότου τής αύλικής εν Ρώμη φρου
ράς Πύρρου. Ό αύτοκρατωρ άπήντησε τοϊς Σκοπτοπαρηνοΐς διά τού 
Πΰρου, δτι τοιαύταί αιτήσεις δέον νά ύποβάλλωνται πρώτον εις τον η
γούμενον τής επαρχίας προς διακανονισμόν τού ζητήματος. Ή  άπάν- 
τησις τού αύτοκράτορος εξετέθη εις την στοάν τών Τραϊανείων εν Ρώ
μη -θερμών, ήν άντέγραψεν ό Ιΐύρρος παρόντων μαρτύρων καί διά 
τών σφραγίδων των επιβίβαιούντων τούτο. Τό άποσταλέν άντίγραφον 
εις τούς Σκαπτοπαρηνούς έχαράχθη υπ’ αυτών μετά τής αίτήσεως επί 1

Συλλογή έπιγραφών Παυταλείας 1 ίί

1) Atlien. Mitheil. XVI (1891), σελ. 267 κέξής.—CIL, III, 12336.—Ca- 
g n a t , I, σελ. 226, άρ, 674.— K a ζ a r o w G., Ή τών Σκαπτοπαρηνών προς 
τον αΰτοκράτορα Γορδιανόν III αϊεησις, βουλγαριστί, σελ. 135—144 έν ταΐς 
Συμβολαΐς είς τήν άρχαίαν Ιστορίαν, 1920. Έ λ λ α μ π τ ώ μ α τ α — ελατ
τώματα,
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λίθου, ώς καί ή διά τοΰ εκπροσώπου των Διογένους τοΰ Τυρίου ανα
φορά των προς τον ηγούμενον τής επαρχίας κατά την αύτοκρατορικήν 
άπόφασιν. Δήλον δτι ή εν τφ τελεί, χαραχθβΐσα άπόφασις έ'δει νά 
προηγήται τή; προς ιόν ηγούμενον τής επαρχίας αναφοράς των Σκα- 
πταπαρηνών διά τοΰ Διογένους. Ό  Mommsen νομίζει δτι τούτο επ ί
τηδες εγένετο, δπως φαίνεται δτι αΰτη είναι ή τελευταία άπόφασις 
τοΰ αύτοκράτορος, δι" ής δήθεν άπηγορεύετο εις τούς διαβαίνοντας νά 
ενοχλώσι τούς κα)μήτας, διότι ύπετίθετο δτι όσον δλιγώτερον ακατά
ληπτος ήτο ή λατινική γλώσσα εις τούς διαβάτας, τόσφ περισσότερον 
θά ήτο σεβαστή ή επιγραφή, ήτις άναμφιβόλως εστήθη εις περιφανές 
τής οδού προς την κώμην σημεΐον.

5

Επιγραφή εξάστιχος οδομετρική πιθανώς επί κεκομμένης στήλης, 
εύρεθείσης εν τή κώμη Καπαιζίκ έν τή μεταξύ Σοφίας καί Φίλιππου* 
πόλεως όδφ.

« . . . [την Ό·εοφιλεστ[άτην Ανγο]ύϋτην ; *Ερεν[νίαν Έτρο]ύσκιλ- 
λα[ν) . . .  ή λα[μ]προτάτη Πανταλεωτών πόλις  . . . .  ».

'Η Έτρούσκιλλα—σύζυγος τοΰ Δεκίου-1). 3Από 249—251.
6

Επιγραφή είκοσάστιχος αναθηματική επί εκ γρανίτου τετρα- 
πλεύρου στήλης, διερρηγμένης νΰν κατά τό μέσον, ΰψ. 1.40, πλ. Ο.όΟ 
καί πάχ. 0.21 τοΰ μ. εύρεθείσης έν τφ Άσκληπιείφ τής πόλεως Παυτα- 
λίας (Κιουστεντίλ).

*Άγα'&η τύχη. Οι έπιμεληταϊ ϋνσαντες Διί και Ηρα εκ των της 
πόλεως και έπιτελέσαντες αγώνας γνμνικονς και Ιππικούς 5Ιονκοννδος, 
Σωτηράς, Μενεοϋεύς, ΆγαύΜας, Μάρκος, Ανοίμαχος, Αριοταίνετος, 
Κέλοος, Άρείβαλος, Κόκκαρος , Μονκάτραλις, Μερκονρΐ:, επί συναρ
χίας Τάρσον Ταρσά Κέλσον και Διογένονς Απολλονίον (SIC) καί Απολ- 
λιναρίου Ανλοντράλεως» * 2).

Ό  Ίορδ. Ίβανώφ άναγινώσκει εσφαλμένως : επιμελητεύσαντες,

]) D u,m ο n t - Η ο m ο 1 1 e, Melanges, σελ. 321, Η1. - Ca g n a t ,  Τ, σελ 
226. άρ· 671.

2) I va η ow J, Ball, de soc. atch^ol. Bulg. τόμ. VII, έτ. 1919—20,
σελ. 81.



ετιιτελέσαντες, Σωτίρας, Μενεο'&έος, Χρηστός , Κόκαρος, Τάσον, 
Τάρσος. .

Έκ των 19 κυρίων ονομάτων τά 10 eivcu Ελληνικά, 4 Λατινικά, 
4 Θρφκικά καί I ’Ασιατικόν Άρείβαλος πρβλ. τά: Άρίβαζος  παρά Πο- 
λυβίφ καί Άρίβαιος  παρά Ξενοφώντι. Σημειωτέων δτι τά μέ των επι
μελητών ονόματα τίθεται άνευ τοΰ πατρωνυμίου, πιθανώς χάριν συν
τομίας, τά δε τών συναρχόντων μετά τοΰ πατρωνυμίου. Τά ξενικά δνό- 
ματα είναι γραμματικώς εξελληνισμένα ώς συνήθως.

Ε νταύθα οί σννάρχοντες είναι τρεις. Περί τής συναρχίας  ΐδε : 
«Θρφκικά», τόμ. VI, ετ. 1935, σελ, 146, άρ. έπιγρ. 20. Ή  επιγραφή 
ανάγεται εις τύν βον ή γον μ. χ . αιώνα.

7

Επιγραφή αναθηματική τρίστιχος επί έκτυπου ανάγλυφου εκ μαρ
μάρου ύψ. 0.46, πλ. 0.37 καί πάχ. 0.03 εύρεθέντος εν τφ Άσκληπιείφ 
τής Παυταλίας. Τό άνάγλυφον παριστά δεξιά μέν τον Δία ορθόν, πε- 
ριβεβλημένον ίμάτιον, δπερ άφίνει ακάλυπτον δλον τον κορμόν μέχρι 
τής όσφυος καί τήν προτεταμένην προς τά κάτω δεξιάν, 6Γ ής κρατεί 
φιάλην, πλήν τοΰ αριστερού ώμου καλυπτομένου υπό τοΰ έκεΐθεν προς 
τά κάτω καταπίπτοντος ίματίου καί κρατούντα διά τής άριστεράς 
σκήπτρον, αριστερά δέ τήν "Ηραν ωσαύτως ορθήν μετά χιτώνος καί 
ίματίου καί κρατούσαν διά τής αριστερά; σκήπτρον. Τό άνάγλυφον πε
ριβάλλεται υπό πλαισίου τριγωνοειδυΰς άνωδι, εφ’ ου ή επιγραφή.

«Αιί και "Ηρα Πό(πλιος) Άδριάνιος Μυστικός άι·έϋ·[η\κε» ι ).
Πόπλιος Λατιν. Poplius—Poplicola, Έλλην. Δημοκήδης.

8

Δύο έπιγραφαί άναθηματικαί κεκομμέναι άνωθεν, κεχαραγμέναι 
επί δύο πλευρών έκ γρανίτου τμήματος στήλης, πλάτους 0.4δ, πάχ. 0.42 
καί ύψους 0.50, εύρεθέντος έν τφ Άσκληπιείφ τής Παυταλίας. Κατ’ 
αντιγραφήν καί άνάγνωσιν τοΰ Ivanow καί συμπλήρωσιν τοΰ συλλο- 
γέως έχουσιν ωδε ; Ή  μέν είναι τετράστιχος, ή δέ έξάστιχος.

. . . . . .  . . . .  [πλακονν] τοπυός ; (sic) \καί\ Πνρονλας [κά\πη-
λος. Ευτυχώς».

« .....................Ά λκιδάμας μάγ[ε\ιρος επιμελητενοντος Ανρ(ηλιου)
Βάσσου Χρήστου. Ενντυχώς.» 1 2).
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1) Τ ο 0 α υ τ ο ί ,  αύεόθι, σελ. 121 καί 75, άρ. 7.
2) Τ ο ϋ « ύ τ ο ΰ, αύιόθι, σελ 84, άρ. 8.



Ή  άπόδοσις τοΰ φθόγγου οι τοΰ ποιώ  διά του υ άπαντα και εν 
άλλαις έπιγραφαις, άποδοτέα μάλλον εις την αβλεψίαν τοΰ αγραμμά
του χαράκτου η εις την σΰμπτοοσιν κατά τούς χρόνους εκείνους (β°ν καί 
γον μ. X. αιώνα) των φθόγγων οι—υ, ώς ενδέχεται νά ύποτεθή, τού
το δέ, διότι καί το βραχύ ι αποδίδεται διά τοΰ υ εν τη λ. λιϋονργος εν 
άλλη επιγραφή.

Πυροόλας αντί Πνρρούλας, υποκοριστικόν τοΰ Πύρρος καί Πνρ- 
ρίας (έκ τοΰ ηνρρός γραφόμενου καί πνρός=πυρόχρους, ξανθός) μετά 
τής λατινικής καταλήξεως ulus λατ. Pyrulus. To όνομα άπαντά καί. έν 
άλλαις θρφκικαΐς έπιγραφαις. Παρ5 Άριστοτέλει ηνρρονλας  κοκκινω
πόν τι πτηνόν διάφορον τοΰ πνρρα  — πνρρίας.

9

Τρίστιχος άναθηιιατική επιγραφή άνωθι καί κάτωθι μαρμάρινου 
αναγλύφου τοΰ Διός καί τής “Ηρας ΰψ. 0.18, πλ. 0 17 καί πάχ. 0.02 
τοΰ μ. ευρεθέντος έν τη κώ ιη  Κοτιλόβτσι βορειανατολικώ; τού Κιου 
στεντίλ (ΙΙαυταλία), δπου ύπήρχεν ιερόν των θεών ώς μαρτυρεΐται έκ 
των εΰρεθέντων πολυαρίθμων εις αυτούς αφιερωμένων τεθραυσμένων 
αναγλύφων ένεπιγράφων καί μή.

« [Κυρίοή Δα και"Ηρα Μ(αρκος) Οΰλ(πιοςΥΑακληπιάδης ευχήν»1),
10

Τρίστιχος αναθηματική επιγραφή κεκομμένη κάτωθι τμήματος 
αναγλύφου μαρμάρινου Διός καί "Ηρας, ΰψ. 0.17, πλ. 0.16 καί πάχ. 
0.03 τοΰ μ. Έκ τοΰ αυτού τόθου.

α[Δά και "Ηρα] Καριστορηνοϊς ' Επτημενικα Ζέρεος ευχαριστήριον 
άνέ'&ηκεν» 1 2).

Τά ονόματα Θρφκικά. Καριστορηνός, εθνικόν έκ τοΰ Καρίοτορον, 
ονόματος τοΰ τόπου, έν φ τό ιερόν, πρβλ. Δορόστολον—Δορόστορον.

11

Μονόστιχος αναθηματική επιγραφή κάτωθι τμήματος αναγλύφου 
Διός καί "Ηρας, ών διασφζονται μόνον τά κάτω μέρη των σωμάτων 
των, ΰψ. 0,1ή, πλ. 0,20 καί πάχους 0,04 τοΰ μ. Έκ τοΰ αυτού τόπου.

ί\4 t  Κ. Μ υρτ. Ά ο ο σ τ ο λ ίδ ο ϋ

1) K a z a r o w  G. Sanctuaire de Zeus et de Hera pres de Kopilovtsi, 
(arr. de Kunetendil, ancienne Peutalia), Bull, de la soc. arch. Bulg. et. 1914, 
τόμ. IV, σελ. 91, άρ. 2.

2) Αυτόθι, σελ. 91, άρ. 3,
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<<Μεντονχραλις» ’).
Τό όνομα Θρακικόν, πρώτον συνθ Μένχης.

12

Μονόστιχος αναθηματική επιγραφή κάτωθι τμήματος ανάγλυφου 
Διός καί "Ηρας επί τετράπλευρου μαρμάρινου πλακάς, ύψ. 0,18, πλ. 
0,22 καί πάχ 0,03. Τοΰ ανάγλυφου σώζονται τά κάτω μέρη των στομά
των των θεών μετά τοΰ αετού έκ τοΰ αυτού τόπου.

«ΑΙλία Βαζόβαλις [ενχ]ήν» 1 2 3).
'Ως προς τύ α' συνθ. τοΰ Θρφκικοΰ . ονόματος πρβλ. Βαζοπάρα, 

ώς προς τό β', τό έπίθ. τοΰ Διονύσου Βαλιυς, τό Φρυγικόν βαλήν (βα
σιλεύς) καί τό όνομα Βάλας.

13

Μονόστιχος αναθηματική επιγραφή κεκομμένη άνωθι μαρμάρινου 
αναγλύφου Διός καί "Ωρας, ύψ. 0,11. πλ. 0,18 καί πάχους 0,03 τοΰ μ. 
Έκ τοΰ αυτού τόπου.

« ........... Καρω[χορ\ηνο~ις ευχήν» 3).
14

Δίστιχος αναθηματική επιγραφή άνωθι καί κάτα>θι μαρμάρινου 
αναγλύφου Διός καί "Ηρας, κεκομμένου δεξιόθεν, ύψ. 0,31, πλ. 0,26 
καί πάχ. 0,0-1 τοΰ μ. Αύτόθεν.

«Δά καί "Ηρα Καριατορην[οϊς] Ουλπ(ιος) . . . . » 4).

15

Δίστιχος αναθηματική επιγραφή »άτωθι τμήματος μαρμάρινου α
ναγλύφου Διός καί "Ηρας, ύψ. 0,26, ςπλ. 0,31, πάχ. 0,01 τοΰ μ. Αί μορ- 
φαί των θεών κεκομμέναι. Αύτόθεν.

« ...........ων Κνρίω  Ad και "ΙΙραις Κ[αρισχορηνοϊς] εύξάμενος
άν ίδηκεν»  5).

1) Αυτόθι, σελ. 92, άρ. 5.
2) Αυτόθι, σελ. 99, άρ. 6.
8) Αυτόθι, σελ. 93, άρ. 7.
4) Αυτόθι, σελ. 93, άρ. 8.
5) Αυιόθη σελ. 94, άρ. 11.
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Ό  πληθ. ΎΗ ρα ι—λατ. Junones  (Matronae) πιθανώς εκ του συν- 
ταυτισμοΰ προς την "Ηραν τών τριών Νυμφών,  ών ανάγλυφα πολλά 
άνευρέθησαν έν Θράκη παρισταμένων συμπεπλεγμένων κατά τον 
τρόπον τών τριών Χαρίτων. Ά λ λ ’ εν τφ άναγλύφψ παρίσταται μόνον 
ή "Ηρα παρά τφ Διί και ούχί αί τρεις Νυμφαι.

16

Δίστιχος αναθηματική επιγραφή κεκομμένη κάτωθι μαρμάρινου 
ανάγλυφου Διός καί "Ηρας εκκεκομμενού, ύψ. 0,25, πλ. 0,17 καί πάχ. 
0,05. Αύτόθεν.

« ζ ΐ ι ί  και 'Ήρρ. Καριστορ[ηνο ΐς] Μ ονκάοης επ ι ε ν ........... » ’ ):

Μ ονκάβης-Μ ονκασος-Μ ονκάο ιος-Μ ονκας,  Θρρκικά ονόματα.
17

Δίστιχος αναθηματική επιγραφή κεκομμένη κάτοοθι τμήματος μαρ
μάρινου αναγλύφου Διός καί "Ηρας, ύψ. 0,20, πλ. 0,17, καί πάχ. 0,04 
τοΰ μ. Αύτόθεν.

«Π άπον  . . . .  ΰυγάτηρ»  1 2 3 4).

18

Μονόστιχος αναθηματική επιγραφή οίνωθι μαρμάρινου αναγλύ
φου, κεκομμένου Διός καί "Ηρας, ύψ. 0,20, πλ. 0,25 καί πάχ. 0,03 τού 
μ. Αύτόθεν.

«[Κ υρ ίο ιζ  Διί] κα ι 'Ηρα Καριαχορη[νοΖς\» 3).
19

Δίστιχος αναθηματική επιγραφή κάτο>θι αναγλύφου τοΰ Διός, κε
κομμένου άνωθεν ύψ. 0,16, πλ. 0,17 καί πάχ. 0,03 τοΰ μ. Αύτόθεν.

«Σεκο(ϋ)νδα άνέΰηκεν» *).
20

Δίστιχος αναθηματική επιγραφή κεκομμένη κάτωθι αναγλύφου 
Διός καί "Ηρας μαρμάρινου, έκεκομμένου ύψ. καί πλ. 0,11, πάχ. 0,06 
τοΰ μ. Αύτόθεν.

t i e

1) Αυτόθι, σελ. 96, άρ. 21.
2) Αυτόθι, σελ. 97, άρ. 25.
3) Αύτόθι, σελ. 98, άρ. 27.
4) Αύτόθι, σελ. 99, άρ. 37.



«■[Δα και "Λρα Καριοτορην]οΐς Α ίλ ιο ς ...............άνέϋηκεν» ’).
21
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Τετράστιχο; αναθηματική επιγραφή κάτωθι μαρμάρινου ανάγλυ
φου, κεκομμένου Διό; και "Ηρας, ΰψ. 0,11, πλ. 0,18 καί πάχ. 0,08 του 
μ. Αΰτόθεν.

«Αιι καί νΙ ί ρ γ  Καρ[ι,στορηνοΐς] Μήρκος Μη]νιανός ; άρχι\ερενς 
εν\ξάμενος ά\νέϋηκεν» s).

22
Δίστιχος αναθηματική επιγραφή άνωθι τμήματος μαρμάρινου 

ανάγλυφου κεκομμένου Διός καί "Ηρας, ΰψ. 0,10, πλ. 0,15 καί πάχ· 
0,03 του μ Αύιόθεν.

«Κνρ\ίοις\ Διι και "Ηρα [Καριστηρηνο ΐς ]» Ά).
23

Δίστιχος αναθηματική επιγραφή κάτωθι μαρμάρινου τμήματος 
άναγλΰφου τής "Ηρας, ΰψ. 0,7, πλ. 0.20 καί πάχ. 0,04 εΰρεθέντος εν 
κώμη Καμινίτσα, περιφερείας Δουπνίτσης.

« Αυρήλιο{ς) Δ[ιν]ίκει\&ος) ευχήν» 4).
24

Επιγραφή είκοσιτετράστιχος αναθηματική εις τον αύτοκρατορικόν 
τής Ρώμης οίκον καί τούς Όλυμπίους θεούς επί κυλινδροειδούς έκ 
γρανίτου λίθου ύψους 2,75 τού μ. καί διαμέτρου κάτωθι μεν 0,53, ά
νωθι δέ 0,42 τού μ., εύρεθείσης εν τφ Ασκληπιεία) τής ΙΙαυταλίας. Ή  
επιγραφή, ή ; άντίγραφον πιστόν παρέχει ήμϊν δ Τβ ινώφ, λίαν τετριμ
μένη καθ’ ήμετέραν συμπλήρωσιν καί άνάγνωσιν πλήν δύο πατρωνυ
μιών, ών ούδέν γραμμάτων ίχνος διαφαίνεται, εχει ώδε :

«Ο ίκφθεί'φ  και Ό λνμπίο ις  Φεοΐς οι ιε ρ ε ίς :  Χρνοιπποζ  *Επτε- 
χέτ&ον, Σαβΐνος *Ερμογένον[ς], *Απολλόδωρος [Τ]ήρον , Δημά[δης] Ίέ- 
[ρωνος] ; , Π\ολν)γέν[ης Ζΐ]ιου, \Παν]εντν[χης} Θέ[ροον);, Άπολλιν(ά- 
ρί(Γ] Κνρον, Ήρώ[δ\ης Σχν[λλ\ιος ;, Σ[υν]έκδγιμος ............ , Ήρακλ(ε)ί- 1 2 3 4

1) Αυτόθι, σελ, 100, άρ. 40.
2) Αυτόθι, σελ. 100, άρ. 45.
3) Αυτόθι, σελ. 101, άρ. 46.
4) Αυτόθι, σελ. 282, άρ. 4,
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δ η ς .......... . Ι’Ά ^ φ ο ς  ('/]7Τττ[ο]κ[ρά]τ[θ'υς], [Παί]βης Πον[δ]ε[ν]τος.--
Φλά{βιος) Έρμογένης [φυλ\αρΐι]σας [έηιτ]υχώς επί συναρχίας ’Ιουλίου 
Τ[ο\υλ ιανοϋ» 1).

Φαίνεται ήμΐν δτι ή αρχική τών ιερέων επιγραφή τελευτά εις τό : 
ΤΙούδεντος, βραδύτερον δέ επί τής αυτής στήλης έχαράχθη ή τοΰ φυ
λάρχου Φιλ. Έρμογένους' οθεν καί τό καταλειφθέν υπό τήν πρώτην 
επιγραφήν κενόν, δυνάμενον νά περιλάβη ετα στίχον καί τά διπλάσια 
σχεδόν τό μέγεθος γράμματα τοΰ αρχικού τής δεύτερός επιγραφής 
στίχου.

οϊκω  θε/φ=αΰτοκρατορικώ άπολαΰοντι θείων τιμών, διότι αυτό 
κράτορες εκαλούντο θειότατοι καί θεοί, εις οΰς ου μόνον ανδριάντας, 
άλλα καί ναοί — Σεβάστεια  (templa Augusti,. Augustea) άνιδρυον- 
το. —έπιτυχώς—άγνώς καί επιεικώς ή άγνώς καί δικαίως, ώς εν άλλαις 
έπιγραφαί.ς.

2δ1 ·*
Επιγραφή αναθηματική πεντάστιχος επί τμήματος τετράπλευρου 

έκ γρανίτου βωμού διαστάσεων 0.87X 0,63X0,26 τοΰ μ. εύρεθέντος έν 
τφ Άσκληπιείφ τής ΓΙαυταλίας. Ή  επιγραφή τετριμμένη είναι επί τής 
στενής τοΰ βωμοΰ πλευράς κεχαραγμένη. Καθ’ ήμετέραν άνάγνωσιν 
καί συμπλήρωσιν επί τή βάσει τής αντιγραφής τοΰ Ivanow έχει:

« [Κ]ατά κέλευσιν 'θεών ' Ολυμπί[ων οΓ]άε οι σύνδικοι : [Με[νοικενς 
Πανελεύϋερος και Μουκιανός Τολμάδης καί [Ζ]ηνόδωρος 'Ηλιοδώ
ρ ο υ  κ α ί ...............] Πα[)β\α[ί]μω)Ός...............» 3).

’Έκ τε ταΰτης τής επιγραφής καί τής ύπ* αριθμόν 24 έχουσών 
άμφοτέρον δημόσιον χαρακτήρα φαίνεται δτι εν ΙΙαυταλία ετιμώντο 
κατ’ εξοχήν οί ’Ολύμπιοι Ελληνικοί θεοί, όίρα οι Παυταλεώται ήσαν 
τελείως εξελληνισμένοι, δπερ διαπιστοι καί fj πλειονοψηφία των αρχαι
οπρεπών αυτών Ελληνικών ονομάτων, οί γυμνικοί καί ιππικοί αγώνες 
οΰς έτέλουν, ή χρήσις πανταχοΰ τής Ελληνικής γλώσσης καί αί άρχαί 
τής πόλεως. cO τέλειος δέ οΰτος τών Παυταλεωτών έξελληνισμός άπο- 
δοτέος καί εις τήν εις τήν πόλιν των συρροήν πολλών Ελλήνων άποί- 
κων ένεκα τών ιαματικών της πηγών καί τής εμπορικής θέσεως. · 1 2

1) I ν a η ο w J. Bull, de la soc. arch. Bulg. τόμ. VII, σελ. 82, άρ. 4.
2) Αυτόθι, σελ. 81, άρ. 6. . * .
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26
Επιγραφή αναθηματική δεκαοκτάστιχος επί κυλινδροειδούς εκ 

γρανίτου στήλης, ΰψους 2.28 καί διαμέτρου άνωθι μεν 0,34, κάτωθι δέ 
0,36 του ιι., νΰν διερρηγμένης κατά τό μέσον, εύρεθείσης εν τώ ’Ασ
κληπιείο) τής ίίαυταλίας. Καθ’ ήμετέραν άνάγνώσιν καί συμπλήροοσιν, 
επί τή βάσει τής αντιγραφής άθεης υπό τοΰ Ivanow έχει :

τ]νχι/,Φυλης ΙΙρακληίδος εκδνκοϋ[ντος] (SLC) Εναγρίο[ν\ 
Μονκιανον, . . . .  ιερενς Ζεινόμα[χος] Κέ[λσον), Έρμογενης Σ[αβινια\- 
νοίϊ, Αιόδορος (sic) . . . , , Παπνλος \Σαδ\άλ[α\, Συνδιος \Κνρ\ον, 
Γλαύκος  [ ’Αρίοτ\ονος (s ic ), Αϊ(λιος) Άπολλόν[ις] (sic) Ιερενς, Μάρκος 
ιερενς, Δ,οννσι[ις\ Βάργον, Ίονλιανός Διογενιανον, 'Ηλιόδωρος [2α]- 
<5ά[λα[» 1).

Έκδικονντος, άπαντά καί έν έτέρα επιγραφή από των αυτών χρό 
νων εΰρεθείση έν Φιλιππουπόλει αντί τοΰ : σννδικονντος, διότι εκδι- 
κος=οννδικος. Κατά τον Rostovtsew καί Kazarow (Bui. de Pinst 
arch. Bulg. τόμ. 1, σελ. 230) πιθανώς οί σύνδικοι ήσαν τοΰ δήμου άρ
χοντες πριν ή ό δήμος τύχη πλήρους ΐσοπολιτείας (municipium). Καθ’ 
ημάς πιθανώς έν ταΤς αύτονόμοις τής Θράκης πόλεσιν ήσαν αρχή τις 
ανάλογος τή υπό τό αυτό όνομα όρισθείση εν Ά θήνα ις μετά τήν κα- 
τάλυσιν τών τριάκοντα, ήτις έδίκαζε καί άπεφάσιζε επί τών δημευο~ 
μενών πραγμάτων (Λυσίου, XVI, 7), τ.έ. δικασταί επί δημεΰσεως ιδίας 
καί δημοσίας ουσίας.

Βάργος, όνομα Κελτικόν έκ τοΰ έπιθ. νπΓ£ΐΐ3=ληστής, κακούργος 
καί μτφρ. στρεβλός.

27

Επιγραφή δεκαοκτάστιχος αναμνηστική επί τετράπλευρου έρυ- 
θρόχρου μαρμάρινης πλακός, κεκομμένης κάτωθεν καί έν τή δεξιά άνω 
γωνία, υψ. 0,70, πλ. 0,85 καί πάχ 0,27 τοΰ μ , εύρεθείσης έν τή κώμη 
Κόνγιοβο, περιφερείας Κιουστεντίλ.

ΓΑγαΰγι Τνχ[γί\. Όνοματογραφία ι[εωκό]ρων τον πωτ[η]ρος *Α
σκληπ ιόν] , οϊς εδωρησατο κτήμα εν κ[ώ\μτ\ Σπ ινοπάρο ις  και τενί[ας] 
(sic) Μονκιανός Σονκιον,ό [πα]τηρ: Μονκιανός πατήρ, Βασιλιανός, Κα- 
λα(ν)δίων, [Π]ολέμων, Αίόνμος, Ααλμάτις, Γοργί[α)ς , [Χ]ρώ[μ]ιν, [Ή-

1) I v an  ο w J. Bull, de la soc. arch. Bulg. τόμ. VII, σελ·. 83, άρ. 5.
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ρω\διανός, [ir]£<??a[/U]c, Κραυγάς, Ά σ[β)όλι[ς], ]2Vjiat£, Κότυς, Ίου-  
λιανός, Όλύμπις, ’Ίκαρος , Λ7[ο]ο . . . ύ<3[<ο]ς . . . . » 1).

Δαλμάτις, Χρώμις, Κεφάλις, Άσβόλις, Όλύμπις, συγκεκομμένοι 
τύποι τω ν: Δαλμάτιος, Χρώμιος, Κεφάλιος, Άσβολιος, Όλύμπιος.

28

Επιγραφή έννεάστιχος αναθηματική επί μικρού τετραπλεύρου εκ 
γρανίτου πιθανώς βωμού ύψους 0,68 τού μ, μετά κιονόκρανου καί βά- 
σεως. Κατ’ αντιγραφήν τού Ivanow καί άνάγνωσιν καί συμπληρωσιν 
τού συλλογέας έχει :

« [’Άγα&ϊΙ Τνχτ]. Κνρ ίω  ’ Αοκληπιφ οω]τ[ηρι] Αύρ(ήλιος) Άοκλη- 
πειάδης Χρηοτο[υ] καί η 'Υφ ινγέν ια  (sic) οννβιος αυτόν ε[ύχ]αριστήριον 
ανέβηκαν. Ευτυχώς» y).

Εύρέθη έν τφ Άσκληπιείφ τής Παυιαλίας. Ύφινγένε ια  βάρβαρος 
μετασχηματισμός τού ονόματος Ιφ ιγένε ια .

29

’Αναθηματική έξάστιχος επιγραφή επί έκ γρανίτου βωμού ύψ. 
0,84, πλ. 0,44 καί εν τφ μέσιρ 0,29 τού μ., κεκομμένου άνωθι δεξιό- 
θεν. Εύρέθη έν Κιουστεντίλ.

« ’Αναβη Τύχ[·Υ}\. Κ νρ ίφ  ’Αοκληπιφ Σπ ινϋοπυρηνφ  (;) Φλ{άβιος) 
Άπολλινάριος ευξάμενος άνεβηκεν» 1 2 3).

Σπινθοπυρηνός προφανώς αντί Σπινθοπαρηνός.
30

Επιγραφή δίστιχος αναθηματική επί κεκομμένου μαρμάρινου 
αναγλύφου άνδρός από τής δσφύος καί άνω, ύψ. 0,18, πλ. 0,14 καί πάχ. 
0,02 τού μ. εύρεθέντος έν τφ Άσκληπιείψ Παυταλίας.

«Παπείρις εϋ[χήν]» 4).
Παπείρις, συγκεκομμένος τύπος τού Παπείριος, λατιν. Papirius. 

’Από του βου ή γου αίώνος.

1) Κ a 1 i n k a, σελ. 158, άρ. 177.
2) I ν a η ο w J. Bull, de la soc. arch. Bulg. τόμ. VII, σελ. 84, άρ. 7.
3) B a t a c l  i e w  G. Bull, de I'inst. archeol. Bulg. Sophia, τόμ. VIII, 

It. 1934, σελ. 466.
4) IJv a n o w J. Bull, de la soc. arch. Bulg. τόμ. VII, σελ. 85, άρ. 9.
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31

Επιγραφή δκτάστιχος αναθηματική επί τετράπλευρου εκ γρανίτου 
βωμού, ΰψ. 0,90, πλ. 0,73 καί πάχ. 0,60 του μ. εύρεθέντος εν Κιου- 
στεντίλ.

«[Ά]γα9ι] Τύχη. Μ(άρκος) [Ανρη(λιος) Κ\λώδιν[ος δ «α]ί Π[ο]- 
τά[μ]ων [εν]γονος [τ]οΰ 5Αντιγέ[νου]ς [έποίη\σεν [ε]ύ[τ]ΰχεί» ι ).

32

Επιγραφή τρίστιχος κοσμητική επί τμήματος εκ γρανίτου πλακός, 
έντετειχισμένου νυν επί τής εξωτερικής πλευράς τοΰ βορείου τοίχου τοϋ 
έν Κιουστεντιλί.ω λουτρώνας. Συντεταγμένη έμμέτρως είναι κεκομμένη, 
διότι έξ αυτής σώζεται ό πρώτος δακτυλικός εξάμετρος στίχος καί εκ 
τοΰ δευτέρου πεντάμετρου στίχου μόνον τό πρώτον κόμμα. Εικάζεται 
δέ δτι ήτο κεχαραγμένη εις τό βάθρον άδριάντος τοΰ πολιούχου θεοΰ, 
εστημένου άνισθι τής κυρίας πύλης τοΰ ά'στεα>ς, δστις έκ τοΰ ΰψους 
παρετήρει τοΰ; τε έξερχομένους καί εισερχόμενους εις τό άστυ.

«ΓΙάνχας, δσοι σχείχονσιν άπ  άαχεος ή δε προς άστυ 
λενασων ε ισ ο ρ όω ..............................» 2).

33

Επιγραφή δεκατρίστιχος αναθηματική επί λευκής μαρμάρινης 
πλακός, εύρεθείσης έν τή κώμη Κλοκοστίτσα, περιφερείας Κιουστεν- 
τίλ, ΰψ. 0,30 καί πλ. καί πάχ. 0,07 τοΰ μ.

Αγ[αϋ·η Τύχη]. Κ νρ ίφ  ’ Απέλλων[ι] Ήρακλείδης Περσέω(ς) σκη
ν ο ρ ρ ά φ ο ς  [ΰ]περ αυχο[ν] και χών είδείων (s i c ) ευχαριστ[η\ρ(ι)ον άνέ- 
ϋεχο <ζ ν > (sic) » *).

34

Επιγραφή αναθηματική έπτάστιχος επί βωμού τετράπλευρου έκ 
γρανίτου μετά βάσείος καί κιονοκράνου, άλλα κεκομμένη άνωθι καί 
κάτωθι, εύρεθέντος νοτιοδυτικώς τής Παυταλίας έν τή πεδιάδι. Άνε- 
γνώσθη υπό τής Μ. Brytsokova ούτως : 1 2 3

Συλλογή έτχιγραφΟν Παυταλίας 1Ϊ1

1) Κ a I ι n k a, σελ. 217, άρ. 269.
2) I v a n o w  J. Bull, de la soc. arch, Bulg. τόμ,. VII, σελ. 88.
3) F i 1 o w B. Bull, de la societe archeol. Bulg. Sophia, έτ. 1911, τόμ. 

II. σελ. 285.—D e t s c h e w  D. Bull, de Pinst. archeol. Bulg. Sophia, έτ. 1934j 
τόμ. VIII, σελ. 69, l .—S e i i r e  G. Revue archeol. έτ. 1915, σελ. 72, τόμ. I.
Θ q q. κ  ι  η ά ΙΘ '. §
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« ...............[υπα]τεύο[ντος] ................Κυρίω  9Απόλλ\ωνι . . . . ] Κ.
Αν[φ\ίδιο[ς . , . . . ], βουλευτής κο\λ\ωνεί[ας\ Δεβελτου ευχήν» 1).

ϋπατενοντος  φαίνεται ήμΐν εσφαλμένη συμπλήρωσις καί άναγνω- 
στέον πιθανώιερόν έπιμελητευοντος ή ήγεμονευοντός τής επαρχίας.

Κ^όϊντος) Αυ{φ\ίδιος, λατιν. Aufid ius-A ufid iunus , άπαντα καί έν 
άλλαις θρ$κικ«1ς επτγραφαΐς.

Κολωνίας Δεβελτου' λατιν. Deultum Veteranorum, αποικία Ρω
μαίων απομάχων, ιδρυθείσα υπό τοΰ Οΰεσπασιανοΰ έν τη περιφερείσ. 
τοΰ νυν παρευζεινοποντίου Ιίθργου.· Εικάζεται δτι δ Αύφίδιος η κα- 
ταλιπών την Δεβελτόν, δπου διετέλεσε βουλευτής, έγκατέστη περί την 
Παυταλίαν ή έταςείδευσεν εις Παυταλίαν καί άνέθηκε τον βωμόν κατ3 
ευχήν εις τον ’Απόλλωνα, υύ ναός τις υπήρχε που εκεί.

3ό

Επιγραφή τρίστιχος αναθηματική επί γρανίτου τετραπλετίρου βω
μού μετά βάσεως πλατυτέρας καί κιονόκρανου ΰψ. 0.80 πλ. καί πάχ. 
άνωθι καί κάτωθι 0.50 καί εν τφ μέσω 0.39—0.35 τοΰ μ. εύρεθέντος 
έν τφ Άσκληπιείφ τής Παυταλίας.

«Άγα&ή Τύχη. Διί Σεβαζίφ Χρήοτος Ζωίλου» 3).
Ό Ζευς φέρει τό έπώνυμον Σεβάζιος  άρα ταυτίζεται τφ Σεβαζίφ  

—Σαβαζίφ . Οΰτω άπαντά καί έν επιγραφή περιφέρειας Σερδικής.

Επιγραφή αναθηματική επί έκ γρανίτου τετμημένου δίχα υψ. 
1.65, πλ. 0.60 καί πάχ. 0 32 τοΰ μ. εύρεθέντος έν τή κώμη Ρήλα.

«Α4γαΌ'ή Τύχν/. Κύριο,) Σαβαζΐω  κληρονόμοι Ποσεί[δ]ου Αίσιμώους 
καί άόελφών αυτόν Σπορτηληνοί έποίηοάν έκ των εκείνου 3d επ ιμελη
τών Βείϋυος Μουκατράλεος καί Αούπου καί Ποσεί[ό]ου καί Μάρκου 
καί Λουκίου» 3).

Π οοείδον: προφανώς κατά συγκοπήν έκ τοΰ Ποοείδιος, άπαντών- 
τος καί έν άλλαις Θρφκικαΐς έπιγραφαΐς άντί τοΰ υπό τοΰ εκδότου ά- 1 2 *

1) Μ. B r y t s o k o v a .  Bull, de la soc. arch. Bnlg. τόμ. VII, σελ. 138.
2) I v a n o w J. Bull, de la soc. arch. Bulg. τόμ. VII έτ. 1919—20. 

σελ. 83 άρ. 3.
8 ) V e l n o w  I v a n ,  Bull, de I’inst. aicheol. Bull. τόμ. IV, 1926—27 

σελ. 319.
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ναγινωσκομένου Ποσείσον. Αίαυμώους: μετασχηματισμός τοϋ Αΐουμος 
(αισα=μοΐοα), πρβλ. ΑΙσνμη, πόλις τής Θράκης1), ής ό κάτοικος Αίσυ- 
μα ΐος , και τά κυρία ονόματα Αΐανμνος 1 2), Αΐσνπος.

Σ π ο ρ τ η λ η ν ο ίτοπωνυμικόν έκ τοϋ Σπορτηλη  ή Σπορτίλη. Ά π α ν
τα καί αλλαχού3 *). Ό έκδοτης υπολαμβάνει τούς Σπορτηληνονς  ώς 
θίασον συνεστιαζομένων κοινω έράνω πιθανώς έχων ύπ* δψιν τό σπορ- 
τία (==εορΐ'ή κατά τον Ησύχιον).

37

Αναθηματική τετράστιχος επιγραφή έν ηρωικήν δακτυλική) έξαμέ- 
τρφ επί τετράπλευρου μαρμάρινης πλακός, κεκομμένης άνωθι, ϋψ. 0.15, 
πλ. 0,57 καί παχ 0,35 τοϋ μ. εύρεθείσης έν Φερδινάνδοβο.

«Τον Ζηνδς Σεμέλης τε γλ[υ]κνν [γό]νον άγλαόδωρον 
Αήναιον τέχνης Ιόίης ίερενς Σατορνεϊνυς  
συν φιλίη άλόχφ Μ[ά\γνη όώρον πανάριοτον  
’Ασιανών άπειρη [ϊ]ερατενοντες εϋ'ηκαν ί) .̂

Μετρική ανάγκη λαμβάνονται ώς βραχείαι συλλαβαί αί Σατορνεΐ- 
νους καί Άσια*νών, μακρά δε ή Ά*σιανών. Σπείρα  Ά σιανών= τό λα- 
τιν. manipulus, τό τρίτον τής κοχόρτιος.

38

Τετράστιχοι αναθηματική επιγραφή άνωθι καί κάτωθι μαρμάρι
νου αναγλύφου τοϋ Ήρακλέους, ϋψ. 0,33, πλ. 0,21 καί πάχ. 0,03 τού 
μ. εύρεθέντος εν Κιουστεντύλ.

«Κνρ ίψ  Ήρακλεϊ. "Ηρώδης 'Επταικένϋου άγαλ[μα]τογλνφος υπέρ 
αντον και [των] Ιδίων άνέϋηκεν 5)».

39
Επιγραφή τετράστιχος αναθηματική έπί μαρμάρινου αναγλύφου 

παριστώντος τον Ήρακλέα άγωνιζόμενον προς λέοντα, ϋψ. 0.33, πλ.

1) Ό μ ή ρ ο υ, Ίλ. Θ, 301. Πιθανώς ή Ο ί σ ί μ η.
3) Α ύ τ ό θ ι, Λ, 303 Π α υ σ α ν ί ο υ ,  I, 43, 3.
2) Κ a 1 ί n k a, αυτόθι, 214.
4) H.^S k or p i 1, Arch, epigr. Mitth. XVII, 212, άρ. 107.—Sbornilc, VIII. 

65, άρ. 5, B a s s a n o v i k ,  Sbornik, XI, σελ. 60, άρ. 16.—K a 1 i n k a, σελ·
166, άρ. 180.

5) K a z a r o w G. Antik. Denkmaler aus Bulgarien, VI, 1930—31, σελ. 
121, άρ. 8.
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0.21 καί πάχ. 0.03 τού μ. Τό άνάγλυφον εύρεθέν έν Κιουστεντιλ είναι 
τεθραυσμένον εις πέντε τεμάχια, ών λείπει τό εν.

«Κ νρ ίφ  'Ηρακλεΐ 'Ηρώδης 'Επταικένϋον άγαλ\μα\τοποιος νπερ 
αντοϋ καί [των] Ιδίων άνέ&ηκεν» 1).

40

Τρίστιχος αναθηματική επιγραφή επί του πλαισίου έκτυπου μαρ
μάρινου αναγλύφου τού Ήρακλέους ύψ. 0.34, πλ. 0,22—0,20 καί πάχ. 
0.03 τού μ., εύρεθέντος εν άμπέλφ τής κώμης Βάξεβο περιφερείας 
Κιουστεντιλ (Παυταλίας). Ό  Ηρακλής παρίσταται κατά μέτωπον γυ
μνός διά μέν τής δεξιάς έρειδόμενος επί τού ροπάλου, διά δέ τής άρι- 
στεράς κρατών τήν λεοντήν.

«Κνρίφ  cΪΤρακλεΐ, Πολειτικός Βείϋνος ενχην άνέϋηκα. Ενζνχώς» *).
41

’Αναθηματική δίστιχος επιγραφή κάτωθεν τμήματος αναγλύφου 
τού Θρακός ίππέως ύψ. 0.18, πλ. 0.30 καί πάχ. 0.04 τού μ. εύρεθέντος 
έν τή κώμη Σιρίνο Δουπνίτσης. Τό ύψος των γραμμάτων, 0.015 τού μ. 
Ά πό τού τρίτου αίώνος.

«Σεβαζιανος Μονκατράλεος ενχην» 1 2 3).
42

Επιγραφή έξάστιχος αναθηματική επί τετραπλεύρου έξ ασβεστό
λιθου βωμού, άνωθεν καί κάτωθεν κεκομμένου, ύψ. 0,69, πλ. 0.40 καί 
πάχ. 0.36 τού μ. εύρεθέντος έν τή κοόμη Βοβαράσι, περιφερείας Ρα- 
δομίρ.

«Άγαβη Τύχη. Κ νρ ίφ  ηρωι Σονιτονληνω ΓΙαρδαλας Λονπον εν
χην» 4).

43

Δίστιχος αναθηματική επιγραφή, κεκομμενη, κάτωθι επί μαρμα-

1) Τ ο ΰ α ϊ τ ο ί ,  αυτόθι, σελ. 121—122.
2) D a π ο ν  Ch r .  Νεωστί άποκαλυφθεΐσαι αρχαιότητες, έν τφ Bull, de 

l’iust. archeol. Bulg. τόμ. XI, έτ. 1937, σελ. 309.
8) D e t s c h e  w, Έπετηρίς έθν. μουσείου Σοφίας, τόμ. V, έ'τ. 1926—1931, 

άρ. αρχαίων επιγραφών 4. σελ. 158.
4) D o b r u s k y ,  Sbornik, III, 46, άρ. 4. F r a n k f u r t e r ,  arch, epigr. 

Mitth. XIV, 153, άρ. 35.—D u m o n t-H o mo l l  e, Melanges, 563, άρ. 94.—K a- 
1 i n k a, 179, άρ. 202.
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ρίνης πλακός κεκομένη εκατέρωθεν, ΰψ. 0.8, πλ. 0.15, πάχ. 0.08 τοϋ μ. 
εύρεθείσης έν τή κώμη Καμινίτσα, περιφερείας Δουπνίτσης.

«Ά γρ ίφ  Θεω επ[ηκόω Α]νρ{ ήλιος) Μονκώ[ραλις]» ’),
πιθανώς τφΚυρίορ "Ηρωι.

44

°Επιγραφή επτάστιχος αναθηματική επί τετράπλευρου εξ ασβε
στολίθου πλακός, ανωθι καί κάτωθι κεκομμένης. ΰψ. 0,61, πλ. 0,84 
καί πάχ. 0,27 τοϋ μ. εύρεθείσης εν τή κώμη Κοτσερίνοβον παρά τφ 
Κιουστεντίλ.

«’’Αγα[ϋη\ Τύχη. 3Ανέμο[ι\ς οωτηροιν Φλ(αβία) Μοδέατα Δεκ[έ]ν- 
του τον Ποτάμωνος [ενξα\μένν] δώρον [κατεσκ]εύάοεν Εντυ%[ώ]ς1 2 3 4).

45

Επιγραφή εννεάστιχος αναθηματική επί βάθρου, εΰρεθέντος εν 
Παυταλία.

Α γαϋη Τύχη. Τον κράτιατον επίτροπον των Σεβ(αοτών) Ανρ{\\- 
λων) ’Απολλώνων Ανρ(ηλιος) cΗρώδης 6 Ποοιδωνίον (s i c ) δονλ(ος) 
τον έαντον πάτρωνα. Εντνχώς» 3).

4G

Επιγραφή όκτάστιχος αναθηματική επί εκ γρανίτου πλακός ΰψ. 
0,70 καί μήκ. 1,20 τοΰ μ. κεκομμένη αριστερόθεν καί κάτωθι. Εΰρέθη 
έν τή κώμη Ρήλα.

«[Ά γαϋη] Τύχη.................τον βωμόν εκ των [Ιδίων άνέϋ·ηκα\ν οί
Σπορτηλ{η)νοί . . . .  [Ανλ]ονζενις και Διξά[τραλις\ {δηνάρια) ν'. Βεί&νς
Μονκα[τράλενς καί 'Ετ]είκενϋος Βεν&α (δηνάρια) ν'..................... ' Ετει·
κένϋον {δηνάρια) ν'. Μονκά[τραλις καί] Τήρης καί Ταροας οι Βεί- 
[&νος\ {δηνάρια)' ν'.» 4).

47

Επιγραφή επτάστιχος πιθανώς αναθηματική επί δυο τμημάτων

Ϊ25

1) Κ a ζ a r  ο w G. Bull, de la soc. arch. ex. 1914, τόμ. IV, σελ. 282, άρ. 5.
2) K a l i u k a ,  σελ. 178, άρ. 200.
3) D ο b r u s k i, Sbornik, IV. (1899), σελ. I l l ,  άρ. 18.—C a g n a t, I, 

226, άρ. 673,
4) J i r e c e k, Arch, epigr. Mitth. X, 74.—D u m o n t - H o m o  l i e ,  

Melanges, 321, άρ. Ĝ·.—K a 1 i n k a, σελ, 186, αρ. 214.
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μαρμαρίνης μεγάλης πλακάς, τοΰ ενός ΰψ'. 0,45, πλ. 0,38 και πάχ. 0,4, 
τοΰ δ3 ετέρου ΰψ. 0,51, πλ. μέχρι 0,2 και πάχ. 0,15, κεκομμένη έν αρχή 
δεξιόθεν, εν τφ μέσω και αριστερόθεν, Εύρέΰ-η έν Κιουστεντίλ. Δυσ- 
συμπλήρωτος.

« ...................ά] είκόν[ι νο . . . . . .  α] ών αν κ τη νέω ν ............ [άρ-
τ]ι εχων [χ . . , . -ων\ λαχ(η)ιγή και ο υ ρ α ν ό ς ................[κ?7ρ]ΰ£?? (ε)ις
την άπ ο [τ ε ............αμνό ; ]ν άρ[αε]νικόν λευκόν, άλεκτ[ρυόνα] .................
-ως, όπου <5* εις ϋεους [ ά ..............άνα]χωρε[ϊ] εις τά σπ[ε)ίοματα λαν-
β ά ν ............... [ r « ]ς- χεϊρας και επ ε υχ ή ς ......................ειλαχώοει μ ιν τοΐς
ίδίοις δ ι α β ..............τφν δε ϋνομένων ώ [ ς ................ ορ\ίον [κ]α\ θεός
γ[εν]?]ς μη γενεαϋ [α ι ..............ετε\ρα δε γενεό·&α[ι].»1).

48

Αναθηματική δεκατετράστιχος επιγραφή κεκομμένη επί τμήματος 
μαρμαρίνης πλακός ΰψ. 0,34, πλ. 0,24 άνω και 0,27 τοΰ μ. κάτω, ευρε- 
θείσης έν έρειπίοις τής Νικοπόλεακ προς Νέστφ.

« ...............-ενιανυς ’Λ οκληπ[ιον ;], \’ Αοκλη\πιόδωρος Άακληπ[α,
’Λσκλ]άς Διδίον, . . . .  -ος Αιδίον, . .’Ασκλά, . . -λος Σοοοίον  {s i c ), Μα- 
γνί(;)ων Μενέφρονος, . . . .  -λης ΣενΌον, [Φίλι]ππος ’Αλεξάνδρου, [ΙΙο- 
σ]ειδώνιος Φιλίππου, \'Ε]ρμόδωρος . . . .  [Πο]σειδώνιος Μαγνίωνος, 
[’Αλέ]ξανδρος Ζ(ε)ιπά , [' Α]ντώνιος Ποσειδύνιος» a).

49

Επιγραφή εξάστιχος έπιταφία επί έξ εΰτελοΰς μαρμάρου έπιστο- 
λίου μήκ. 2,8, ΰψ. 0,6. εΰρεθείσης έν τή κώμη Λοζωον παρά τφ Κιου- 
στεντίλ. Ή  επιγραφή είναι έμμετρος έν δακυλικοΐς εξαμέτροις.

*Νηους μεν ΰυόεντας έδείματο Τει[μοοϋ]ε(ί)νη[ς] 
άβανάχοις μακάρεααιν εχων θεογηϋέα ϋτ>μό\ν\ 
τούτο <5’ επ ’ ηλιβάτοιο προάοτεος ηννσεν εργον 
κυδιόων τειμαϊσι δοριοέλενέων βαοιληων , 
οφρα κεν άοτυφέλικτον εχει περιωπέ[α· νή[όν] 
ψυχή, έπην μοίρη βιότου τέλος άμφικαλύψη»  8). 1 2 3 *

1) Κ a 1 i n k a, σελ. 161, άρ. 180.
2) B e s c h e v l i e w  Β. Bull, de l ’inst. archeol. Bulg. Sophia, τόμ. VIII, 

έτ. 1934, σελ. 466.
3) J i r e c e k καί G o m p e r z, Arct. epigr. Mitth. X. 66.— D u m o n t,

Η o m ο 1 1 e, Melanges, σελ. 319, Z '-K  a l i  n k a, 262, άρ. 334.
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Ό Dumont άναγινώσκει «κυδίστων τείχισμα», αντί Τειμοσθείνης' 
ϋεογη&ής, μοναδικόν κατά τό ϋεομισης' 6 Dumont—ϋεοπειϋης' ωσαύ
τως προάστν  μοναδικόν άντί προάστειον πρ$λ.πρόναος' Περιωπίις=κζ- 
ρίοπτος. Προφανώς τύ έπιστύλιον έπέκειτο τάφου Ιχοντος σχήμα να ΐ
σκου έν παραστάδι.

50

Επιγραφή επτάστιχος έπιταφία επί εκ γρανίτου βωμού, κεκομμέ- 
νου άνωθεν, ύψ. 0,92, πλ. καί πάχ. 0,45—0,55 τοΰ μ. εύρεθέντος έν 
Κιουστεντίλ. Ή  επιγραφή άπετέλει τρίστιχον επίγραμμα* έκ τοΰ πρώ
του στίχου δακχυλικοϋ εξάμετρου διασώζεται τό τέλος, ό δεύτερος πεν
τάμετρος ολόκληρος καί ό τρίτος 6έν προσαρμόζεται είς τό δακτυ
λικόν.

« ................................ \άπ]ο[ι]χ[ομ\ένη γαμέτη μο[υ\
Νεβρίδι σωφαοσννη στηοα τό σήμα πόσις, 

τειμην παρεί&ω Σαλβιδηνός άλόχω» 1).
Ό J. Zingerle στηοιζόμενος επί τινων ιχνών τοΰ τετριμμένου μέ

ρους συμπληροΐ τον πρώτον στίχον : «ΕΙκοσέτΙ ολίγου τρις άποιχομένη 
γαμέτη μου», άναγινώσκει δέ Σωφροσύνή  ως δεύτερον όνομα τής νέ
κρας, στησατο άντί στηοα τό, μου  παρά τφ γαμέτη : παρείίλω—παρεΓ-
το (παρίεμαι). Πιθανώς τό επίγραμμα άποκαΟτσταται κατά προσέγγι- 
σιν ούτω :

Είκοσέτει ολίγον τρίς άποιχομένη γαμέτη μον  
Νεβρίδι σωφροσύνη στηοα τό σήμα πόσ ις , 
τειμην παρείΰω(ν) Σαλβιδηνδς άλόχω».

σωφροσννη=ενε>ια σωφροσύνης' τό δέ παρεί&ω έδει νά έξενεχθή 
κατά μετοχήν.

51

Τρίστιχος επιταφία επιγραφή επί τραπεζοειδούς μαρμάρινης πλα- 
κός μήκ. 0.77, πάχ. 0.57 καί ύψ. 0.35 τοΰ μ. εύρεθείσης έν τή περιφέ
ρεια Πετριτσίου (Κιουστεντίλ).

«Σκαρκαιζες Πνρρον Τηρηπαρηνη εποίησεν ΙΙ(οπλίφ) ΑΙλίο (s i c ) 
Κνντο [sic] τφ  άνδρί έαντης μνή(ας) (s ic ) χάριν» 1 2).
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1 ) 8 e u r e, Bull. corr. hell. 1901, XXV, 314, άρ. 10.—K a 1 i n k a, 272, 
άρ. 334.

2) V e 1 k o w I. Νεωστί άποκαλυφθεϊσαι άρχαιότητες, βουλγ. Ball, de 
l ’inst. arch. Bulg. τόμ. VII, σελ. 417, έτ. 1932—33.
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*0 Velkow άναγινώσκει Τηρηπαρηνχή  καί Κνότο  έσφαλμένως. 
Τηρηπαρηνός, τοποινυμικόν έπίθ. εκ του Τ ηρηπάρα  ή Τηρήπαρον, Κνν- 
χος δε έκ τοΰ Λατιν. Quintus. Περίεργος ό τύπος τοΰ Θρςικικοΰ θηλ. 
δνόμ. Σκαρκα ιζές , αντί Σκαρκινιζές.

52

Επιγραφή δκτάστιχος έπιταφία επί έκ γρανίτου στήλης τετράπλευ
ρου, αριστερόθεν κεκομμένης, ΰψ. 1.55, πλ. 0,47—0,64 καί πάχ. 0.40— 
0.54 τοΰ μ. εύρεθείσης έν τή κώμη Κόνγιοβον περιφερείας Κιουστεντίλ.

« .......... -ας  Μονκα[ζ]  έ\εος Σχρο[νγ]νληνός έ[α]νχφ ζών κ[αϊ\ φρο
νούν καχεοκέβαοεν (s i c ). Χα[ϊ]ρε παροδε ΐτα» L).

53

Επιγραφή πεντάστιχος έπιταφία επί εκ γρανίτου πλακός τετμημένης 
εις δυο, του ενός τμήματος έ'χοντος υψ. 0.37, πλ. 0.41, πάχ. 0 22, τοΰ 
δ’ ετέρου ΰψ. 0.47, πλ. 0.54, πάχ. 0.24 τοΰ μ. Ευρέδη έν Κιουστεντίλ.

«Πεχρώνιος Ε[νιν]χης ζών και φρονών κατεσκεύασε[ν εα]ντφ και 
xfj ιδ ία  ουμβίω Οναλερία Πό\λλα \] και τή ϋνγαχρϊ Π ετρω[νία και τοϊς 
νΙο\ϊς Πετρω[νίω\ κ[αι\ ......... [η\ν [α] Ώ[ετρωνίον ; , . . . »  1 2).

54

Επιγραφή δκτάστιχος έπιταφία έπί εκ γρανίτου στήλης, τετμημέ
νης δίχα, υψ. 1.66, πλ. 0.56, πάχ. 0.49 του μ. εύρεθείσης έν τή κά>μη 
Μπομπόσεβο, 100 χιλιόμετρα μακράν τοΰ Στρυμόνος, περιφερείας Δου 
πνίτσης.

«Τ(ίχφ) Φλ(αβίφ) Έ[ρμι\ανφ ήρωι ζήσανχι εχη μη αί 'θυγατέρες 
Μοκάοοκος και Μοκαζίη χφ παχρι μνήμης χάριν».

Κατ’ άνάγνωσιν τοΰ Detschew 3). "Ο Velkow άναγινώσκει έσφαλ- 
μένως Φλε[βι]ανφ ήρωι . . . .  και θυγατέρες . . . .  Μοκαζήνη  4).
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1) Do b r u s  ky, Sbornik XVI, 111, άρ. 17. — S e n r e ,  Bull. corr. hell. 
3901, XXV, 315 άρ. 11—12.—K a l i n k a ,  248, άρ. 307.

2) S e u r e, Bull. corr. hell. 1901, σελ. 313, άρ. 9.—K a l i n k a ,  255, άρ. 322. 
8) D e t s c h e w  D. Έν τή έπετηρ. τοΰ έΰν. μουσείου Σοιρίας, τόμ. VI,

έτ. 1932—34, σελ. 57, ’Αρχαία μνημεία, άρ. 16.
4) V e l c o w  I v a n ,  Bull, de I’inst. arch. Bulg. τόμ. V, έτ. 3928—29, 

σελ. 381.
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55

Επιγραφή δκτάστιχος επιταφία, μεικτή, κεκομμένη άνωθεν καί 
δεξιόθεν. Τό Λατινικόν τμήμα καί αριστεροί)εν επί τμήματος έκ γρα
νίτου πλακός υψ. 0.60, πλ. 0.95 καί πάχ. 0.15 εύρεθείσης έν Κιουστεν- 
στίλ. Άπετέλει έμμετρον επίγραμμα δακτυλικόν.

« : ......... κείνου ά [π ;] ............... έσϋλά π α ρ α .................. κεΊΰεν [<5’j
εννοέω\ν\.................γηρω ένΐ λ ιπαρφ  . . . . . .  [Α]ιογενείας εν χ. .. ..............
- iae h ie cun cta e ............[pru]dentiae solu ..................[Alexander m.................».

Ό Biicbeler συμπληροί τό λατινικόν τμήμα διά δυο δακτυλικών 
εξάμετρων:

<i[niimificent]iae hie cunctae  [et pru\dentiae solu]s 
plenus A lexander m[orte est ereptus a cerba » 1).

56

Επιγραφή δκτάστιχος επιταφία επί εκ γρανίτου πλακός κεκομμέ
νη δεξιόθεν καί κάτωθεν ΰψ. 0.7G, πλ. 0.62, πάχ. 0.02. Ουτω σφζονται 
αί άρχαί των στίχουν. ’ Απετέλει δτκάστιχον ήριοελεγεϊον. Ευρέθη έν 
Κιουστεντίλ.

« Ά κιτίόν ί1λο[χος] ...................κάλλε\ε\ι και [γ ε νε ί;] .................  άλλ'
οντος ο ......... δοσα τι ο ν ............. μορφήν μ ε ν .................. λα'ίνεος ...............
άλλον σ ω ................. [κνδ]ος ... ...................» 1 2).

57

Επιγραφή διοδεκάστιχος αναθηματική έν δακτυλικοΐς έξαμέτροις, 
επί μαρμάρινης πλακός τετμημένοις εις πολλά τμήματα καί κεκομμέ- 
νης δεξιόθεν, υψ. 0,30, πλ. 0,55 καί πάχ. 0,04. Ευρέθη έν Κιουστεντίλ.

«Σταυρός εγώ [ϋ]εό[τε]κτος έ[ών σωτηρος ’Ιησού] 
χεΐρα δέμω τανν[σ]ας μερόπ[πων σωτήριον οίκον] 
άϋανάτου βονλησιν εις ονρά[νιον τέλος υρΰών].
Εϊ δόμον ήμέτερον τζοϋέ[εις έσδνναι, όδε ΐτα]  
ουδού έπεμ{βε)βαόος μυϋήσα[σ'&αί μο ι άπάρχου]
»Στανρε μάκαρ, ποϋέω σε’ συ γά[ρ παραμνϋ ιον  άθ/Ιοις ] 
εν pot γάρ Χριστού δέμας άφϋ\ιτον έγκεκρέμαστο,

1) J ir  e c e k, Arch, epigr. Mitth. X, 64, άρ. 3.—ClL, III, 7417, 1420780. 
—B ii c h e 1 e r, carmina iat. epigr. I, 585.—K a 1 i n k a, 277, άρ. 350,

2) K a 1 i n k a, σελ. 275, άρ. 347.
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δ]ς πά ϊς  ών λόγος ά&ανάτου βρο[τέοι.σιν έφάνΌη].»
’’Ι ο ιϋ ι  τηατενων όμοονσ[ιον είναι Ίησονν] 
κνδαλίμης τριάόος κτίοεω[ς τ ’ ακτ ιστόν 'έταιρον.].
Εί δΊίτερα φρονέεις εκ[τ]υς προΰ[νρων σε μένειν δε?].
Εΐ) χωλής εν εκ α ή δ ’ άλλοι,ας επ άμοιβαϊς  
[Δαρ\δάνις Ροδυ[κλεονς καΰιέρωοεν],»

Ή  συμπλήρωσές έγένετο υπό τοϋ Καλίνκα πρόε άπόδοσιν τής έν
νοιας 1). 'Η επιγραφή πάντως θά ή το πσρά τή βάσει σταυρόν, «̂ στη
μένου προ τής εκκλησίας ορθοδόξων άριανών. ’Από του τετάρτου ήδη 
αίώνος. Δαρδάνις, συγκεκομμένος τύπος τοΰ Δαρδάνιος, πρβ/. Διονΰ- 
σις κτλ.

58

Τετράστιχος έπιταφία επιγραφή επί τμήματος μαρμάρινης στήλης 
μετά θριγκού ανωθι, ϋψ. 0,45 πλ. καί πάχ. 0,57—0,60 τοϋ μ. εϋρε- 
θέντος ι.ερί το Νευροκόπιον. Ά πό τοϋ βλ μ. X. αίώνος. "Υψος 
γραμμάτων, 0,035’

« Πνρρος 54γάθωνος εαντω καί Ζα'ίκα τη γνναικί εαυτόν ζώων 
εττοίει. ’Έτους ζορ'.» a).

CH εν τελεί χρονολογία 177 είναι τής Μακεδονικής αϋτοκρατορι- 
κής περιόδου, άρχομένης άπό τοΰ 31 π. X. δηλ. τής έν Ά κτίφ  ναυμα- 
μοχίας καί αντιστοιχεί εί.ς τό έτος 146 μ. X.

Τό θρακικόν όνομα Ζαΐκα, τό πρώτον άπαντα.

- 59

Τρίστιχος έπιταφία επιγραφή κάτωθι μαρμάρινου ανάγλυφου μετά 
τριγωνοειδοϋς αετώματος καί ακρωτηρίων ϋψ. 0,60, πλ. 031, πάχ. 
0,085, εϋρεθέντος έν άρχαίρ. νεκρουπόλει τής περιφέρειας Πετριτσίου. 
"Υψος γραμμάτων 0,015.

«Διονύσις, Άρτεμιδώρα κε (sic) Άοκλν^,ιόδωρος Πνϋίον Έ π τ[ά]- 
π(ο)νς μνήμης χάριν» s).

Τό θρρκικόν όνομα Έ ητάπυνς  ή Επτήπονς άπαντά καί άλλαχοϋ. 1 2 3

1) Κ a l i  n k a, 194, άρ. 232.
2) D e i  sel l  ev D. Αρχαία μνημεία, άρ. 1, έν τφ δελτία,) τοΰ άρχαίολ. 

ίνστιτ. Σοφία;, τόμ. X, I t . 1938, σελ. 281 (Ball, de l ’iust. archeol. Bulgare).
3) T ο ΰ α ύ τ ο ΰ, αύτοΰι, άρ. 3, σελ. 283.
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60

131

Δίστιχος έπιταφία επιγραφή, τετριμμένη επί τοΰ άνω καί δεξιόθεν 
περιθωρίου μαρμάρινου ανάγλυφου, ύψ. 0.61, πλ. 0.48 και πάχ. 0.05 
τοΰ μ. εύρεθέντος έν αρχαία νεκρουπόλει περί τό Πετρίτσιον. "Υψος 
γραμμάτων 0.05. ’Από τοΰ β'—γ' αΐώνος μ. X.

«Μάρκελλος τη αυμβίφ [μνήμης] χάριν» ’).

61

Τετράστιχος έπιταφία επιγραφή, κεκομμένη εκατέρωθεν καί άνω
θεν καί κάιωθεν επί τμήματος μαρμαρίνης στήλης ύψ. 0.43, πλ. 0.81 
καί πάχ. 0.20, εύρεθέντος περί το ΓΙετρίτσιον. "Υψος γραμμάτων 0,03 — 
0.04 τοΰ μ. ’Από τοΰ β'—γ' μ. X. αΐώνος.

«. . .  Τ ό [δ ε ........... ] Α ντωνία [Αι]ογέν[αφ]ς τφ  άκ(5ρ[ί εαντής  ε]-
ποίε ι τφ  Μ ν η ............................ » * 2)·

Ό Δέτσεφ νομίζει ότι προ τοΰ ονόματος Αντωνία  ήτο κεχαραγμέ- 
νον τό πλήρες όνομα κατά δοτικήν του συζΰγου της, εις ον έποίησεν 
αυτή τό μνημεΐον, ή δέ κεκομμένη λέξι.ς ΜΝΙΙ. . . είναι έπίθετόν τι, 
χαρακτηριστικόν τοΰ μακαρίτου, οίον μνηαίδημος, μνηοιγένης, μνη- 
αίϋεος.

62

Τρίστιχος έπιταφία επιγραφή κάτωθεν επιτύμβιου μαρμάρινου α
ναγλύφου τοΰ Θρακός ιππέως κεκομμένου κατά τήν δεξιάν άνωθι γω
νίαν, ύψ. 0,69, πλ. 0.44, πάχ. 0.10, εύρεθέντος περί τό Νευροκόπιον 
"Υψος γραμμάτων 0.02 τοΰ μ. ’Από τοΰ β"—γ' αΐώνος μ. X.

«”Αλλφ ήρω ι ’ Απολλόδ[ω]ρος Πνρρον τ[φ] σνντρόφω» 3).

Τό Θρακικόν όνομα Αυλός γίνεται κατ’ άφομοίωσιν τοΰ φθόγγου 
β (αν—αβ) πρύς τό λ ’Άλλος, πρβλ. ’Αλλονπορις αντί Αυλονπορις. Πρό
κειται περί άφηρωισθέντος νεκρού.

03

Έννεάστιχος έπιταφία έπιγραφή επί μαρμαρίνης στήλης ύψ, 0.90, 
πλ. έν τφ μέσφ 0.30 καί άνω 0.36 καί πάχ. 0.30, εύρεθεισης περί τήν

]) Τ ο ΰ α ύ τ ο ΰ ,  αυτόθι, άρ. 4, σελ. 284.
2) Τ ο ϋ α ύ τ ο ΰ, αυτόθι, άρ. 5, σελ. 285.
8) Τ ο ΰ  α ύ τ ο ΰ ,  αυτόθι, άρ. 6, σελ. 285.
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πόλιν Σβετί Βράτς ("Αγ. ’Ανάργυροι) τής περιφερείας Πετριτσίου. 'Ύ 
ψος γραμμάτων 0.02 τοϋ μ. ’Από τοΰ β' — γ' μ. X. αιώνος.

«ΑΙ(άρκφ) 'Ερεννίφ Μ αξίμφ  ηονοκάτω Σεβαστού ΑΙ(άρκος) ‘Ερέν- 
νιος Σεονηρος αδελφός και κολληγας» χ).

Ί/ονοκατος Σεβαστόν, δηλ. evocatus Augusti, άπαντα καί ηβοκά- 
τος καί έβοκάτος’ κολλήγας, τό λαΐιν. COllegCt==avvdhzkcp0% εν τω έπαγ- 
γέλματι.

64
Δίστιχος επιταφία επιγραφή έν τω άνω μέρει επιτύμβιας μαρμά

ρινης στήλης κεκομμένης υπό κανόνα διακόσμητον υπό 15 κυβίσκων, 
ΰψους 0.26, πλάτους 0.75 καί πάχ. 0.39 τοΰ μ., εύρεθείσης περί την 
πόλιν Σβετί Βράτς περιφερείας Πετριτσίου. Τό ΰψος τών γραμμάτων 
0.02 τοϋ μ. ’Από τοΰ β '—γ' μ. X. αιώνος.

«Βριεονλα ΓΙετραδενο και Γοαζείρα. τβ μητρ ί οι ν{ι)οΙ τό μνήμα»1 2 3).
Πετραδενός - Πετραδηνός, εθνικόν εκ τοΰ Πετράς - άδος, δθεν πι

θανώς εχει την προέλευσιν τό νυν όνομα Πετρίτσι(ον). Πετραδενο 
πτώσ. Δοτ. αντί Πετραδενώ  (πατρί). Πετρίζην, φροΰριον εν Δαρδανία3). 
Πέτρα, πόλις τοΰ φΰλου τών Μεδων 4). Τσαζείρα, ή* σχετικόν τοΰ παρά 
Θουκυδίδη5). Γόαξις, Θρακικόν.

65

Τετράστιχος κεκομμένη επιταφία επιγραφή επί τμήματος μαρμά
ρινης στήλης ΰψους 1.02, πλάτους 0.19 καί πάχους 0.49 τοΰ μ. Τό ΰ 
ψος τών γραμμάτων 0.04 τοΰ μ. ’Από τοΰ β'—γ' αιώνος μ. X. Εύρέθη 
περί την πόλιν Σφετί Βράτς περιφερείας Πετριτσίου.

« .................... ιρ ιαζω  . . . .  Β ε ίϋ ο ν ς .................... υπέρ έα]ντης κα ι ..................
μν]ημης χάριν» 6).

66

Έννεάστιχος αναθηματική επιγραφή εις τον Θρακικόν μέγαν θεόν 
Πυρμηροΰλαν (τύν Θράκα ιππέα Κύριον "Η ρωα) επί τετράπλευρου

f  K. Μυρτ. Άποστολίδου

1) Τ ο 0 α υ τ ο ί ,  αυτόθι, άρ. 7, σελ. 285.
2) Τ ο ΰ α ύ  τ ο ΰ, αυτόθι, άρ. 8, σελ. 286.
8) Π ρ ο κ ο π ί ο υ  περί χτισμάτων IV , 4.
4) Τ. L i v i i, XL, 22, 12 καί 23.
5) Θ ο υ κ υ δ ί δ ο υ ,  IV,  107.
6) Τ ο ΰ α ύ τ ο ϋ, αυτόθι, άρ. 9, σελ. 287—288.
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μαρμάρινου βωμοΰ μετά -θριγκού άνο)θι καί κάτωθι, ύψους 0.95, πλά
τους 0.44 καί πάχ. 0.31 του μ. εύρεθέντος περί την πόλιν Σβετί Βράτς. 
°Η επιγραφή είναι κεχαραγμένη εν τφ πεδίφ τής ο'ψεως τής στήλης, 
έχοντι ύψους 0.57, πλάτος 0-33 καί πάχος 0.20 τοΰ μ. Τό ύψος των 
γραμμάτων 0.02 τοΰ μ. Άπο τοΰ β' μ. X. «ίώνος.

« 0 ε φ  Μεγάλω Πνρμηρονλα Α(ονκιος) Κ έστ ιος  Ονληιανος Αον- 
γεΐνος κατ' επ ιταγήν . Τον γ 9 ρ'  έτο υ [ς], Δαιοίου) Γέλαοεϊνες έποίει,Γ).

Πνρμηρονλας,  έπίθ, τοΰ Κυρίου "Ήρωος, ίδιότητος σημαντικόν. 
Ε νταύθα φέρετοι ώς όνομα αΰτοΰ καλούμενου Θεφ μεγάλφ .  "Έτερος 
τύπος έν έπιγραφαΐς άπαντώσι Π νρονμηρούλας, ΙΙονρμηρονλας .

κ α τ ’ επ ιταγήν  προφανώς τοΰ θεοΰ έν όνείρφ. Έν άλλαις έπιγρα
φαΐς άπαντα κατ' επ ιταγήν ονείρου*)  ή έξ επ ιταγής ϋεον  3).

Ή  χρονολογία 193 είναι ή μακεδονική αύτοκρατορική από τοΰ 
31 π. X. ά'ρα αναλογεί προς το έτος 162 μ. X. Δαίοιος, μακεδονικός 
μήν από 23 ’Απριλίου μέχρι 23 Μαΐου.

67
Δίστιχος έπιταφί.α έπιγρφφή επί τοΰ κάτω περιθωρίου αναγλύφου 

μαρμαρίνης στήλης άποληγούσης εις αέτωμα μετ’ ακρωτηρίων, ών τό 
αριστερόθεν κεκομμένον, ύψους 0.52, πλάτους 0.34 καί πάχους 0,04— 
0.06 τοΰ μ. εύρεθείσης παρά τή πόλει Σβετί Βράτς τής περιφέρειας Πε- 
τριτσίου. Τό πεδίον, εφ* ού τό έκτυπον άνάγλυφον, έχει ύψος 0.36 καί 
πλ,άτος 0.30 τοΰ μι. Τό έκτυπον άνάγλυφον παριστα δάφνινον ήμιστέ- 
φανον προς τά άνω έστραμμένον, οίονεί προσηλωμιένον έπί τοΰ πεδίου 
δι’ ήλων έπί των άκρων, εξ ών εξαρτώνται άνά μιία ταινία καί έκ τοΰ 
μέσου βότρυς' τό δέ κενόν τοΰ ήμιστεφάνου πληροΰται δι’ έλικοειδών 
βλαστών, οίονεί έκφυομένων έκ τοΰ μιίσχου τοΰ βότρυος. Τό ύψος τών 
γραμιμάτων 0.02 τοΰ μ. Άπό τοΰ β'—γ ' μ. X. αίώνος.

« Πυρονοάλα Κ ρ ίοπ ο ν» ,  εννοείται «κατάκειται» 4).
Ό Δέτσεφ σχετίζει τό πρώτον συνθετικόν τοΰ ονόματος προς τό 

ονομα Πνρονλας , θρμκικόν καί τό Πνρονρρηόης b) ‘ τό δεύτερον Σ άλας , 1 2 3 4 5

1) Τ ο ΰ α υ τ ο ύ ,  αυτόθι, άρ. 10, oe?w 288—289.
2) C a g n a t ,  iuser. ad. re* Rom. perfciuentes, I, άρ. 568.
3) Τ ο ΰ( α ύ τ ο ύ, αυτόθι, άρ. 483.
4) Τ ο ύ  α υ τ ο ύ ,  αυτόθι, άρ. 11, σελ. 290.
5) C I G, II, No 963, col. I, 28.
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θρακικόν, άπαντα εν πολλαΐς επιγραφαίς. Καθ’ ημάς γραπτέο^ βέλτιον 
ΤΙυρ[ρ\ουοάλα έ'νεκα τής εΰχρηστίας τοϋ ονόματος Πύρρος εν άλλαις 
έκ τοϋ αΰτοΰ τόπου επιγραφαίς.

68

Τετράστιχος επιταφία επιγραφή επί μαρμάρινης στήλης, κεκομμέ- 
νης άνωθεν, ΰψυυς 0.47, πλάτους 0.43, πάχους 0 7—0.10 τοϋ μ. εΰρε- 
θεί.σης έν τή πόλει Σβετί Βράτς τής περιφέρειας Πετριτσίου. Τό ύψος 
τών γρμμμ.άτφν 0.035 τοϋ μ. ’Από τοϋβ'—γ' μ. X. αίώνος.

«Μ(αρκία) Ουαλερία Πνρονσάλα ’Ιουλία τή ΰυγατρί και έαντή 
ζώοναα» 1).

69
Δίστιχος επιταφία έπιγραρχή επί τοϋ κάτω περιθωρίου ανάγλυφου 

μαρμάρινης στηλης μετ’ αετώματος, ΰψους 0.47, πλάτους 0.35—0.36 
καί πάχους 0.03 τοϋ μ. εΰρεθείσης παρά τή πόλει Σβετί Βράτς τής πε
ριφέρειας Πετριτσίου. Τό πεδίον, εφ’ οΰ τό έκτύπον άνάγλυφον έχει ύ 
ψος 0.27 καί πλάτος 0.30 τοϋ μ. Τό άνάγλυφον παρόμοιον τω τής στή
λης τής ΓΙυρυυσάλας, άλλ’ εφ ’ εκατέρου τών άκρων τοΰ ήμιστεφάνου 
έπίκειται βουκρανον, τό δέ κενόν αΰτοΰ πληροϋται διά ρόδακος καί ται
νίας κάτωθεν αυτής συνδευϋσης τά βοϋκρανα. Τό πεδίον τοΰ ανάγλυ
φου εχει ΰψος 0.27 καί πλάτος 0.30 τοΰ μ. Τό ΰψος τών γραμμάτων 
0.025 τοΰ μ. ’Από τοϋ β/ — γ' μ. X. αίώνος.

«Νικοοτρ[ά]τ[η]ς τής Πνρρου» εννοείται «σήμα» ή «τάφος» ή 
«μνήμα» ή «μνημεΐον»  2) κτλ.

70

Έπτάσιιχος αναθηματική εις την Ουρανίαν θεάν επιγραφή επί 
τής μιας έδρα οκταέδρου πρισματοειδούς μαρμάρινου βωμυΰ ΰψους 
0,55 καί πάχους κάτωθι μέν 0,58. άνωθι δέ 0,41 του μ. εύρεθέντος 
έν Σβετί Βράτς περιφέρειας Πετριτσίου. Τό ΰψος τών γραγμάτων 0,02 
τοΰ μ. Άπό τοΰ γ' μ. X. αίώνος.

« Θεά Ουρανία υπό πτερφ Νείκης ευξάμενος Αΐλιος Κρίθττ.ο[ς] ά- 
νέϋηκεν , έτους ΰξο » 3) 1 2 *

1) Τ ο ϋ α υ τ ο ί ,  αυτόθι, άρ. 12, σελ. 290.
2) Τ ο ϋ  α υ τ ο ί ,  αυτόθι, άρ. 1Β, σελ. 291
8) Τ ο ϋ  α ύ τ ο ΰ ,  αυτόθι, ά ρ . 14, σελ. 292.
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Ό  Δέτσεφ νομίζει δτι, εί και τό ΰνομα υπενθυμίζει την έν τη 
βορείω ’Αφρική λατρευομένην dea cn e le s t is1), πρόκειται ενταύθα περί 
τής Ουρανίας ’Αφροδίτης, ής ή λατρεία είσήχθη εις τον τόπον, έν φ 
υπήρχε προφανώς ναός, έκ τής έν Μακεδονία Οΰρανουπόλεως s). Ήτο 
δέ αυτή προστάτις ου μόνον τής γονιμότητος, αλλά καί τοΰ πολέμου3), 
ώς μαρτυρείται καί έκ τοΰ (οπλισμένου ζοάνου της Ιν Κυθήροις κατά 
τον Παυσανίαν 4) Έκ τούτου δέ έτιμάτο ομοίως ώ ; ή Ά θηνά καί ό 
’Απόλλων μετά τή: θεάς Νίκης. Ή  λατρεία τής Ουρανίας 'Αφροδίτης 
καί τής Νίκης συνυπήρχε έν τω βασιλείφ τοΰ Βοσπόρου 5) καί έν τή 
Θεσσαλία και έν τή Σμύρνη 6). Ή  φράσις υπό πτερφ Νείκης ερμηνεύ
εται κατά τον αυτόν εΰκόλοκ, άν ύποτεθή δτι έν τω ναφ, εις ον έγέ- 
νετο ή άνάθεσις τοΰ βωμού, τύ άγαλμα τής Νίκης ίστατο Ιπί υψηλό
τερου βάθρου, τό δέ τής απτέρυυ ’Αφροδίτης επί ταπεινότερου πλη
σίον οΰτακ, ώστε νά φαίνηται δτι ή Ουρανία ίστατο υπό τά αναπεπτα
μένα πτερά τή: Νίκης. Εννοείται δτι τό τοιοΰτον ως καί ή φράσις 
αυτή, ή τις υπενθυμίζει την Αισχύλε, ον περί των ’Αθηναίων «ΙΤαλλάδος 
υπό πεεροΐς δντές» ') δέν σημαίνει δτι ή θεά Ουρανία ήτο υπό την 
προστασίαν τής Νίκης, διότι αυτή ώς παντοδύναμος δέν έχρηζε τοιαύ- 
της παρ’ άλλης θεάς.

CII χρονολογία 265 είναι από τής παρ’ Ά κτίφ  νίκης (31 π. X.) 
καί. αναλογεί εις τό 296 μ. X.

Ή  ερμηνεία τού κ. καθηγητοΰ φαίνεται ήμΐν βεβιασμένη τοσοΰ- 
τον μάλλον καθ’ δσον τό τελικόν Σ τοΰ Νείκης δέν είναι εΰδιάκριτον. 
Δεδομένου δέ οτι τό ουρανία είναι έπίθετον τή: ’Αφροδίτης έν άντι- 
θέσει προς τό πάνδημος  καί αείποτε προτάσσεται τοΰ ’Αφροδίτη, άφ’ 
ετέρου δέ δτι τό άγαλμα τής θεάς εις ον άνήκενδ ναός έδει νά κατέχη 
την κυρίαν Οέσιν και νά ισταται ύψηλότερον των άλλων παρακειμένων 
αγαλμάτων, επομένως καί του τής Νείκης, ή δέ Νείκη είχεν άμφοτέρας

1) S t e u d i n g, Roscher’s Lexikon I, 841.
2) Θ ο υ κ υ δ ί δ ο υ  VI, 109.—Σ τ ο ά β ω ν ο ς, VII fr. 35.—Η e a d, 

hist. num. έκδ. 2α, σελ. 206.
8) F u r t w S n g l e r .  Roscher’s Uexikon I, 390—394.
4) Π α υ σ α ν ί α ν ,  III, 15, 19.
5) R o s t o v t s e w ,  Λεύκώμα πρός τιμήν τοΰ κόμητος A. Bobrinskago,

122.
6) Η e a d έ'νθ. άνωτ. 302 καί 593.
7) Α ι σ χ ύ λ ο υ  Εύμ. 1001,
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τάς πτέρυγας αναπεπταμένος, ως εν τή τέχνη παρίστατο, (επομένως 
υπό πτεροΐς και οΰχί υπό πτερω) όρθότερον καθ’ ήμετέραν ταπεινήν 
γνώμην είναι ν ’ άναγνωσθή :

«Θεά ουρανία ύποπτέρο) Νείκη», τ. ε. δ βωμός άφιεροΰτο εις την 
θεάν ουρανίαν ύπόπτερον Νείκην, ής τό άγαλμα ύστατο έν τφ ναφ αυ
τής ή άλλης τίνος θεότητας.

"Ήτο 0έ ή Νίκη ουρανία θεά, άψοΰ παρίστατο τφ Διί έν Όλύ- 
μπορ : «έν πολυχρΰσφ δ’ Όλΰμπφ Ζηνί παρισταμένα κρίνεις τέλος ά- 
θανάτοισί τε καί θνητοΐς άρετάς» 1).

* Υπόπτερος δε=πτερωτός, alatus, ales, habens, quibus, subve- 
liitus κατά τον θησαυρόν του Ερρίκου Στες^άνου. ΙΙρβλ. «δείξασά τι 
όχημα νποπτέρων  ί'ππων τινών τφ Πηγάσφ εοικότων» 1 2 3), «άρ’ νπόπτε- 
ρον γενεσθαι παντός έστιν άξιον» 3), «νπόπτεροι όψεις» 4), ινπόπτεροο 
πέλεαι» 5). «υπόπτερος νεοσσός» 6) «ύπόπτ. ζεύγος καί ηνίοχος» 7), 
»ύπόπτερος ’Έρως» 8 9), «ύπόπτερος ί'ππος» 3), «"Αρωνιαι ύπόπτεροι»10 11), 
κτλ. Έκ του του μεταφορικώς=ταχύς, κοϋφος, velox. "Οθεν καί ή πα
ροιμία «ύπόπτερος δ πλοϋτος*1'))=πτερωτός καί ταχέως φεΰγων φρού
δος κτλ.

71

Δίστιχος επιταφία επιγραφή επί αναγλύφου μαρμάρινης στήλης εί- 
κονιζούσης τρεις προτομάς ύψους 0.50, πλάτους 0.35, πάχους 0.08 τού 
μ. εύρεθέντος εν τή πόλει Σβετί Βράτς. Τό ύψος των γραμμάτων 0.03 
τού μ. ’Από τού β '— γ'αίώνος μ. X.

« Πυρσός ' Υα ίου  ’ Αρτεμιδώρτρ τφ  ν ίφ  μνήμης χάριν κέ α ίαντω κε 
τή γννεκ'ι ζώοιν» ι)  (sic).

1) Β α κ χ υ λ ί δ ο υ, 11, 41.
2) Λ ο υ κ ι α ν ο ϋ, Ένύπνιον, 15.
ο) Ά  ρ ι σ t ο φ ά ν ο υ ς, ’Όρνεις 797.
4) Ή  ρ ο δ ό τ ο υ, III, 107, 109.
5 )  Σ ο φ ο κ λ έ ο υ ς ,  Φιλοκτ. 288.
6) Ε ύ ρ ι π ί δ ο υ, Άνδρομ, 442.
7) Π λ ά t to ν ο ς, Φαίδρ. σελ, 246 Α.
8) Τ ο ΰ α ύ τ ο 0, Άλκιβ. I, οελ. 135 Ρ'.
9) Τ ο υ  α ύ τ ο ΰ ,  Κριτίαι 116 Δ.

10) Π λ ο υ τ ά ρ χ ο υ ,  ήθικ. σελ. 832 Α.
11) Τ ο ΰ  α ύ τ ο υ ,  αυτόθι, άρ. 22, σελ. 293,
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Πνροος αντί Ι ΐνρρος , πρβλ. Χεραόνηαος καί Χερρόνηαος,
72

Δίστιχος κε-κομμένη επιταφία επιγραφή επί τμήματος εκ του άνω 
μέρους μαρμαρίνης στήλης ΰψους 0.27, πλάτους 0.80 καί πάχους 0.36 
τοΰ μ. εύρεθέντοςέν τη περιφερείς τής πόλεως Σβετι-Βράτς.

«Ανρηλία Ά ρτεμ ιδ ο ίρ α .............. τφ  υίφ κε (sic) έαντ[ΐ} .............. J»1).

f Κ. ΜΥΡΤΙΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛ1ΔΗΣ

1) Τ ο ΰ α ύ t ο ϋ, αυτόθι, άρ. 15, σελ. 29J, 
Θ ρ α κ  ι  η  ά ΙΘ ', 9



ΑΝΕΚΔΟΤΟΙ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ 
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ 

ΓίΡΟΣ ΤΟΝ ΕΝΔΟΞΟΤΑΤΟΝ 
ΒΕΗΝ ΜΙΧΑΗΛ ΑΘΑΝ. ΓΚΙΟΥΜΟΥΣΓΚΕΡΔΑΝΗΝ, 

ΠΡΟΚΡΙΤΟΝ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΩΣ

I

Ε ι σ α γ ω γ ή

«Τούτον (τον Νικηφόρον) άποθανόντα διεδέξατο ό Χρύσανθος 
Λέσβιος, 24η Αύγουστου 1850, μητροπολίτης Κρήτης και πρώην Σμύρ
νης, εύπαίδευτος καί υπερασπιστής των ελληνικών δικαίων' άλλ’ δξυν- 
θεισών επ’ αυτού των μεταξύ Βουλγάρων καί Ελλήνων ορθοδόξων τοΰ 
ποιμνίου του εκκλησιαστικών ερίδων επεσε θύμα ραδιουργιών καί πα- 
ρητιίθη οικειοθελώς καταλιπών άρίστην μνήαην τής ποιμαντορίας του 
παρά τοΐς 'Έλλησι. Τούτον μετατεθίντα εις Σμύρνην διεδέξατο ό άπο 
Σμύρνης Παΐοως Ήπειρώτης, υιός διδασκάλου 15η Νοεμβρίου 1857, 
δστις τά μάλιστα ηύνόησε καί έβοήθησε τούς εκκλησιαστικούς τών 
Βουλγάρων αγώνας» 1).

Έκ τών εκ τού κοόδικος (1850 —1861) τοΰ μητροπολίτου Νικηφό
ρου Φιλιππουπόλεως δημοσιευθέντων ύφ" ημών εν τοΐς Θρακικοΐς επι
σήμων εγγράφων μετ’ εκτενών ιστορικών ύπομνηματισμών : α') Ά πάν- 
τησις τής Κοινότητος Φιλιππουπόλεως ευχαριστήριος εις παραινετικάς 
πατρι.αρχικάς καί συνοδικάς επιστολάς καί εγκώμιον καί ύπεράσπισις

1) Κ. Μ υ ρ τ. Ά  π ο ο τ ο λ ί δ ο υ, Ή  Ιερά τής Φιλιππουπόλεως Μη- 
τρόπολις καί οι κώδικες αυτής, Άρχεΐον τοΰ Θρακικοϋ Λαογρ. κιιί. Γλωσα. Θη
σαυρού, τόμ. Δ' σελ. 16 17. "Ιδε καί Γ. Τ σ ο υ κ α λ ά ,  Ή Βουλγαροσλαυϊκή
συμμορία καί ή τριανδρία αυτής, έν Κων]πόλει, ετ. 1859.
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τού συκοφαντουμένοϋ μητροπολίτη>υ Χρυσάνθυυ από 4. III. 1853 1). 
β') ’Επιστολή τής Κοινότητας Φιλιππουπόλεως προς τον "Αγιον Ηρά
κλειος (έφορον τοϋ μιτροπολίτου Φιλιππουπόλεως παρά τοΐς πατριαρ- 
χείοις) από 5. III. 1853 a)' γ') Επιστολή τής Κοινότητος προς τον εν 
Κωνσταντινουίίόλει «ποδημοϋντα Μιχαήλ Γκιουμουσγκερδάνην υπέρ 
τοϋ μητροπολίτου Χρυσάνθου από 27. II. 1857 1 2 3 4)- δ') ’Αναφορά τής 
Κοινότητος προς τον Πατριάρχην και τήν ΐεράν Σύνοδον υπέρ τοϋ 
συκοφαντ ηθέντος μητροπολίτου Χρυσάνθου οιι δήθεν κατήγγειλεν εις 
τάς άρχάς μελετώμενον κίνημα (τών Βουλγάρων) από 14. V. 1857 )̂. 
ε') ’Αναφορά τής Κοινότητος προς τον Πατριάρχην καί τήν ίεράν Σύ
νοδον υπέρ τοϋ μητροπολίτου Χρυσάνθου, άπαχθέντος υπό των Τουρ
κικών αρχών εις Άδριανούπολιν προς έκδίκασιν επί συκοφαντία από 
28, V. 1857 °)· στ') ’Αναφορά τής Κοινότητος προς τον Πατριάρχην 
καί τήν ίεράν Σύνοδον υπέρ τοϋ μητροπολίτου Χρυσάνθου, έγκοομια- 
ζομένου διά τήν ποιμαντορίαν του, όπου ώς άθφος άφεθή έν τή Μη- 
τροπόλει του διά βίου από 10. VI. 1857 β)' καί ζ') ’Επιστολή π?αιρε- 
ξοϋσιος τής Κοινότητος προς τον εν Κων]πόλει άποδημοϋντα Μιχαήλ 
Γκιουμουσγκερδάνην, δπως ώς αντιπρόσωπος αυτής παρά τε τή 'Υ ψη
λή Πύλη καί τοΐς Πατριαρχείοις υποστήριξή προσηκόντως τον συκο- 
φαντούμενον Χρύσανθον υπό τής γνιοστής σπείρας δι5 6 αναφορών προ
ερχόμενων έκ τών Βουλγαρικών τής επαρχίας κοινοτήτων, ών πολλών 
αί ύπογραφαί δόλω ύπεξεκλάπησαν από 13. III. 1857 7), διαπιστοϋσι 
τά προειρημένα περί τής έν Φιλιππουπόλει ποιμαντορίας τού καλού 
εκείνου άρχιερέως, στυλοβάτου τής όρθοδοξίας καί τοϋ ελληνισμού, προ 
τής εΐ.ς τό φώς αναγωγής τοϋ έν τοΐς άδύτοις τής Βουλγαρικής τής 
Πλόβδηφ Μητροπόλεως κεκρυμμένου Νικηφορείου κώδικος 8).

’Εκ τών δημοσιευομέκων νυν τό πρώτον τοϋ Χρυσάνθου τούτων 
επιστολών καθίστανται γνο>σταί αΐ τε άμεσοι καί παρασκηνιακαί αυτού 
έν Κων]πόλει ένέργειαι πρύς άναίρεσιν τών κατ’ αυτού εις τάς Τουρ
κικός άρχάς γενομένων κατηγοριών υπό τής ίθυνούσης τον εκκλησία-

1) Θρφκικά, τόμ. ΙΕ', έγγρ. άρ. 8, σελ. 88—91.
2) Αυτόθι, έγγρ. άρ. 9, σελ. 91.
3) Αυτόθι, τόμ. ΙΣΤ' έγγρ. άρ. 20, σελ. 38—40.
4) Αυτόθι, έγγρ. άρ. 22, σελ. 42—43.
5) Αυτόθι, έγγρ. άρ. 23, σελ. 43—46.
6) Αυτόθι, έγγρ. άρ. 24, σελ. 46—49.
7) "Ιδε κατωτέρω II.
8) Αυτόθι, τόμ. ΙΒ'. Εισαγωγή εις τον Κώδικα Νικηφόρου § 1, σελ. 1.
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σηκόν και εθνικόν τών Βουλγάρων αγώνα· εν τή επαρχ ία  Φιλιππουπο- 
λεως επιτροπείας, της κατά τον Γ. Τσουκάλαν τριανδρίας τής Βονλγα- 
ροσλανικής συμμορίας 1). 'Ωσαύτως on αί κατά τήν διαδικασίαν υπο 
τοΰ Χρύσανθού παρουσιασθείσαι αναφψραι. και πιστοποιήσεις τής τε 
Κοινότητας Φιλιππουπόλεως καί τής επαρχίας όλης περί τής χρηστής 
αυτού διαγωγής καί τής δίκαιος ποιμαντορίας ί!) οφείλονται εί.ς την 
ενέργειαν τού προς ον απευθύνονται αι έπιστολαί, μεγάλως ίσχύοντος 
τότε κοινωνικώς καί πολι,τικώς παρ3 άπαντι τής επαρχίας τφ πληθυ
σμό) ;i).

Και το μέν Άνώτατον Συμβούλιον ('Λχκάμι *Αδί]λαγιε) 4) μετ’ 
αλλεπάλληλον ι oti πολλάς ημέρας διαδικασίαν καί ανακρίσεις τοΰ τε 
κατηγορουμένου καί των καιηγόρων έλθοντων καί τούτων εις την 
Κων]πολιν ήθώωσε τον Χρύσανθον άποδκιχθεισών ά νυποστάτων πα
σών τών κατ' αύτοΰ κατηγοριών, τό δέ Γΐατριαρχείυν αντί νά έπιτρέψη 
την εις την επαρχίαν του επάνοδον τΰ Μητροπολίτου προς ηθικήν αύ
τοΰ ίκανοποίησίν και χαράν τοΰ αγαπώντος αυτόν ποιμνίου του έκρινε 
φρόνιμον μετ* άναγκαστήν αύτοΰ άνακοίνωθεΐσαν ως οικειοθελή πα- 
ραίτησιν νά μετάθεση εις Σμύρνην. ’Ίσως προέβη εις ταυ την τή.ν άπό- 
φασιν προς χάριν τής ίσχυούσης παρ’ αύτφ τριανδρίας ή προς κατά- 
παυσίν, ώς ενόμιζε, τοΰ έν τή επαρχία έγερθεντός μεταξύ Ελλήνων καί 
Βουλγάρων κοινωνικού σάλου.

Έ ν τελεί δημοσιεύονται άποσπάσματά τινα επιστολών προς τον 
αυτόν τοΰ Δημητρίκα Μήτζορα δ), εγκρίτου Φιλιππουπολίτου, δστις δι- 1 2 3 4 5

1) Γ. Τ σ ο υ κ ά λ ι / . ,  ένθα ανώτερα», σελ. 29—41.
2) Ταϋτα τά έγγραφα δεν είναι άντιγεγραμμένα έν τφ κώδικι τοΰ Νικη- 

q/όρου.
3) *Ίδε : Κ. Μ υ ρ τ. Ά π ο σ τ σ λ ί δ ο  ν, Μνημόσυνα—Γκιουμουσγκερ· 

δάνους, Θρψκικά, Γ'. τόμ. σελ. 400 καί εξής.—Τ ο ύ α ύ τ υ ΰ, τά αρχεία τοΰ 
έν Φιλ]πόλει έσναφίου τών άμπατζήδων, Άρχεΐον τοΰ Θρακικοΰ κτλ. τόμ. Γ'. 
Εισαγωγή.

4) Άχκιάμι-άδλιέ=Κριτήριον τής επικράτειας τής δικαιοσύνης.
5) Ή  επιστολή εναπόκειται έν τοις Άρχείοις τής οικογένειας Γκιουμου- 

σγκερδάνη και είναι άνΤιγεγραμμένη έν τφ κώδικι τοΰ Νικηορόρον. Άπταίστως 
συντεταγμένη έν τή καθαρευούση, επίσημα» γλώσση τής Κοινότητος και τής Μη- 
τροπόλεως Φιλιππουπόλεως κοί καλλιγραφικώς γεγραμμένη έπΐ δίφυλλου'λευκού 
χάρτου ολίγον πάχέος καταλαμβάνει πλήρως εκατέρωθεν τό πρώτον ψύλλον τοΰ 
ετέρου όντυς λευκού. Ή  πρώτη σε?άς περιέχει πλήν τής προσψωνήσεως σειράς 
34, ή δεύτερα 12, μεθ’ άς άκολουθυΰσιν αμέσως εν δυσί στήλαις αί ύπογραφαί 
τών πολιτών, πάσαι Ιδιόγραφοι. ΙΙεριθώριυν τοΰ γεγραμμέτου φύλλου άνω (η05 
τοΰ μ. αριστερόθεν 0.03 καί κάτω 0.05. Οί ύπογραφόμενοι είναι πάντες άκραι* 
φνεΐς "Ελληνες Φιλιππουπολϊπαι, Πλήν τοΰ Βουλγάρου Πέγιου Γεωργίου, άλλ,
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ατρί,βων τότε. εν Κων]πόλβι δι: ιδίας έμπορικάς υποθέσεις άνέλαβε τήν 
πληρεξουσιότητα της Ελληνικής Κοινότητας προς υποστήριξιν τοΰ 
Χρύσανθού παρά τε τφ Πατριαρχείιρ καί τη 'Υψηλή Πύλη έπιφορτι- 
σθεις αυτήν υπό τού κ«τ«?α ιόντος τήν βασιλεύουσαν καί έπανελθόντος 
εις Φιλιππούπολιν Μιχαήλ Γκιουμουσγερδανη. Έκ των αποσπασμάτων 
τούτων καταφαίνονται αί ινυντονισθεΤσαι τού Δημ. Μήτσορα μετά των 
τού Χρύσανθού παρά τοις άρμοδίοις ενέργειαι, ών τηρεί αι ενήμερος ό 
Μιχ. Γκιουμουσγερδάνης εν Φιλ]πόλει καί συμπράττει κατά τάς υπο
δείξεις των επιστελλόντων.

II
Επιστολή πληρεξούσιος τής Κοινότητος Φιλιππουπόλεως 
προς τον έν Κα)ν]πόλει άποδημοΰντα Μιχαήλ Γπιουμουσγπερ· 
δάνην προς υποστήριξιν παρά τοΐς άρμοδίοις τοΰ συκοφαν· 

τουμένου Χρύσανθού Χ).
(1857. III. 13.)

Φίλταχε Κύριε Μιχαλάκη Γκιονμονογκερδάνη
Ουδέποτε βεβαίως ήθέλρμεν απασχολήσει υμάς, εάν δεν έγνωρίζο- 

μεν, όπόσον διατρέ<ρετε είλικοινέστατον υπέρ τής πατρίδας καί άτάσης 
τής επαρχίας ένθερμον ζήλον καί όπόσον διατηρείτε σέβας καί εύλά. 
βειαν προς τον κοινόν ημών πατέρα καί ιεράρχην, τοΰ οποίου αί άρε- 
ταί καί τά εις τήν επαρχίαν ταύτην ωφελήματα είσί παρά πάντων ό-

έλληνίζοντος σφόδρα καί έχοντας Έλληνίδα γυναίκα, έκδόντος τήν θυγατέρα 
του εις "Ελληνα καί εκπαίδευσαντος τούς υιούς του έλληνοπρεπώς (ΐδέ 
τήν από 29 Νοεμβρ. 1860 διαθήκην αύτοΰ έν τω κοίδίκι τοΰ Νικηφόρου, «Θρα- 
κικά», τόμ. 1Β' σελ -11—42). Μεγαλέμποροι εισαγωγείς καί έξαγωγεϊς ΰντες καί 
έμποροι πλήν τοΰ έκ προγόνων Φιλιππουπολί τοτι διδασκάλου Μουσικοΰ καί φι
λάνθρωπου καί σιηλοβάτι υ τής εθνικής ιδέας Ιατροί Μιχαήλ Βλάδον, ήταν οί 
πρόκριτοι τής Κοτνότητο:, εξ ών έξελέγοντο οί πρωτομαΐστορες των ρουορετίων 
οί δημογέροντες, οί έφοροι των σχολείων καί οί επίτροποι των εκκλησιών καί 
τοΰ νοσοκομείου Ή  έν τ,φ έγγρά ι ω έλλειψις των υπογραφών των μεγάλεμπό- 
ρων ωσαύτως Άχλανλή, Θωμίδυυ, αδελφών Άντώνογλου, Κεν «ντέλ ογλου, 
Κατσίγρα, Χατζηλάρου, Εεβαστίδου, Παρίση, Γκροΰγιου καί άλλων προφα- 
φανώς προέρχεται έκ της μή πυοσελεύσεώς αύαΰν είς τήν έν τή Μητροίτόλει 
συγκροτηθεΐσαν γενικήν των προκρίτων τής κοινότητας ουνέλευσιν, είτε άπου* 
σιαξόντων έκ τής πόλεως είτε άλλως πως κωλυθέντων. Τά έν παρενθέσει παρά 
ταΐς ύπογραφαΐς προσετέθησαν υπό τοΰ έκδόιυυ πρός εκδήλωσαν τής κοινωνι
κής θέσεως των υπογεγραμμένων.
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μολογούμενα. Τά αγαθά χαντα αισθήματα Σας ύπ’ δψιν έχοντες ένε- 
κρίναμεν προ μικροϋ νά σας άπευθύνωμεν κοινώς ζητήματα την ω φέ
λειαν τής πατρίδας και την ησυχίαν του ‘Αρχικρέως μας άποβλέποντα, 
των όποιων οΰδεμία αμφιβολία δτι έκάματε την δέουσαν παραδοχήν 
καί, χρήσιν 1).

Αι προς την Εκκλησίαν κατ’ αυτάς σταλεϊσαι άναφοραί τής Κοι- 
νότητος μας ήρέθησαν τοσοοτον την χολήν ανήσυχων τινών άνθρώ- 
πων 8), ώστε συ ντάξαντες ενταύθα έγγραφά τινα υπό τό πρόσχημα 
κοινών δήθεν αναφορών καί έπισυσωρεύσαντες εϊς αυτά μυρία δσα 
ψεύδη καί εφευρήματα κακοβουλίας άπέστειλαν δι’ ίδιων αυτών άν- 
θρώπαιν είς ΙΙαζαρτζίκιον, Χάσκιοϊ, Τσιρπάν καί αλλαχού, οιτινες κατά 
τάς οποίας ειχον οδηγίας κατέπεισαν δόλφ καί απάτη τούς απλόνς καί 
άθφους Χριστιανούς εις τό νά ύπογράψωσιν αυτάς, πολλοί των οποί
ων γνωρίσαντες τάχιστα την γενομένην δολιότητα καί μετανοήσαντες 
έζήτουν σπουδαίους νά άκυρωύώσιν αί ύπογραφαί των. Τούτων πάντων 
ένεκα καί διέτι έμάθομεν δτι αΐ άναφοραί αύται στέλλονται δι’ επίτη
δες ανθρώπων διά νά έπιδοθώσίν ϊσως κατ’ ευθείαν εις την υψηλήν 
Πύλην, ήδελήσαμεν νά έμιρανισθώσιν καί αύθις προς την μητέρα η
μών εκκλησίαν διαμαρτυρόμενοι κατά των άσυστόλων αυτών πράξεων 
καί παριστών'τες τόν ανοίκειον τρόπον, μεθ’ ού επενόησαν την σύνα’ξιν 
υπογραφών επί σκοπφ τού νά καταστρέψωσι τά ιερά τής πόλεοος ημών 
καθεστώτα και νά προσβάλλωσι την καθαράν διαγωγήν τού Ιεράρχου 
μας, άλλ’ άνεβάλλομεν τούτο έγκρίναντες νά είδοποιήσωμεν υμάς τά 
τοιαύτα διατρέξαντα καί πηγάζοντα εκ μόνης θελήσεως των ύποκινη- 
σάντων ταΰτα κομ οχι εκ τών απλών Χριστιανών, οιτινες, άν ειχον 
παράπονα κατά τού Άρχιερέως, έπρεπε ν ’ άναφερθώσι προς ημάς 1 2 3), 
καθώς τούτο είς κάθε αυτών ανάγκην, ως γνώριζετε, πράττουσι ν.

"Οθεν σύμπαντες οί υποφαινόμενοι περιβάλλοντες υμάς τήν αντι
προσωπείαν τής τε πόλεως μας καί άπάσης τής επαρχίας προτρεπόμεθα 
παρακλητικούς, δπο)ς καθυποβάλητε ταύτα ύπ’ όψιν τής Αυτού θειοτά- 
της Παναγιότητος καί τής 'Αγίας Συνόδου καί άπαιτήσητε διά τού άν-

1) Πρόκειται περί τής πρσμνημονευΟείσης ύπ’ άρ. 3 εν τή Εισαγωγή τής 
Κοινότητος επιστολήν από 27. II. 1857.

2) Γής προειρημένης τριανδρίας, τής διευΟυνούσης δηλ. επιτροπείας τόν 
εκκλησιαστικόν καί εθνικόν τών Βουλγάρων αγώνα καί τών οπαδών α τι τής έν 
Φιλιππουπόλει καί τή επαρχία.

3) Δηλ. τήν Κοινότητα Φιλιππουπόλεως.



Έπιστολαί Φιλιππουπόλεοκ Χρυσάνθου 143

τιπροσωτευτικοΰ υμών δικαιώματος, δ πως διά της φροντίδος της με
γάλης τοΰ Χριστού Έκκλσσίας απορριφθώσι παρά τής υψηλής Πύλης 
at δΓ απάτης και δόλου ύπογραφεΐσαι και. αταλεΐσαι άναφοραί, προσ
βλητικοί τής αθώας διαγωγής χοΰ Ιεράρχου μας καί επιμένοντες να 
μηδενίσθώσιν όλοτελώς τα τής πονηριάς καί κακοβουλίας βουλεύματα 
των ανήσυχων τούτων ολιγάριθμων ανθρώπων, διότι.ταύτα ομολογού
με ν ως είσίν αξιοκατάκριτα καί άντι,βαίνοντα τάς άγαθάς θελήσεις τού 
επιεικέστατου ημών βασιλέως Σουλτάν Άπδυύλ Μετζίτ χάν εφένδη 
μας, τον όποιον είθε ό ύψιστος νά διατηρή ύγιά, άήττητον καί πανευ- 
δαίμονα επί τού αύτυκραταρικού Αυτού θρόνου.

Πεπεισμένοι δέ οντες άδιστάκτως δτι μετά πόσης φιλοτιμίας καί 
πατριωτισμού θέλετε παραδεχθή καί έκτελέσει. τάς κοινάς ημών αδελ
φικός προτροπάς διαβεβαιοϋμεν δτι ή πατρίς καί ή επαρχία αύιή θέ
λει ευλογεί διά παντός τό όνομά σας, επιθυμούσα να άπαλλμχθή έκ 
δεινών καί ανησυχιών, εις τάς όποιας άτυχώς έκ τής παραφροσύνης 
όλιγίστων τινών υπέπεσε καί επιποθουπα προσέτι νά &χ%] διά παντός  
πνευματ ικόν  αρχηγόν τον ιεράρχην ημών Κ . Χ ρνυανϋον , τον όπο ιον η 
μ η τ η ρ  ημών Έχκληαία απεατειλε σωτηρα και οδηγόν των ψυχών ημών.

Δεχθήτε τάς εκφράσεις τής αδελφικής ημών αγάπης, μεθ ής δια- 
τελοΰμεν.

Φιλιππούπολις 1857 Μαρτίου 13 
ολοπρόθυμοι

Δημητρήκα κηρηά'κου μήτζορα (Μετσοβίτης, βεγλικτσής ζάπλουτος) 
ευφστάθιος τζηρονι (μεγαλέμπορος Κιον]πολίτης-Ήπειρώτης) 
βασίληος παπά Ιπ. πρυτομάστορις τον καφτανζήδον 
άργύρης χρήστου κοϊμτζιογλου (μεγαλέμπορος καραμπατζής)
Γεώργιος Ά. Μαυρίδης (μεγαλέμπορος)
Ν. Φιλίπποβιτζ (μεγαλέμπορος μανι.φακτούρας)
Νικόλαος X" Βασιλείου (μεγαλέμπορος αποικιακών Σμυρναϊ,ος) 
Γιάννκος παπά γεωργίαν (έμπορος)
άθανάσιος Γε. ούζούνογλου (καραμπατζής διατελέσας πρόεδρος τού ρου- 

φετίου των άμπατζήδων)
πέγιους γεωργίου (Β ιύλγαρος την καταγωγήν έλληίζων, διατελέσας 

πρόεδρος τού ρουφετίου τών γουναράδων)
Ίω . Δ. Νέμζογλου και Αύτα. Γεωργι ίδης (ιιεγαλέμποροι Άγραφιώται) 
Γ. Παναγιωτόπουλο; ('Έμπορος, υιός Πελοποννησίου)
Ιωάννης Στ. Γαρνίκη (’Έμπορος)



144 f  K. Μυρτ. Άποστολίδοΰ

’Αδελφοί Ζαφειριάδου (έμποροι μανιφακτοΰρας)
Δημήτριος ‘Αργυρίου (έμπορος, ό υπό to όνομα Άργυριάδης πρόεδρος 

είτα τής Κοινότητος και βουλευτής Κοβακλή)
Χριστόδουλος Σιανγοΰνη (έμπορος Μοσχοπολίτης την καταγοογήν) 
Γεώρ. Κωνστ(αντίνου) (καραμπατζής)
Παράσχος Άγγελής (καραμπατζής)
Νικόλ. Μιχαήλ (έμπορος)
Μ. Ά . Βλάδος (ιατρός, υιός Μακεδόνος Ελληνοδιδασκάλου καί είτα 

εμπόρου)
σταυρός κοσμά προτομαστορις τον άπατζηδον, (μεγαλέμπορος, διατε- 

λέσας πρόεδρος του ρουψετίυυ των άμπατζήδων)
Σωτήρος Κ. τζεκερδέκ (μεγαλέμπορος, υιός τοΰ διευθυντοΰ τής Έλλ.

σχολής ιερέων Κ. Οικονόμου)
Κωνστ. Παππά Σαοΰλ (μεγαλέμπορος)
στάντζιος Ίωάννου (Βούλγαρος τήν καταγοογήν εκ πατρός έξηλληνισμέ- 

νου, μεγαλέμπορος καραμπατζής, διατελέσας καί πρόεδρος 
τοΰ ρουφετίου)

Δημητρηος καζαντζόγλους, (καραμαντζής-μεγαλέμπορος)
Κωνσταντίνος Παππαδάτης (μεγαλέμπορος Ήπειρώτης)
I. Μ.. Μουσικός (ελληνοδιδάσκαλος)
X" σλάβης Γληγόριου (καραμπατζής, εξηλληνισμένος πατρόθεν) 
’Ιωάννης Α. Κοτζιάσοβίτζ (μεγαλέμπορος) 
άντώνιος Γ. προτομ, τον ραπτάδ.
Χ'α. Κ. χ'α. Ίω . κοϊμτζιόγλου (μεγαλέμπορος καραμπατζής)
Κ. Παππαδάτης (μεγαλέμπορος Ήπειρώτης)
Γ. X'' άργΰρογλους (μεγαλέμπορος)
Ίωάνης Ζαφιρειάδης (έμπορος μοονιφακτουρας)
Άργΰριος π. X" Θεοχάρη (μεγαλέμπορος καραμπατζής)
Γεώργιος Κλεάνθης (μεγαλέμπορος μανιφακτοΰρας)
Νικόλαος πα. Ίατάννου (υιός τοΰ προέδρου τοΰ εμποριδικείου, μεγα 

λέμπορος)
Γεώργ. Π. Πολίτογλου (μεγαλέμπορος καραμπατζής)
'Ιω. Κοσμίδης (μεγαλέμπορος μανιφακτοΰρας)
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III

Έπιστολαι χοΰ άγιου Φιλιπαχουπόλεως Χρυσάνθουχ)
Άρ. 1 (1857. IX. 19)

Την περισπονδαστόν μοι ένδοξότητά σας εύχομαι έγκαρδίως.
’Έλαβαν εγκαίρως τήν από 28 παΰσαντος μηνός ποθητήν μοι επι

στολήν σας καί ύπερεχάρην διά τά αίσια τής υγείας σας. Επαναλαμ
βάνω δέ τάς ευχαριστήσεις μου δι5 όσα εκτελέσατε. εις τό νά έξέλθη ό 
Αρχιμανδρίτης εις τάς συνάξεις τοϋ Καρπού, καθώς καί δι’ οσα ταυ
τοχρόνους ένηργήσατε καί διά τό Παζαρτζίκιον. Χαίρω δέ οτι προσεχώς 1

1) Έ κ  των αρχείων τής οικογένειας Γκιουμουαγκερδάνη. Έ κ  των δημο
σιευόμενων εννέα επιστολών αί δύο ύ π ’ άρ. ί  και 5 ε ίνα ι τοϋ αρχιδιακόνου 
’Ιγνατίου, απαντητικο ί εις έπιστολάς πρός αυτόν ττέϋ Βέη περί της ύποθέαεως 
τοϋ Γέροντας του Χρυσάνθου. Αι δέ λοιπά! ε ίνα ι αυτοίι τοϋ Χρυσάνθου. "Απα- 
σαι ε ίνα ι γεγραμμέναι επί όμοιου κοινού επιστολικού χάρτου αποκλίνοντος πρός 
τό κυανοΰν καί διά τής αυτής χειρύς τής ιού Ιγνα τ ίο υ . ’ Ll·, υύ εικάζεται δτι ό 
αρχιδιάκονος διεξήγε τήν αλληλογραφίαν τοϋ Γέροντας του εϊτε κ α θ ’ ύπόδειξιν 
είτε κα θ ’ ύπαγόρευσιν υπογράφοντας εν τελεί coO Χρυσάνθου καί προσθέτοντος 
εν κατακλεϊδι ίδ ια  χειρί, ως διαπιστοϋτσι έκ τής διάφοροί' γραφής, όλιγόστιχον 
τυπικήν εύχήν. Ώ ς εξάγετα ι έκ των επιστολών τούτων ό Χρύσανθος «πηύθυνε 
καί άλλας προς τύν βέην έπιστολάς, ούτινος τί|ς θϊιοστηρίξεως βίχεν ανάγκην 
καί μ εθ’ ου μόνον διετέλει είς συνεννόησιν περί των υπέρ αυτόν τής Κοινότη- 
τος καί τής επαρχίας ενεργειών, άλλ’ άτυχώς αύται δεν περιεοιόθησαν. Οΰτω 
λ. χ. ο ύ δε μίαν επιστολήν αύτοΰ έχομεν από τής 26 ’Ιουνίου τοϋ 1857, οπότε ά- 
νεκλήθη εις τήν βασιλεύουσαν πρός έκδίκαοίν του, μέχρι τής 9 Σεπτεμβρίου τοϋ 
αύτοΰ έτους, ημερομηνίας τής δημοσιευόμενης πρώτης επιστολής- άλλα καί έκ 
τών κατόπιν μέχρι τής έκ Σμύρνης επιστολής του έλλείπουσί τινες.

Περί τοϋ αρχιδιακόνου του ’Α(γγέλου) Ιγνα τ ίο υ  ό Γ. Τ σ ο υ κ α λ ά 'ς  (ένθα 
άνω τ. σελ. 18 —19) γράφει : «Ό πο ιος άρα ήν ό καλός κάγοΰός έχεΐνοε αρχιδιά
κονος, τόν όποιον όμοθυμαδόν άπαντες ot. φ ίλευσεβεις Ί'ιλιππουπο/.Ιτει άπο- 
βλέποντές εις τε τό αγγελικόν αύτοΰ σχήμα καί τήν αγγελικήν χρηστότητα ‘Ά γ 
γελον αυτόν άποκαλοϋπι, καί μέχρι σήμερον (1859) δ ι’ αύτοΰ τούτου τοϋ όνομα 
τος αυτόν άναιρέρουσιν Ούτος δι έπρεπε w α τά  τήν αληθώς χριστιανικήν α ύ 
τοΰ συμπεριφοράν καί ευαγγελικήν χρηστότητα έχων ένοικα εν έαυτφ  τά ευγενή 
αΐσθτμιατα τής θεοσεβείας καί φ ιλανθρωπίας, σεμτός καί σάκρρων, χαρίεις καί 
ιλαρός τήν ψυχήν, εύπροσήγορος καί κόσμιος... 'Υ πό  ΐο ιο ύ ιω ν δέ αισθημάτων 
άναζωπυρούμενος γ ίνετα ι τοΐς πάσι οά πάντα . Παρήγορος τών πτωχών, σωτήρ 
τών καταθλιβομένων, πατήρ τών ορφανών, υπερασπιστής τών χηρών, προστάτης 
* αί αρωγός τών ενδεών νέων. ’Αληθής διάκονος θυσ ιαστηρίου......
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φθάνει αύτόσε καί δ Χασσάν ΓΙασσάς 4), καί επειδή ως εκ τούτου θ ε
ωρείτε περιττήν τήν περί επιτρόπου Βεκΐο ΓΙασσά πρότασιν, δεν ε- 
φρόντισα κάγώ να ενεργήσω ουδέν περί τυυτου, καθ’ όσον μάλιστα 
συμπεραίνω δτι σήμερον αυριον φθάνει αύτόσε καί ή 'Τψήλότης του. 
Περί δέ τοϋ συστατικού σας έπληροφορήθην δτι έγινε καί δτι έδόθη 
εις τον Καπουκεχαγιάν του κατά λάθος καί ήδη είμαι εις φροντίδα νά 
το ζητήσω έκείθεν διά νά σάς τό διευθύνω εις παραλαβήν σας. Εσχά
τως σάς είχον διευθύνει γράμματά τινα προς τους αυτόθι ’Οθωμανούς 
καθώς καί προς τούς εν Παζαρτζικίφ, των οποίων τήν παραλαβήν δεν 
αμφιβάλλω. Έ ν έκείνοις έσημείουν διά νά προστατεύσουν τον κατα- 
τρεχόμενον Θ. Καρκανιώτην’ καί επειδή οΰτος πάλιν μοι γράφει σήμε
ρον δτι προσκαλείται εις ’Αδριανούπολιν καί ζητεί εντεύθεν Μεκτονπ- 
Σαμ'ε 3), κρίνιο άναγκαΐον νά συστήσω εις τήν φροντίδα σας τήν προ
στασίαν τοϋ ανθρώπου τούτου, καθότι ή εξαγωγή Μεκτουπιου θεωρεί
ται ήδη δύσκολος, Τά σημερινά γράμματα τοϋ αγίου Λεύκης 3) μοι έκ
θετο οσι τήν γενομένην τελετήν τής ύφώσεως τής Ρωσσικής σημαίας 
καί επειδή αύτη έγένετο δι’ άδειας τής αυτόθι διοικήσεως, ουδέν έχω 
είπειν περί τούτου4).

Έ ν τούτυις άς έλθωμεν εις τά σπουδαιότερα. Τήν παρελθονσαν 
εβδομάδα δεν σάς έγραφα ούτε ιδικήν σας επιστολήν έλαβον, διότι, ως 
έμαθυν, εϊχετε αναχοορήσει εις τά λουτρά- άλλ1 εγώ δεν έγραφα, ώς πε- 
ριστοιχισθείς ύπο σοβαρωτάτων ασχολιών.Ένφ έμελλε νά παρουσιασθώ 
αύθις εις το Συμβούλιον δ), καθ’ ήν μοι είχε δώσει ύπόσχεσιν ύ Κια- 1 2 3 4 5

1) 'Ως αντικαταστάτης τού πολίτικου διοικητοΰ (καϊμακάμη) Σολήχ πασα, 
άνακληβεντός επί άνικανότητι και μεροληψία υπέρ τών Βουλγάρων τη ενερ
γε ίς  τοϋ Βέη καί των φ ίλων του Τούρκων βέηδων.

2 )  μ ε κ τ ο ύ π - ν α μ  έ—Λ. Τ. έγγραφον.
3) Ό  επίσκοπος Λεύκης, τιτλούχος, ήτο βοηθός έν τή μητροπόλει καί ώνο- 

μάζετο Ίλαρ ίω ν, απόφοιτος τής θεολογικής σχολής Χάλκης, διακριθείς επί χρη- 
στότητι καί ώς ίεροκήρυξ (Κώδιξ Νικηφόρου, «Θρςκικά», τόμ. ΙΒ ' σελ. 131).

4) Π ιθανώς πρόκειται περί ύφώσεως τής Ρωσικής σημαίας μετά θρησκευ
τικής τελετής έν τφ Ρωσικφ ύποπροξενείψ, οΰτίνος ’υποπρόξενος μετά τήν ληξιν 
τοϋ Κριμαϊκού πολέμου διωρίσθη ό Βούλγαρος εθναπόστολος Νάϊδεν Γέρωφ, 
πρώτος διευθυντής καί διοργανωτής τής έν Φιλιππουπόλει Βουλγαρικής κεντρι
κής σχολής, όστις μετέβαλε τό ύποπροξενεϊον είς κέντρον ενεργειών υπέρ τοϋ 
έκκ?<.ησιαστικού καί έθνικοΰ των Βουλγάρων άγώνος εναντίον ιή ς μεγάλης τού 
Χριστού Ε κκλησίας καί τού έν τή βορε.ίφ Θράκ^] ελληνισμού.

5) Τό Ά χκιάμ ι Ά δηλαγιέ.
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μιλ Πασσάς, οΐ άλλοι 1) είσχωρήσαντες εις τον Χαρτζιέ 2) κατώρθωσαν 
νά έλθη μία προφορική τούτου παραγγελία εις τον Πατριάρχην διά νά 
μέ μετάθεση είς άλλην επαρχίαν. rO Πατριάρχης καί ή Σύνοδος μή έν- 
δώσαντες είς την παραγγελίαν τούτην απήλθον προχθές τό Σάββατόν 
εν έπισημότητι είς την υψηλήν Πύλην καί έξεφράσθησαν τά δέοντα, 
εϊπόντες δτι τύ Πατριαρχείον δεν εγκρίνει νά κάμη καμμίαν μετάθεοιν 
μηδένός εγκλήματος φαινομένου είς τον Μητροπολίτην κτλ. Ά φ ’ ετέ
ρου ένεργήσας και το από μέρους μου τά χρειώδη κατώρθωσα καί έ- 
παρουσιάσθην αυθημερόν είς το Ά χκιάμ ι  μόνος χωρίς νά είναι εκεί 
παρόντες οι φίλοι3) και έκεΐ πάλιν ερωτηθείς εξέθεσα πάλιν τά διατρε- 
ξαντα. Στιγμηδόν παρουσιάσθη έκεΐσε καί τό γράμμα εκείνο, δπερ εί- 
χον γράψει είς τύν ’Έφορόν μου4) καί άνεγνώσθη υπό τού Παυλάκη 
Μουσούρου, τύν οποίον είχον ως διερμηνέα μου, έξ ου έπληροφορήθη- 
σαν άπαντες, δτι δεν περιέχει άλλο είμή έξιστόρησιν των επί τής συ- 
στάσεως τής επιτροπής διατρεξάντων, χωρίς νά περιέχη άλλα προσβλη- 
τικά. ώς οί άλλοι διεκήρυττον. Σήμερον δε έμελλε νά προσκληθώσι καί 
οΰτοι διά νά διόσωσι τάς αναγκαίας αποκρίσεις είς τάς εοωτήσεις τοΰ 
Συμβουλίου καί ίδωμεν έπειτα, οποία έσεται ή άπύφασίς. Έν τούτοις 
έζήτησα επειγόντως (δτι) περί των κατηγοριών, τάς οποίας μέ προσά
πτουν οί. κατήγοροι, νά γένη Ί α η λ ά μ ι  °) από τούς αυτόθι Οθωμανούς 
καί Χριστιανούς, δπερ έγινε παραδεκτόν καί ελπίζω προσεχώς νά ελθη 
ή περί τούτου διαταγή, καί επειδή οί αύτυσε ’Οθωμανοί πάντοτε μοί 
έλεγον δτι ζητούν αφορμήν νά εκθέσουν τά καλώς έξασκηθέντα καθή
κοντα μου καθ’ δλον τό διάστημα τής αύτόσε διαμονής μου, ει.μί έκ
τος αμφιβολίας δτι θέλουν δείξει την προθυμίαν τω ν  προ πάντων ό
μως άφοσιοϋμαι είς τύ|ν πρόνοιαν τής ένδοξότητός σας ώστε νά φρον- 
τίσητε μετά τήν έλευσιν τοΰ Χασάν Πασσά νάγενή τακτικός μασπατας^) 1 2 * 4 5 6

1) Ε ν νο ε ί τούς κατήγορους του, τήν τριανδρίαν.
2) X α ρ τ σ ι  έ=*Υπουργεΐον ’Εξωτερικών μεΰ’ οι» ήτο τότε είς έπικοι- 

νω νία ν τό Πατριαρχεϊον.
Β) ’ Εννοεί είρωνικώς τούς έχύρούς του, τήν τριανδρίαν, οϊτννες δεν έπαύον- 

το καί έν Κω ν] ,τόλει κινοΰντες πάντα λίθον προς καταδίκην του.
4) "Εφορος τοΰ μητροπολίτου Φιλιππουπόλείος, ά φ ’ δτου έθεσπίοΟη 6 ·0ε- 

σμός τής εφορείας έπι ιώ ν  μητροπολιτών τοΰ οικουμενικού -θρόνοι», ήτο ό άγιος 
Ή ρακλείας.

5) ί σ τ ι λ ά μ ι — Λ. Τ. Ζήτησις οδηγιών.
6) μ α ο π α τ ά ς =  Λ. Τ. εκθεσις, εϊσήγησις.
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μέ Ιδιαίτερον ΟνμουμΓ) έάφραγισμένον παρ’ δλων των βουτσονχιδων 1 2) 
και. των ήμετέρων, επιτιθεμένανν και των εσναφικών καί μουκταρικών 
σφραγίδων. 'Ως εκ τής παραγγελίας εκείνης του Χαρτζιέ οι φίλοι είχον 
τηλεγραφήσει αίκόσε δτι επαύθην όλοτελώς καί τοΰτο-μοί έκαμε νά 
σας τηλεγραφήσω κάγώ να μή δώσητε πίστιν εις τάς ειδήσεις των, κα
θώς καί τό νά άποστείλητε ταχέως τάς αναφοράς έκείνας, περί ών σάς 
είχε γράψει ό κ. Δημητρίκας 3 4 5), περί ών άπήντησεν δ άνθρωπός σας 
δτι δεν έπρόφθασαν την πόσταν. Καί επειδή εινε επί του παρόντος καί 
αύται χρήσιμοι, εύαρεστηθήτε νά τάς προφθάσητε άφεύκτως μέ την 
Αυστριακήν πόσταν, αν δεν έστάλησαν μέ την τακτικήν. Καί ταύτα 
έν τοσουτοις προς γνώσιν καί. πληροφορίαν σας. Άφοσιούμενος δέ ό- 
λοτελώς εις τά γνωστά μοι εύγενή αισθήματα σας καί εις την προς εμέ 
είλικρινεστάτην διάθεσίν σας μένω της περισπονδάατον ενόοξότητός 
οας ευχέτης προς θεόν ένθερμος καί ολος πρόθυμος τοΐς όρισμοΐς σας.

f  ό Φιλιππονπόλεως Χρύσανθος
Κων]πολις 9 7βρίου 1857.

Άρ. 2. (1853. IX. 11)

Την περ ισπονδασ ιόν  μο ι ένδοξότητά σας εύχομαι έγκαρδίως.

Γράψας προχθές διά τής Αυστριακής ταχυδρομίας δσα εως τόνε 
διέτρεξαν ελαβον ακολούθως καί το από Jσάρι γεγραμμένον περισπού- 
δαστόν μοι γράμμα σας, τού οποίου τά περιεχόμενα ειδον, καί έχάρην 
διά την υγείαν σας καί διά την καλήν διασκέδασίν σας εις τά λουτρά, 
άτινα έπεύχομαι νά γενώσι παραίτια πολλής σωματικής ώφελείας.Είδον 
εν τούτοις καί όπόσην ήσθάνθητε χαράν επί των έκφρασθέντων ευάρε
στων λόγων τού υψηλότατου ΛΙουσταφά πασσά^) κατά την στιγμήν τής 
έπιδόσεως τοΰ συγχαρητηρίου Μαχζαρίου 6) περί τής άποκαταστάσεως 
τού υιού του. Λυπούμαι δέ, διότι εως τής έδρας δεν εξήλθε καί τό προς 
τον ίδιον συστατικόν τής ζητήσεώς σας, τό όποιον όμως άφεύκτως θέ-

f  K, Μυρτ. Άποστολίδου

1) ο ύ μ ο υ μ ί — Λ. Τ. Γενική.
2) Β ο υ t  σ ο ΰ χ η δ ε ς καλούνται άλληγορικώς οί Βούλγαροι,
ο) δηλ. ό Μήτζορας, ό πληρεξούσιος τής Κοινόεητος αντιπρόσωπος.
4) Υπουργός, πατήρ τοΰ διορισθέντος νέου τής Φι,λιππουπόλεως πολιτικού 

διοικητοΰ (καμαϊκάμη) Χασάν-πασσά. Φαίνεται δτι ηύνόει τον Χρύσανθον.
5) Μ α χ ζ ά ρ ι = - Λ ,  Τ. αναφορά υπό πάντων τών παρεστώτων.
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λ(ο λάβει καί φροντίσει την άπισχολήν του, διότι υπήρχε λανθασμένη 
πληροφορία ότι είχε δοθή εις τον Καπουκεχαγιαν του. Παρετήρησα 
καί όσα σημειοΐτε περί των υπέρ εμού αναφορών ότι ένεκα τής εκ δι
χογνωμίας προελθούσης προχθεσινής αποτυχίας έπιφυλάττεσθε αμα 
τή έλεύσει τυϋ Χασσάν Πασσά τα συντάξητε κοινόν (ούμουμί) επικυ
ρωμένου παρά του όιοικητοΰ συναποστέλλοντες τούτο μετά των άλ
λων εκ μέρους των καζάδων αναφορών. Εις ταΰτα πάντα προβλέπω 
σχεδόν τά τετελεσμένα ως γνωρίζων καλώς την προθυμίαν σας καί την 
περί εμέ ευδιαθεσίαν σας καί. ούδεμία άμθιβολία, ότι θέλει ένεργηθώ- 
σι καί φθάσωσι καί εγκαίρως, άτινα περιμ.ένω άνυπομόνως ό)ς πολύ 
συντελεσίικά καί ωφέλιμα. Ελπίζω δέ καί περί τής έκτελέσεως τού
των να σάς απευθύνω καί την τής ‘Υψηλής ΙΙύλης διαταγήν αφορώ· 
σαν τήν έςέτασιν περί τών καθηκόντων καί του χαρακτήρας μου, άλλα 
καί αί καθ’ οδηγίαν τού Κ. Δημητρίκα έτοιμάσθεϊσαι άναφοραί προς 
τον Χαρτζιε  καί αλλαχού, περί ών καί τηλεγραφικώς μοί άνηγγέλθη 
αύτόθεν ότι. σταλήσονται άφεύκτως, αν καί αύται φθάσωσιν όσον τΰ 
δυνατόν ταχύτερυν θέλει ωφελήσω σι, καθότι οί αγαθοί χριστιανοί ι ) 
έ'φθασε νά πιστοποιήσωσι τήδε κάκεΤ,σε καί τούς Αύθέντας ότι έφάνην 
μέγας καταχραστής κατά τό διάστημα τής αύτόσε διαμονής μου καί 
ότι έξετέλεσα τόσας κακότητας, δ σας άδυνατοϋσιν νά παραστήσωσι και 
ταΰτα πάντα διεβεβαίωοταν καί εσχάτως, διά νά έπιτύχωσι τού ποθου- 
μένου των* καί διά ταΰτα έπεθύμουν νά φθάσωσιν αί άναφοραί διά νά 
άποδειχθή τό δίκαιον καί ή αλήθεια.

Ό  έκλεχθησόμενος έν τψ πατριαρχείω άντι.πρόσα>πος a) είναι κα
λόν νά διορισθή ευθύς μ,ετά την πανήγυριν τής Ούζοντζόβας 1 2 3) καί 
επειδή πιστεύω κάγώ ότι κανείς τώ.ν αυτόθι δεν θέλει δεχθή τό βάρος 
τούτο, συνεργήσατε τουλάχιστον νά πέση ή ψήφος εις τον Γηραιόν 4),

1) Ε ίρωνικως ουτω καλεϊ τούς κατηγόρους του. τήν τριανδρίαν.
2) Πρόκειται περί, εκλογής αντιπροσώπου τής επαρχίας Φιλιππουπόλεως 

δια την μέλλουσαν νά συγκοοτηΟή έν τφ  Πατριαρχείω έθνοσυνέλευσιν, καθ·’ ήν 
καθ·’ ήν θά έξητάζετο καί τό Βουλγαρικόν εκκλησιαστικόν ζήτημα.

3) Ή  έμποροπανήγυρις τής Ούζοντζόβας (τού::Βυζαντιακυϋ Μακ0ολειβά“ 
δου) πλησίον τοΰ σημερινού Χασκόβου επί τουρκοκρατίας ήτο περιώνυμος καθ* 
δλην την Αυτοκρατορίαν καί αυτήν τήν Ευρώπην. Έ γίνοντο έν αυτή μεγάλα1 
άγοραπωλησίαι εμπορουμάτων πάσης τρυσεως. Ταχίτης φυσικφ τφ  λόγορ μετείχαν 
καί οί Φιλιππουπολΐται. έμποροι, άπουσιαζοντες οΰτω τής πόλεώς των κατ? Αύ- 
γουοτον καί Χεπτέμβριον. Εκ τούτου ή εκλογή αντιπροσώπου έδει νά  γείνη 
κατ’ ανάγκην μετά τήν από τής πανηγυρεοτς επάνοδόν των.

4) Εννοεί τόν Δημητρίκαν Μήτζοραν.
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όπερ καί διά τον τόπον καί ιδίως δι" εμέ είναι συμφέρον, ώς προκει- 
μένου λόγου περί μισθοδοσίας, ής ενεκα θέλει ομιλήσει τά προσφορά 
παριστάνουν τά έξοδα τοΰ εν Φιλιππουπόλει άρχιερατεΰοντος κτλ. οσα 
καί ημείς βεβαίως εννοείτε. Ιδού σήμερον αποστέλλω διά τοΰ αγίου 
Λεύκης προτρεπτικόν προς τον Κ. Δ. Καζαντζόγλου διά νά δεχθή ιην 
θέσιν τοΰ Μι λέ c Βεκιλικίου ') και ούδεμία αμφιβολία δ τι καί ή ένδοξό - 
της σας θέλει τον προ τρέψετε ιδίως, ώστε νά μή απόρριψη την πρότα- 
σίν μόυ, αλλά να δεχθή τον to καί νά αρχίση τά καθήκοντα τής θέσε- 
ως ταυ της εγκαίρως καί κατόπιν έπκρυλλάτομαι νά τον συστήσω ιδιαι
τέρως διά γραφής μ,ου καί προς ιόν Χασσάν ΓΤασσάν. Τσϋτα εν σύντο
μα). ’Επί των ήμετέρων δέ ούδεμία είσέτι άπόφασις έςεδόθη από το 
Άχκιάμι. 23 ή ιτεοον προσεκλήθη ο κ. Δημητρίκας καί ή ρω τ ήθη, άλλ’ 
είσέτι δεν τον ειδον διά νά μάθω. Εν τσσοΰτφ δέ είμί τής περισπου- 
δάστου μοι ένδοξότητός σας ευχέτης πρός θεόν ένθερμος και ολος πρό
θυμος τοΐς όρισμοΐς σας.

■ή ό Φ ιλιππονπόλειυς Χρύσανθος
Τη 11 7βρίου 1857
Κων] πόλις 1

1) 'Από χρόνου ήδη ή Κοινότης Φιλιππουπόλεως βασιλική χάριτι εξέλεγε 
δάο ιώ ν ευυπολήπτων πολιτών, ο ΐτινες υπό τό όνομα Ά ζ ά δ ε ς  ή Μ ι λ έ τ  
Β ε κ ί λ η δ ε ς άντεπροσώπευον την Κοινότητα καί την επαρχίαν έν τω διοικη
τήρια) αμισθί έπ ί έν έτος προς ύπεράσπισιν τών δικαιωμάτων έκαστου χριστιανού 
(”Ιδε. Κ. Μ υ ρ τ. Ά π ο σ τ ο λ ί δ ο  υ. ή ιερά τής Φιλιππουπόλεως Μητρό- 
πολις. Ά πόφασις τής Κοινότητος πρός εκλογήν δύο αντιπροσώπων της υπευθύ
νων ενώ π ιον τών αρχών τοΰ κράτους από 15. III. 1833. Κυρύλλειο; Κώδιξ I, 
σελ. 171. "Εγγραφον άρ. 27, έν τφ  Ά ρχείω  κτλ. τόμ. ΣΤ', σελ. 45—46). ’Επει
δή κατά τήν ε!ς Άδριανούπολιν απαγωγήν τοΰ Χρύσανθού ό έτερος τών Βεκή- 
λιδων X" Γ ιαννάκης X" Γκάντζου προσηλυτισθείς υπό τής τριανδρίας συναπ- 
ήλθε μετ' αυτής, όπως μαρτυρήση κατά τού μητροπολίτου κατά τήν δίκην του> 
άντιχατεστάθη άμεσους υπό τής Κοινότητος έν γενική συνελεύσει. Μή γενομέ- 
νου δεκτού παρ’ ελπίδα τού άντικαταστάιου του υπό τοΰ διοικητού Σαλήχ πασσάι 
μίσθαρνου οργάνου τής τριανδρίας, ή Κοινότης δι’ αναφοράς από 16 ’Ιουνίου 
1857 έξητήσατο διά τοΰ Πατριαρχείου διαταγήν τής 'Υψηλής Πύλης πρός τον 
διοικητήν, όπως σεβασθή τύν θεσμόν. (’Ίδε, Κώδιξ Νικηφόρου, Θρφκικά, τόμ. 
ΙΒ' σελ. 114). Έλθούσης τής διαταγής τής ‘Υψηλής Πύκης υποδεικνύεται Βεκΐ- 
λης ό Δημ. Καζαντζόγλου υπό τοΰ μητροπολίτου.
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Άρ· 3 (1857. IX. 23)

Την π,ερισπούδασχον ένδοξότητά σας εγκαρδίως ευχόμενος ήδέως 
προσαγορεύω.

’Ασμένως έλαβον την διά της χθεσινής ταχυδρομίας επιστολήν 
σας, ητις καίτοι ά»ευ ημερομηνίας συμπεραίνεται δτι είναι τής 18ης 
ήδη ίσταμένου. Έχαρην δέ πληρυφσρηθεις τά αίσια τής πολυεύκτου 
μοι αγαθής υγείας σας καί δσα άλλα εν αυτή ευάρεστα μοί γνωστο
ποιείτε, οια εισί καί τά τής προθυμίας των Βετζούχιδων καί λοιπών 
είς τύ νά συνηγορήσουν υπέρ εμού, οτόταν γί,νη παρά τής Υψηλής Πύ
λης ή αρμοδία εξέτασις. Ά λλ ’ επειδή, καθώς προχθές σάς έσημείουν, 
ή τοιαυτη έξέτάσις δεν έθεωρήθη εύλογος ένεκα των ύπαρχουσών εν
ταύθα άναιρορών, καθώς καί των άριίως σταλεισών, ΰτερ οί Α υθεν 
ται 1) ένέκριναν ως αρμόδιον προς αποφυγήν παντός θορύβου, άφ ε
τέρου δέ, ένα ονμονμί στελλύμενον ενταύθα θέλει συντελέσει εκ περισ
σού, διά τούτο σάς έγραφαν νά γενή ενα τοιοΰτον έκ προαιρέσεα)ς δή
θεν των αυτόθι βέηδων καί λοιπτον, δπερ ελπίζω άχρι τούδε νά εβα- 
λετε εις πράξιν, καθόσον μάλιστα πέποιθα δτι καί ό Χασσάν Πασσάς1 2 3) 
ώς 'έκ των γενομένων περί εμού συνεχών ερωτήσεων του καί τής δει
κνυόμενης ευδιαθεσίας του θέλει τρανή προς τούτο λίαν συντελεστικος, 
Καί μολονότι τφ έγραψα προχθές είς τό νά φροντίση τά άναλογούντα 
είς τό προχθεσινόν σταλέν συγχαρητήριον τής άφί'ξειος του, δεν θελιό 
βραδύνει όμως νά ζητήσω καί εν τοιούτον προτρεπτικόν παρά τού πα- 
τρός του 3) ή άλλοθεν, ώστε νά διεγείρω πλειοτέρον την φιλοτιμίαν 
του. ’Αλλ3 εν τοσυύτω τό περιμενόμενον ούμουμί ελπίζω νά σταλή εν
ταύθα καί προ τής αποστολής τοιοΰτου προτρεπτικού, δπερ έζαρτάται 
από την επιμέλειαν καί ευδιαθεσίαν τής ένδοξότητός σας, περί ής εϊμί 
αείποτε ευγνώμων.

Έχάρην δέ αρκούντως καί δι3 δσην έδειζεν ετοιμότητα ό κ. Δημ.

1) Α ΰ θ  έ ν t  α ι =  αί Τουρκικοί άρχαί.
2) Ό  νεωστί διορισθείς διοικητής Φιλιππουπόλεως, ον ύ Χρύσανθος ώς μη

τροπολίτης, άνεγνωρισμένος έπισήμως θρησκευτικές αρχηγός των έν τη επαρχία 
ορθοδοξίαν χριστιανών, κατ’ έπιβαλλόμενυν καθήκον έπεσκέψατο καί συνωμί- 
λησε προ τής εις τήν έδραν του αναχώρησε ως καί ε ίτα  συνέχαρη διά γράμιια-

-τος επί τή αίσια άφίξει του εις Φ ιλιππούπολιν καί ά νάληψ ιν των υψηλώ ν κα
θηκόντων του.

3) Τοΰ υπουργού Μουσταφά πασσά·
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Καζαντζόγλους εις τήν παραδοχήν του Μιλέτ-Βεκιλικίου 1), προς 8ν 
εϋαρεστηθέντες είπατε τάς- εύχάς μου καί την εϋχαρίστησίν μου. 'Ο 
πρωτοσΰγκελος κατά το γράφειν τοϋ αγίου Λευκής εζήλθεν εις την πε
ριοδείαν και έλπιζόμενον είναι να μ ή απάντηση πλέον προσκόμματα, 
τά όποια και αν φανώσι, δΰναται νά καταπαϋση ή σταλεΤσα προχθές 
βεζυρική διαταγή. Αι έκ,λογαί τοΰ αντιπροσώπου κατά την διαταγήν 
τής Υψηλής Πύλης, ή ; τό αντίγραφόν σάς έστειλα, “θέλει αναβληθώ σι 
μέχρι τής αποστολής νεωτέρων περί τοΰτου οδηγιών' διό καί οί έξ Οϋ- 
ζουντζόβα έπανελθόντες θέλει περιμείνωσι τοΰτους καί τότε νά προβιΰ- 
σιν εις την εκλογήν περί ής εί.ς τό προχθεσινόν μου σάς έγραφον εν 
έκτάσει,

Τά δέ ήμέτερα μένουσιν είσέτι ατελείωτα, μολονότι περιμένονταί 
ευχάριστα κατά τάς δεδομένος πανταχόθεν πληροφορίας, άλλ’ εις ού- 
δέν τούτων πείθομαι, εάν δεν ΐδω τη ν άπόφασιν υπέρ έμοϋ έξελθοΰσαν, 
καθότι οί φίλοι μου αεικίνητοι, όντες καί εν τφ αυτφ πείσματι έπιμέ- 
νοντες πιθανόν νά κατορθώσουν ούθις μεταβολάς των ήδη φαινομέ
νων αγαθών διαθέσεων. Διά τοΰτο προβλέπω ώς πολύ ώφελιμωτατην 
τήν αποστολήν τοϋ ούμουμίου. ’Ήθελε θεωρηθή ώς λίαν βοηθητικόν 
καί τό νά έγραφον αυτόθεν οί υποπρόξενοι Αυστριακοί καί Γάλλοι, 
καθώς καί ό επίσκοπος Μόν ^ίινιόραι £), σημειοΰντες ο,τι αγαθόν υπέρ 
έμοϋ προαιρούνται, καθότι μέ έμαθον. Οί φίλοι, μας διά τελευταίαν α
πόπειραν σκοπεύουν νά ζητήσουν τήν κατ’ έμοϋ μεσολάβησιν τούτων, 
τήν οποίαν διά νά προλάβωμεν πρώτοι ήμεϊς επί τφ άγαθφ, άλλο δεν 
θεωρώ είμή ή ένδοξότης σας νά τους φιλοτιμήσητε Αμέσως ή εμμέσως 
καθ ’ οιονδήποτε τρόπον οΐδατε.

'Ο κ. Δημητρίκας επειδή σάς διηΰθυνβν ίσον των εις τό Άχκιάμι 
άπολογιφν του, οχληρόν κρίνω νά επαναλαμβάνω ταΰτα. Πρόκειται δέ, 
ώς έμαθον, νά παρουσιάσωσι καί διά τελευταίαν φοράν ολους ημάς 
παρόντος καί τοϋ κ. Δημητρίκα καί έπειτα νά εκδοθή καί ή άπόφασις· 
τά δέ καθέκαστα τούτων επιφυλάσσομαι νά εκθέσω εις τά ακόλουθα 
γράμματα 1 2 3). Έξαιτοΰμενος δέ υπέρ υμών πάν αγαθόν καί σωτήριον

1) ‘Ο Δημ. Καζανιζόγλου ήχο μεγαλέμπορος καί των προκρίτων χής Κοι- 
νόχτμος, επίτροπος επί έχη χοΰ ναοΰ χής Μηχροπόλεακ, όσχις έκ βάθρων άνε- 
κχίσθη υπό χής επιτροπείας του, ώς έχει σήμερον.

2) 'Επίσκοπος των έν Φιλι,ππουπόλει καί χής επαρχίας Καθολικών (πρφην 
Π αυλικάνων) ήχο ό Ά νδρεας Κάνοβα, άνήρ δισπρεπής έπ’ αρετή καί παιδεία.

3) Τοι,αϋχα χοΰ Χρύσανθού γράμματα δεν περιεσώθησαν.
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διατελώ της περισπουδάοτου ένδοξότητός αας ευχέτης προς ΰ·εόν ένθερ
μος και δλως πρόθυμος

f  Ό  Φιλιππονπόλεως Χρύσανθος 
Κων]πολις rfj 23 Τβρίου 1857.

Άρ. 4 (1857. IX. 25)
Την περισπούδαστου ένδοξόχηχά σας φ ιλ ικό τατα  προσκυνώ.

f  ’Έλαβον άσμένο.>ς την από 18ης τρέχοντος σεβαστήν μοι επι
στολήν σας καί πληροφορηθείς τά παναίσια τής αγαθής υγείας σας ε~ 
χάρην υπερβαλλόντως. Αί άναφοραί ότι έφθασαν εγκαίρως και οτι ε- 
γένετο ή δέουσα τούτων χρήσις σάς άνήγγειλεν ό Γέροντας1) προλα- 
βόντως* ήδη δέ αναμένει μετά πόθου το αΰτόδεν οΰμουμί, το οποίον 
πιθανόν νά είναι καί καθ’ οδόν καί επειδή ό Χασσάν Πασσάς έφάνη 
κατά τό γράφειν σας λίαν εΰδιάθετας, οΰδεμία αμφιβολία ότι θέλει 
γράφει καί ιδιαιτέρως καί μάλιστα προς τον πατέρα του ζητών την 
ταχείαν επιστροφήν τοΰ μητροπολίτου ώς άναγκαίαν. Ή μεις εντεύθεν 
ωμιλήσαμεν τά δέοντα εις τον Τζαφέρ βέην Καπουκεχαγιάν του 1 2), δ- 
στις ΰπεσχέθη οτι θέλει τοΰ γράφει εγκαίρως προτρεπτικόν γράμμα διά 
νά συντελέση αΰτοΰ υπέρ του μητροπολίτου. 'Ομοίως ενεργήσαμεν διά 
νάσταλή’έτερον από τον πατέρα του αλλά τοΰτο πιθανόν νά άργοπορήση, 
διότι ή πολυασχολία τής υπαλληλίας του φέρει λήθην εις τά τοιαΰτα ζη
τήματα καί πολλάκις δέν πραγματοποιούνται καί όλοτελώς, εάν δεν 
τρέξη κανείς σχεδόν καθ’ ημέραν. Τό αυτό γίνεται καί περί τοΰ συστα
τικού σας, διά τό όποιον δίς άνεφέρθην εις τον ίδιον καί δίς επαρήγ- 
γειλε νά γενή άνυπερθέτο^ς, άλλ* έκ τής άμελείας των υπαλλήλων του 
δέν ηδυνήθην άτυχώς νά τό παραλάβω άχρι τής στιγμής ταΰτης. Σή
μερον αποστέλλει ό Γέροντας Ενα γράμμα του προς την κοινότητα ευ
χαριστήριον διά τάς σταλείσας αναφοράς, τό όποιον θέλει δείξει πρώ
τον εις την ένδοξότητά σας ό άγιος Λευκής καί έπειτα θέλει προσκα- 
λέσει τους πολίτας διά νά τό άκοΰσουν όλοι 3). Ταυτοχρόνως στέλλει 
καί ένα ευχαριστήριον προς τον Χασσάν-Πασσάν, διότι κατά τον και
ρόν τής άφίξεώς του ενεθυμήθη καί ήρώτησε περί τοΰ Γέρ(οντος) κτλ.

1) Ό  Χρύσανθος. . —  .
2) Α ντιπρόσωπος τοΰ διοικητού της Φ ιλιππονπόλεως Χασάν πασσα.
S) Τοιοΰτον ευχαριστήριον τοΰ Μητροπολίτου προς την Κοινότητα γράμμα 

δέν ύπάρχει άντιγεγραμ.μένον έν τω κώδικι Νικηφόρου.
Θ ρ φ μ ι  κ  a Ι Ο ' . 10
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καί έν ταυτφ του δίδει νύξεις ΐΐνάς διά νά φανή συντελεστικός περί 
τής επιστροφής του καί επειδή είναι έλπιζόμενον οτι θέλει φανή πρό
θυμός, ι-ύαρεστηθήτε νά ένεργήσητε, ώστε, άν δεν έγινεν εως τώρα το 
ονμονμί, νά έκτελεσθή τουλάχιστον καί νά σταλή διά τής προσεχοι ς 
τακτικής πόστας, διά νά φθάση εδώ μέχρι τής 6ης 8βρίυυ.

Τά καθ’ ημάς πανταχόθεν υποστηρίζονται εύνοϊκώς* σήμερον-αϋ- 
ριον περιμένεται. νά έξέλθη ή άπόφασις τοΰ Συμβουλίου, ή τις θέλει ε ί
ναι υπέρ ημών, καθώς μέ έβεβαίωσεν ό φίλος μας Νετζίπ εφένδης’ 
άλλ’ έν τοσούτφ τό ούμουμί μέ είπεν δτι είναι άναγκαΐον. Χθές έφω- 
νάχθη πάλιν εις το Άχκιάμι ό κ. Δημητρίκας καί ήρωτήθη εις μερικά 
των όιατρεξάντων καί ίδωμεν πλέον τί γενήσεται.

Ή  σεβασμιότης του σάς εύχεται από καρδίας καί περιμένει, διψα- 
λέως νά βοηθήσητε καί ήδη μετά την έλευσιν τού διοικητού, ώστε να 
άπολάβη την ησυχίαν του καί επειδή τού άναγκαιούνται ενταύθα έ'ως 
15 χιλιάδες γρ. παρακαλεΐ νά διατάξητε νά δόθώσι παρά τού κ. Ά θα- 
νασάκη 1), προς δν θέλει εγχειρίσει χρεωστικήν του πληρωτέαν μετά 
61 ημέραν μετά τών τόκων των. Κατ’ αύτάς θέλει ύπάγωμεν μέ τον 
ανεψιόν σας προς τον Τζαφέρ-βέην καπουκεχαγιάν τού πασσά μας καί 
προς τον Μουκτάρ-βέην ήδη υπουργόν τής δικαιοσύνης διά νά τον 
σύστησα) εις άμφοτέρους. Κατ’ αύτάς θέλει λείψει καί έ'νας φίλος από 
αυτού . . . τό δνομά του δέν σάς τό λέγω τώρα, διότι κατόπιν θέλετε 
τό μάθει, έν τοσούτο) σάς προσκυνώ ώς είκός καί διατελώ πρόθυμος 
φίλος καί δούλος

4. *Ιγνάτιος
Κωνσταντινούπολή τή 25 7βρίου 1057.
Παρακαλεΐσθε νά διατάξητε, δπως έγχειρισθώσι τά εσώκλειστα 

προς ένα έκαστον ασφαλώς,

Άριθ. 5 (1857. X. 9)

Την περισπονδαβτον ένδοξότ?]τά οας ώς είκός ττροΰκννώ

f  Μετά πάσης εύχαριστήσεως έλαβον καί άνέγνων τήν από 2 τρέ
χοντος έφετήν μοι επιστολήν σας. Έχάρην διά τά καθ’ ημάς αίσια. Εΐ· 
δον καί δσα ευαρεστούμενοι σημειοΐτε έν αυτή άποδεικνύοντες τήν χα

1) Ό  ανεψιός τοΰ Βέη, δ ιευθύνω ν τό έν Κιον)πόλει υποκατάστημα τοΰ 
εμπορικού τού έν Φιλιππουπόλει οίκου, ’Αθανάσιος Θο>μά·
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ράν σας δια τά περί τοΰ Γέροντος καλώς έχοντα, άανα σας ειχον δια- 
κοινώσει καί κατά την προχθεσινήν Αυστριακήν ταχυδρομίαν, έκ των 
οποίων συμπεραίνω, πόσον έχάρητε, τά μετά ταϋτα δέ άκολουθήσαντα 
σάς τά σημειοΐ ή σεβασμιότης του έν έκτάσει, διό οχληρόν κρίνω νά ε
παναλαμβάνω κάγώ τά ίδια, περιορίζομαι δέ νά σάς ειδοποιήσω οτι, 
επειδή οί αυτόσε πρόξενοι ειχον γράψει πολλά κατά τοΰ Γέροντος, έκα- 
τορθώσαμεν, ώστε φίλος τις επίσημος ώμίλησε σπουδαίως τον κ. Του- 
βενέλ Χ) καί αφού τον έξήξε πάσης εναντίας ιδέας καί τον κατέστησεν 
ενδιάθετον πρύς τον Γέροντα, εφρόντισε καί εις το νά γράψη προς αυ
τούς νά μή έξαπατώντσι τόσον ευκόλως από ανθρώπους άγΰρτας καί 
νά περιορίζωνται εντός των υποθέσεων τοΰ κύκλου τω ν ό δέ Μόν Σι- 
νιόρης έγραψε γράμμα φιλικόν προς τον Γέροντα καί, ώς έμάθομεν, 
έσκοπευε νά γράψη εσχάτως καί προς τον κ. Τουβενέλ.

Ό φίλος, όσας θέλει άρθή εκ τοΰ μέσου σας, σάς λέγω εν μυ- 
στικότητι οτι είναι εκείνος, δστις παρ’ ελπίδα δλων ημών διωρίσθη 
αυτόσε εις πολιτικήν θέσιν καί οστις μετά τήν πανήγυριν τής Ούζουν- 
τζόβας άπήλθεν εί,ς Άδριανούπολιν. Περί τούτου εγένετο επίσημος 
πρότασις έκ μέρους τής Πύλης προς τήν πρεσβείαν του, ήτις ύπεσχέθη 
νά τον άνακαλέση αΰτόθεν εντός ολίγου προσποιηθεΐσα δήθεν οτι δεν 
έγνώριζεν δτι είναι είς τά αυτόθι μέρη γεννημένος 1 2). Τούτο δέ παρα
καλώ νά είναι υπό τήν μυστικότητα, σας.

Κατ’ αύτάς προτίθεται νά οταλή καί μιία διαταγή, όπως άπομα- 
κρυνθή από τήν θέσιν του δ έν Άδριανουπόλει κ. Ρανίδης 3). ’Έγραψε 
προχθές καί ό τής Άδριανοϋς βαλής προς ένα εδώ επίσημον κατηγο
ριών τοτις εδώ ευρισκομένους τρεις φίλους. Τό γράμμα του δέ ό έπίση-

1) Ό  τής Γαλλίας πρεσβευτής έν Κ ωνσταντινουπόλει.
2) Πρόκειται περί τοΰ προειρημένου (έπιστ. 1) ύποπροξένου τής Ρωσίας έν 

Φιλιππουπόλει, Βουλγάρου εξ Ά βραδάλων Νάΐδεν Γέρωφ, όστις σκανδαλωδώς 
ένήργει προς έπικράτησιν τοΰ Βουλγαρικού άγώνος περιερχόμενος τήν βόρειον 
Θράκην καί κατηχών τούς Βουλγάρους, Δέν έπετεύχθη δμ,ως ή άνάκλησίς του 
υπό τής Ρωσικής πρεσβείας μή έπιμεινάσης τής 'Υ ψηλής Πύλης είς τοΰτο τότε. 
Ά λ λ ω ς  τε τον αγώνα ΰπεβοήθει ή Π ανσλαυιστική εταιρία.

3) Ό  Βουλγαρικής καταγωγής Ράνος-Ράνογλου-Ρανίδης καί έν τέλει Ράνωφ, 
ελληνιστί εκπα ιδευτείς καί κάτοχος τής Τουρκικής, ήτο έμπιστος γραμματέας τοΰ 
Βαλή Ά δριανουπολεως, δστις πειθόμενος είς τάς είσηγήσεις αΰτοϋ, οργάνου τής 
τριανδρίας, έπίστευσε τάς κατά τοΰ Χρυσάνθου κατηγορίας καί διέταξε τήν είς 
τήν Ά δριανούπολιν απαγωγήν αύτοΰ προς δίκην. Φαίνεται δτι ό Βαλής κατε- 
νόησε τήν πλεκτάνην, ής έγένετο θϋμα. Έ ν  Κων)π.όλει δ Ράνωφ διωρίσθη λο
γοκριτής των έκδιδομένων Βουλγαρικών εφημερίδων καί βιβλίων,
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μος ούτος to έδειξε ν αυθωρεί εις τον Χαρτζιέ, δπερ τού έπροξένησεν 
ικανήν έντύπωσιν, άλλα τά μετά ταυ τα γενησόμενοι αγνοούνται.

Οί τρεις φίλοι ενταύθα ειχον καταντήσει νά ετοιμάσωσι καί άρ- 
τζονχάλι. 4) προς τον βασιλέα εναντίον τοϋ Γέροντος, τό όποιον τυλί- 
ξαντες μέ πράσινον ατλάζι τό ένεχείρισαν εις ένα υποκείμενον νά 
φροντίσχι νά τό έπιδώση εν καιρφ αρμοδίορ* άλλ3 ημείς κατωρθώσαμεν 
καί έπήραμεν τό άρτζουχάλι από τό υποκείμενον εκείνο, ούτοι δέ νομί- 
ζοντες δτι έδόθη προς τον "Σουλτάνον περιμένουν καθ’ ήμέραν τον 
Ιραδε 3) τής εξορίας καί εις τοϋτο μόνον έχουν τάς ελπίδας των, διότι 
από τά λοιπά μέρη άπηλπίσθησαν καί οι υπουργοί φοβούμενοι μήπως 
κατηγορηθοϋν ώς δωρολήπται ήρχισαν νά τούς αποβάλλουν, όπόταν 
ούτοι τινά πλησιάζουν. Ό Παύλος 3) έπροσπάθησε πολύ νά έπιστρέψη 
εις τά ίδια, αλλά δεν τού έδόθη άδεια καί καθώς μέ εβεβαίωσεν εις 
φίλος προτίθεται κατ’ αύτάς νά τον ψυλακώση. Ό Γιωργάκης4) άπε~ 1

1) ά ρ τ ζ ο υ χ d λ ι =  αΐτησις.
2) ΐ ρ α δ έ =  Σουλτανικόν διάταγμα.
3) Ό  Παύλος ή Παυλάκις Κούρτοβιτς-Τσαλόγλου (1812—1870) ήτο τό νε- 

ώτερον τής τριανδρίας μέλος. Νεώτερος αδελφός τού έλληνίζοντος μικρού Βούλ- 
καυ τσορμπατζή Τσαλόγλου ευεργέτου τής Έ λλην. Κοινότητος Φιλιππουπόλεως 
καί μεγάλου φιλανθράιπου, έλληνίζων καί αυτός καΐΓ ολα προσεχοόρησεν εις 
τον Βουλγαρικόν αγώνα έζ ιδιοτέλειας. Μετά την διάζευξιν από τής πριΰτης 
του γυναικός τής εκ Δαμασκού Γραμματικής (ειτα κυρίας Δ. Καζαντζόγλου) 
ένυμφεΰθη τή μεσιτεία του φίλου του Γ. Τσουκαλά την ευειδή αδελφήν των έξ 
’Δγράφων μεγαλεμπόρων Γεωργιαδών στεφανωθείς υπό τού Βέη. "Η αλληλο
γραφία διεξήγετο ελληνιστί. (”Ιδε Κ. Μ υ ρ τ .  Ά π ο σ τ ο λ ί δ ο υ ,  ή 'Ιερά τής 
Φιλιππουπόλεως μητρόπολις, σημ. εις τό ύπ ’ άρι9. 20 έγγραφον, Ά ρχεΐον κτλ. 
τόμ. ΣΤ', σελ. 33—34.

4) Ό Γεωργάκις βέης Στογιάννοβιτς ή Τσαλόγλου ή Τσαλίκωφ (1807 — 
1882) ήτο υιός τού έξ Ά βραδάλων (Κοπριφτίτσης) Στογιάννου τζορμπατζή Θε- 
οδιόροβιτς, βεγλικτσή-δημογέρονιος, αδελφού νεωτέρου τού μεγάλου Βούλκου 
τζορμπατζή Θεοδοφοβιτς καί τής Έ λληνίδος Ε λένη ς Πολίτογλου χήρας 
Κ εντιντένογλου. ( ’Ίδ ε σημ. 13, σελ. 16—17, ή ιερά τής Φιλιππουπόλεως 
μητρόπολις, Ά ρχεΐον, τόμ. Ε'). Έ ξεπαιδεύθη έλληνυπρεπώς έν Κων)πόλει. Εύ- 
γενής καί πλούσιος καίπερ δημοφιλής απείχε τών κοινών ασχολούμενος περί 
ιδ ίαν του εργασίαν. Έ νυμφεύθη  την Έ λληνίδα  ’Ελισάβετ, -θυγατέρα τού διδα
σκάλου καί ίερέως ’Ιωσήφ (Τίαπασούια), όστις παραμείνας έν τή καταλ,ηφύείση 
υπό τών Βουλγάρων έκκλησίρ τής Π αναγίας (1860) δυνάμει τού γαμβρού του 
Ιερούργει έλληνιστί, άγνοών τήν Βουλγαρικήν. Κατηχηθείς ύπύ τού έξαδέλφου 
του ιατρού Στογιάννου Τσομακιόφ προσεχιορησεν εις τήν Βουλγαρικήν Ιδέαν 
κα ί γενόμενος μέλος τής τριανδρίας έπρωταγωνίστησε κατά τον υπέρ τής εκ
κλησιαστικής ανεξαρτησίας τών Βουλγάρων αγώνα, ‘Η μετά τοΰ έξαδέλφου 
αλληλογραφία διεξήγετο ελληνιστί,
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σ,υοθη κηρΰξας εις του Στεφάνου ιατρού *) την οικίαν δτι είναι μετα
νοημένος από ταύτην την έπέμβασίν του. cO Σάλτζος 1 2 3) ευρίσκεται πολύ 
συλλογισμένο; καί ή μόνη παρηγοριά του εμεινεν εις τον ίραδέ του 
Σουλτάνου.

Προχθές επέτυχα εις τό βαπόρι τον Ταπτσιλέσταν3), δστις μέ έ'κα-

1) Ό  Στέφανος ή Στογιάννος Ίω άννου  ή Τσομακώφ (1817-1893) αδελφός τοΰ 
Σάλτσου τσορμπατζή έμα,θήτευσεν έν τη 'Ελληνική κεντρική σχολή Φιλιππουπό- 
λεως καί είτα  οός υπότροφος τοΰ μητροπολίτου Νικηφόρου καί τής Κοινότητος 
παρά τφ  Καΐρη έν ’Άνδρω.Σπουδάσας τήν ιατρικήν έν Ίταλίρ. έγκατέστη έν Φι- 
λιππουπόλει. Τό φαρμακεΐον αυτού μετεβλήθη είς Κεντρον άμθελληνικών ενερ
γειών καταφανείσης τής πρός τόν Ε λληνισμόν διαθέσεως τοΰ άνδρός άμα τή 
έξ Ι τα λ ία ς  έπανόδφ του τφ  1818. Π αρακλήσεις υπό τοΰ πνευματικόν του πα- 
τρός νά όμιλήση κατά τάς τής Ε λληνικής Σχολής εξετάσεις, έν α ίς  παρίσιατο 
έλαβε προθύμους τόν λόγον καί άφοΰ πρώτον έπήνεσε τήν Κοινότητα διά τάς 
καταβαλλόμενος ΰπ ' αυτής φροντίδας περί τής έκπαιδεύσειος τής νεολαίας, έτό- 
νισε πρός κατάπληξιν πάντων τώτ παρισταμένων ότι ή έκπαίδευσις πολύ χω
λα ίνει κα ί μόνη α ιτία  τούτου ε ίνα ι ότι αυτή γίνετα ι ούχί έν τή μητρική γλώο" 
ση τω ν μαθητών, σ ΐτινες ε ίνα ι Βούλγαροι.Οΰτιυ ούτοι χάνουσιν τόν καιρόν των 
είς τήν έκμάθησιν ξένης γλόίσσης άντί νά χρησιμοποιώσιν αυτόν είς τήν κτήσιν 
ωφελίμων γνώσεων."Εκτοτε ήρξατο ό κατά τοΰ 'Ελληνισμού τών έν Φιλιππουπό- 
λει. Βουλγάριυν άγων. Ό  Ιατρός είργάσΟη εΐπερ τις καί άλλος υπέρ τής εκκλη
σιαστικής καί εθνικής τών Βουλγάρων ανεξαρτησίας άντιπροσωπεύσας αυτούς 
καί είς τάς μετά τοΰ Πατριαρχείου διαπραγματεύσεις. Τούς υπέρ τού έθνους 
τοΰ άνδρός άγώνος απεικονίζει καί τύ έν τφ νεκροταφεία! τής Φιλιππουπόλεως 
επί τού τάφου του στηθέν υπό τοΰ δήμου έπιτύμβιον μνημεΤ,ον. Έ π ί πρασινω 
πής μετάλλινης ύπερμεγέθους στήλης παρίσταται ανάγλυφος ή ’Α θανασία γρά- 
φουσα κάτωθεν τής κεφαλή ; τοΰ μακαρίτου «υπέρ πίστεως καί πατρίδος». (Μί- 
μησις παρομοίου έργου, υπέρ εϊδομεν έν τώ νεκροταφείφ τοΰ Sedlingerthor έν 
Μονάχου). Τήν δημοσία δαπάνη γενομένην κηδείαν τοΰ άνδρός ήκολού&ησε καί 
αύτύς ό ήγεμών τότε τής Βουλγαρίας Φερδινάνδος έλθουν πρός τούτο έκ Σο
φ ίας.

2) Ό  Σάλτος (Σλαΰτσος=:Εύδοξος) τζορμπατξής (1809—18G3), Τωάννου- 
Ίωάννοβιτς-Τσομακώφ, ώς υπογράφεται έν τφ  κώδικι τοΰ Νικηφόρου μετφ- 
κησεν οίκογενειακώς είς Φιλιππούπολιν τφ  1842. Έ ξελληνισθείς καί έκπολιτι- 
σθείς έν τφ  Έ λλη ν ικφ  περιβάλλοντι ηύδοκίμησεν εις τάς έμπορικάς του επιχει
ρήσεις. Π λουτισ0είς δέ διά των άναληφΟέντων βεγλικΐων εν συνεργασία μετά 
τοΰ Μήτξορα άνεμείχθη είς τά κοινοτικά γενόμενος Μ ιλέτ-Βεκίλης. δημογέρων 
καί έπίτροπος τής Πατριαρχικής καί σταυροπηγιακής μονής Βατσκόβου. Μεγά- 
λην επιρροήν έχων έπί τοΰ αδελφού του Ιατρού καί άνέλαβε τήν αρχηγίαν τής 
Τριανδρίας.

3) Ό  έκ Καρλόβου Χρήσεος Ταψιλέτσα, ελληνοπρεπούς έκπαιδευΟείς εί- 
χεν εμπορικόν οικον μανιφακτούρας έν Κωνσταντινουπόλει, μεθ* ού συναλλάσ-
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με μίαν τζιριμόνιαν, την οποίαν ουδέποτε ήλπιζα καί επειδή εΐπαμε-ν 
έν εκτάσει τά ίδικά μας, τον έκολάκευσιι τελευταίου είπών νά μεσολα- 
βήση εις τους φίλους ι) διά νά συμφιλιωθούν μέ τον Γέροντα επί λόγο) 
δτι θέλει προσπαθήσει εξ άπαντως νά τό κάμη. Ευχής έργον ήτο νά 
έπαραιτοΰντο οι άνθρωποι οΰτοι από την επιμονήν των καί μάλιστα ό 
Σοίλτζος άν ήτο τρόπος νά έλάμβανεν από μέρος σας κανέν προτρε
πτικόν προς τοϋτο γράμμα διά νά συμφιλιωθή καί νά μένωσι τά πα
ρελθόντα κεκαλυμμένα μέ τον πέπλον τής λήθης 2). Έν τουτοις ύπο- 
σημειοΰμαι πρόθυμος δοΰλος

Α. ’Ιγνάτως
Κων]πολις 9 8βρίου 1857.
Ύ . Γ.—Περί τής πληρωμής τοϋ Βατσκόβου προς τους Στενιμα- 

χίτας θέλει γίνει αυθις επιστολή' περί τουιου προδιέθεσα τόνΓερ(οντα) 
Ήρακλείας, άλλ5 ευτυχώς ήλθον καί τά εκ μέρους σας γράμματα προς 
τον ίδιον καί θέλει ενεργήσει έπιμελώς.

Άρ. 6 (1857. X. 14)

Την περιοπονδαοχον ένδοξόχηχά οας εύχομαι εγκαρδίως.
f  Ευαρέστως έλαβον την από 9ης τρέχοντος ποθητήν μοι επιστο

λήν σας καί εΰαγγελισθείς τά αίσια τής έφετής μοι αγαθής υγείας σας 
εχάρην. Ειδον δσα μοι εσημειοϋτε παριστώντες την δειλίαν, ήν έδειξεν 
ό Χασσάν ΙΙασσάς εις τό νά διόση προς τον πατέρα του έπιβεβαιωτι- * 1 2

σεια ι ελληνιστί άλληλογραιρών καί 6 πατήρ τοϋ γράφοντος ταύτα. Ύ περέχων 
πνευματικώς των έν Κων]πόλει παρεπιδημούνταιν Βουλγάρων βιοτεχνών προή- 
δρευσεν αυτών εις τάς συνελεύσεις τω ν1 διετέλεσε ταμίας καί διαχειριστής των 
προς οίκοδόμησιν τοϋ έν Φαναρίω Βουλγαρικού ναού εράνου καί επίτροπος αυ
τού. Εΐργάσθη καί αυτός δραστηράος ώς κάτοικος τής Κων|πόλεως υπέρ τής 
Βουλγαρικής εκκλησιαστικής ανεξαρτησίας μετά των άλλων αυτόθι λογάδων 
ομοεθνών του.

1) δηλ. τούς αντιπάλους, την τριανδρίαν.
2) "Αγνωστον διατί ό Βέης δεν έλαβεν ΰπ ’ δψιν την προτροπήν ταύτην τοϋ 

’Ιγνατίου. Μία επιστολή αυτού περί συνδιαλλαγής προς τον Σάλτσον, μ εθ ’ οΰ 
συνεδέετο φ ιλικώς ένεκα των εμπορικών των συναλλαγών, άναμφιβόλως θά 
έτελεσφόρει. ’Ίσω ς δέν προέβη είς τούτο, δπως μή φαν ή υποχωρών εις τήν 
τριανδρίαν αυτός ό Ισχυρός τοϋ Χρύσανθού προστάτης, ή διότι είχε τήν πε- 
ποίθηαιν δτι διά τών ενεργειών του θά  έπετύγχανε τήν επάνοδον τού μητρο
πολίτου.
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κόν επί τφ λόγω ότι οί άλλοι κινούνται ταράττοντες καί άνησυχούντες 
την Α. Έξ. καί τούτου ένεκε μοί στέλλετε μόνον την αναφοράν των 
χριστιανών 1), την οποίαν έλαβον εύγνωμόνως καί ευχαριστώ ένδομύ- 
χως τήν ευδιαθεσίαν καί επιμέλειαν τής ένδοξότητός σας καί τήν προ
θυμίαν καί αγάπην τών Χριστιανών, προς οΰς επιφυλάττομαι κατ’ αυ- 
τάς καί διά ίδιαιτέραι μου προς αυτούς επιστολής νά εκφράσω τάς ευ
χαριστήσεις μου. Παράδοξος δέ μοί έφάνη ή δειλία αύτη τού Χασσάν 
Πασσά, ένφ δεν επρόκειτο νά κατηγορήση ή νά επαινέση, άλλ’ απλώς 
μόνον νά επιβεβαιώση τάς εύχάς, τάς οποίας υπέρ εμού εκφρά
ζουν οί Χριστιανοί, καί τούτου γενομένου ούδέν άπευκταΐον προέκυ- 
πτεν ούτε παρατήρησις εναντίον ήθελε λάβει χώραν διότι, ώς πολλά- 
κις εξηγήθην, οί ενταύθα Αύθένται επιζητούσι τοιαύτας νύξεις καί 
άφορμάς διά νά επιταχύνουν τήν υπέρ εμού αγαθήν προαίρεσίν των, 
καί άν τό πιστοποιητικόν του αυτό έφθανε μετά τής αναφοράς καί 
[τής] αυτής ωφελίμου θεωρούμενης ήθελεν ίσως προληφθή καί ή εις 
τά πατριαρχεία γενησομένη έξέτασις τον σκοπόν τής οποίας σάς άνέ- 
φερα άρτίως. Μολαταύτα επειδή θεωρείται απρεπές τό νά βιάσωμεν 
πλειότερον τήν διάθεσιν τής Α. Έξοχότητος, άς άρκεσθώμεν εις το- 
σαύτα, δσα υπέρ εμού άχρι τούδε επραξεν από αισθήματος αγαθού 
προνοήσας τόσον περί τών εισοδημάτων, όσον καί περί τής άποκρού- 
σεως τών άρτίως αγωγήν ποιησάντων καί ας περιμένωμεν τύν καιρόν, 
καθ’ ον θέλει εκτελέσει τήν προαίρεσίν του. 'Ομοίως δεν δυνάμεθα νά 
παραβιάσωμεν καί τούς Βέηδες εις τήν εκτέλεσιν τού ούμουμίου, αφού 
δέν θεωρούσι τούτο κατάλληλον ά'νευ τής αφορμής τού ιστιλαμίου, καί 
αρκεί μόνον νά φαίνωνται αύτόσε ύπερασπιστικοί καί εύδιάθετοι.

Έμάθατε βεβαίως καί ίσως διά τού τηλεγράφου τάς προχθεσινά; 
τών υπουργών άλλαγάς, καθ’ άς ό μέν Ρεσίτ-ΙΙασσάς διεδέχθη τον 
Μουσταφά -Πασσάν 2), ό Ριζά-Πασσάς τον Μεχμέτ Ρουφή-Πασσάν καί 
ό Φετή Άχμέτ-Πασσάς τον Βασήφ-Πασσάν, διορισθέντος τούτου πά
λιν αρχηγού τής αύτοκρατορικής φρουράς. Καί μολονότι ή παύσις τού 
Μουσταφά-Πασσά μάς έλύπησεν αρκούντως, έλπιζόμενον όμως είναι 
καί ύ διορισμός τού Ρεσίτ-Πασσά νά συντέλεση εις τά περί ημών, όπως 
είς τάς μέχρι τούδε επισκέψεις μου μοί διεβεβαίωσε τήν ευδιαθεσίαν 1 2

1) Τοιαΰτη αναφορά δέν υπάρχει άντιγεγραμμένη έν τφ Κώδικι τοΰ Νι
κηφόρου.

2) Ό υπουργός Μουσταφά πασσας, ώς προερρήθη, είναι ό πατήρ τοΰ δι· 
οικητοΰ Φιλιππουπόλεως Χασσάν-πασοά, εΰνους τφ Χρυσάνάω.
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του καί επειδή προχθές αντάμωσα αΰθις τον Τζαφέρ-βέην 1) καί εΐ- 
παμεν πολλά περί τών καθ ’ ημάς, μοί παρέστησεν δτι ό Ρεσίτ-ΙΊασ- 
σάς ευνοεί κατά πολύ την Α. ’Εξοχότητα τον Χασσάν-Πασσάν καί δη 
θέλει γράψει νά άπευθύνη γράμμα του υπέρ εμού προς την ύψηλότητά 
του, τύ οποίον πιθανόν να λάβη σήμερον καί τούτο θέλει έννοήσητε 
εις την μετ’ αυτού συνέντευξίν σας, καθώς καί άν προτίθεται νά εκ- 
πλήρωσή την προτροπήν τού Καπουκεχαγιά του. Ταύτα καί σήμερον εν 
τοσούτοις καί μένω διατελών τής περισπουδάστου μοι ενδοξότατος ευ
χέτης πρδς θεόν ενϋερμος καί δλως πρόθυμος  τοϊς όριαμοϊς οας.

f  ό Φιλιππουπόλεως Χρύσανθος
Τη 14 Ββρίου 1857 

Κων]πολις
Ύ . Γ. — Έλήφθησαν παρά τού ανεψιού σας Άθανασάκη αΐ, 15 

χιλιάδες γρ. απέναντι τών οποίων έδωκα χρεωστικήν μου* καί επειδή 
τά έξοδα, ώς γνωρίζετε, ενταύθα τρέχουσι καί αύτόθεν δεν μοι εστάλη 
ούδ’ οβολός από τόν καιρόν τής άναχωρήσεώς μίόυ, καταφεύγω εις την 
πώλησιν τής έν Δερμένδερε οικία: 1 2 3), διά νά απαντήσω τάς άνάγκας 
μου. Έ φ ’ (δ καί σάς παρακαλώ αΰθις νά φροντίσητε, άν ΰπάρχη κα
νείς κατάλληλος αγοραστής καί ποιαν τιμήν δΰναται νά δοόση μετά τών 
εμπεριεχόμενων επίπλων, ζώων καί λοιπών καί νά μέ είδοποιήσητε διά 
νά αποφασίσω τό συμφερώτερον. Παρακαλώ δέ καί δι’ εκείνα τά ίχρά- 
μια 3), περί ών έγραψα καί άλλοτε, νά λάβητε την καλωσΰνην νά μοι 
τά άποστείλητε όσονουπω, διότι τά ΰπεσχέθην είς τόν Γέροντα Η ρά
κλειας καί καθ’ ημέραν μ’ έρωτά περί τούτων βλέπουν δέ τήν βραδύ
τητα νομίζει ίσως δτι προφασίζομαι νά άποφύγω τήν προσφοράν μου 
ταύτην καίτοι μηδαμηνήν οΰσαν. Σήμερον στέλλει γράμμα καί προς 
τούς Βατσκοβηνούς φοβερίζουν αυτούς καί διατάττων νά άποδώσωσιν 
άπροφασίστως τάς παρά τής Εκκλησίας άποφασισθείσας 6 χιλ. γρ. 4).
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1) Τζαφέρ-βέης, καπουκεχαγιάς (πληρεξούσιος) τοϋ Χασσάν πασσά.
2) ’Αγρόκτημα τοΰ Χρύσανθού έν τή επί τής Ροδόπης νοτίως τΓ)ς Φιλιπ- 

πουπόλεως περί τα 12 χιλιόμετρα κώμη όερμένδερε (νυν Φερδινάνδοβον), παρ’ 
ή έκειντο τά εργοστάσια άμπάδων τοΰ Βέη.

3) είδος ταπήτων ή κλινοσκεπασμάτων μάλλινων.
4) Πατριαρχική διαταγή ώρίσ&η, όπως ή επί τής Ροδόπης σταυροπηγιακή 

καί πατριαρχική τής Παναγίας τής Πετριτσονττίσσης (Βατσκόβου) μονή χορηγή 
έτησίως 8 χιλιάδας γροσίων είς τήν Κοινότητα Στενιμάχου χάριν τών σχολείιηγ 
της. Ή  χορηγία αυτή καθυστεροϋιο άπό τίνος χρόνου έξ άνεπαρκείας προσό
δων δήθεν τής Μονής.
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Πλήν ζητεί τζουράπιαχ) ή σεβασμιότης του και επειδή έγνωρίσατε 
την διάθεσίν του δτι εις τά τοιαΐτα αποβλέπει καί ευχαριστείται, πα
ραγγείλατε τούς Στενιμαχίνας νά έτοιμάσωσιν έως 20 ζευγάρια καλά 
καί ίκανοϋ μέγέθου:, διότι τύ ποδάρι του δεν είναι άνάλογον του 
σώματός του, καί νά άποστείλωσι μέσον σας ταχϋτερον.

Ό  αϋτός.

Άρ. 7 (1857. X. 30)

Την ττεριαπούδαστόν μοι ένδοξότηχά σας έγκαρδίως ευχόμενος νηε- 
ρήδιστα προσαγορεύω.

f  ’Ασμένως ελαβον την από 23ης ήδη λήγονίος έφετήν μοι επι
στολήν σας και ύπερεχάρην διά τά καθ’ ημάς αί'σια. ΕΤδον δέ εις δσα 
συνεπεία τής προσταλείσης μου απαντητικής ένσημειοΤτε’ καί όσον 
περί τοϋ Χασσάν Πασσά μ ή θελήσαντος νά ένδώση εις τάς προτροπάς 
σας καί νά γράψη τά αναγκαιοΰντα προς τον πατέρα του ουδέν έχω 
πλέον είπεϊν' πιθανόν δέ κατά τό λέγειν του νά έγραψεν, οπερ θέλει 
εννοήσω άφευκτως, άφοΰ προσεχώς έπισκεορθώ την υψηλότητα του.

Περί τής περιοδείας τοϋ αρχιμανδρίτου οΰτε εκ τής μητροπόλεώς 
μέ έγραψαν κανέν ενοχλητικόν, έξ εναντίας δέ βεβαιοΰσιν δτι εξακολου
θεί νά στέλλη τακτικώς τόν καρπόν καί ελπίζω δτι, άφοΰ εκπεραιώση 
αισίως τό έ'ργον του αυτό, νά άρχίση καί την σϋναξιν των μηριών (;) 
καί εμβατοικίων a), δσα έμειναν απλήρωτα από τό καλοκαιριού. Ό 
ΓΙ(αΰλος) καί εντεύθεν ανεχώρησεν αίφνιδίως καί άνευ άδειας ώς μοι 
ειπον, καί δτι οι λοιποί δυσηρεστήθησαν δήθεν εις τό κίνημά του. 
’Αλλά πόσον αυτά έχονται αλήθειας, αγνοώ. Τοΰτο μόνον παρατηρώ 
δ τι ήρξαντο ήδη οί άλλοι νά πλησιάζουν καί νά κολακεύουν τόν Γη
ραιόν 3), ών ό μεγαλύτερος 4) τόν έπεσκέφθη προχθές είς τό Κιουτούκ- 
κιοϊ κατά την ημέραν τής εορτής του, δπου καί έγευμάτισε μετά τοϋ * 2 3

Έπιστολαί ώιλιΐπτουπόλεως! Χροσάνθού

1} τ ζ ο ύ ρ α  π ι α  =  μάλλινα παχέα περιπόδια (κάλτσες), χειρόπλεκτα.
2) ’Αρχιερατικά δικαιώματα παρά των κατά τάς καμίας κοινοτήτων καί 

ΐέρων, άτινα ήσαν αί τακτικοί καί έτήσιαι πρόσοδοι των Μητροπολιτών, δι' άς 
ώς υπέρογκους κατεκραυγαζον οί Βούλγαροι υποκινούμενοι έπιτηδείως υπό τών 
διευδυνόντων τόν έκκησιαστικόν των αγώνα.

3) εννοεί τόν Δημ. Μίμζοραν.
4.) ό 2άλτζος Τσομακώψ^
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Μωραβένωφ καί Σεβαστίδου 1), ο δέ μικρότερος 1 2 3) την επιούσαν τφ 
έστειλε γράμμα συγχαρητήριον τής εορτής του έξαιτούμενος συγγνώ
μην οτι δήθεν δέν ήδυνήθη νά άπεφθη εις έπίσκεψίν του. Χθες δέ 
τους μετεκάλεσαν ολους εις τό έμποροδικεΐον διά να θεωρήσουν την 
μεταξύ των διαφοράν, άλλ’ ένφ άπήλθεν ο Γηραιός, οι άλλοι δέν ήθέ- 
λησαν νά παρευρεθοΰν, έξ ου δήλον ou παραιτούνται των άπαιτήσεών 
των καί δλα -ταΰτα βεβαίως εις ούδέν άποβλέπουσιν, εΐ μή εις τό νά δυ- 
νηθοΰν νά τον έλκύσουν προς τό μέρος χών. Τά εκθέτω δέ απλώς χά- 
ριν εύχαριστήσεως τής περιεργείας σας.

ΕΙπον τά σεβάσματά σας εις τον Γέροντα Ήρακλείας, δστις καί 
εύχεται πατρικώς άναμενων καί τά τζουράπια του, εξ ών τινα ζεύγη 
δύνασθε νά προσδιορίσητε ιδιαιτέρως καί διά τον Κύριλλον 3), διότι 
-καί ούτος περιμένει, ώς όντες άπαντες συνήθεις εις τά έτοιμα. Μή λη
σμονήθηκε, παρακαλώ, καί τά Ήχράμια άμα φθάσωσι νά τά στείλετε 
ταχέως. Σήμερον διευθύνω γράμμα ευχαριστήριον καί προτρεπτικόν 
προς τά χριστιανικά των καθήκοντα εις τούς εντίμους πολίτας Φιλιπ- 
πουπόλεως, δπερ γράφω νά άναγνωσδή επί συνελεύσειος 3) έλαβον δέ 
καί τό άρτίως σταλέν γράμμα του άφορών εις τό νά γράψω προτρεπτι
κόν προς τον κ. Ίσχόμαχον 4 5) περί αποστολής άλλης διευθύντριας, ώς 
παραιτηθείσης τής κ. Πηγής °) επί άποφάσει συζεύξεως μετά τοΰ υιού 
τοΰ κ. Γ. Παπάζογλου' έφ ’ ώ κατά την άξίωσίν των έγραψε αμέσως 
προτρέπων εις την ταχυτέραν έκτέλεσιν τών δεόντων.

f  Κ. Μυρτ. ΆποστολΙδου

1) ^άμφότεροι έμποροι μανιφάκτούρας έν Φιλιππουπόλε ι, ό μέν πρώτος 
Βούλγαρος έξ Άβραδάλων τήν καταγωγήν, εκπαιδευτείς έν τή Ελληνική κεν
τρική σχολή, ό δέ δεύτερος έλλην.

2) ό Γεωργάκις Σνογιάννοβιτζ.
3) ΤοιοΟτον γράμμα δέν υπάρχει άντιγεγραμμένος έν τφ κιοδικι τοΰ Νι 

κηφόρου.
4) ‘Ο Ίσχόμαχος ήτο Φίλιππουπολίτης, αξιωματικός τοΰ Έλλην. στρα

τού, υιός άγωνιστοϋ δικηγορήσαντας έν Άθήναις μετά τήν έπανάστασιν. Προς 
αυτόν άπετείνοντο αί Κοινότητες Φιλιππουπόλεως καί Στενιμάχου πρύς έξεύ- 
ρεσιν διδασκαλισσών (*Ίδε, Κώδίξ Νικηφόρου, «Θρακικά», τόμ. ΙΒ' σελ. 120, 
σημ. 1).

5) Ή  ωραία Πηγή Ίωάννου, αδελφή τοΰ άλληλοδιδασκάλου έν Φιλ]πόλει 
Θωμά Ίωαννίδου (ϊδε περί αύτοϋ, Κ. Μ υ ρ τ .  Ά  π ο σ τ ο λ ί δ ο υ, Σημειώ
σεις, «Θρακικά», τόμ. ΙΒ', σελ. 306—370) μετά διετή διδασκαλίαν 1850 καί 
1857 ενυμφεύθΐ) τόν δευτερότοκον υιόν του μεγαλεμπόρου καί προέδρου του 
εμποροδικείου Ίωάννου Παπαγεωργίο,υ ή Παπάζογλου Δημήτριον ΓΙαπά, έμπο
ρον καί τραπεζίτην έν Βιέννη καί ύστερον έν ΆΟήναις. (ΐδε, Κώόιξ Νικηφό
ρου, ένθα άνωτ. σελ. 127, σημ. 1).
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Μέχρι τουδε ούδεμία διαταγή ήλθεν εις τά πατριαρχεία περί τής 
αναθεωρήσεις των ήμετέρων πραγμάτων, καθότι και ή κυβέρνησις 
απασχολείται ήδη ένεκα διαφόρων σπουδαίων αντικειμένων καί, ώς 
διαφημίζεται, πάλιν μετ’ ολίγον θέλει ίδωμεν νέας άλλαγάς. Έν το- 
σούτοις δέ έπευχόμενος ήμΐν παν έφετόν καταθύμιον είμϊ της περι
σπούδαστου μοι ένδοχότητός σας ευχέτης προς θεόν ένθερμος και δλφς 
πρόθυμος τοΐς όρισμοϊς σας.

f  δ Φ ιλιππουπόλεως Χρύσανθος
Κωνσταντινούπολή τή λΐΐ ’Οκτωβρίου ςιωνζφ

Άρ· 8 (1857. XII. 4)

Την περισπούδαστόν μοι ένδοξόζητά σας εγκαρδίους ευχόμενος ή- 
δέοος προσαγορεύω.

f  Εύγνωμόνως άνέγνων την από 27ης παΰσαντος εφετήν μοι επι
στολήν σας, έν ή ειδον την όσην ήσθάνθητε πικρίαν καί λύπην επί τή 
άπροσδοκήτφ αΰτόθεν παυσει μου καί μεταθέσει μου εις Σμύρνην. 
Άλλα καί χωρίς τής παραστάσεως ταΰτης εγώ εσυμπέραινον οποία 
θλίψις θέλει καταλάβει την καρδίαν σας καί οποία λύπη ήθελε κυ
ριεύσει πάντας τούς Χριστιανούς' διότι τά αγαθά καί ειλικρινή αι
σθήματα τής ένδοξότητός σας μοί είναι έχέγκυα μαρτυρίας καί ταϋτα 
έχων ύπ ’ οψιν σάς διαβεβαιώ μεθ’ όλης τής ενδομύχου ειλικρίνειας δτι 
θέλει ευγνωμονώ δια βίου καί όχι μόνον δεν θέλω σάς λησμονήσει εις 
αιώνα τόν άπαντα, αλλά καθ’ ημέραν εις τάς κατανυκτικάς δεήσεις 
μου θέλει παρακαλώ τόν θεθν υπέρ τής υγείας υμών καί άπάσης τής 
σεβαστής οικογένειας σας καί ύπερ άναπρύσεως τής ψυχής τού μακα
ρίτου . ί ).

Δεν ειχον επίσης αμφιβολίαν δτι ήθελε συγκινήσει τάς καρδίας 
πάντων καί ή αποχαιρετιστήριος προς τούς πολίτας επιστολή μου, δπερ 
βεβαιοΰται έκ τού ελθόντος απαντητικοί αυτών γράμματος1 2), δπερ ά- 
ναγινώσκων σάς βεβαιώ δτι έκλαυσα γοερώς καί έταλάνισα την άτυ-

1) του δολυφονηθέντος αδελφού τού Δημητρίσυ, προς μνήμην ούτινος ό 
βέης Ιδρυσε καί προίκησε την φερώνυμον σχολήν του. ("Ιδε Κώδιξ Νικηφόρου, 
”£770. dy. 14, καί σημ. «Θρακικά», τόμ. ΙΣΓ' σελ 26—82).

2) Τοιούτον γράμμα δεν υπάρχει άντιγεγρΛμμένον έν τφ Κώδικι Νικη
φόρου,



χίαν μου, διότι δεν ήξιώθην νά απολαύσω πάντας υμάς, τούς οποίους 
ΐοσοϊκον διψαλέως επεπόίλουν νά ϊδω καί νά ευλογήσω. Έ φ ’ φ καί 
παρακαλώ νά γίναμε προ; δλους δίβρμηνεύς τής εύχαριστήσεώς μου 
διά τά ανεκτίμητα αυτών ηθικά αισθήματα, άτινα βλέπων εζωγραφι- 
σμένα εις τάς εκφράσεις των δεν ηδυνήθην νά κρατήσω τήν άπερίγρα- 
πτον συγκίνησίν μου.

ΓΙαρετήρησα προσεκτικώς καί τό απόσπασμα τοϋ γράμματος τοϋ 
Γηραιού, δπερ συμφωνεί, εις οσα καί εις εμέ προφορικώς έξεφράσθη. 
Ώς εκ τών αγωνιών καί τών προς διαφόρους παρακινήσεων του γενο- 
μένων μετά τήν εντεύθεν άναχώρησΐν σας γνωρίζω δτι έπροσπάθε^ 
φιλοτίμως εις τά υπέρ έμοϋ καί μολονότι έδείκνυεν δτι έξεπλήρου 
τοΰτο μέχρι; έσχατων, αγνοώ δμως άν μετά τήν τών άλλων συμφιλί.α)- 
σίν τον 1) ήλλαξε γνώμην, πιθανόν νά έπροσηλυτίσθη καί νά προσε- 
φέρετο ύποκριτικώς, δπερ δύναται νά γινώσκη μόνον ό έτάζων καρδίας 
καί νεφρους, άλλ’ εις εμέ δέν έγνώσθη τοΰτο, καθ ’ δσον μάλιστα καί 
μετά τήν πράξιν δεικνύει λύπην καί δυσαρέσκειαν κατακρίνουν τήν α
δικίαν καί ελεεινολογούν τον ασταθή τοΰ πατριάρχου χαρακτήρα. Ε 
σχάτως μάλιστα μοί έπρόσθεσεν δτι καί άλλοι δυσαρεστηθέντες διά 
τον διορισμόν τοΰ Παϊσίου ώς κεκηλιδωμένου μειανοοΰσιν ήδη καί ά- 
γανακτοΰσιν κατά τής Εκκλησίας μή λαβούσης άρχήθεν τήν δέουσαν 
πρόνοιαν τής συνδιαλλαγής, προσέτι δέ καί δτι έπεθϋμουν νά ελθωσιν 
άπαιτοΰντες τήν ευχήν μου, άλλ’ ένεκα τής διαμονής μου εις τοΰ Γ(έ- 
ροντος) Ή(ραελείας) προς δν εχουσι τό άσπονδότερον μίσος, ώς τον 
μόνον αίτιον τών διατρεξάντων 1 2), άναβάλλουσι τοΰτο εις άλλοτε.

Σάς ευχαριστώ από καρδίας καί δύ όσην μοί διαβεβαιοΐτε δτι θ έ
λετε λάβει πρόνοιαν περί τών αυτόθι ΰποθέσεών μου,.περί ών επανα
λαμβάνω καί ήδη τάς παρακλήσεις μου εί.ς τό νά συνδράμητε τον ήμέ- 
τερον αρχιμανδρίτην εις δλα, οσα χρήζουσι τής δραστήριου προστασίας 
σας ως προς τήν σύναξιν τών άναλ,ογούντων μοι δικαιωμάτων μή πλη-

($4 f  Κ. Μυρτ. Άποστολίδοιτ

1) *0 Μήτζορας, ό Γεωργάκις και ό Σάλτζος, συνεργαζόμενοι είς εμπορι
κός έπιχειρήσεις καί είς βεγλικίας, ώς φαίνεται, ήλθον είς διάστασιν τών δύο 
τελευταίων έχόντων απαιτήσεις παρά τοΰ πρώτου. Ή  υπόδεσις των έμελλε νά 
έκδικασθή υπό τοΰ εμποροδικείου Κων]πόλεως. Έματαιώθη όμως ή έκδίκασις 
μή προσελθόντων τών απαιτητών, εξ ου τεκμαίρεται ότι συνεβιβάσθησαν πρός 
άλλήλους. (”Ιδε καί τήν ύπ’ άρ. 7 επιστολήν) καί συνεφαλιώθησαν.

2) Ή  τριανδρία έμίσει τον Ήρακλείας, διότι οΰτος ώς έφορος τοϋ Χρύ
σανθού ύπεστήριξεν αυτόν άρχήθεν παρά τή ίερα Συνόδφ κατηγορούμενον καί 
συκοφαντούμενον ύπ’ αυτής. (”Ιδε, ένθα άνωτ. εγγρ. άρ. 9, άόμ. ΙΕ' σελ. 91).
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ρωθέντων μοι ώς γνωστόν εν καιρώ τώ δέοντι. Την αυτήν πρόνοιαν 
παρακαλώ νά λάβητε καί περί τών έν Παζαρτζικίφ γράφοντες προς 
τούς έκεϊσε, ΐνα άςρήσωσιν άνεμπόδιστον την σύναξιν τών άναλογούν- 
των, διόα, ως έμαθον, έπειράθησαν ευθύς μετά την άφιξιν τής απευ
κταίας είδη σε ως, ΐνα  περιορίσωσι τον επίτροπον και σφραγίσωσι την 
αποθήκην τού καρπού 1).

Μυρίας ευχαριστήσεις σάς οφείλω καί δι” δσην μοι δεικνύετε 
καλοκαγαθίαν επί τη προτάσει <τοΰ ν '  απευθυνθώ έλευθέρως, εάν 
τυχόν λάβω χρηματικήν ανάγκην. ‘Η ευγένεια σας αύτη είναι όν
τως ανεκτίμητος' άλλ’ επειδή επί του παρόντος δεν άναγκαιυύ- 
μαι χρηματικού, αρκεί μόνον νά παραγγείλητε τον ήμέτερον !Αθα- 
νασάκην, ώττε νά μοί παραχώρηση δάνειον, όπόταν τυχόν λάβω α
νάγκην τούτου ακολούθως. Καί επειδή ένεκα τού χειμώνος, ούδ’ εγώ 
δύναμαι νά κινήσω εντεύθεν ουδέ νά πράγματά μου νά μετακομισθώ- 
σιν αύτόθεν, εύαρεσχηθήτε νά όμιλήσητε τον άγιον Λεύκης νά άφήση 
ταύτα απείραχτα καί περιμαζευμένα εντός τού κιαβκηρίου 1 2) καί ενός 
δωματίου τής μηιροπόλεως, έως ού έκπεραιώση τάς αυτόθι υποθέσεις 
ό αρχιμανδρίτης φθάνοντος καί τού αρμοδίου καιρού τής μετακομί- 
σεώς των. Διαβεβαιών εν τούτοις στι θέλει σάς γράφω εξακολουθητι- 
κώς διατελώ τής περ ισπονδάσ ιον  μο ι ενδοξότατος ευχέτης προς τον 
■&·εον ενϋερμος και διά βίου πρόΰυμος τοΐς όρισμοΐς σας.

Τή 4 ΙΟβρίου 1857. f  δ χρηματηαας άρχιερεύς υμών
Κων/πολις νυν δε Σμύρνης Χρνσαν&ος

Π α ρ ά ρ τ η μ α.

f  Εύγνο)μονώ έγκαόδίως καί διά τάς σταλείσας αναφοράς. Περί 
τούτων ήθελον σάς γράψει, αλλά δεν έτόλμησα νά φανώ καί επί τέλους 
τοσούτον ενοχλητικός. Ά λλ ’ ιδού δα έπεδείξατε τον άνεκτίμητον προς 
εμέ πόθον σας, διά τον όποιον αδυνατώ, πώς νά σάς ευγνωμονήσω και 
πώς νά ευχαριστήσω τήν διάθεσιν τών αγαπητών πολιτών, άφίνω δέ 
νά γίνητε υμείς διερμηνευς προς ό'λους τής ευγνωμοσύνης μου, ήν δεν

1) Τά αρχιερατικά δικαιιόματα έν τι) έπαρχίρ., είσεπράττοντο παρά τών 
κοινοτήτων είς γεννήματα (καρπόν), άποθηκευόμενα καί εΐτα εκποιούμενα.

2) κ ι α β κ ί ρ 4 ο ν ή κ ι β κ ί ρ ι ο ν =  λιθόκτιστον θολωτόν σκευοφυ- 
λάκιον πρός άστράλεΐαν από τών πυρκαϊών.
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δΰναναι νά παραστήση ή όλολύζουσα έκφρασίς μου. Ταύτας δέ δμου 
μέ τά προς τούς γέροντας γράμματα θέλω έπιδώσει όσονούπω δι’ 
άλλης χειρός, διότι μετά την πράξιν άσύμφορον πλέον είναι νά φαί- 
νωμαι ενεργών ύ ίδιος, καθ’ δσυν μάλιστα καί ό μεγάλος μας Ι1(ατρι- 
άρχης) άποφασίσας την καταδίκην μου μετά τών Χαλκηδόνος, Νικομή
δειας καί Κυζίκου όμογνωμονουντος κρυφίως καί τοΰ ήμετέρου Ή(ρα- 
κλείας) παρατηρεί ήδη τά διπβήματά μου καί υποπτεύεται το παν κί
νημά μου καί μάλιστα δέ μοί άπηύάυνε καί επιπλήξεις, διατί νά δια- 
μαρτυρηθώ καί νά μην ευγνωμονώ κτλ, Άλλοίμονον. νά ευγνωμονώ 
διά την οποίαν μέ έκαμον καταδίκην περιφρονήσαντες καί εμέ καί 
πάντας τούς τοσάκις παρακαλέσαντας υμάς!! Δι’ δλα αυτά καλόν ήτο 
αί άναφοραί νά εστέλλοντο προς ενα ενταύθα περιβεβλημένον άντι- 
προσο)πείαν διά γράμματος ιδιαιτέρου τής κοινότΐ]τος, δστις ήθελεν 
ενεργήσει νά άναγκαιοϋντα, δ.τερ άν καί δεν έγενετο, ημείς ελάβαμεν 
την δυνατήν περί αυτών πρόνοιαν.

Επειδή δέ ά φ ’ ενός ή απαρέσκεια τών αυτόθι Χριστιανών κατα- 
κρινάντων τήν τοιαΰτην άδικον πράξιν καί μή άπαντησάνιων εις τα 
τής είδήσεως γράμματα, δπερ εγένετο πολύ καταλλήλως καί δπερ δέον 
νά διατηρηθή διά νά έπιβεβαιοδση τήν κοινήν άγανάκτησιν καί τήν 
μή παραδοχήν τής αδίκου ταύτης πράξεως, περί ής πανταχοΰ τό πλή
θος τών άνθριόπων εφάνη άδημονοΰν, άφ ’ ετέρου δέ καί ή δυσαρέ
σκεια τών ενταύθα φίλων μή παραδεχόμενων επίσης τον νέον καί ά- 
καταπαύστως τούτο εκφράζονται απανταχού, άς, προσθεσωμεν δέ καί 
τήν εναντίαν θέλησιν τού ίδιου, δστις γνα)ρίζων ίσως τον εαυτόν του 
καί προνοών τον όλεθρόν του δυσανασχετεί καί άρνεΐται νά έ'λθη αύ- 
τόσε, ώς γράφουσιν εκ Σμύρνης, όπου διαμένουν έκεΐσε ενεργεί παντί 
σθένει τό νά μή σαλευθή από τού μέρους του, εξ δλων αυτών επειδή 
έναπόκεινται ελπίδες καί διά νά μή διορισθή τυχόν ετερος διά τά αυ
τόθι καί μάλιστα άνθρωπος τής εθνικότοτος τών φίλων Χ), δπερ θέλει, 
φέρει τότε τήν καταστροφήν τής πόλεως καί τον γενικόν αυτών θρί
αμβον, μοί έπρότειναν τινες επίσημοι καί εν τοΐς πράγμασιν όντες κα- 
λοθεληταί εμού τε καί τής πόλεως και φίλοι τής δόξης καί ύπολήψεως 
τής ένδοξότητός σας, δτι είναι άναγκαΐον νά γενώσιν από τούδε καί 
έ'τεραι άναφοραί προς τήν Πόρταν μέ τάς σφραγίδας δλων τών συν
τεχνιών, προκρίτων καί μουκταρέων, ωσαύτως δέ καί ετερα Ιδιαίτερα 1

1) δηλ. Βούλγαρος' διορισμός, τον όποιου θά ήτο θανάσιμου πλήγμα κατά 
τοΰ Ελληνισμού τής επαρχίας.
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γράμματα, ά'πανία είς το Τουρκικόν κτχί φέροντα ωσαύτως δλας τάς 
σφραγίδας, απευθυνόμενα to μεν είς τον Ρεσίτ-ΙΙασσάν, τό δέ είς τον 
Κιαμίλ-πασσάν, τό δέ είς τον 3Αλή-Πασσάν. Άλλ* ή φιλική πρότασις 
των είρημένων επίσημων είναι νά φέρωσι τά γράμματα ταϋτα δύο 
άνθρωποι έκ Φιλιππουπόλεως, νά προσελκυσθή δέ καί είς από ΙΙαζαρ- 
τζίκι καί έτέρας από Χάσκιοϊ καί άλλος από Τσιρπάα, ώστε όμού 
πβνχε-έξ άνθρωποι έλθόνεες καί έχοντες άνά χεΐρας ιδιαίτερον κοινόν 
πληρεξούσιον έγγραφον τον νά παρυυσιάσωσιν είς την κυβέρνησιν ή 
καί πρύς τον ίδιον Σουλτάναν τά ζητήματα των, τότε άναμφιβόλως θέ
λει έπιτύχωμεν τά πάντα καί θέλομεν ίκ'ανδπόιηθή άπαντες λησμο- 
νοΰντες καί περιφρονήσεις καί θλίψεις Οί προτείναντές μοι τούτο μοί 
έφεραν παράδειγμα τούς Αίνίτας, των οποίων τον αρχιερέα επειδή με- 
τέθεσεν ή Εκκλησία άκουσίως των κατά τό 1850 καί άπεκατέστησεν 
εις τήν Κρήτην, δτε καί ημείς είχομεν διορισθή αύτόσε-, άγανακτήσαν- 
τες οί Αίνΐται ήλθόν ενταύθα όπως άντιπροσωπικώς καί καταβαλόν- 
τες πάσαν προσπάθειαν επέτυχαν αμέσως τά ζητήματά των και ούτω 
δ άρχιερεύς από Κρήτης ψηφίζεται πάλιν 4 ’ίνου εν διαστήματι ολίγων 
ημερών καί άπήλθεν πάλιν είς την επαρχίαν του, δπου άπεβίωσεν τε- 
λευταίον έν μέσφ τού ποιμνίου του. Έάν λοιπόν τοσοΰτον μικρόν μέ
ρος επέτυχε, πόσφ μάλλον δταν γίνη αύτύθεν μία τοιαύτη αποφασι
στική κίνησις ; ’Αλλά τοΰτο δεΐται έπιμελείας καί σταθεράς άποφάσεως 
καί τίνος θυσίας, είς ήν δέον νά γίνη κοινή συνδρομή χάριν πάσης ύ- 
πολήψεως καί ίκανοποιήσεως. Καί τοΰτο έξ οΰδενός δύναται νά ένερ- 
γηθή είμή από μόνης τής ένδοξότητός σας, δστις βεβαίως θέλει εισθε 
τελευταιον ό "Ηρως των κατορθωμάτων.

Καί ταϋτα πάντα έκρινα άναγκαΐον νά σάς σημειώσω ιδιαιτέρως 
καθ’ οδηγίαν των είρημένων καί άφίνω τήν εκτέλεσιν πάντων είς τήν 
φιλοτιμίαν τής άτομι.κότητός σας καί είς τήν προς εμέ καί τήν πατρίδα 
αγάπην σας.

Ένεργηθήτωσαν τά άνωθεν, έάν έγκριθώσιν, άλλως δέ άς σιωπη- 
θώσι παντελώς μηδενός ετέρου εΐδότος περί τούτων 1).

Τή ίδίφ ήμερομηνίρ 
4. ΙΟβρ. 1857 1

1) Ώς φαίνεται τά προτεινόμενα δεν ένεκρίθησαν υπό του Βέη, διότι oy- 
δεμία ενέργεια έγένετο.
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Άρ· 9 (1858. III. 15)

Την περισπούδαστόν μοι ένδοξότητά σας από ψυχής πατρ ικής εν 
Κνρίορ ευχόμενος νπερήδιστα προσαγορεύω.

f  ’Αφού άπήντησα εις τάς άνά χεΐρας μου δυο τελευταίας έπιστο- 
λάς σας ι ), δεν έλαβον μέχρι τον δε άλλο προσφιλές μοι γράμμα σας  ̂
μολονότι έκτος είμί πάσης αμφιβολίας περί τής ευκταίας μοι αγαθής 
υγείας σας. ’Ήδη δέ προσεγγιζουσών των αγίων του θείου Πάσχα η
μερών αίσθημα πατρικής ευδιαθεσίας μέ ΰπεκίνησε να σάς απευθύνω 
και την παρούσαν ευχετήριον επιστολήν μου, ένθεν μέν να ερευνήσω 
τά καθ’ ημάς αίσια, περί ών είμί πάντοτε ανυπόμονος νά μανθάνω, 
ε»'θεν δέ να σάς έκφράσω τά έκ ψυχής συγχαρητήρια καί τάς προσρή
σεις μου. Εύχομαι δθεν έγκαρδίως οποις καταξιωθήτε νά έορτάσητε 
υγιείς καί πανευθύμως μετά πάσης τής εύγενοϋς οικογένειας σας τά τε 
πάνσεπτα πάθη τού Κυρίου ημών Ιησού Χριστού καί την τριήμερον 
καί ζοοηφόρον αυτού έκ νεκρών άνάστασιν μετά τής έπιτεύξειος πάντων 
τών άγαθοδωρηιιάτων καί πάντων, ών επιθυμεί καί έφίεται ή εύγενής 
υμών ψυχή. Τάς εγκαρδίους ταύτας προσρήσεις καί πατρικάς εύχάς μου 
άλλοτε ηύτύχουν νά σάς εκφράζω προφορικώς, άλλ’ εφέτος, άν καί έτε
ρον πρόσωπον θέλει αναπληρώσει εν τή Άβραμιαία οίκίςι σας το ευτύ
χημα, δπερ εγώ δυστυχώς ύστερήθην, δέξασθε μολαταύτα καί τάς ήμε- 
τέρας ταύτας έπευχήσεις εκ μαχρυνού μέν μέρους, έκ καρδίας όμιος πα- 
τρικωτάτης έζερευγομένας, έκ καρδίας ΰπεραγαπιόσης υμάς είλικρινώς 
καί φιλοστόργως καί μηδέν άλλο είμή την πολύτιμον υγείαν σας καθ’ 
έκάστην έπιθυμούσης καί ευχόμενης.

Έλπιζόμενος οτι θέλει άξιούμαι καί τού λοιπού τών ποθητών μοι 
επιστολών σας εκδηλωτικών τής εύκταιοτάτης μοι αγαθής υγείας σας 
έξαιτοϋμαι υπέρ αυτής ούρανόθεν πάν έφετόν καταθύμιον καί είμί 
διατελών της περισπουδάστου και άγαπητης μοι ένδοξόχητος σας τα
πεινός προς θεόν ευχέτης καί δλως πρόϋυμος τοΐς όρισμοΐς σας.

f  ό Σμύρνης Χρύσανθος 1

1) Έκτος της επιστολής ταΰΐης άλλαι έκ Σμύρνης πρός τον βέην δεν 
περιεσώθησαν έν τω άρχείφ τής οικογένειας Γκιουμουσγκερδάνη.
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IV

’Αποσπάσματα έξ έπιστολών 1) του Δημητρίκα Μήτζορα προς 
τόν εύγενεστατον τζελεμπή Μιχαλάκιν Άϋαν. Γκιουμουσ- 

Γκερδάνογλου σχετικά προς τήν ύπό§εσιντοΰ Χρύσανθού·

άρ. 1.

1857 Σεπτεμβρίου 12
Άπό τό γράμμα, δπου έγράψατε προς τόν άγιον Φιλιππουπό- 

λεως έπληροφορήθηκα μερικά, όπου τόν γράφετε καί ήτο καλόν νά τά 
εΐχετε στείλει τά άζμαζάργ ια$), καθότι ήτο πολύ καλή εποχή νά δο- 
θώσι καί ήτο καλόν νά τά στείλητε μίαν ώραν πρωτύτερα, διότι σή
μερον Δευτέραν μνστικώς πληροφορούμαι, δέν ήξεύρω άν άληθεύη, 
σχέδιον είναι νά τόν δώσουν ή τήν Κρήτην ή τήν Σμύρνην, δπου ή- 
τον πρότερον,—έκκλησιαστικώς συγχωρεΐται,—καί άφοΰ τά μάθω βε- 1 2 *

1) Έκ τοϋ ’Αρχείου τίϊς οικογένειας Γκιουμουσγκερδάνη- πάσαι αί έ- 
πιστολαί είναι γεγραμμέναι καθ ’ ύπαγόρευσιν τοΰ έπιστέλλοντος υπό τοΰ γραμ- 
ματέως του, υπογραφομένου έν τελεί αίιτοϋ ίδιοχείρως μετά τινο^ φιλοφρονητι
κών λέξεων, πληρών ανορθογραφιών μηδέ της υπογραφής έξαιρουμένης. ‘Ο 
Μήτζορας μή τυχών σχολικής διδασκαλίας δέν ήδύνατο νά γράψη τήν 'Ελληνι
κήν, ήν έλάλει, όπως πάντες τότε οι έ|ΐποροι Φιλιππουπολΐται, καλώς έκμαθών 
διά τής επικοινωνίας. Έγκαταστάς νεαρός έκ Μετσόβου είς Φιλιππούπολιν προ- 
σελήφθη υπάλληλος υπό τοΰ βεγλικτσή Στογιάννου τζορμπατζή Θεοδώροβιτζ, 
οΰ τίνος προσελκύσαξ τήν αγάπην καί εμπιστοσύνην διά τής τιμιότητος καί δρα- 
σιιηριότητος έγένετο καί γαμβρός επί θυγατρί καί συνέταιρος επί τινα χρόνον. 
Έπιδούς είπα δι5 ίδιον λογαριασμόν είς βεγλικίας καί άλλας έμπορικάς επιχει
ρήσεις έπλουτίσθη καί κατέσχε κοινωνικήν θέσιν μεταξύ τών προκρίτων τής 
κοινότητος έξοχον, εκλεγείς δημογέρων, αντιπρόσωπος αυτής καί επίτροπος τής 
πατριαρχικής μονής Βατσκόβου. Άπηύλαυε μεγάλης τιμής καί πσρά τοϊς Τούρ- 
κοις καί τοΐς Βουλγάροις, δι’ οΰς έν μέν τώ προαστείφ Καρσί άκά έκτισε ιδίςι 
δαπάνη τήν εκκλησίαν τοΰ αγίου Ίωάννου τής Ρήλας, έν δέ τή φερωνύμω επί 
τοΰ Όρβήλου τοΰ αύτοΰ αγίου μονή ιστόρησε τήν δεξιάν πτέρυγα τοΰ νεοκτί* 
στου ναού αυτής καί άλλως συνέδραμε κατά τήν επ ’ αυτής Ελληνικήν κτιτορι- 
κήν επιγραφήν. Έκ τής συζύγου του Μαριώρας Στογιάννου έκτήσατο δύο τέ
κνα, τόν Κυριάκόν γαμβρόν έπί θυγατρί τοΰ Βέη καί τήν περικαλλή Έλέγκω, 
σύζυγον τοϋ μεγαλεμπόρου, προέδρου τής Κοινότητος καί βουλευτοΰ Καβακλή 
Δημητρίου Άργυριάδου. Έγγονοι καί δισέγγονοι αύτοΰ σφζονται.

2) Μή πρόκειται περί αναφορών = άρζουχάλια j
Θ ρ χ ι  χ ά Ιφ\ i l



βαιότατα, θέλω σέ γράψει. rHcov καλόν όμως νά εΐχετε στείλει τά 
άρζμαζάργια . . .

μενο ηληκρηνός φήλοσας Δημητρήκα μήτζορα.

άρ. 2.

1857 Σεπτεμβρίου 25.

. . . .  "Οσον διά τάς δυο αναφορές σέ έγραψα έπροχθές μέ τήν 
Αυστριακήν τήν πόστα και τώρα πάλιν σέ λέγω δτι το ’Οθωμανικόν 
οπού ήτον επήγα εις τό γάλε ’) του ύψηλοτάταυ Σαχραζάμ  1 2 3) έφένδη- 
μιζ καί τό εδώσαμεν καί τό έσημείωσεν έφώναξε καί τον όιβάν 3) έ- 
φένδησι παρόντος μου καί τού τό έδωσε καί τον έπρόσταξε νά πηγαίνη 
νά τό δώση τού προέδρου Κιαμήλ πασσά Ιφένδημίς. Τήν δέ Παρα
σκευήν ετριγύρισα εκείνους, όπου ήταν εκεί κοντά, μάλιστα εις τον σο- 
φολογιώτατον Νετζίπ έφένδη. Κατά περίστασιν εύρέθηκεν εκεί ό ανε
ψιός σας Άθανασάκης. Χθές εις τό Κιουτσούκ-κιοϊ εΐχαμεν τον Γέ
ροντα Ήρακλείας καί τον άγιον Φιλιππουπόλεως. Έκάθισαν ένα-δύο 
ώρας. Τά πράγματα κατά τό παρόν τά βλέπω ήσυχα. Αύριον ό'μως τί θά 
γίνη, Κύριος οιδε, διότι τήν Κωνσταντινούπολιν τήν γνωρίζεις καί οί 
κύριοι 4 5) δέν ησυχάζουν. Ευχαριστήθηκα οτι έδιορίσθη ό κύριος Κα- 
ζαντζόγλου 6) καί επειδή είσαι αυτού, δέν σέ πολυλογώ πλέον δΓ δλα> 
Ειδον νά με λέγητε οτι έπιστρέφοντας από τήν Ούζοντζόβα οί φιλή
συχοι πολΐται θά εκλέξητε τον άνθρωπον 6) νά έ'λθη περί μισθοδο
σίας 7)' ήξευρε όμως καί τούτο οτι εις τήν Λάρισσαν μέ φαίνεται νά 
ακολούθησαν πολυλογίαι 8) διά τον διορισθέντα καί φαίνεται ή υψηλή
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1) γ α λ έ =  ίσως γ ι α λ ί =  παραθαλάσσιον μέγαρον.
2) Σ α τ ρ α ζ  ά μ =  Μέγας βεζύρης.
3) δ ι β ά ν έ φ έ ν τ ηάς=Μέλος τοϋ ’Ανώτατου δικαστηρίου.
4) οί κατήγοροι, ή τριανδρία.
5) δηλ. Μιλέτ-Βεκίλης. ’Ίδε ανωτέρω III άρ. 2 καί 8 καί τάς σχετιχάς 

σημειώσεις.
6) Πρόκειται περί τοϋ έκλεχθησομένου αντιπροσώπου παρά τφ πατριαρ

χεία) διά τήν έθνοσυνέλευσιν. Ίδε ανωτέρω αυτόθι.
7) Προφανώς πρόκειται περί τών αρχιερατικών δικαιωμάτων, δι’ ά κατε- 

κραύγαζον οί Βούλγαροι υποκινούμενοι έπιτηδείως υπό τών. ηγετών των. Ή 
αυτή λέξις τίθεται καί ανωτέρω. III, άρ. 2.

8) δηλ. ταραχαί.
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Πύλη στέλνει ταλιμναμά  χ) προς τούς διοικητάς μέ τί τρόπον νά εκλε
χθούν αν είναι αληθινόν, πρέπει να ήλθε και εις την Φιλιπποΰπολιν 
καί θά πληροφορηθήτε. Πρόσεχε όμως καί τοϋτο-νά γείνη ή αναφορά 
τακτικά, δηλ. άφού βουλλώσουν ©ί εν Φιλιππουπόλει, νά έχη καί Βουλ
γαρικές βούλες καί πάλιν άποκάτω ό καζάς τού Παζαρτζικίου πάλιν ά- 
νακατιυμένο μέ βουλγαρικές βοΰλλες, τό δέ Χάσκιοϊ και Τζιρπάν θέλει 
νά είναι Βουλγαρικές. Αυτά ολα εις μίαν αναφοράν πρέπει νά είναι διά 
νά εννοήσουν εδώ ότι δεν υπάρχει διχόνοια. Δυο έφενδηδες διωρίσθη- 
σαν, ό μέν Ταχήρ έφένδης εις την Άδριανούπολιν, ό δέ Έμήν έφέν- 
δης εις Φιλιππούπάλιν διά νά εξετάσουν τί έχουν νά λαμβάνουν οι 
χωργιάται* πλέον από τούς δύο δ ένας θά έλθη αυτού.

Ταφτα κε μενο διά πάντα ηληκρηνος Δημητρηκα Μήτζορα.

Ά ριθ. 3

1857 8βρίου 7 Κιουτσούκ γενί χάν.
. . . .  Διά τά άρζμαζάργια, οπού μέ γράφετε καί αυτά καλά είναι 

πλήν αυτό τό πράγμα πώς θά συμβιβασθή, δέν ήμπορούν νά καταλά
βουν, διότι αυτού εις Φιλιπποΰπολιν πληροφορούμαι ότι γίνονται ρα- 
διουργίαι πολλές νά κατεβασθούν τά στάργια εις τό Καρσί-άκά, νά 
έναντιώνωνται οι Περουστίτζαλήδες εις την υψηλήν Πύλην 3), αυτά 
πολύ καλά γνωρίζεις, πόθεν υπάρχουν αυτού. Στοχάζομαι, άν είναι 
εύλογον, νά πληροφόρησης τον έξοχώτατον Χασάν πασσά έφένδη μας 
τούς αιτίους* διότι αυτοί δέν είναι πολλοί, όπου υποκινούν τοιαύτα 
καί επειδή είσαι αυτού εις Φιλιπποΰπολιν, είμαι εύελπις ότι πά
σαν τήν αλήθειαν θά πληροφόρησης τον διοικητήν μας. Έπροχθές 
τήν Πέμπτην εδιοκαν ξανά άρζοχάλι εις τον Χαρατζη-μ ιονσ ιονρον  3) 
πλήν όχι οί άλλοι κύριοι, άλλα άλλοι, άμπατζήδες είναι, κιουρτκζήδες 
είναι, αλλά από αυτούς είναι υποκινημένοι. "Η ύπόθεσις φαίνεται νά 
έμεγάλωσε καί κατήντησεν έως εις τό Χ άϊ μεζλίοι 4) παρόντος καί τού 1 2 3 4

1) χ α λ ι μ ν α μ ά=όδηγίας. Περί αναβολής εκλογής αντιπροσώπου δια
ταγή τής υψηλής Πύλης άνακοινοΰται καί ανώτερα) III, 3.

2) Ταραχαί των χωρικών ΰποκινούμεναι υπό τής προπαγάνδας πιθανώς 
κατά τήν μεταφοράν τοΰ κ α ρ π ο ύ  (σιταριών), τοΰ συγκομισθέντος έναντι των 
αρχιερατικών δικαιωμάτων.

3) X ο ρ α τ ζ ή μ ι ο υ σ ι ο υ ρ θ ϋ  = Ό επί των φόρων στρατάρχης.
4) X ά ς μ ε ζ λ ι σ ί =  Ιδιαίτερον συμβούλιον παρά τφ Σουλτάνψ.
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ύψηλοτάΐου Σατραζάμ εφένδη μας. “Έτσι μέ έπληροφόρησεν ένας φ ί
λος θετικώς* ήμπορεΐ νά σέ γράψη εκτεταμένα καί ό άγιος Φιλιπ- 
πουπόλεως».

Ταφχα κε μένω για τά πάντα ώλλος πρόϋημος κε ήληκρηνής 
Δημητρήκα Μητζορα.

άρ. 4.

8βρίου 14, 1837, Κωνσταντινούπολις.
. . . Είδαν νά με λέγητε δτι εστείλατε προς τον δεσπότην μας 

μίαν αναφοράν ύ ιέρ τής ΙΙανιερότητάς του καί επειδή, ίσως το εμά- 
θατε, ή αλλαγή ι ) του Σαρατζάμ εφένδη μας καί έγεινε πάλιν ό Ρεσίτ 
πασσάς εφένδη μας, καθώς κα! ό Ρετίχ πασάς εφένδη μας έγεινε πά
λιν χοπχανε 3) μονσιονροϋ, ομοίως καί ό Ριζά πασσάς εφένδη μας έγεινε 
οαρασκέρης Λ), έως σήμερον αυτά έγειναν, — [και] μένει νά όμίλήσω- 
μεν τον Γέροντα 4) δια την αναφοράν* διότι τά πράγματα τά βλέπω 
■θολωμένα παρά πολΰ. Κατά του Σμύρνης άρκεταί κραυγαί γίνον
ται δι3 αναφοράς καί υποπτεύομαι νά μην γένει καμμία πράξις, καθώς 
και πρωτύτερα σάς έγραψα* ϊσως το έμαθες δτι φέρνουν καί τον άγιον 
Βιδίνης καί πριν την άλλα/ήν αυτήν είχε γένει άπόφασις νά έλθουν 
δύο μεμονρηδες  δ) από την υψηλήν Πύλην εις τό Πατριαρχείων καί 
δύο έκ των Γερόντων καί δύο εκ των πρωτίστων λαϊκών παρόντος τού 
Παναγιωτάτου ημών νά θεωρηθούν αυτές αί κραυγές, όπου γίνονται 
κατά τών τριών αρχιερέων Τυρνόβου, Φιλιππουπόλεως καί Βιδίνης. 
Δέν ήξευρω τόρα αυτή ή άπόφασις θά ένεργηθή ή όχι. Καθώς γνωρί- 
ρίζεις τήν Κωνσταντινούπολιν, άλλα άπο βραδύς κοί άλλα ξημερώνουν 
τά τών αρχιερέων ό άγιος θεός δμως νά πολυετή τον βασιλέα μας 
σουλτάν Άπτούλ Μετζίτ εφένδη μας, δστις καί αγαπάει τήν ήσυχίαν 
τού λαού του . . . .  —Ό καλώτατος Χασάν πασσάς εφένδη μας στοχά- 1 2 3 4 5

1) Περί τής άντικαταστάσεως τών μνημονευόμενων υπουργών, έν οΐς καί 
ή τοΰ Σαρατζάμ Μουσταφα πασσα, τοΰ πατρός τοΰ έν Φιλιππουπόλει διοικητοϋ 
Χασοάν πασσα, γίνεται μνεία καί ανώτερο», III, άρ. 6.

2 )  τ ο π χ α ν έ  μ ο υ σ ι ο υ ρ ο  ΰ=υπουργός τοΰ Πυροβολικού ή Στρα
τάρχης τοΰ Πυροβολικού.

3 )  σ α ρ α σ κ έ ρ η  ς=ύπουργός επί τών στρατιωτικών.
4) εννοεί τόν Πατριάρχην.
5) μ ε μ ο ύ ρ η ς=άρμόδιος, υπάλληλος,



ζομαι νά ελυπήθηκε κομμάτι Α), μά τι νά γένη, χήν υγείαν χους νά έ 
χουν καί ελπίζω διά πολύν καιρόν νά καθι,ση εις την Φιλιπποΰπολιν 
μπο ϊλ ιτζ ΐ  μακσονς  νά είτα κληρινή γ ιοπάριμ  a).

Ταφτα κε μενο ολος προϋ-ημος κε ηληκρηνής Λημητρηκα μήτζορα.

Ύ . Γ. Οί κύριοι 3) βέβαια -θά παρακινήσουν ανθρώπους τώρα εκ 
νέου νά δώσουν άρζοχάλι, καθώς καί προ ημερών είχαν δώσει κιουρ- 
τζήδες 4)-άμπατζήδες· Φιλιππουπολίται είναι πολλοί εις την Κωνσταν- 
τινοΰπολιν καί πλέον ούτε τοϋ θέλοντος ούτε τοϋ τρέχοντος, ειμή του 
θεοΰ εύδοκοϋντος °). Πολύ φρόνιμα καί καλά τούς άπήντησεν ό έκλα 
μπρότατος Χασσάν πασσάς εφένδη μας τούς χωργιάτας, καθώς γρά
φετε.

Ά ριθ . 5

8βρίου 27. 1857, Κιουτσούκ-κιοϊ
. . . .  Διά την αναφοράν υπέρ της διαγωγής τοϋ αγίου Φίλιππου 

πόλεως ήλθε καί έγινε πολύ καλά, δπου την έστειλατε και έβγάλαμεν 
δυο-τρεις κόπιες εις τό Τουρκικόν, διά νά τάς δώσωμεν εις μέρη και 
το κατολικόν 1 2 3 4 5 6) νά στέκηται εις τάς χεΐράς του διά χρείας τυχούσης.— 
Πληροφορούμαι δτι αύτοΰ εις την Φιλιππούπολιν δύο-τρεΐς πόλΐται 
λέγουν δτι μόνον διά τον δεσπότην γράφονται αναφορές καί επειδή ό
λοι μας άγαποϋμεν την δμόνοιαν καί αγάπην, καλόν είναι νά γραφή 
μία αναφορά προς τον Παναγιιότατον ημών. Ούτως παρακαλοϋμεν την 
τοϋ Χριστού μεγάλην Εκκλησίαν, όπως φωνάξητε τον τάδε καί τον 
τάδε εις τήν Σύνοδον νά τούς άγαπήσητε μέ τον καλόν αρχιερέα μας 
καί νά σηκωθοΰν νά έλθουν εις Φιλιπούπολιν μαζί μέ τόν αρχιερέα 
μας καί θέλετε μάς υποχρεώσει Ή  ευγένεια σας τζελεμπή Μιχαλάκι 
γνωρίζεις, πώς νά γραφή ή αναφορά καί μέ πρώτον νά τήν στείλητε 
διότι τά πράγματα τά βλέπω συγκεχυμένα, καθότι φέρνουν καί τόν ά'
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1) ένεκα τής παύσειος τοϋ πατρός του.
2) Λ. Τ. μποϊ.λετζέ=οϋτως έχουσί || μακσοΰς έτεκλερινή ίοπέριμ—ιδιαιτέ

ρως άσπάζομαι τήν άκραν τοϋ ενδύματος του. ’Εκφράσεις συνειθιζόμεναι με
ταξύ των Τούρκων.

3) οί αντίπαλοι, ή τριανδρία.
4) βιοτέχναι γυυναρά5ες.
5) δηλ. των κατωτάτων κοινωνικών στρωμάτων. Βούλγαροι αγόμενοι καί 

φερόμενοι υπό τής τριανδρίας και τοϋ Ταψιλέστα.
6) τό πρωτότυπον.
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γιον Σμύρνης μαζΰ μέ τον επίσκοπόν του, ως πληροφορούμαι. Διά τού
το είναι ανάγκη νά έλθη μέ πρώτον ή άνωθεν άναφορά χ) . . . .

Ταφχα κε μενο ωλλος τΐρο’&ημος, κε ηλήκρηνής Δημητρηκα μηζζορα.

Ά ριθ. 6.

8βρίυυ 30.1857. Κιουτσούκ γένι χάνι τής Κωνσταντινουπόλεως.

. . . .  Ά φοΰ κατέβηκα λοιπόν εις την Κωνσταντινοΰπολιν και αν
τάμωσα τον σεβαστόν αρχιερέα Φιλιππουπόλεως καθώς και τον γέ
ροντα Ήρακλείας, επληροφορήθηκα δτι ό άγιος Σμύρνης αθωώθηκε 
μέ τό νά μη ήτο πολιτικόν 1 2) καί διά προσταγής έγραψε τό Πατριαρ- 
χεΐον νά μένη πάλιν εις την επαρχίαν του. ’Άμποτες νά έβγαινε καί 
διά τον ίδικόν μας καμμία τοιαυτη προσταγή. Οι κύριοι όμως ποτέ 
δέν ήσυχάζουν. ’Ίσως τό εμάθατε δτι ήλθε καί ό κύριος Ράνος από 
την Άδριανουπολιν 3). Οί φιλήσυχοι πολΐται τά έκαμον δλα τακτικά 
καθώς καί ημείς δσον ήμπορέσαμεν. Τά περισσότερα ίσως τά γράφει 
δ άγιος Φιλιππουπόλεως.

Ταφχα κε μενο ωλλος πρό·&ημος κε ηληκρηνής φίλος Δημηχρήκα 
μηχζορα.

’ Αριθ. 7

9βρίου 27. 1857. Κωνσταντινοΰπολις.
............ Ειδον νά μέ γράφητε περί τοΰ αγίου πρώην Φιλιππουπό-

λεως4 5). Ή μεΐς δΡ αυτά δλα σάς έγράψαμεν καί. δτι οί. κύριοι δ) δέν ηυ- 
χαριστήθησαν εις αυτό' μά τί νά γείνη ; Διά δέ δτι οι έξετασταί πολ
λά εμπερδεΰματα ηΰραν εις τον λογαριασμόν τοΰ σινδουκίου 6) καί δτι 
Ιπήραν δλα τά κατάστιχα τοΰ βοναγημ  (;) 7)‘ [δΡ] αυτά δλα έκοινολο-

1) “Ίδε καί τήν προς Ταψιλέσταν πρότασιν τοΰ αρχιδιακόνου ’Ιγνατίου 
περί μεσολαβήσεως προς συνδιαλλαγήν. ’Ανωτέρω, III. άρ. 5.

2) Αΐ πράξιις δηλ. δι’ άς κατηγορεϊτο δέν έστρέφοντο κατά τής πολιτείας, 
τοΰ Τουρκικοΰ κράτους.

3) "Ιδε ανωτέρω ΙΤΙ, άρ. 5.
4) δηλ. τοΰ Χρύσανθού, Σμύρνης ήδη
5) Οι κατήγοροι — ή τριανδρία. ’Ίδε καί ανωτέρω III, άρ. 3.
6 ) σ ι ν  δ ο ύ κ ι ο ν  =  κιβο>τιον, ταμεΐον.
7 )  β ο υ α γ ή μ  =  άνάγνωθι καγήμ=έπίτροπος, έφορος.
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γήθηκαν καί εδώ εις την Κωνσταντινοΰπολιν, καθότι χθες Τρίτην ή
μουν εις ενα μεγάλο υποκείμενο καί γίνονταν αυτή ή ομιλία καί ηύρα 
καιρόν νά τ«ς εΐπ'ο), ότι, όταν ήλθομεν εις τήν Άδριανοΰ μέ τον τότε 
Βαλήν [καί] εις διάστημα 25—30 ημερών, όπου διατρίψαμεν καί επι- 
στρέψαμεν εις τήν Φιλιππονπολιν 1), ήκολούθησαν έξοδα μαζί μέ τον 
πασσαν, καθώς καί ό μισθός τοΰ διορισμένου οανδικτάρη  a), έγειναν 
εως 29 χιλιάδες γρόσια, καί εις τήν Φιλιππούπολιν χριοτιάν μιλετίϊλ ιν  
μπιλ ιτ ιφάλκιν  1 2 3) τα έρριψαμεν, καθώς καί αί ποΰσουλαι 4) εις τυν κα- 
σαμπάν 5 6) καί εις τα χώρια είναι βουλλωμέναι από πέντε-εξι άτομα 
χριστιανών, επειδή καί οί ’Οθωμανοί δεν ενέχονταν εις αυτό. Τότε έ
νας έκ τών ευρισκομένων εκεί πασσάδων μέ λέγει,ότι τό Ιδικό σας ε ί
ναι ευκολον, κολάϊδι,ρ οιζ'ιν κιοί μέ αυτήν τήν λέξιν.—'Ο νυν άγιος 
Φιλιππουπόλεως °) ακόμη δέν ήλθεν από τήν Σμύρνην διά νά ύπο- 
γράψη τά γράμματα τής είδήσεως, τά δποϊα μετέφρασαν καί εις τό 
Βουλγαρικόν. Κε μενο ό)λλος προΰη/ιος κε ηληκρηνδς φηλος Αημητρη- 
κα μήτζορα.

Ά ριθ . 8
1858, Ιανουάριου 27. Κωνσταντινοΰπολις.

...................Ειδον νά μιέ γράφητε ότι τινές από τήν Σμύρνην γρά
φουν διά τον επίσκοπον Ερυθρών 7). Αυτό είναι τφ όντι, διότι ό νυν 
Σμύρνης φαίνεται ότι δέν τον θέλει. Ό  νυν Φιλιππουπόλεως, καθώς

1) 'Η κατά Ιανουάριον διαταγή τής 'Υψηλής Πύλης έπίσκεψις τοΰ Βαλή 
τής ’Αδριανουπόλεως Ισμαήλ Ρυχμή ιτασσά προς έξέλεγξιν καταχρήσεων τοΰ 
ταμίου τής διοικήσεως καί πρός άνάκρισιν τών μελών τής τριανδρίας ιός άντι- 
καθεστωτικών, άτινα συμπαρέλαβε μεθ" έαυτοΰ εις τήν έδραν του έπιστρέψας 
έπήνεγκε δα πάνας εις βάρος τής μητροπόλεως. ("Ιδε, Τ σ ο υ κ α λ ά ,  Γ. 
ενθ ' άνωτ. σελ. 46).

2 )  σ α ν δ ι κ τ ά  ρ η ς =  ταμίας.
3) =Έ κ συμφώνου μέ τήν χριστιανικήν εθνότητα.
4) π ο ύ σ ο υ λ α = συναλλαγματική.
6) κ α σ α μ π ά ς = πολιτεία πόλις.
6) Παΐσιος, πρ. Σμύρνης.
7) ’Άνθιμος, αρχιδιάκονος άλλοτε τι ϋ Νικηφόρου έξωσθείς τφ 1827 από 

τής Φιλιππουπόλεως ώς εχων αθεμίτους σχέσεις μετά τής συζύγου Θεοπής τοΰ 
εμπόρου Γ. Σαμαρά, δι’ δν καί άσεμνον άσματα ν συνετέθη ρθόμενον πρός δια- 
κωμφδησιν εις τάς συναναστροφάς. (”Ρ ε  Άρχειον κτλ. τόμ. Α'. Κ. Μ υ ρ τ. 
Ά  π ο σ τ ο λ ί δ ο υ, Τραγούδια τών Φιλιππουπολιτών κατά τόν 19ον αιώ
να, σελ. 225 κέξής).
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λέγει καί μάς υπόσχεται, δεν τον φέρνει δι,’ αυτόν τον σκοπόν, μάλι
στα μεγάλην ύπόσχεσιν μάς δίδει δτι ό άγιος Λεύκη; τοΰ είναι πολλά 
αναγκαίος διά νά περιφέρηται εις τάς κωμοπόλεις καί εις τούς καζά- 
δες, προ πάντων εις τό τεΰρι Χ) καί ό άλλος νά καθίση εις τήν μητοό- 
πολιν. Μάλιστα καί ό ίδιος καταγίνεται τώρα νά μάθη την λειτουργίαν 
Βουλγαρικήν, όπως εις τάς κωμοπόλεις καί καζάδες ευχαρίστηση τούς 
χριστιανούς 9). Ταύτα καί άλλα περισσότερα μάς υπόσχεται, καθώς 
καί διά τά καθεστώτα τής πολιτείας μας καί των εκκλησιών, όπως ήτο 
έξ αρχής νά φυλαχθούν καί εις τό εξής καί τούτο είναι εις τάς χεΐ- 
ρας τών πολλών καί τών ενοριτών. Διάβασε τήν εφημερίδα των είκοσι 
μία τού τρέχοντος καί θά ίδής τής Άδριανουπόλεως, όπου εις όλην τήν 
πολιτείαν Βουλγαρικά δεν εδιάβαζαν εις καμμίαν εκκλησίαν καί έστειλαν 
καί από τά δύο μέρη δύο αναφοράς εις τήν μεγάλην Έκκλησίσν μετά 
τον μαραζαν  1 2 3), όπου έγεινε καί ούτως ή Εκκλησία τούς εστειλε μίαν 
Ιπιστολήν νά διαβάσουν μόνον εις τον Κερισχανά 4 5) από τό ενα μέρος 
γραικικά καί από τό άλλο μέρος βουλγαρικά, δεν είξεύρω όμως εκεί τί 
άπέγινεν. ‘Ημείς δόξα σοι ώ θεός εις τήν πολιτείαν μας εχομεν δύο 
Βουλγαρικός εκκλησίας δ) καί με φαίνεται ότι δεν είναι καμμία ανάγκη 
νά διαβάσουν καί αλλού. Καί τούτο στέκεται όλως διόλου εις τήν διά- 
θεσιν τών φιλήσυχων πολιτών καί. ενοριτών καί δέν σε γράφω περισ
σότερον περί τούτο, διότι είσαι αρκετός . . . .  Ταφτα κε μετά πο&ον 
ερωτώ γηά την ηγείαν σας η με  δλλως προ'δημος κε ηληχρηνΎ\ς Αημη- 
τρηκα μητζορα.

‘Υ Γ.—Σήμερον αναχωρεί καί ό σεβασμιώτατος άγιος Σμτίρνης 
διά τήν επαρχίαν του* καταλυπήθηκα, μά τί νά γείνη ; από τά πα
τριαρχικά τά γράματα βλέπετε τί λέγουν ότι αντο'&ελητως.

1) ΐ  ε ϋ ρ ι d ε ΰ ρ ι =  περιοδεία.
2) Πλήν της Φιλιππουπόλεως, Στενιμάχου καί κωμών τινών επί τής Ρο

δόπης ελληνικών, οπού ή λειτουργία έτελεΐτο ελληνιστί, ώς καί εν τω Χάσκιοϊ 
Περιστερά καί Παζαρτζικίω, πανταχοϋ άλλαχοΰ τής επαρχίας, επειδή οί Χρι
στιανοί ήσαν Βούλγαροι, έτελειτο αυτί) σλαυιστί, ομοίως καί. έν τοΐς δυσί τής 
Φιλιππουπόλεως προαστείοις. 'Επομένως ό μητροπολίττ^ς Φιλιππουπόλεως έδει 
να ίερουργή πρός ευχαρίστησιν τοΰ Βουλγαρικού του ποιμνίου σλαυιστί.

3) μ α ρ α ζ ά ς—Μαφραξά—εκθεοις παραπόνοη·.
4) προάστειον πσρά τή αριστερή τοΰ Έβρου δχϋη, ένθα ώκουν Βούλγα

ροι μέτοικοι.
5) έν τοΐς προαστείοις Μαράς καί Καρσί-άκά.



Ά ριθ. 9.

1858 Ιουνίου 12 Ιίιουτσούκ-κιοϊ.
Έπροχθές μέ την οθωμανικήν πόσταν σάς εγράψαμεν ότι to 

γράμμα σας έδόθηκεν εις τον παναγιώτατον ημών, καθώς και εμείς 
τούς έπληροφορήσαμεν όλους τούς σεβαστούς γέροντας Α). Ά λλα έξα
φνα βλεπομεν ενα γράμμα μέ υπογραφήν τού ως αδελφού μας κυρίου 
Σάλτζου r) και Π. Κούρτοβιτζ- γράφουν προς τον Γέροντα άγιον Δέρ- 
κων, την οποίαν γραφήν τήν έστειλαν τήν άπερασμένην Δευτέραν και 
τήν Τετράδην ό Γέροντας Δέρκων τήν επαρουσίασεν εις τον παναγιώ
τατον ημών καί εις τούς Γερόντους. Τά γραφόμενά τους είναι παρά
πονα καί ζητούν άπάντησιν εις τήν αναφοράν, όπου προ καιρού έστει
λαν, τήν οποίαν γνωρίζετε* καί ενφ ήλπι.ζα κατά τά γραφόμενά σαςι 
καθό)ς καί είναι αληθινόν, ότι υπάρχει ησυχία εις τήν πολιτείαν ματ, 
άλλα βλέπετε από αυτού τί γράφουν καί οι'εδώ 1 2 3) δε ν ησυχάζουν πά
λιν νά ενοχλούν τό Πατριαρχεΐον ζητώντας επιστολήν καί δεν ήξεύρω, 
πού θά κατανχήσϊ). Τί θέλουν αυτοί οί άνθρωποι 4) δεν γνωρίζω. Ή  
ευγένεια σας μέ τήν καλήν φρόνησίν σας πασχίσατε όσον ήμπορεϊτε νά 
παύση αυτή ή διαφωνία, διότι βλέπετε οι περιστάσεις τού καιρού δεν 
τό συγχωρει. , . Ό  άγιος Φιλιππουπόλεως διατί δεν εβγήκεν εις τό
δεΰρι έως τώρα, ενώ είναι 6 καιρός ; άραγε υπάρχει κανένα Ιμπόδιον ; 
περί τούτου μέ έρώτησαν καί οΐ σεβαστοί Γέροντες καί γράψατε μας 
σάς παρακαλώ,

κε μενο ωλλος προϋημος κε ηληκρηνης Δημητρηκα μήτζορα.
Έ ν Ά θήναις εν μηνί Τουνίφ 1841

t  Κ. ΜΥΡΤΙΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛ1ΔΜΣ
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1) εννοεί, τούς Συνοδικούς.
2) ό τε Βέης και ό Μήΐζορας συνεδέοντο ατενώς μετά τού Σάλτζου ένεκα 

ιών εμπορικών έπιχειρήσειόν των.
3) οί περί τον Γεωργάκιν Στογιάννοβιτς, δστις μετά τού Μήτζορα έξελέγη 

εκπρόσωπος τής επαρχίας πληρεξούσιος διά τήν Ί· Όνοσυοέλευσιν. (’Ίδε, Κώδιξ 
Νικηφόρου, ένθα ανωτέρω, τόμ- ΙΒ', σεΛ. 119.

4) "Ηθελον τήν Βουλγαροποίησιν τής ‘Ελληνικής Κοινότητος τής Φιλιπ- 
πουπόλεως διά τής εισαγωγής τής Σλαυικής γλώσσης είς τάς εκκλησίας. ("Ιδε 
Κώδιξ Νικηφόρου, ένθα ανωτέρω, τόμ. 1ΣΤ', εγγρ. 26 καί τήν σημείωσιν σελ. 
50—63).



ΤΟ ΣΑΜΜΑΚΟΒΙ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΤΟΥ0

Τό Σαμμακόβι (μερικοί τό ελεγαν καί Σαμμάκοβο η Σι/μμακό- 
βιον) κειται εις τρίωρον άποστασιν Δυτ. τής Θυνι,ακής παραλίας καί 
εξάωρον βορειανατολικώς τής Βιζΰης εις μίαν υψηλήν κορυφήν τοΰ μι
κρού Αί'μου καί δυο παραποτάμιων τοΰ εις τον Εΰξεινον έκβάλλοντος 
Θολοΰ ποταμού. Οι Τούρκοι το ώνόμαζον συνήθως Σαμμακόβ καί 
ενίοτε Κιουτσοΰκ (Μικρό) Σαμμακόβ προς αντιδιαστολήν τοΰ εν Βουλ
γαρία Σαμμακοβίου. Τφ 1914 τό Σαμμακόβι το όποιον εως τότε ήτο 
δήμος (μουδιρλίκι) εγινεν ύποδιοίκησις (καϊμακαμλίκι) καί οί Τούρκοι 
τφ μετωνόμασαν Ντεμίρκιοϊ (Σιδηρεχωρι). Τελευταίος μουδίρης είς τά 
1908 ήτο ό Ευστάθιος Λασκαρίδης. Κατά την Ελληνικήν κατοχήν με- 
τωνομάσθη Σιδεροχώοιον. Οί κάτοικοι ελέγοντο Σαμμακοβιανοί, τουρ
κιστί Σαμμάκοβληδες. Κατά τον Σάββαν Λαχίδην 1 2 3 *) (?46 π. ε.) έξ οΰ 
άρυόμεθα καί τάς πλείστας των πληροφοριών εκτίσθη κατά τον Ιδον 
αιώνα μ. X. ?), ώνομάσθη δέ Σαμμακόβι έκ τών πέριξ κτισθέντων 
ααμμακοβίων  ήτοι εργαστηρίων έν οις εσφυρηλάτουν τον ακάθαρτον 
σίδηρον τών ε!ς τήν περιοχήν μεταλλείων άμμοσιδήρων διά παμ μεγε
θών άμμόνων κινούμενων δι5 ϋδατος. Κατά τινα παράδοσιν πρώτοι 
οϊκισταί ήσαν Σέρβοι μεταλλουργοί ελθόντες εις τήν παρά τήν Θυνιά- 
δα ακτήν κωμόπολιν 'Άγιον ΓΤαΰλον άναζητοΰντε; τά αρχαία μεταλ
λεία καί μετοικήσαντες άργότερον εις Σαμμακόβι. Οΰτοι άνέλαβον τήν

1) ΙΊρβλ. προχείρως Ζ. ’Έθιμα Σαμμακοβίου είς «Θρακικά» τόμ. 13 σελ. 
386—393, «Διάφορα Λαογραφικά Σαμακοβίου> Αΰτ. τόμ. 1δ σελ. 322—331, τομ· 
16, σελ. 311—324 καί τόμ. 17 σελ. 188—221.—Δημ. Πετροπούλου Λαογρα- 
φικά Σαμοκοβίου» εις «Άρχεΐον Θρ. Λαογραφικοΰ καί Γλωσ. Θησαυροϋ» τόμ. 7 
σελ. 145—223.

2) Ιστορία Βιζΰης καί Μήδειας 1899 σελ. 140, Βιογραφίαν του ΐδε είς 15ον 
τόμ. «Θρακικών» σ. 411.

3) Κατά τινας λείψανα Βυζαντινής πόλεως υπάρχουν είς to περιψ λέγεται
ότι οί κάτοικοι Σαμμακοβίου κατέφυγον εκεί έκ Κωνσταντινουπόλεως μετά τήν
άλωσιν.
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εκμετάλλευσιν του εν αφθονία ευρισκομένου αμμοσιδήρου καθ’ δλον τό 
μήκος προς τάς πηγάς του Θολοΰ ποταμού. Τό Σαμμακόβι προήχθη 
ταχέως από τά μεταλλεία τά όποια κατεΐχον οί ευποροΰντες εχοντες 
υπό τήν ιδιοκτησίαν των τά σαμμακόβια καί βίγνας ’) και έργάτας υπο- 
χρειυμένους νά έργάζωνται προς εξαγωγήν αμμοσιδήρου 3) καί εις τά 
μεταλλουργεία. 'Ως εκ τής εύρείας καταναλώσεως τοΰ σιδήρου οί Σαμ- 
μακοβιανοΐ άπελάμβανον ικανά κέρδη καί βαθμηδόν εβελτίωνον τήν 
παραγωγήν καί συνετέλουν εις τήν προαγωγήν του Σαμμακοβίου. 'Ως 
εκ τοΰτου πλεΐστοι εκ των πέριξ καί ιδία έκ Σκοπού καί Εύκαρΰου κα- 
τέφευγον εις Σαμμακόβι προφυλασσόμενοι συγχρόνως από τάς συνε
χείς έπιδρομάς των Κιρτζαλήδων. Οί Σαμμακοβΐται άπήλαυον πλήρους 
ασυδοσίας καί προστασίας εις τήν εκμετάλλευσιν τοΰ σιδήρου. Περί 
τάς άρχάς τοΰ ΙΘ' αϊώνος ή Τουρκική κυβέρνησις επέβαλε εις τούς 
ίδιοκτήτας των σιδηρωρτ'χείων ινα ώρισμένον ποσόν χυτοσιδήρου πα- 
ραδίδουσι κατ’ έτος εις τά έν Έπταπυργίφ τής Κωνσταντινουπόλεως 
Κυβερνητικά εργοστάσια επί ορισμένη τιμή. Τό άντίτιμον των παραδιδο- 
μένου σιδήρου έλάμβανον μεταβαίνοντες εις Κω.σταντινουπολιν τινές 
των ιδιοκτητών καί τινές επί διαφόροις προφάσεσι κατεχρώντο αυτό. 
Οί ίδιοκτήται των σιδηρωρυχείων άπελάμβανον μεγίστης τιμής καί 1 2

Τό Σαμμακόβι καί τά μεταλλεία του

1) Βίγναι κατά τον Λακίδην ώνόμαζον τάς κατά τήν εκμετάλλευσιν άπαν- 
τώσας φλέβας των μετάλλων κσί κυρίως τάς καμίνους έν αίς έ'θετον άνάλογον 
ποσόν ξυλανθράκων καί άμμυσιδήρων κατά σειράν, όπερ άναλυόμενον διά σφο
δρού πυρός άπετέλει τήν π ο χ ω ν ι ά ν  οΰσαν μίγμα ξυλανθράκων καί άμμο- 
σιδήρων, έχουσαν βάρος 80-^150 όκ. ήν έσφυρυλάτουν έν τοΐς σαμμακοβιοις καί 
έπεξεργάζοντο εις καθαρόν σίδηρον.

Κατά τόν Καλογιαννίδην β:.γνες ήσαν φράγματα άπό κλαδιά πλεγμένα. 
Λέγει συγχρόνω. δτι οί ουνάζοντες τήν άμμον έποόλουν εις τά ό δ ζ ά κ ια  (Λ. 
Τ. εργοστάσια ή μάλλον κάμινοι σιδήρου) προς μισό μ π ε σ λ ή κ ι (Λ. Τ. κυ
ρίως πεντάρι. Ουτω έλέγοντο τά πεντάγροσα) τόν σάκκον.

2) άιά τήν εξαγωγήν τού άμμοσιδήραυ άπό τό μετάλλευμα περιοδριζον τά
ΰδατα των ποταμίων είς δεξαμενάς χωρηπκότητος 500 τόν. περίπου είς ά οόδή- 
γουν αυτά δι’αΰλακίων βαθέων, έξ οπής δέ όρμητικώς τό ΰδωρ έρρεεν έπί . των 
παρακειμέντον αγρών έν οΐς έργάται διά σκαπανών έφρόντιζον όπως παρασύρε- 
ται τό άμμοσιδηροϋχον άνω στρώμα τών αγρών.Καί ό μεν άμμοσίδηροε ώς βα
ρύτερος κατεκάθητο είς τά είς άπόστασιν τινά ευρισκόμενα έκ σανίδων περι^ 
φράγματα, τά δέ άλλα χώματα συμπαρεσύροντο μετά τών ύδάτων, οΰχί δέ σπα- 
νίως άπηντάτο είς τά χωράφια φλέψ άφθονου αμμοσιδήρου. Κατά τόν Καλο- 
γιάννίδην είς τά νερά έψάρευον καί π έ σ τ ρ ο υ β ε ς  (πέστροφες) τά γνωστά 
■ψάρια τά όποια ευχαριστούν to ιδιαιτέρως οί κάτοικοι νά . παραθέτουν είς τό 
γεύμα τών φιλοξενούμενων. ,ν · -f



ΰπολήψεως είς τάς επισήμους έν Κων]πόλει άρχάς- λέγεται δτι έγίνοντο 
έλευθέρως δεκτοί παρά του Μ. Βεζΰρου, δσιις εύμενώς έςετέλει πάσαν 
αυτών αΐτησιν καί ετιμώρει πάντα παρεμβάλλοντα προσκόμματα είς 
την έκμετάλλευσιν.

Ό  μακαρίτης Σάββας Καλογιαννίδης αναφέρει «δτι από τά με
ταλλεία άπέζουν οί κάτοικοι δλης τής περιφερείας καί πολύς πλούτος 
είσέρρεεν ιδίως είς Σαμμακόβι τό όποιον είχε πολλούς πλουσίους. Ot 
έργάται, λέγει, εφερον ιδιαιτέραν ενδυμασίαν καί δταν οι βαθμούχοι 
των μετέβρινον είς Κων]κολιν έχαιρετώντο, ως οί αξιωματικοί τού 
στρατού, από τούς αστυνομικούς σταθμούς. ’Αναφέρει δτι άρχικώς τό 
Σαμμακόβι ήτο κτισμένον πλησίον τού Μουριάτου ποταμού είς δια- 
σταύρωσιν δρόμου καί ήτο έκτεθειμένον εις έπιδρομάς κλεπτών ή επι
δρομέων ώς οι Κίρτζαληδες, οί Γιουρούκιδες, οί Τζερκέζηδες. καί έν 
περιπτώσει έπιστρατεύσεως από τούς Βασιβουζούκος, οι όποιοι έξετρέ- 
ποντο είς βιαιοπραγίας ώστε οί κάτοικοι ήναγκάζοντο έν καιρφ πολέ
μου νά φυγαδεύουν τάς γυναίκας των καί τά παιδια των είς κρυψώνες 
είς τά βουνά. 'Ως εκ τούτων μετέφεραν τό χωρίον είς την θέσιν δπου 
εύρίσκετο τελευταίως. 'Ομοίως τάς εικόνας από τον Μουρτάτην μετέ
φεραν είς την Εκκλησίαν τών ‘Αγίων Θεοδώρων. Αί μεγάλαι εικόνες 
τού τέμπλου ήσαν άργυροκάλυπτες καί διά νά τάς προφυλάσσουν από 
τάς κλοπάς τάς εκρυπτον είς τάς οικίας τών προκρίτων όπόθεν τάς 
μετέφερον μόνον κατά τάς μεγάλας εορτάς* τάς άλλας ημέρας ειχον 
άλλες εικόνες τών οποίων μόνον τό στεφάνι καί τά χέρια ήσαν άση- 
μέηια. Ή  Παναγία ή Μουρτατιανή ήτο ιδιαιτέρου, πλούτου καί τέ
χνης*.

Τά όδζάκια άπεΐχον ήμίσειαν ώραν από τό χωρίον προς τον δρό
μον τής Θυνιάδος. Κατά τό 1810 ή Κυβύρνησις άπέστειλε εις Σαμμα- 
μακόβι προς διοίκησιν τής επαρχίας καί τών μεταλλείων τον Χα
τζή Γιουσούφ πασάν δστις καί κατεσκεύασεν ειδικόν χυτοσιδηρειον Κυ
βερνητικόν τό Μάβρ όδζά Καρχανέ  ένθα κατεσκευάζοντο καί σφαΐραι 
τηλεβόλων. ’Ακολούθως ήμίσειαν ώραν Ά νατ. τού Σαμμακοβίου εντός 
περιρρύτου κοιλάδος καί είς θέσιν προσφορωτάτην 'ίδρυσε έντελέστερον 
έργοστάσιον «Μπουγιονκ οδζάκ»  καί «Δονκιονμ χάνε» (Λ. Τ. =Χυτή- 1

Τό Σαμμακόβι καί τά μεταλλεία too

1) ‘Ο Σάββας Δημητρίου Καλογιαννίδης έγεννή-θη τφ 1879 είς Σαμμακόβι 
και έγκατεστάθη από μικράν ήλικίαν μετά τών γονέων του είς Κωνσ]πολιν. 
Μετά τον άποφοίτησίν του έκ τοΰ Ζωγραφείου επεδόΰη είς τό έμπόριον. Μετά 
τόν παγκόσμιον πόλεμον έγκατεστάθη -ένιαϋθα δπου καί άπέθανε τή 2 Δεκεμ
βρίου 1942 μετά πολυετή άσϋένειαν.
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ριον) κληθέν. Ά φήκεν δμο)ς ελευθέραν την υπό των Σαμμακοβιτστών 
εκμετάλλευσήν τοΰ σιδήρου του οποίου ή κατανάλωσις συνεχώς ηύξα- 
νε. Τφ 1830 τήν διεύθυνσιν των εργοστασίων άνέλαβε ό Ταχήρ πασάς, 
άνήρ νοήμων καί δραστήριος δστις άνοικοδόμησεν εντελέστερα τά χυ- 
τοσιδηρεΐα, κτίσας μεγαλοπρεπήώς έξοχικόν μέγαρον μετά τεμένους. ’Έ 
λαβε συγχρόνως υπό τήν κατοχήν τής Κυβερνήσεως πάντα τά σιδηρω
ρυχεία των Σαμμακοβιτών, ών μερικά κατηδάφισε καί άλλα έχρησιμο- 
ποίησεν, άπαγορεύσας τήν παρ’ ιδιωτών έκμετάλλευσιν καί πώλησιν του 
σιδήρου. Διετήρει δ Ταχήρ πασάς τέσσαρα σαμμακόβια προς κατα
σκευήν σφυρήλατου σίδηρου μέ δυο καμίνους βίγνας έκαστον. ΕΙς 
έκαστον έξ αυτών κατηναλίσκετο έτησίως 100—200 χιλ. δκ. ξυ
λανθράκων καί 1—2 χιλ. κοίλα άμμοσιδήρου' επλήρωνεν εις τούς εργά- 
τας διά τον άμμοσίδηρον 6—8 γρ. τό κοιλόν ι ) ύπολογιζόμενον εις 80 
όκάδας καί 6 — 8 γρ. τάς εκατόν όκάδας ξυλανθράκων.

Έξήγαγεν έ'καστον σαμμακόβιον υπέρ τάς 40 χιλ. δκ. σιδήρου. Εις 
άλλα τρία χυτοσιδηρεία κατηναλίσκετο ίσον ποσόν ξυλανθράκων καί 
άμμοσιδήρου Τό μέγα έργοστάσιον έκ τής εξαγωγής χυτοσιδήρου κατε- 
σκεΰαζε καί σφαίρας τηλεβόλων άπήτει δε έτησίως 700—800 χιλ. δκ. 
ξυλανθράκων καί άνάλογον ποσόν σιδήρου. Ό Ταχήρ πασάς ύπερασπί- 
σθη τούς καταπιεζομένους έργάτας, προσλαβών άπαντας εις τήν υπη
ρεσίαν των σιδηρωρυχείων καί μισθοδοτών έπαρκώς αυτούς* άπηγό- 
ρευσε πάσαν γεωργικήν ή άλλην εργασίαν. Επιτηδείους τινάς εργά- 
τας άπέστειλε δΤ εξόδων τού κράτους εις ’Αγγλίαν, δπου είργάσθησαν 
επί τινα έτη εις σιδηρωρυχεία καί κατά τήν επιστροφήν των τούς 
προσελάμβανε προς εφαρμογήν τών εκεί συστημάτων. Ή  κτηνοτροφία 
άφέθη ελεύθερα άπαλλαγείσα παντός φόρου ίνα  οί έργάται αγοράζουν 
εύάηνά τά άναγκαιούντα αυτούς δι5 ενδυμασίας έρια. "Ενεκα τής ασυ
δοσίας τών κτηνοτροφών εις την περιφέρειαν Σαμμακοβίου, πολλοί 
Βούλγαροι εκ τής γειτονικής επαρχίας Τυρνόβου μετψκησαν εκεί.

Κατόπιν τών μέτρων τούτων τού Ταχήρ πασά οί πρόκριτοι Σαμ- 
μακοβίου μετοίκησαν εις Κων)πολιν καί Ρουμανίαν. *0 Ταχήρ διώκει 
καί άπάσας τάς από τού Αίμονίου ακρωτηρίου μέχρι τού Βοσπόρου 
παραλίους επαρχίας, οί κάτοικοι τών οποίων ΰπεχρεούντο νά μεταφέ- 
ρωσιν εις Σαμμακόβι τά δέκατα τών γεννημάτων αυτών πρός διατρο
φήν τών εργατών. Έπλήρωνον δέ καί άλλον φόρον, γκιονλε παραοη  
(Λ. Τ. χρήμα σφαιρών) πρός μεταφοράν τών σφαιρών εις τό επίνειον 1

1) Μέτρον χωρητικότητος.
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τοΰ Σαμμακοβίου Νιάδα. Έ πί Ταχήο ή ακμή τοΰ Σαμμακοβίου ήτο 
μεγίστη αλλά δυστυχώς δλι,γοχρόνιος. Μετά τον Ταχήρ τό 1840 άνετέ- 
•θη ή διετίθυνσις των μεταλλείων καί εργοστασίων εις τον εκ Βιζΰης 
πρόκριτον Άχμέτ Τζεμήλογλου καί ακολούθως εις τον υιόν του Φε 
ράτ βέη. Κατόπιν κατηργηθη τό υπό τοΰ διευθυντοΰ τοΰ εργοστασίου 
δικαίωμα τής διοικήσει»; των πέριξ επαρχιών, άνατεθείσης αυτής εις 
τήν τότε συσταθεΐσαν ύποδιοίκήσιν (καϊμακαμλίκι) Βιζΰης. Όί διευθυν- 
ταί οΰτοι Αντικαθίσταντο συνεχώς καί ει εκ α τώ ν μικρότατων πα
ραπόνων τών εργατών, ώς έκ τούτου δεν είχον τήν δραστηριότητα τών 
προκατόχων αυτών καί πλεΐσται καταχρήσεις τών υπαλλήλων εγίνοντο.

Ή  εύτελεστέρα τιμή εις ήν προσεφέρετο εξ ά'λλων κρατών ό σίδη
ρος, επέφερε τήν παΰσιν τής λειτουργίας όλων τών σιδηρωρυχείων τοΰ 
κράτους καί κατά τό 1860 έλειτοΰργει μόνον τό τοΰ Σαμμακοβίου 
κλονιζόμενον, δτε διά τής ύποστηριξεως τοΰ γέροντος Χαλήλ πασά, 
νουνεχοΰς καί ευνοούμενου υπό τοΰ Σουλτάνου άπεφασίσθη νά έφαρ- 
μόσωσιν εις αυτό τά τελευταία ευρωπαϊκά συστήματα ΐνα  καταστή 
εφάμιλλόν μετά τών τοΰ Εξωτερικού. Προς τούτο προσέλαβον έξ "Αγ
γλίας δυο ειδικούς και ετοποθέτησαν προμηθευθέντες δι' άδράς δαπά- 
πης τά κατάλληλα μηχανήματα. Έξήχθη σίδηρος καλλίστης ποιότητος 
καί έγένετο σκέψις δπως μεταφερθώσιν εις Σαμμακόβι τά μηχανήμα
τα τοΰ εν Έπταπυργίφ εργοστασίου. Τά σχέδια όμως ταΰτα έναυάγη- 
σαν καί τά σιδηρωρυχεία έπαυσαν λειτουργοΰντα τφ 1875 ώς ασύμφο
ρα καί ά'χρηστα. Τά εργοστάσια κατά τον πόλεμον τοΰ 1878 εσυλήθη- 
σαν υπό τών περίοικων.

Ό αείμνηστος Γεώργιος Βιζυηνός προσεπάθησε κατά τά έτη 
1881 —1885 νά συστήση εταιρείαν προς εκμετάλλευσιν αυτών καί μετά 
μηχανικών "Αγγλων Γάλλων καί Ελλήνων μετέβη πολλάκις εις Σαμ
μακόβι. Ό ’Άγγλος Beutons Symons Ιξετάσας λεπτομερώς τήν θέ- 
σιν, έκτασιν, τά μέταλλα καί όλα τά σχετικά έξέδωκε φυλλάδιον έπι- 
γραφόμενον «Τά μεταλλεία μικρού Σαμμακοβίου» έν to περιγραφών 
αυτά σημειοι τά εγχώρια ονόματα τών διαφόρων μερών, προϋπολογί
ζουν τάς άπαιτουμένας δαπάνας προς εκμετάλλευσιν επισυνάπτουν καί 
τοπογραφικόν χάρτην. Ταΰτα κατά τον Λακίδην* ό Γ. Βαλέττας’) 
γράφει δτι «δ Βιζυηνός τφ 1886 μετέβη μέ ειδικόν εις Σαμμακόβι καί 
τον Σεπτέμβριον επιστρέφει έφωδιασμένος μέ δγκωδεστάτην εις τήν 1

1) «βρακικά», τόμος Η', σελ. 257.
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Γερμανικήν μελέτην καί δτι κατά τον Κουρτίδην υπέγραψε σΰμβασιν 
μ έ ’Αγγλικήν εταιρείαν.

Την μελέτην του Βιζυηνοΰ έχει τό Θρακικόν κέντρον. Επιγράφε
ται «Die Eisenmine von Klein-Samakow» ■) εινε διεξοδική, συστη
ματική καί εξαντλητική για τό μεταλλείο γραμμένη στα γερμανικά από 
τον ι'διο ποιητή, οέ τεφτέρι χοντρό καί μικρό 17,5Χ 11,3 από χαρτί 
κοινό χαρακωμένο μέ δέσιμο μουσαμαδένιο μαύρο. Τό πρώτο χαρτόνι 
καί τό παράφυλο από τή χρήση ξέπεσε καί έτσι δεν έχει προμετωπίδα, 
ονομα ή χρονολογία. Φύλλα γραμμένα 130. Τ ’ άρχισε για τή Γερμανι
κή μελέτη στα 188ΰ».

Ό ’Αν. Κ. ΓΙ. Σταμούλης εις τάς χειρογράφους περί Θράκης ση
μειώσεις αναφέρει «τό σίδηρον τυϋ Σαμμακοβιοή επωλεϊτο εις τήν Θρά
κην [τά γράφει έν Σηλυβρία] κατά τό 1850—1800 εις ελάσματα 7—8 
δκ. καί έπροτι,μάτο τοΰ αγγλικού ώς πολύ μαλακόν μολονότι επωλεϊτο 
εις τιμήν άνω τή: διπλάσιάς».

Τέλος άναφέρομεν σημείωσιν τού Ζ. «πώς κατεσκευάζετο ό σφυ
ρήλατος σίδηρο,».

«Έρρίπτοντο άνω τών 3 χιλ. δκ. ξυλανθράκων εντός τοΰ φούρ
νου επίτηδες κατεσκευασμένου (τετραγώνου σχήματος έ>τός στρογγυλού) 
κτισμένου διπλού τού ενός πλησίον τοΰ άλλου, έρριπτον δέ καί άνάλο- 
γον ποσότητα άμμοσιδήρου. Μεγάλα φυσερά υπό μεγάλου σιδηρού 
στροφάλου κινούμενα δΓ ΰδατος άγκομαχούσαν τρομερά. Τό σφοδρόν 
πΰρ εντός τοΰ φούρνου έλλοιωνε τήν άμμο καί καθίστα αυτήν ρευστήν 
ώς ύδωρ. Κάτωθε ν έκαστου φούρνου εύρίσκοντο έργάται ειδικοί, κά
θιδροι εκ τής υπερβολικής ζέστης, γυμνοί ώς παλαισταί, χΰται δνομα- 
ζόμενοι, άναμένοντες τήν ρευστοποίησιν τοΰ σιδήρου εις τούς κρουνούς. 
’Άλλοι κατεγίνοντο εις εφαρμογήν διαφόρων σχημάτων (καλούπια) τά 
όποια ετοίμαζον διαταγή τοΰ διευθύνοντος Βέη ήτοι σφαίρας τηλεβό
λων (κιουλέδες), βλήματα (μισκιέτια) βέργες, πλάκες, δοκούς, εργαλεία 
κλπ. Μόλις έφθανε ή ώρισμένη στιγμή καί απεπυρακτοΰτο εντελώς εις 
ρευστόν, εχύνετο διοι τοΰ κρουνού ώς είδος βρύσεως εις διάφορα τοπο
θετημένα καταλλήλως σχέδια. Αΰτη ή εργασία έγίνετο εις τό μεγάλο 
χυτοσιδηρειον (Τ Ντοκιουμχανέ). Άπό τά άλλα χυτοσιδηρεϊα ή σαμ- 
μακόβια εξήγετο ό σφυρήλατος σίδηρος ώς έξης : Μόλις επυρακτοΰτο 
έξήγαγον εκ τοΰ κρουνού έκ διαλειμμάτων εις ττοχώνιες πυρακτωμένες 
καί δΓ άρπάγης έτοποθετεΐτο ή ακατέργαστος μάζα ώς ζύμη επί τετρα
γωνικού πελωρίου άκμωνος. Βαρύς τετράγωνος καταπέλτης ώς είδος 1

1) Αύτ. σ«λ. 261.
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σφυράς (Ζαβονρτάνι) ύψούτο διά μηχανήματος υπό εργάτου δστις ερ- 
ρύθμιζε την δύναμιν τοΰ κινούμενου εργαλείου, κατ’ άρχάς μέν σιγά 
και δταν πλέον καθίστατο ευκίνητος διέταζε ό σφυρήλατης τον ρυύμι- 
στήν «στο πάτο» δηλ. ιάάφήση τό έργαλεΐον ελεύθερο ή νά απόλυση 
δλη τή όΰναμι (στίμη) και τότε άρχιζε τό τραγούδι : Τά γύρω έσείοντο, 
τά βουνά αντηχούσαν καί ό παταγώδης κρότος αντιλαλούσε σάν άλλη 
γιγαντομαχία τιτάνων. Τό παν έτρεμε, τά γύρω εχόρευαν καί ό έπισκε- 
πτόμενος διά πρώτην φοράν τά εργοστάσια άπεκόμιζε την Ιδέαν δτι 
αυτοί οι άνθρωποι έδάμασαν τά στοιχεία τής φύσεως. Εντός ολίγου 
παρεδίδετο ό σφυρήλατος σίδηρος εις κρστικάς άρχάς ή εις τό εμπό- 
ριον».

Ό μακαρίτης Καλλογιαννίδης έγραψε διά τά «Θρακικά» τάς κα
τωτέρω σημειώσεις τάς οποίας εύγενώς μάς παρεχώρησεν ή έρίτιμος 
σύζυγός του κυρία Ελπινίκη Καλυγιαννίδου.

Τό Σαμμάκοβον είχε περί τά χίλια σπίτια καί κατοίκους περί τάς 
πέντε χιλιάδες δλους ομογενείς. Εις ιό κέντρον τοΰ χωρίου εύρίσκέτο 
ή εκκλησία των 'Αγίων Θεοδώρων ή πλουσιωτέρα τής περιφερείας καί 
ή Μητρόπολις. Τά περισσότερα σπίτια ήσαν διώροφα, ολίγα τριώροφα 
καί ελάχιστα μονόροφα. ’Επειδή ό πλούτος των προυχόντων προκαλοΰ- 
σε την όρεξιν των κλεπτών καί επιδρομέων, τά καλήτερα σπίτια είχαν 
τυφεκήθρες πάνω από τις πόρτες εισόδου καί κάτω από κάθε παρά
θυρο διά νά μπορούν νά άμΰνωνται οί ένοικοι κατά τάς έπιδρομάς των 
κακοποιών. Οί πόρτες είχαν από μέσα σιδερένιες άμπάρες καί διά νά 
είναι απρόσβλητες έφερον καθ’ δλην την έκτασιν μεγάλα καρφιά καί 
οί καπνοδόχες σταυρωτό φράγμα σιδερένιο μέ σούβλα στη μέση. Είς τό 
μέσον των αρχοντικών σπιτιών ύπήρχεν έν δωμάτιον, ό τσατμάς λε
γόμενος μέ ιδιαιτέραν επιμέλειαν έκτισμένο μέ σιδηρόφρακτα παρά
θυρα προς τό εσωτερικό τοΰ σπιτιού καί μέ μυστική μέσα στις ντουλά
πες (μεσάντριες) σκάλα προς κρύπτην, ούτως ώστε αν τυχόν οί κλέ- 
πται κατόρθωναν νά μπουν στο σπίτι ό ιδιοκτήτης νά μπόρεση νά 
κρυβή καί νά διαφύγη. Φως αυτά τά δωμάτια έπερναν από φεγγίτες 
σάν τών λουτρών τής Κων]πόλεως.

Σχολεία είχε μικτής φοιτήσεως διά τό Δημοτικόν καί χωριστόν 
Παρθεναγιογεΐον καί Άρρεναγωγεΐον διά τάς τάξεις τοΰ Ελληνικού, 
δλα στεγαζόμενα εις ευπρόσωπα κτήρια. Τά σχολεία παρείχαν τήν εκ- 
παίδευσιν δωρεάν καί συνετηρούντο από τάς προσόδους τής ’Εκκλη
σίας καί από τήν επιχορήγησιν τών εν Ρουμάνι ςι Ξενοκρατών οί οποίοι 
κατήγοντο από τό Σαμμάκοβον. Ή  επ’ αδελφή ανεψιά των Κλεοπά
τρα, εις τήν οποίαν άφήκαν τήν περιουσίαν των καί τό επώνυμόν των,
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Ξενοκράτους πάντοτε ένδιεφέρθη διά τά σχολεία και ιδιαιτέρως χρή
ματα προσέφερε διά την άνακαίνισίν των 1),

Μετά την καταστροφήν των δδζακιών τό μόνον έμπόριον τό όποι
ον άπέμεινεν εις τό Σαμάκοβον καί εις όλην τήν περιφέρειαν ήτο τά ξυ
λοκάρβουνα, από τά όποια έγίνετο αρκετή εξαγωγή εις Κων]πολιν από 
τό λιμάνι τής Θυνιάδος.

Ό κόσμος αγαπούσε τάς διασκεδάσεις και δι* αυτό εΐχε δημιουρ
γήσει πανηγύρια σάν των αγίων Θεοδώρων, τοΰ Προφήτη Ή λία, τής 
Ζωοδόχου Πηγής» τοΰ Σταυροί, κατά τά όποια εις ώρισμένα μέρη του 
χωρίου διά κάθε πανηγύρι, έστήνετο ό χορός εις τον όποιον ελάμβαν8 
μέρος όλη ή νεολαία καί όπου συνήθως έγίνετο εκ μέρους των νέων ή 
εκλογή τής συντρόφοο τοΰ βίου των, εις τούς γονείς τής οποίας κατό
πιν έστελναν τήν προξενιά 1 2).

'Ο χειμώνας έγίνετο πολύ βαρύς, εις βαθμόν πού οί άνθρωποι 
καί με τά ζώα των οί γεωργοί καί οί εργατικοί κλείονταν στο χωριό 
πολλές φορές τρεις μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο καί Μάρτιο χω
ρίς νά μπορούν νά ασχοληθούν με τά χώράφιά των ή με τά κάρβου
νά των. Κατ’ ανάγκην από τό καλοκαίρι αρχίζουν τή σοδειά των 
στο σπήτι. Ξήραιναν μήλα, αχλάδια, κρεμούσαν κυδώνια, ρόδια, στα
φύλια αντοχής, χειμωνιάτικα λεγόμενα, έ'καμναν τά τουρσιά από 
ντομάτες, πιπεριές, άγγουράκια» μελιτζάνες, λάχανα, γέμιζαν βαρελάκια 
από τυρί άσπρο, βούτυρο, τουλουμίσιο, ετοίμαζαν τά κρασιά τούς πιΧί- 
νους 3 * *j, τά πετιμέζια, τις μουστολαμπάδες, μέσα στο σπίτι σέ κατάλ
ληλο μέρος φύτευαν στο χώμα, τά πράσσα, τά ρεπά\ια, τής ραφανίδβς, 
τά όποια έφερναν φρεσκοβγαλμένα από τό περιβόλι καί τό βουνό, απο
θήκευαν τό σιτάρι καί τά όσπρια τους, τό κριθάρι καί τό σανό για τά

1) Εις τό «’Ελεύθερον Βήμα» τής 22 Μαΐου έ. έ. άναγινώσκομεν ότι εις 
τήν Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως δημοσιεύεται διάταγμα διά τοΰ οποίου ή 
Πρυτανεία αναλαμβάνει κληροδότημα κατατεθέν εις τήν Εθνικήν Τράπεζαν 
προ πολλών ετών υπό τοΰ Κίρκου καί τής Φωτεινής Ξενοκράτους διά νά σπου
δάζουν δύο νέοι καταγόμενοι εκ Σαμμακοβίου ή τής επαρχίας Βιζύης 'Ανατο
λικής Θράκης Περί τοΰ κληροδοτήματος τούτου καί τών Ξενοκρατών βλ. 
«Θρακικά», τόμ. Γ ', σελ. 393—396.

2) Διά τάς πανηγύρεις τοΰ ’Αγίου Ίωάννου καί τής Κοιμήσεως τής Θεο
τόκου βλ. «Θρακικά», τόμος 17ος, σελ. 195—197.

3) πιλίνος είναι κρασί δυναμωτικό καί καθαρτικό παρασκευαζόμενον
από μούστο μέσα στον όποιον έβαζαν μία ποσότητα χόρτου, πιλίνο όνόματι,
όπως εδώ βάζουν τό ρετσίνι.



ζώα, είχαν τις όρνιθες και ώς κατακλείδα την προηγούμενη εβδομάδα 
των Χριστουγέννυον έσφαζαν καί τον χοιρό τους από τον οποίον ετοί
μαζαν τον καβονρμά, τά σουτζούκια καί τό λαρδί ώστε τίποτε νά μην 
τούς λείπει, Τό σφάξιμο τού γουρουνιού ήτο τό μκγαλήτερο πανηγύρι 
για τά παιδιά, τά όποια αφού παρευρΐσκοντο στο σφάξιμο τού δικού 
των γουρουνιού έτρεχαν νά δούν τής γειτονιάς.

Επειδή .όλοι, δπως ειπομεν, ένεκα τού χειμώνας εκλείνοντο στο 
χωριό, επόμενον ήτο νά ήρχιζαν τάς διασκεδάσεις στά σπίτια. Τά γλέν- 
τια λοιπόν αυτά ηρχιζαν από τά Χριστούγεννα καί βαστοΰσαν μέχρι 
τής Μεγάλης Σαρακοστής. Οι συγγενείς μεταξύ των διεσκέδαζον πη
γαίνοντας σχεδόν κάδε βράδυ καί σέ ένα σπήτι εκ περιτροπής, καί χω
ρίς εΐδοποίησι τού νοικοκύρη. Διά νά μή τον παραβαρύνουν κουβα
λούσαν δλοι καί τά φαγητά των με τεντζερέδες, στρώνονταν στο φα
γοπότι καί στο χορό ώς πού νά ξημερώση. Μέ άλλους λόγους τό αονρ- 
πρά ϊς  πάρτν  πού κάμνομεν τώρα, οι χα)ριανοί τό ήξευραν από τότε.

Τό κρασί ήτο πάντοτε από τόν νοικοκύρη στο σπήτι τού όποιου 
έγίνετο ή διασκέδασις. Μαζί μέ τό κρασί έσερβίροντο καί μεζέδες από 
λουκάνικα  ψημένα στή σχάρα ώς καί κρέας καπνιστό από φιλέτο ζαρ
καδιού ή λαγού, τό μεσίσκλι λεγόμενο, "Αμα καταλάβαιναν δτι τά 
κρασιά, τού σπιτιού πού θά επεσκέπτοντο, ειχον λιγοστέψει κουβαλού
σαν τότε καί κρασί μέ τις τσότρες τους. Τό κορύφωμα αυτών τών δι
ασκεδάσεων ήσαν οι άποκρηές κατά τις όποιες σχεδόν κάθε βράδυ 
διεσκέδαζαν.

"Αμα έμπαινε ή Μεγάλη Σαρακοστή ό καθένας φρόντιζε ν ’ άρχί- 
ση την δουλειά του, διότι τότε συνήθως άρχιζαν νά λυώνουν τά χιό
νια. ’Ήρχετο τό καλοκαίρι.

Γιά τού 'Αγίου Τωάννου τού Βαπτιστού τό φαγητό ήτο όρνιθα 
γεμιστή καί ενα γλύκισμα μελίνα ή οποία παρεσκευάζετο από φύλλα 
κρούστα πού άνοιγε ή νοικοκυρά καί τά άπλωνε στο τεψϊ ενα ενα άλοί- 
φοντάς τα μέ βούτυρο καί πασσαλίζοντας.μέ καρύδια κοπανισμένα ρίζι 
βρασμένο, ζάχαρι καί μυρωδικά. "Αμα την έψηνε τήν έκοβε εις μπα- 
κλαβοκόματα καί τήν περέχυνε μέ σιρόπι από ζάχαρη καί τήν σέρ- 
βερνε.

Ά ρ γ α τ ιέ ς .

Οί γυναίκες δλο τό κα?α>καιρι καταγίνονται μέ τά μαλλιά καί μέ 
τά λινάρια τους, νά τά καθαρίσουν, νά τά κάμουν νήματα καί τόν χει
μώνα νά αρχίσουν τό φάσιμο προς παρασκευήν τών υφασμάτων διά
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τής προίκες των κοριτσιών τους. Για νά μπορέσουν λοιπόν νά ετοιμά
σουν τά νήματα, έπειδή μέ μόνην την ίδικήν των ήμερησίαν εργασία 
δεν ήτο δυνατόν νά προφθασουν εχρειάζοντο και βοήθεια εργατική. 
Τό φθινόπωρο προσκαλούσαν κορίτσια μέ πληρωμή κατά τάς νύκτας 
και ήρχιζαν τό κλώσιμο καί σχηματισμό τοΰ νήματος είς μάτσα. Κατά 
τήν διάρκειαν τής εργασίας τά κορίτσια τραγουδούσαν διάφορα καθι
στικά τραγούδια τόσο γιά νά εργάζονται μέ γούστο οσο καί γιά νά μή 
νυστάζουν. Τά μεσάνυκτα στηνόταν τό τραπέζι, γιά νά φάνε τά κορί
τσια μαζυ μέ τή νοικοκερά, σερβιρίζετο καί κρασί γιά νά ευχηθούν τό 
καλορίζικα. Κατόπιν γιά μιά ώρα τό στρώναν στο χορό καί επανήρχι- 
ζαν τήν εργασία τους έ'ως τά ξημερώματα, οπότε γινόταν ή διάλυσις. 
Αυτή ή νυκτερινή συγκέντρωοις των κοριτισών προς εργασίαν ώνομά- 
ζετο άργατιά. ’Αξίζει νομίζω νά κάμω μιά παρέκβασι καί νά σάς διη- 
γηθώ κάτι νόστιμο. Οί φυλάργυροι άπεστρέφοντο τήν άργατιά καί κα- 
τεγίνοντο μέ νυχτέρια πέραν τοΰ μεσονυκτίου νά αποσώσουν τις δου- 
λιές των μόνες των. Μιά πεθερά ήνάγκαζε τή νύφη της νά κάμνη μα- 
ζύ της νυχτέρια καί γιά νά μή νυστάζουν έ'ψαιναν στο μεταξύ κουκιά 
στή φωτιά καί έ'τρα)γαν. ’Αλλά αυτό παρετείνετο επί πολύ καί ή νύφη 
ήρχησε νά έξαντλήται. Έκαμε λοιπόν παράπονα είς τά αδέλφια της 
τά όποια έμ ε ινα ν  σύμφωνα μαζύ της νά τούς επισκεφθούν καταβαίνον" 
τας από τή γωνιά τού τζακιού τήν νύκτα. Θά έδερναν μέ κρανιά τήν 
πεθερά καί μέ καλάμι τήν αδελφή των. "Οπως τό είπαν καί τό έκα
μαν. Μπήκαν από τή γωνιά έσβυσαν τή λάμπα καί ήρχησαν νά τής 
δέρνουν καί νά λέγουν κατά τό διάστημα πού τής έδερναν.«’Άρωρα μήν 
κάτσετε, κουκιά μή γραπουνήσετε καί έρχονται άρωρέτες*. ’Αφού τής 
έδειραν καλά, τήν μέν πεθερά πραγματικά μέ τήν κρανιά, τή δέ νύφη 
στά ψεύτικα μέ τήν καλαμιά έφυγαν μέ τον ίδιο τρόπο πού ήλθαν. Τήν 
ίδια βραδυά μόλις ήρχησε νά νυκτοόνη λέγει ή πεθερά στή νύφη. "Ακου 
νύφη, σήκω νά στρώσης τό τραπέζι νά φάμε καί νά πλαγιάσουμε γιατί 
φοβήθηκα τούς άρωρίτες μή τυχόν καί μάς ξανάλθουν. ’Από τό ξύλο 
πού έφαγα, άν καί δεν έκαμε τόση βοή, δέν μπορώ νά κουνήσω τή 
ράχη μου ή οποία είναι κατάμαυρη, εσένα πού έκαμε καί τόση βοή τί 
νά γίνεται άραγε ή ράχη σου, καϋμένη μου νύφη ; Πόσο σέ λυπάμαι· 
’Έτσι λοιπόν ή νύφη γλύτωσε τά νυχτέρια καί άρχησε νά παχαίνη».

Επισυνάπτεται σημείωσις τού κ. Ζ. διά τά ζηβόλια.

Ζηβόλια
Ζηβόλια ωνομάζοντο άπαντες οί εργάται των εργοστασίων. Έ- 

φόρουν ολοι ομοιόμορφον κάτασπρην ενδυμασίαν, έξ εγχωρίων λινών
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υφασμάτων, επιτόπιου κατασκευής μέ χιρκά (επανωφόρι), αντερί καί 
πανωβράκι , ώς κάλυμμα δέ έφόρουν αερβέτες από 15—20 πήχες λεπτού 
υφάσματος (λινοί) τοϋ όποιον τό εν άκρον έκρέματο εις τήν ράχην.Καί- 
τοι είργάζοντο εις τά κυβερνητικά εργοστάσια τήν τουρκικήν γλώσσαν 
δεν έγνώριζαν καί ούτε διάθεσιν εΐχον νά τήν μάθουν. *Ως διερμηνείς 
ήσανοί λεγόμενοι καντανληδες έκ των προυχόντων οΐτινες επληρώνοντο 
εκ του εργοστασίου άδρώς Ιβδομαδιαίως, έ'χοντεςτάς Κυριακάς άνάπαυ- 
σιν, εις χρήμα Σουλτάν Μαμούτ, κάποτε όμως επληρώνοντο εις πέτα
λα ι ), τά όποια προτιμούσαν διότι είχαν αξία καί ήσαν ανάρπαστα. 
Πολλάκις τον μπακάλη  έξωφλούσαν μέ πέταλα. Στο δίσκο ακόμα τής 
εκκλησίας ό γενναιόδωρος έρριπτε πέταλο. Ήγοράζοντο από άγορα- 
στάς διαφόρων χωριών καθώς καί τό εις εξωτερικό εστέλλοντο δι’έμπό- 
ριον. ’Από μεμακρυσμένας χώρας προσήρχοντο λόγφ τής παγκοσμίου 
φήμης (Σαμακόβ ντεμιρή) καί δή έκ Δαμασκού προμηθευόμενοι σφυ
ρήλατο σίδηρο προς κατασκευήν δαμασκίνων σπαθιών (Δεμισκή κιλι- 
τσή). Τά Ζηβόλια ήσαν επιτήδειοι καί ικανοί διά παν ό,τι παρουσιά- 
ζετο εις τούς άλλους δύσκολο. Έπεξειργάζοντο τήν άμμον μέ άπλού- 
στατο τρόπο καί μέ καταπληκτική ταχύτητα τήν συσσώρευαν εις τάς 
άποθήκας. 1

1) Τά εκεί κατασκευαζόμενα διά τά ζώα πέταλα.
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Έκ των επικαιροτέρων γεωγραφικών σημείων τής Θράκης δύο κυ
ρίως άχραι αυτής, λόγοι τής μεγίστης στρατηγικής και οικονομικής αυ
τών αξίας προσείλκυσαν εναιρίτατα την προσοχήν τών κατά την αρχαι
ότητα άκμασασών ελληνικών πόλεων τής τε νοτίου και τής ασιατικής 
Ελλάδος. Τής επί τής ανατολικής παραλίας τοϋ Αιγαίου, δπου πρωϊ- 
μότατα εγεννήθη καί ήκμασεν ό κλασσικός ελληνισμός.

Αί περιζήτητοι καί σήμερον αύται άκραι τής Θράκης, είναι ή μι
κρά θρακική χερσόνησος που σχηματίζει τό γοργόρρουν καί άπόκρη- 
μνο.ν στενόν τοϋ Ελλησπόντου με τον πρύς δυσμάς αύτοΰ βαθύν κόλ
πον τοΰ Αιγαίου τον Μέλανα καί ή βορειότερου εκείνης ευρισκόμενη 
καί εις σχήμα έπιμήκους λαιμού διεισδύουσα .μεταξύ τής Προποντίδος 
καί τοΰ Εύξείνου καί διακοπτόμενη έκ τής αντιπερών μεγάλης ηπείρου 
από τά μαγευτικά στενά τοΰ Βοσπόρου.

Ή  δεύτερα αΰτη χερσόνησος, πού παρουσιάζεται ως μεγάλο Δέλτα, 
περιλαμβάνει τό τμήμα τής Θράκης, πού έγκλείεται μεταξύ Βοσπόρου, 
Εύξείνου καί Προποντίδος καί μιας ευθείας νοητής γραμμής φερομέ- 
νης από τοΰ ακρωτηρίου τής Θυνιάδος προς τύν δρμον τής Ραιδεστοΰ. 
Όλόκληρον δμιυς τό τμήμα τοΰτο, κατά τούς προ τών Ρωμαίων χρό
νους, δεν είχε περιέλθει υπό την εξουσίαν τοΰ Βυζαντίου. 'Η επιρροή 
τοΰ Βυζαντίου επί τής Θράκης κατά τά τέλη τοΰ πέμπτου π X. αιώνος, 
άλλα καί βραδύτερον ετι, οπότε Ξενοφών ό ’Αθηναίος με τά λείψανα 
τών Μυρίων, ειχεν άποβιβασθή καί ενδιατρίψει εκεί, καλών τοΰτο Δέλ
τα τοΰ Βυζαντίου 1 1), ήτο περιωρισμένη.Περιωρίζετο εις τό άνατολικώτε- 
ρον μέρος αύτοΰ. Διότι ή επί τής Προποντίδος παρακειμένη καί ισχυρά 
κατά τούς χρόνους εκείνους Πέρινθος, ώς καί ή άτίθασσος φυλή τών 
’Αστών Θρακών, πού ειχεν έδραν τήν Βιζΰην ήσαν επίφοβοι αντίζηλοι.

Οΰτω τό κατά τον Ξενοφώντα Δέλτα τοΰ Βυζαντίου όφείλομεν νά

*) *0 πρόλογος καί ή εισαγωγή ΰά δημοαιευθώσιν αργότερα.
1) Ξενοφ. Κόρου άνάβ. βιβλ. Ζ' κ. Α' 33—Καί κ. Κ' 1.



τό τοποθετήσωμεν, τό πολΰ, ολίγον τι δυτικώτερον τής Σηλυβρίας. Εις 
την γραμμήν περίπου πού ήκολούθησεν μετά εννέα αιώνας, κατά τάς 
άρχάς τοϋ έκτου μ. X. αί. τό Άναστασιανόν τείχος από τού Εύ- 
ξείνου μέχρι τής Προποντίδος. Εις τό τμήμα ακριβώς δπου, μετά τάς 
διοικητικάς μεταρρυθμίσεις τάς οποίας εϊ,σήγαγεν ή Τουρκία συμφώ- 
νως προς τάς άναληφθείσας δυνάμει τής συνθήκης τών Παρισίων τφ 
1856 υποχρεώσεις της, ένεφανίσθη ή Διοίκησις Μετρών. Τό Σανδζά- 
κι τής Τσατάλδτζας.

Διοικητική διαίρεσις και τοπικοί "Αρχοντες 
έν Τουρκίςι.

Διά τών διοικητικών μεταρρυθμίσεων πού είσήχθησαν εις την 
Τουρκίαν μετά τον Κριμαϊκόν πόλεμον κατηργήθη τό μέχρι τότε κρα
τούν στρατιωτικόν φεουδαρχικόν σύστημα καί αι πολίτικα! εξουσίαι 
άπεχωρίσθησαν τών στρατιωτικών. Δι* αυτών ολόκληρος ή χιόρα, εκτός 
τών προνομιούχων Επαρχιών της, διηρέθη εις μεγάλας διοικητικάς 
περιφερείας, τά Βιλαέτ. Έκεΐναι ύποδιηρέθησαν εις μικροτέρας, τάς 
Λιβά ή Σαντζάκ, Και αΰται ε!ς ετι μικροτέρας, τάς περιφερείας τού 
Καζά. Εις μερικούς δ3 έκ τών Καζάδων άνεγνωρίσθησαν και μικρότε- 
ραι περιφέρειαι, ό Ναχιές Χ). 'Ως κατωτάτη δέ όλων διοικητική μονάς 
ώρίσθη τό χωρίον (καργιέ). Δηλαδή πας μόνιμος συνοικισμός και έλα- 
χίστας εχων οίκογενείας.

*0 προϊστάμενος τού Βιλαετιού έ'φερε τον τίτλον τού Βαλή. Τού 
Σαντζακιού ή Λιβά τον τίτλον Μουτεσαρίφ. Τού Καζά τον τίτλον Καϊ- 
μακάμ. Και ό τού Ναχιέ τον τίτλον τού Μουδίρ. Ό  προϊστάμενος τού 
χωρίου έλέγετο Μουχτάρ, ώς εκλεγόμενος παρά τών κατοίκων.

Παραπλεύρους τών αρχόντων τούτων ισταντο τά διοικητικά αυ
τών συμβούλια συγκροτούμενα έν μέρει έκ δημοσίων υπαλλήλων και έν 
μέρει έξ αιρετών μελών παρά τών κατοίκων τής διοικητικής περι
φέρειας.

Σύνθεσις Διοιπ. Μετρών.

Ή  σύνθεσις τής Δ. Μετρών δεν ένεφανίσθη, ώς περιγράφεται κα
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ί) Ό  θεσμός τών Ναχιέδα>ν δεν έφήρμόσθη γενικώς ελλείψει καταλλή
λων προσώπων κατά τον *Αχ. Σουαήπ (Χουκουκ ίδαρέ, Τ. Α', σελ, 251).



τωτέρω, ευθύς από τά πρώτα έτη τής εφαρμογής των διοικητικών με.- 
ταρρυδμίσεων τής Τουρκίας. Κατ’ άρχάς ώς περιοχή τού Λιβά εκείνου 
ώρίσθη ολόκληρος ή έξω τών τειχών τής Κών)πόλεως χώρα μέχρι καί 
πέραν τών Μέτρων καί τού Άναστασίανοΰ τείχους εκτεινόμενη από 
τής Προποντίδος καί τού Εύξείνου, έκτος τού Ναχιέ τού Πύργου (Σού- 
γιουλου) δστις ειχεν ύπάχθή εις τό τμήμα Έγίούπ.

Ή  Διοίκησις αύτη υποδιαιρείτο είς τέσσαρας υποδιοικήσεις (Κα
ζάδες), εκ τών οποίων ό ένας ό τών Μετρών περιείχε καί ένα Ναχιέ, 
τον Ναχιέ τών Δέρκων καί ειχεν έδραν τον ’Αθύραν (τον μεγάλον 
Τσεκμετζέ). Την επωνυμίαν δέ τής έδρας εκείνης έφερε καί ή περιοχή 
τής διοικήσεωςζ) καί ό Μουτεσαρίφης αυτής' επειδή δμως αί διοι
κήσεις ήσαν υποδιαιρέσεις, ως εϊδομεν, τών Βιλαετίων, ώφειλε 
καί δ Λιβάς τού μεγάλου Τσεκμετζέ νά ύπαχθή είς ένα έξ αυτών. 
Καί ύπήχθη είς τό Βιλαέτι τής Κ)πόλέως, πού έφερε τον τίτλον τού 
Σέχρ Έμανετί καί δ Βαλής αυτού τόν τού Σεχίρ Έμινί.

'Η υπό τόν Σεχιρ Έμινί υπαγωγή τής /διοικήσεως τού Μεγάλου 
Τσεκμετζέ δέν διήρκεσεν έπι μακρόν. Διότι μετά τινα έτη άπεσπάσθη 
εκ τής δικαιοδοσίας αυτού, λόγω τής σπουδαιότητος τής θέσεως αυτής 
καί άνεγνωρίσθη ώς μουστεκήλ (ανεξάρτητος) ύπαχθεΐσα υπό την ά
μεσον έξάρτησιν τού ‘Υπουργείου τών Εσωτερικών.

Έκτος τής μεταβολής ταύτης συντόμως επήλθαν καί άλλαι μετα- 
βολαί είς τήν Διοίκ. τού Μεγάλου Τσεκμετζέ. Οΰτω ή μέν έδρα" της" 
Διοικήσεως από τού Άθύρα μετετέθη είς τάς Μετράς καί έμεινεν δ 

μεγάλος Τσεκμετζές ώς έδρα Καζά, ή δέ έδρα τού Καζά τού μικρού, 
Τσεκμετζέ (τού Ρηγίου) μετετέθη είς τό Μακροχώρι (τό σημερινό) Γε- 
σίλκιοϊ) καί ό καζάς ούτος, είς τόν όποιον προσηρτήθη καί ό εις τό 
Έγιούπ υπαγόμενος μέχρι τότε Ναχιές τού Πύργου άπεσπάσθη τής 
τέως Διοικήσεως του καί ύπήχθη εκ νέου είς τήν δικαιοδοσίαν τού Βαλή 
τής Κωνσταντινουπόλεως καί είς τόν Λιβά τών Μετρών ύπελήφθησαν 
τρεις Καζάδες καί ένας Ναχιές. Οί Καζάδες τών Μετρών * 2 3), τού Με
γάλου Τσεκμετζέ καί τής Σηλυβρίας μέ ομωνύμους έδρας καί ό Να
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ι) J. Baker Μ. A. Turqey in Europe έκδ. Lond. 1877, σελ. 515. Όμοίως 
"Αχ. Σουαήπ, Χουκ. Ιδαρ. κεφ. Istambul Bil. σελ. 257 κ. έφ.

2) Τής κατηγορίας τών Μουστεκήλ ήσαν καί αί Διοικήσεις Δαρδανελλίων, 
'Ιεροσολύμων, Λιβάνου καί Ζόρ.

3) At έδραι τοϋ Λιβά ήσαν καί αί έδραι Καζά χωρίς Καϊμακάμ, Διοι- 
κοΰντο από τόν Μουτεσαρήφ.



χιές των Δέρκων μέ έδραν τό χωρίον (κασαμπά κατά την έκφρασιν των 
Τούρκων) Καρατζάκιοϊ L).

Οΰεω ή Δ. Μέτρων κατά τάς τελευταίας δεκαετηρίδας του παρελθόν
τος αίώνος καί τά πρώτα έτη τού παρόντος αίώνος ώς καί κατά τόν χρό
νον τοΰ εκπατρισμού τών Ελλήνων (1922—1924), συνέκειτο από τρεις 
καζάδες καί ενα ναχιέ οι οποίοι περιελάμβανον έννενηκοντα πέντε (9δ)1 2 3) 
κωμοπόλεις καί χωρία μέ εβδομήκοντα επτά περίπου χιλιάδας κατοί
κων εκ τών οποίων αί τεσσαράκοντα οκτώ χιλιάδες ήσαν 'Έλληνες, οί 
δέκα οκτώ χιλιάδες Τούρκοι, οί οκτώ χιλιάδες Βούλγαροι, δύο χιλιάδες 
Εβραίοι, χίλιοι ’Αρμένιοι καί ελάχιστοι ’Αθίγγανοι χριστιανοί καί 
ξένοι 3).

Έκ τών χωρίων καί κωμοπόλεων τριάκοντα δύο (32) μέ πληθυ
σμόν τεσσαράκοντα καί μιας χιλιάδων (41.000) ήσαν αμιγή Ελληνικά. 
Τριάκοντα έπτά (37) μέ πληθυσμόν δέκα χιλιάδων (10 000) αμιγή 
Τουρκικά. Δεκατέσσαρα (14) μέ πληθυσμόν εξ χιλιάδων καί πεντακο- 
σίων (6.500) αμιγή βουλγαρικά. Έ πιά (7) μικτά Έλληνο-Τουρκικά. 
‘Έ ν μικτόν Έλληνο-Βυυλγαρικόν. 'Έν μικτόν Έλληνο-Τουρκο-Βουλγα- 
ρικόν καί δύο μικτά Τουρκο-Βουλγαρικά. Ή  Σηλυβρία μόνον περιεΐ- 
χεν εκτός από τούς "Ελληνας καί Τούρκους, τούς Εβραίους τούς ’Αρ
μενίους καί τούς ’Αθιγγάνους.
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1) Οί Δέρκοι ευρισκόμενοι παρά την όμοδνυμον λίμνην είχον κλίμα νοση
ρόν καί είχον περιπέσει εις άσημον βουλγαρικόν συνοικισμόν.

2) Κατά την ’Επετηρίδα της Όθοηιανικής αυτοκρατορίας τοΰ 1901 
(Σαλναμέ δεβλέτ-ι-όσμανιέ έκδ. Κων]πόλεως 1319 έγ. 1317) άναγομένην είς 
τό έτος 1900 ό καζάς Μέτρων περιελάμβανε 37 χωρία, ό ναχιές Δέρκων 
18 χωρία, ό καζάς Σηλυβρίας 19 χωρία καί 9 τσιφλίκια καί ό καζάς Μεγ. Τσεκ- 
μετζέ είκοσι καί ένα χωρία. "Ητοι έν όλω 95 χωρία καί 9 τσιφλίκια. Δέν ανα
γράφει όμως ή έπετηρίς ούτε τά ονόματα τών χωρίων ούτε καί τών τσιφλικίων 
Καί την μέν έννοιαν τοΰ χωρίου εύρίσκομεν είς την τουρκικήν νομοθεσίαν. 
«Πας μόνιμος συνοικισμός καί έξ ελάχιστων οικογενειών συγκείμενος αποτελεί 
διοικητικήν μονάδα. “Εκλέγει πρώτον και δεύτερον μουχτάρην καί κοινοτικόν 
συμβούλων (συμβούλων γερόντων). Μόνον οί συνοικισμοί οί μή άριθμοΰντες 
εΐκοσιν οικογένειας δέν δικαιούνται νά έχιοατν καί δεύτερον μουχτάρην». 
(Ά χ . Σουαήπ. Έγχ. Δ. Δικ. Τ. Α. σελ. 253) Δέν γνωρίζομεν ποιαν έννοιαν δί
δει ή έπετηρίς είς τό τσιφλίκι. ’Εάν την λάβωμεν υπό την έννοιαν μ,εγάλου αυ
θυποστάτου αγροκτήματος, τοιαΰτα ύπήρχον πολύ περισσότερα είς δλσς τάς 
υποδιοικήσεις τής Δ. Πετρών.

■j )  Ιΐρόκειται μάλλον περί κατοίκων καί δή ‘Ελλήνων ξένης ύπηκοότητος 
καίούχί έθνικότητος.
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Τοπογραφία της Δ. Μέτρων.

*Ορια.

Ή  περιοχή τής Διοικήσεως Μέτρων από βορρά έβρέχετο υπό των 
κυμάτων τοΰ Ευξείνου, από νότου δέ υπό των ύδάτων τής Προποντί- 
δος καί εχωρίζετο έξ ’Ανατολών μέν από τήν θρακικήν περιοχήν τοΰ 
Βιλαετιού τής Κωνσταντινουπόλεως, εκ δυσμών δέ από τήν περιοχήν 
τοΰ Βιλαετιού τής Άδριανουπόλεως. Ή  εκ τής τελευταίας περιοχής 
διαχωριστική αυτής γραμμή άρχομένη από τής παραλίας τοΰ Ευξείνου 
παρά τό Καλαμίς δερέ, δυτικώς τής κωμοπόλεως ’Ασκώ έ'βαινεν ελα
φρώς προς τά νοτιοδυτικά προ; τήν κατευθυνσιν τής κορυφής τοΰ Κα- 
ράτεπε, μεταξύ Στράντζας καί Σεραγιοΰ (’ Ανακτορίου), έκεϊθεν έκλινε 
προς άνατολάς σχηματίζουσα μικρόν ημικύκλιον έ'ως τό Μεγάλο Χάνι 
(μπουγιοΰκ χάν) καί έκεϊθεν ^πρός δυσμάς προς τά ανατολικά υψώμα
τα των πηγών τοΰ Άραπλή δερέ, όπόθεν μέ νοιίαν κατευθυνσιν συ- 
νήντα τήν Προποντίδα παρά τάς εκβολάς τοΰ Καλαυρή δερέ, προς ά
νατολάς τοΰ Παπαζλή.

Έκ τής περιοχής τοΰ Βιλαετιού Κωνσταντινουπόλεως ή περιοχή 
τής Δ. Μ. εχωρίζετο διά γραμμής ή οποία άρχομένη έκ τής Προποντί- 
δος παρά τάς εκβολάς τοΰ ποταμίου Χαραμή δερέ έβαινε παραλλήλως 
προς τήν δυτιχήν πλευράν τής λίμνη; τοΰ μικροΰ Τσεκμετζέ καί τέ- 
μνουσα προς τό μέσον τον Βαθυνίαν (Τασλή-δερέ) ποταμόν καί τήν 
κοιλάδα αΰτοΰ, έστρεφε προς άνατολάς, διήρχετο τον Κυδαριν ποταμόν 
(Άλεμπέκιοϊ-σοΰ) έφθανε προς τάς πηγάς τοΰ Βαρβυσου (Κεατχανέ 
σοΰ) καί έκεϊθεν έστρεφε προ; βορράν διά νά συνάντηση τήν παρα
λίαν τοΰ Ευξείνου άνατολικώς τοΰ Νεοχωρίου επί τής Μαύρης θα
λάσσης.

Διάπλαοις τοΰ εδάφους.

Ή περιοχή τής Δ. Μ. δΰναται νά διακριθή εις τρία μέρη. Εις τό 
τριγωνικόν τμήαα τό παραχοορηθέν έκ τή; Διοικήσεως αυτής εις τήν 
Ελλάδα διά τή; συνθήκης τών Σεβρών τφ 1920 δηλαδή τήν ύποδιοί- 
κησιν τής Σηλυβρίας. Το τμήμα τοΓτο χωρίζεται από βορρά άπό τής άλ
λης περιοχής τής Διοικήσεως διά συνεχονς οροσειράς, τής οποίας ή υψη
λότερα κορυφή δεν φθάνει οΰτε τά πεντακόσια μέτρα τοΰ ακρωτηρίου 
Μπαμπά (ή προφήτου Ήλιου) επί τής δυτικής άκρας τοΰ κόλπου τοΰ 
Ά θυρα, διαρρέβται υπό διαφόρων ποταμίων τά όποια χύνονται είς



την Προποντίδα καί έχει κλίμα ήπιώτατον. Διά τούτο καί ή άμπελος 
εξαιρετικούς ευδοκιμεί εδώ;

ΕΙς τό κατάρρυτον καί δασώδες-λεκανοπεδίου, πού σχηματίζουν ό 
Άθΰρας καί δ Δελκοίν ποταμός με τα άναρρίθμητα παραποτάμια των 
καί τάς μεγάλας δεξαμενάς των, τάς λίμνας τοΰ Άθΰρα καί των Δέρ- 
κων. Καί τρίτον εις την υψηλήν τοποθεσίαν, ή οποία έν εΐδει μεγάλου 
φράγματος κλείει εξ ανατολών από άκρον εις άκρον, από τής παρα
λίας τοΰ. Εύξείνου μέχρι τής ακτής τής Προπο ντίδας τό λεκανοπέδιου 
τοΰ Δέλκωνος καί τοΰ ’Αθυρα καί διαχωρίζει τά όπισθεν αυτής πηγαία 
καί όμβρια νερά, πού διά τοΰ Βαθυνίου καί άλλων ποταμών κατέρ
χονται εις την Προποντίδα, διά τού Κυδάρεως δέ καί Βαρβΰσου εις 
τον μυχόν τοΰ Κερατίου κόλπου. Τό τελευταίου τούτο τμήμα εκτείνε
ται έν εΐδει πλατείας ζώνης εξ αλλεπαλλήλων ύψωμάτονν καί χαρα
δρών είς πλάτος δέκα καί μήκος τριάκοντα περίπου χιλιομέτρων. Έγέ- 
νετο δέ γνωστόν κατά τούς Βαλκανικούς πολέμους ως οχυρά των Μέ
τρων (τής Τσατάλιζας).

Τό έδαφος απανταχού τής περιοχής είναι κυματοειδές καί εύ
φορον καί εις τάς κοιλάδας καί πεδιάδας καί είς τάς πλευράς καί κο- 
ρυφάς των λόφων. "Αγονα μέρη αυτού σποραδικούς μόνον παρατηρούν
ται. Συναντιόνται όμως μεγάλαι δασώδεις εκτάσεις προ παντός εις τά 
δυτικά καί βόρεια μέρη τής περιοχής.

’Όρί’).

"Ορη υψηλά δεν υπάρχουν είς την περιοχήν τής Δ. Μετρών. 
Τρεις μόνον κορυφαί αυτών υπερβαίνουν τά τριακόσια μέτρα. Ό Κα
ρά τεπές προς τά βορειοδυτικά τής Στράντζας ύψους 484 μέτρων, τό 
Κούς-Καγιά ή Κούς-τεπέ προς δυσμάς τής λίμνης τών Δέρκων ύψους' 
370 μ., δ Καρά-τεπές άνωθεν καί προς δυσμάς τής πόλεως Μετρών 
ύψους 327 μέτρων.

Ποταμοί 1 2 3) καί λίμναι.

Καί οι ποταμοί τής περιοχής δέν είναι μεγάλοι ένεκα τής μικράς

194 Μτλτ, EqcpccvTrj ;

1) 'Ελληνικά ονόματα τών όρέων άτυχώς δέν διεσώθησαν καθόσον γνω- 
ρίζομεν.

2) Είς τούς ποταμούς έκτος τών κοινών κατά πλεΐστον ονομάτων, έφρον-
τίσαμεν νά δούσωμεν καί τά ελληνικά των.



εκτάσεως αυτής, αλλά καί ένεκα τής διαπλάσεως του εδάφους αυτής. 
Διότι εις τά δυτικά όρια ταυ της συμπίπτει να εύρίσκεται ή διαχωριστι- 
κή γραμμή των ύδάτων τής ανατολικής Θράκης τά όποια διά του Έρ- 
γίνου καί άλλων ποταμίων φέρονται προς τον "Εβρον καί έκεϊθεν 
προς τό Αίγαΐον.

ίΑξιολογώτεροι ποταμοί αυτής είναι τρεΤς. Πρός τά βόρεια ό 
Δέλκων ι) ή Κανλή-δερές, τοϋ οποίου κυριώτεροι παραπόταμοι είναι 
ό Σεργέντιος 2) (Στράντζα-δερές) καί ό Καραμάν-δερές. Άμφότεροι 
πηγάζουσιν από τάς ανατολικός πλευράς του Καρά τεπέ καί τάς δυτι
κός τοΰ Κούς καγιά, εμπλουτιζόμενοι κατά την σύντομον διαδρομήν 
των από αναρίθμητα ρυάκια. Ό  Δέλκων καίτοι εύρίσκεται παρά την 
ακτήν τοϋ Εύξείνου δεν έκχύνεται άπ ’ ευθείας εις εκείνον. Σχηματίζει 
τήν ίχθυοτρόφον λίμνην των Δερκιον, επαναπαυόμενος έκει καί άνα- 
μενών τήν πρώτην ευκαιρίαν νά επικοινωνήση διά στενού ρήγματος 
μέ τον άγριον Πόντον.

Πρός νότον ό °Αθύρας 3) ή Μέλας *) των Βυζαντινών κοινώς Κα- 
ρά-σοϋ, ό όποιος πηγάζει από τάς νοτίας παρυφάς τοΰ Καρά-τεπέ 
τής Στράντζας καί τοϋ Κούς-καγιά, δέχεται διάφορα ποτάμια μεταξύ 
τών οποίων καί τον Καρά-Μπαμπά, τό Χαλκαλή-δερέ ή Κεστανέ-σοϋ 
καί τό Κατηρτζή-δερέ καί στρεφόμενος πρός τον πλατύν κόλπον τού 
Ά θύρα σχηματίζει προ αύτοϋ τήν άβαθή ομώνυμον του λίμνην ή λί
μνην τού μεγάλου Τσεκμετζέ τής οποίας τον πρός τήν θάλασσαν ροϋν 
επωφελώς εκμεταλλεύονται οί άλιεις.

Καί πρός άνατολάς ό ρέων από βορρά πρός νότον· Βαθυνίας πο
ταμός (Τασλή-δερέ), όστις σχηματίζει όχι πολύ μακράν τής παραλίας 
τήν πλουσίαν λίμνην τού Ρηγίου (μικρού Τσεκμετζέ) μέ τά όνομαστά 1 2 3 4
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1) Ό  Δέλκων είναι γνωστός εις τούς αρχαίους καί διά τά εϋγεστα ασπρό
ψαρά του, τούς λεβιούς πού ψαρεύονταν έν αφθονίρ, είς ·τόν κάτω ροϋν του καί 
επί τών ήμερων μας. Περί αύτοΰ ό Άθήναιος Δειπνοσ. βιβ. 87. 5 λέγει : *Εύ- 
θύδημος έν τα> περί ταρίχων τόν δελκανόν φησίν ίχθύν όνομάζεσθαι άπό τοΰ 
Δέλκωνος τοϋ ποταμοϋ, έφ’ ούπερ καί άλίσκεσθαι καί ταριχευόμενον εύστομα- 
χώτατον είναι. Δωρίων δέ έν τφ περί ιχθύων τόν λεβίαν όνομάζων φησί λέγειν 
τινάς ώς αυτός έστί τφ δελκανφ».

ΕΙς τόν χάρτην τής Βρετ. Γεωγ. Έ τ . ό Κανλή-δερέ σημειοΰται ως ποτα
μός Στράντζας.

2) Λιοδώρου εκ τοΰ 23 βιβ. ίστορ. 13.
3) Στράβ. έκ τοΰ Ζ. 331. 56.
4) Ί .  Καντακ. Ίστορ. Γ. σελ. 23.



αυγοτάραχά της. Ή  λίμνη αυτή συγκοινωνεί μετά τής θαλάσσης διά 
στενής διώρυγος, μήκους δυο περίπου χιλιομέτρων.

Έκτος των ποταμών τούτων υπάρχουν και πολλοί άλλοι μικρότε
ροι εκ των οποίων αξιοσημείωτος είναι ό Κήδοκτος1), 6 σημερινός Κα- 
λαυρή-δερέ παρά τάς κοιλάδας τού οποίου τό 1078 συνήφθη ή μεταξύ 
Νικηφόρου Βρυεννίου καί ’Αλεξίου Κομνηνού μάχη καθ’ ήν ήττηθείς 
καί συλληφθεϊς αιχμάλωτος ο πρώτος έτυφλώθη κατά τά κρατούντα 
τότε μεταξύ τών αύτοκρατόρων έθιμα. Καί ό ’Αλμυρός **) (Τούζλα-σού) 
£ξωθι καί προς δυομάς τής Σηλυβρίας, μικρός, άλλ° εύρύστομος, ώς 
εμφαί,νεται καί επί τής επ5 αυτού ευρισκόμενης μεγάλης λίθινης γέφυ
ρας, εις την πεδιάδα τού οποίου έτελέσθησαν τό 1846 οί γόμοι τής 
νεαράς κόρης τοΰ Ίωάν. Καντακουζηνού έκδοθείσης προς τον γέροντα 
Σουλτάν Όρχάν 1 2 3), ώς αντάλλαγμα τής συνδρομής πού τοΰ έδιδαν οί 
Τούρκοι διά νά επικράτηση επί τών αντιπάλων του κατά τούς τότε 
εμφυλίους πολέμους τής Βυζαντινής μας αυτοκρατορίας.

Λίμναι άλλαι έκτος από τάς μνημονευθείσας δεν υπάρχουν.
Σημαντικωτέρα δ’ εκ τούτο^ν είναι ή τών Δέρκων. Έκ τών ύδά- 

των αυτής από τού 1882 υδρεύεται κατά τό πλεΐστον ή Κων)πολις. 
Ή  επιφάνεια τής λίμνης αυτής κατά τον Τερνώ βέη προτού ρυθμισθή 
ή προς την θάλασσαν εκροή τών ύδάτων της υπό τής Εταιρείας τών 
ύδάτων Δέρκων, εύρίσκεται κατά μέσον δρον τέσσαρας πόδας ύπερά- 
νφ  τής έπιφανείας τής θαλάσσης. Χωρίζεται δ3 έκ τού Εύξείνου διά 
βραχώδους ακτής, τής οποίας τό στενώ ιερόν μέρος υπερβαίνει τά τρία 
χιλιόμετρα 4),

Τό βάθος τής λίμνης κατ’ επιτόπιους πληροφορίας, κυμαίνεται 
μεταξύ τριών καί πέντε μέτρων. Έ νφ τό βάθος τής λίμνης τού Άθύρα 
δεν υπερβαίνει τά δύο μέτρα. Πολύ βαθύτερα τής τού ’Αθύρα είναι 
ή λίμνη τού μικρού Τσεκμετζέ.

ί4β Μιλτ. Σαραντή

1) "Αννα Κομν. ’Αλεξίας Β . I. 5.
2) Αυτόθι, Β. I. 4.—Ό  Εύστ. Δράκος τον αναζητεί άλλαχοϋ φανταξόμενος 

οτι έξέλιπεν οδτος Εύστ. Δρ «Θρσκικά», σελ. 17.
3) Κ. Παπαρ. Ίστορ. *Ελλ. Τόμ. 5, οελ. 254 έκδ. Άθην, 1874.
4) Τερνώ βέη, Περί της χρήσεως τοΰ ύδατος έν τη άρχαιότητι καί επί

τών ημερών ημών. (Περιοδ. τοΰ έν Κα>ν)πόλει Έλλ. Φιλ. Συλλ, Τόμ. Κ Γ ' σελ. 
26 καί έψ. Σφάλλεται οθεν ό X . Καράσος λέγων οτι τό σιενώτερον μέρος απέ
χει περί τά οκτακόσια μέτρα, (Γειογρ. ’Αν. Θράκης σελ, 105).
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Ακρωτήρια,  κόλποι, όρμοι κμι λιμένες,

Έ πί τού Εΰξείνου. Εις τό μικρόν τοΰτο τμήμα τής Θράκης επί τής 
παραλίας του Εύξείνου την οποίαν δ Στράβιυν άποκαλεΐ Σαλμηδυσσόν 
και τής οποίας άφήκεν επιγραμματικήν περιγραφήν, εν μόνον άκρωτή- 
ριον καί εις μόνον παρ’ αύτφ όρμος υπάρχει. Τό άκρωτήριον τοΰ Φιλέα 
ή κατ’ άλλους ή Φιλία άκρα, τό σημερινόν Καράμπονρνου, όπου τό 
άκροτελεύτιον οχυρόν τής οχυρωματικής γραμμής των Μέτρων επί τοΰ 
Πόντου. Τοΰτο εύρίσκεται έναντι τής ανατολικής πλευράς τής λίμνης 
Δέρκων καί περί τά οκτώ χιλιόμετρα άνατολικώτερον εκείνης. Έπί τής 
βαρείας πλευράς τοΰ ακρωτηρίου εύρίσκεται καί ό ομώνυμος όρμος, όπου 
εύρίσκουσιν καταφυγιον τά πλοιάρια τ ’ άλιεΰοντα εκεί την παλαμίδα 
καί τους σκόμβρους.

Έπί τής Προποντίδος. Έπί τής παραλίας αυτής συναντώμεν πρώ
τον τον βαθΰν κόλπον τοΰ Άθύρα εις τον μυχόν τοΰ οποίου ευρίσκον- 
ται αί κωμοπόλεις τοΰ μεγάλου Τσεκμετζέ καί τής Ιναλλικράτειας. Τό 
άκρωτήριον τοΰ Μπαμπά ή Προφήτου Ήλιου κατά τον ΙΙασπάτη ’) 
καί τον μικρόν λιμένα τής Σηλυβρίας εις τον ομώνυμον όρμον. Επειδή 
δέ ολόκληρος ή παραλία είναι προφυλαγμένη από τους άνεμους τοΰ 
βορρά καί σχεδόν παντοΰ αμμώδης καί πρόσφορος εις τους ναυτιλλο- 
μένους από τούς αρχαιότατους χρόνους εύρίσκεται διάστικτος από κω- 
μοπόλεις καί χωριά εΰποροΰντα.

Κάτοικοι τής Δ. Μέτρων.

Εις προηγοΰμενον κεφάλαιον έδώσαμεν συνοπτικούς αριθμούς περί 
τοΰ πληθυσμού τής διοικήσεως καί των φυλών αύτοΰ καί περί τοΰ α
ριθμού τών συνοικισμών αυτής. ΙΙροτιθέμενοι ήδη ν ’ άναλΰσωμεν τούς 
αριθμούς εκείνους καί νά παραθέσωμεν τά ονόματα τών χωριών καί 
τών κωμοπόλεων, κρίνομεν άναγκαιον νά προτάξωμεν ολίγα τινά τών 
στατιστικών πινάκων μας δίδοντες σχετικά στοιχεία διά την επαλή- 
θευσιν αυτών.

Έ άν καί σήμερον, κατόπιν από τά; καταπληκτικάς προόδους πού 
Ιπραγματοποίησεν ή Τουρκική Δημοκρατία κατά τήν τελευταίαν εικο
σαετίαν αμφισβητείται ή ακρίβεια τών δημοσιευόμενων περί τοΰ πλη- 1

1) ‘Α. Πασπάτη Τά Θρακ. πρσάστεια. Έλλ. Φ. Συλλ. έν Κωνσταντινουπό- 
λει Τ. ΙΒ ' σελ. 36.



Μιλτ. Σαραντή

θυσμού αυτής στατιστικών, φαντάζεται πας τις οποίας δυσκολίας έ
πρεπε ν ’ αντιμετώπιση εκείνος πού θά έδοκίμαζε νά συλλέξη παρό
μοιας πληροφορίας προ τού 1908. Δηλαδή εις εποχήν καθ’ ήν ή άπο- 
γραφή τού πληθυσμοί) εκείνης έγί,νετο κατά μακρά χρονικά διαστήματα, 
μέ πρωτόγονα συστήματα καί ό πληθυσμός ενεφανίζετο καί εξηκριβού- 
το μέ τά νοφούς τεφτερλερί, δπου εγίνοντο αί έγγραφαί νεογεννήτων 
καί τεθνεώτων.

*0 9Α· Άντωνιάδης εις μελέτην του υπό τον τίτλον: Ή  οικονομι
κή άνάπτυξις τής Θράκης *) άρυόμενος τάς πληροφορίας του εκ τής 
Όθωμ. Έπετηρίδος τού 1316 (1901 καθ’ ημάς) τον πληθυσμόν τής Δ. 
Μέτρων τον υπολογίζει είς 74.075 ψυχάς έκ των οποίων τούς "Ελληνας 
εις 54.787, τούς Τούρκους είς 16.100, τούς Αρμενίους είς 903, τούς 
Εβραίους είς 9035 καί τούς των ξένων εθνοτήτων είς 250 έν δλφ 1 2 3).

Ό Στ. Ψάλτης είς έμπεριστατωμένην μελέτην του υπό τον τίτλον : 
«Ή  Θράκη καί ή δύναμις τού έν αυτή 'Ελληνικού στοιχείου» περισυ- 
νέλεξε μετ’ έπιμελείας πλείστας δσας από τάς κατά καιρούς δημοσιευ- 
θείσας στατιστικός άφορώσας τήν Θ ράκην 8), περιορίζει τούς "Ελληνας 
είς 43 περίπου χιλιάδας.

Έ κ των πινάκων εκείνων εκ των οποίων τινές, πολύ δρθώς έμ- 
βάλλουσιν καί εις εκείνον δισταγμούς περί τής ακρίβειας των, συνά
γεται δτι ό χριστιανικός πληθυσμός τής Δ. Μ. υπό τήν δικαιοδοσίαν 
τού Οικουμενικού Πατριαρχείου υπαγόμενος κατά τήν ίστορουμένην 
περίοδον άπηρτίζετο ως ακολούθως.

’Από 2.285 οικογένειας έκ των υπαγόμενων έκκλησιαστικως είς 
τήν Μητρόπολιν Δέρκων.

’Από 1.601 έκ των ύπαγομένων είς τήν ’Επισκοπήν Μέτρων.
’Από 1.659 οικογένειας άριθμούσας 9 500 ψυχάς έκ των ύπαγομέ

νων είς τήν Μητρόπολιν Σηλυβρίας.
’Από 6.462 κατοίκους έκ των ύπαγομένων είς τήν Μητρόπολιν 

Ήρακλείας.
Καί από 8.470 κατοίκων έκ των ύπαγομένων είς τήν Επισκοπήν 

Τυρολόης καί Σιρεντζίου 4).

19d

1) Α. Ά ντω ν . Le divelopement economique de la Thrace Ά θ ή να ι 1922.
2) Αύτ. Πίν. άο. 8 σελ. 205.
2) Σΰλλ. προς διαδ. ώφ. βιβλίων. Ε πιτροπεία  ’£θν. Δημοσιευμάτων Άθή- 

ναι 1919.
4) Κατ’ ανέκδοτον στατιστικήν τοΰ Οίκ. Πατριαρχείου άναφερομένην είς
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ν , * * ·' ■

Κατά λεπτομερ,ή στατιστικήν, του 'Υπουργείου Δασών, Μεταλ
λείων και Γεωργίας δημοσιευφρΐσαν τφ 1326 (1910) ώς Στατιστική 
τής Ευρωπαϊκής Τουρκίας, ή Δ. Μέτρων φέρεται ώς έχουσα π?α]θυ- 
σμόν 93 363 εκ των των οποίων 48 507 άορε.νες και 44.862 θήλεις.

Κατά τήν έκθεσιν δέ τοΰ Οίκουμι. Πατριαρχείου την ύποβληθεϊσαν 
εις τήν διάσκεψιν των Παρισίφν τφ 19J.9 ο πληθυσμός τής Διοικήσεους 
Μέτρων ύπολογίζεναι εις 74 005 άτομα έκ των οποίων 54.717 είναι 
ελληνες ι ).

Κατ’ ήμετέρας πληροφορίας συλλεγείσας καί συμπληρωθείσας δΓ 
έπιτυπίου έρευνης, τά ονόματα των κωμοπόλεων καί χωρίων, ό πλη
θυσμός καί οι κάτοικοι αυτών κατ’ εθνικότητας πόλεως ειχον ώς εξής 
κατά τά έτη 1910 —1912.

£ .  ΕΙς την κεντρικήν Ύποδ ιο ίκηα ιν  (μερκέοι Κάζα)  των Μέτρων 
ΰπηγοντο τά έξης χωριά. 1 2

’Ό νομ α  χωρίων « Ε θ ν ι κ ό τ η τ ε ς  
Ελλ. Τουρ. Βοΰλγ. Ε π ώ ν , κατοίκων

1. Ά γ α λ ά ν ΐ τουρ. ’Ά κα λαν 2) 722 — — Άγαλλανιότς

2. Ά γ ια σ μ α τά κΐ » Ά γ ια σ μ α 683 — —  απ’ τ Ά γ ια σ μ α τ ά κ ΐ

3. Ά να π ά ς τουρ. Νακάς καί
Μ παμπανακάς — 420 — Ά ν α κ α σ ότς

4. Ά ρ ν α ο ύ τκ ιο ϊ 972 — — Ά ρν α ου τκ ιότς

5. Ά ρ μ ε ν ίκ ιο ϊ τ. Έ ρ μ εν ίκ ιο ϊ 769 — — Ά ρμ ενικ ιότς

6. Βσγάζκιοΐ 2105 —- — ' Βογαζοτς

τον ελληνικόν ορθόδοξον πληθυσμόν ευρύτερος περιφερείας, ή Μητρόπολις Τυ- 
ρολόης φέρεται έχουσα 18 κοινότητας με 16.735 κατοίκους, ή Μητρόπολις Ση- 
λυβρίας 12 κοινότητας μέ 13.878 κατοίκους, ή Μητρόπολις Μετρών 11 κοινό
τητας μέ 9.007 κατοίκους καί ή Μητρόπολις Δέρκων 36 κοινότητας μέ 25.937 
κατοίκους. Έν συνόλω 65.557. Ά λλ ’ ως γνωστόν οΐίιε ή Μητρ. Τυρολόης, ού
τε ή των Δέρκων συμπεριελαμβάνοντο έξ ολοκλήρου είς τήν Δ. Μετρών.

1) Ά . Άνδρεάδου. Είς Περιοδικόν Mefcron Patova, Τ. I. άρ. 2. 1920.
2) Είς τόν πίνακα μας διατηροϋμεν τήν ονομασίαν των χωρίων όπως ή-

σαν είς τήν συνήθη χρήσιν τοΰ εγχωρίου έλληνικυΰ λαοΰ. Καί τοϋτο διότι με
ρικά έξ αυτών γράφονται παρηλλαγμένα ή καί εσφαλμένα από "Ελληνας καί 
Τούρκους. Κατόπιν άπό τό όνομα ακολουθεί τό άρθρον. "όπου δεν υπάρχει 
έξυπακοΰεται τό άρθρον τό. · . . ·ώ .
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’Όνομα χωρίων »
Ε θ ν ι κ ό τ η τ ε ς  

Ελλ. Τοϋρ. Βούλγ. Έπ. κατοίκων

7. Γεντζέ τ. Γεντζέκιοϊ — 395 — Γεντζότς
8. Δελλιώνες(οι) Σουργκιοΰνκιοϊ 1796 — — Δελλιωνιάτς
9. Διασώρανη (ή) τ. Γιασί-βιραν — 275 — Διασωρατίτς

10. Άλμπασάνι τ. Έλμπασάν 1075 — — Άλμπασανιότς
11. Ζεδίνι τ. Ίζεδδϊν — 431 — Ζεδινιότς
12. Ίμποχώρ τ. Μιραχώρ — — 369 Ίμπροχωρίίς
13. Καδήκιοϊ, 856 — — Καδηκιότς
14. Καλφάκιοϊ — 273 — άπ’τό Καλφάκιοϊ
15. Καμπακτσή τ. Καμπάκτσα — 208 — Καπαξότς
16. Καράκηζλη — — 200 απ’τό Καράκηζλη
•17. Καστανιές (οι) τ. Κεστεναλίκ 1225 — — Καστανιότς
18. Κηζηντζαλή — 167 — Κηζηντζαλιότς
19. Κιοΰρτικα (τά) τ, Κιοΰρτκιοϊ — 90 — Κιουρτς
20. Κλαλί τ. Όκλαλί 946 — — Κλαλιότς
21. Μέτρες (οί) τ. Τσατάλδζα 1856 1200 — Μετρινός, Τσα-

22. Μπαξαΐς _ 135 _
τάλδζαλης 

άπ’ τό Μπαξαΐς
23. Νιχώρι τ. Γενίκιοϊ 958 — — Νιχωριτς
24. Όρτζοΰνι τ. * Ορτζονλοΰ — 220 — Όρτζουνιότς
25. Σάγιαλη — 350 - άπ’ τό Σάγιαλι
26. Σαζλή-Μπόσνα (ή) — 280 — απ’ τη Σαζλή-

27. Σουμπάσκιοϊ ■ 315 -
Μπόσνα

Σουμπασκιότς
28. Στράντζα (ή) τ. Ίστράντζα 5023 50 — Στραντζιότς καί

29. Τζιγίέζ t. Ίντζιγιέζ
Στραντζαλιότς (ί 

— 295 —
εκ τοϋ τουρκικού) 
Τζιγιεζιός

30. Τουρσουνκίοι — 220 —άπ;’τό Τουρσουνκίοι
31. Τσαϊρ-δερέ — 500 —  » Τσαΐρ δερέ
32. Τσακίλι 897 — —  » Τσακιλιότς
33. Τσανακτσή τ. Τσανάκτσα — — 905 » Τσανακτσιότς
34. Τσιλιγκίρ 25 187 —  » Τσιλιγκιριότς
35. Χαδέμκίοϊ '70 550 —  » Χαδέμκίοϊ
36. Χαλατσλή — 250 — ■ » Χαλατσλή
37. Χαδζή-Έλμαλή — 175 —  » X. Έλμαλή

Β ' . Εις τον Ναχιε τον Λέρκων τά 
1. ’ Δσκώ (ή) τ. Πόόημα 1045

εξής-
Άσκωνίτς
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Ε θ ν ι κ ό τ α τ ε ς
Ονομα χωρίων «Ελλ. Τοϋρ. Βοΰλγ. ^ π· και:οικω-ν

2. Βελιγράδ 698 - — Βελιγραδιότς
3. Δαγιάκαδινί — — 619. άπ’τό Δαγιάκαδιν
4. ΔελήγΚίνος — — 435 » » Δελήγίονος
5. Καρατζά (το) και Κα- 1472 230 Καρατζιότς

ρατζιά (ή) (t.) Καρατζάκιοϊ
5. Άρμενίκιοϊ τ. Έρμενίκιοΐ 769 — — Άρμενικιότς
6· Κηαηρκαλαν — 135 — άπ’τό Κησήρκαλαν
7. Λάζαρ τ. Λαζάρκιοϊ 667 — — Λαζαριότς
8. Μάνδρα (ή) τ. Έλιτζαλή — 30 — άπ’τή Μάνδρα
9. Μπακλαλή — 300 — » » Μπακλαλή

10. Μπογιαλή -  196 — » » Μπογαλή
11. Νιχωράκι τ. Γενίκιοϊ 875 — — Νιχορίτς
12. Όρμ,ανλή — 271 — Όρμαλιότς
13. Σαρμπεϊλή -  160 — Σαρμπελιότς
14. Σόφυυ — 145 — άπ’ τό Σόφου
15. Τάρφα (τό καί ή) — 870 Ταρφιότς
16. Τέρκος — — 450 άπ’ τό Τέρκος
17. Τζελέπκιοϊ 700 — — Τζελεπκιότς
18. Τσιφλίκιοϊ 1200 — — Τσιφλικιότς

Γ . Εις την νποδιοίκηοιν Σηλνβρίας τά έξης.

. / Έ  θ  ν ι κ ό τ Ovouct γωόίου ’Ί τ ε ζ Έπων. κατοίκων
Έλλ. Τουρ.Βούλ, Έβρ.Άρμ.

1. ’Άβρεν — 620 670 -— — Άβρενιότς
2. Γιαπαγτζή τ. Γιαπάγτζα — 1131 Γιαπατζιότς
3. Δάγ Γενίκίοϊ — 213 άπ’τό Δάγ Γενίκίοϊ.
5. Καλαυρή (ή) τ. Γκελέβρε 43 450 — » την Καλαυρή
5. Κιοστεμήρ — — 260 » τό Κιοστεμήρ
6. Κιουτσούκ-κηλιτς — 653 - » » Κ. κηλιτς
7. Κι,ουτσούκ-Σεϊμέν — — 793 » » Κ. Σεϊμέν
8. Κουρτουλμούς — 253 » » Κουρτουλμούς
9. Κουρφαλή 30 315 735 Κουρφαλιότς

10. Μπεκιρλή
11. Μπεΐτζελέρ
12. Μπουγιούκ-κηλιτς
®  g  $ χ & η  ά ΙΘ',

— 523 — Μπεκιρλής
60 — 300 άπ’τό Μπεΐτζελέρ
— — 320 » » Μ. κηλί,τς

ί3
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’Όνομα χωρίου Ε θ ν ι κ ό τ η τ ε ς  
Έλλ. Τοΰρκ.Βούλ.Έβρ.Άρμ. Ε πών, κατοίκων

13. Πληβάτες (οί) τ.Πηγάτος2561 — —
14. Σηλυβριά τ. Σηλίβρι 2414 2211 —
15. Σινικλή — — 025
16. Τσαντώ (ή) και Τζεδώ.

τ. Τσάντα 3525
17. Τσαουσλή-Ματζήρκο — 965
18. Τσαουσλη-Βουλγάρκο
19. Τσουκοΰρ-Τσεγκέλ
20. Φανάρ

-  30
2613 —

265
175

Πληβατιανός 
1735 929 1) Σηλυβρινός 

Σινικλιότς

Τσεντιανός 
απ’ το Τσαουσλή 

» »
» Τσουκούρ-τσεγκέλ 
Φαναριότς

Δ'. Είς την υποδιο ικητήν τον Μεγ. Τοεκμετζε τα εξής :

’Όνομα χωρίων Έ θ
Έ λλ.

ν ι κ ό τ η τ ε ς  , „ ,
Τοίρ. Βοΰλγ. Επών, χ ο ϊκ ώ ν

1. Άρσοΰ (ή) τ. Άνάρσα 809 65 — άπ’ την Άρσοϋ
2. Γαρδάς (ό) 384 — — > τό Γαρδά
3. Γιαλοί (οΐ) 680 — — Γιαλίτης
4. Δημοκράνεια (τα) τ. Τσό- 

πλουτζε 505 _ — Δημοκρανίτς
5. Έξινόζ — 182 — άπ’ τό Έξινόζ
6. Καλλικράτεια (ή καί. τα) 2003 — — Καλλικρατιανός
7. Καλλιώ χ. Άραμήκιοϊ 682 — —- Καλλιώτς
8. Καραγάτς — 605 — άπ’ τό Καραγάτς
9. Λαγοθήρες (ot) τ.Άρναοΰτ 

κίοϊ 306 _._, — Ααγοθηριανός
10. Μοΰχα (ή) — 255 — απ’ τή Μοΰχα
11. Ξάστερο 1908 — — Ξαστεριανός
12. Κονομειό τ. Κούμπουργαζ 550 — — Κονομιάτς
13. Όμαρλή — 125 — άπ ’ τ’ Όμαρλή
14. Πλάγια (τά) 627 — — Πλαγιανός

1) Τούς 'Αθιγγάνους τούς συμπεριελάβαμεν είς τόν άριθ. των Ελλήνων 
Διότι καί αύτοί ως Χριστιανοί ορθόδοξοι συνεμερίσθησαν την τύχην εκείνων 
ftς τόν εκπατρισμόν.
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’Όνομα χωρίου Έ θ  ν 
Έλλ.

ι κ ό τ 
Τοΰρ.

Επών, κατοίκων
Βουλγ.

15. ΓΙαπάζ-πουργάζ — 151 — άπ’ τό Παπάζ- 
πουργάς

16. Τάς άγήλ — — 143 άπ5 τό Τάς-*Αγήλ
17. Τρακάτια (τά) — 95 — » τά Τρακάτια
18. Τσακμακλή — 194 — » τό Τσακμακλή
19. Μεγάλος Τσεκμετζές (ό) 851 685 — Τσεκμετζελιότς
20. Φανασάκρες (οί) 83 — — άπ’τίς Φανασάκρες

Διάλυσις των χωρίων και ουνοικισμών.

'Από τά προεκτεθέντα χωρία καί τούς συνοικισμούς πολλά ειχον 
διαλυθή ή έγκαταλειφθή από τούς κατοίκους των καί ερημωθή ή κα- 
ταληορθή από τούς Τούρκους μετανάστας καί προ τού 1922.

Ειχον διαλυθή καί έγκαταλειφθή διά λόγους υγείας οί συνοικι
σμοί τής Μάνδρας μεταξύ τής λίμνης τών Δέρκων καί τής παραλίας 
του Εύξείνου καί τών Φανασακρών επί τής δυτικής πλευράς τής λίμνης 
τού “Αθύρα. Οί ελώδεις πυρετοί τούς ήφάνιζον. Επίσης κατά την δι
άρκειαν τών Βαλκανικών πολέμων ειχον έγκαταλειφθή δλα τά Βουλ
γαρικά χωρία καί οί συνοικισμοί τής Δ. Μετρών δσοι κατά τον πόλεμον 
εκείνον ειχον περιέλθει εις χεΐρας τών Βουλγάρων. Καί περιήλθον 
σχεδόν δλοι εκτός τεσσάρων παρά την λίμνην τών Δέρκισν ευρισκομέ
νων. Τοΰ Δαγιάκαδιν, Δελήγιονος, Τέρκος καί Ίμπροχωρίου. Τό Τάς- 
Άγήλ είχε προ ετών αύτοδιαλυθή. Οί κάτοικοι τών τεσσάρων τούτων 
Βουλγαρικών χωρίων ώς ευρισκόμενοι εντός τής οχυρωματικής ζώνης 
τών Μετρών καί τών πολεμικών επιχειρήσεων τού 1912—13 ύπεχρεώ- 
θησαν υπό τών Τούρκων ν ’ άπομακρυνθώσιν έκ τών εστιών των εις 
τά μετόπισθεν αυτών, όπως έγένετο καί διά τούς Τούρκους καί τούς 
"Ελληνας κατοίκους τής πολεμικής εκείνης ζώνης 1).

Οί Βούλγαροι τής Δ. Μετρών, οί άπελευθερωθέντες υπό τών ομο
φύλων των, έλπίζοντες δτι ή πέραν τής γραμμής Μηδείας-Μέλανος κόλ
που Θράκη θά κατεκυροΰτο καί θά παρέμενεν εις την Βουλγαρίαν ε- 
σπευσαν νά έγκατασταθώσιν εις πλούσια Τουοκικά χωρία τών πεδιά
δων τοΰ Έργένους καί τού "Εβρου, τά όποια οί κάτοικοι εκείνων είχον

1) Τΐ)ν Ιδίαν τύχην συνεμμβρίσθησαν και οί κάτοικοι τιον Καστανεών,
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εγκαταλείψει φεύγοντες προς τήν Κ]πολιν και την ’Ανατολήν επί τφ ά- 
κοΰσματι τής καθόδου τών Βουλγάρων.

Οταν μετά τήν άνακατάληψιν τής Θράκης ύπο τών Τούρκων καί 
τήν αποκατάσταση' αυτών εκεί, καθ' όν χρόνον οί τέως Βαλκανικοί 
σύμμαχοι είχον έμπλακεΐ εις αιματηρούς αγώνας μέ τά γνωστά αποτε
λέσματα τής συντριβής τής Βουλγαρίας, οί κάτοικοι τής Δ. Μετρών ή- 
θέλησαν καί έζήτησαν νά έπανέλθο^σιν εις τά έρημωθέντα έν τφ με
ταξύ, πρωτίστως υπό τών Β)υλγάρων, χωρία των, δεν τούς έδόθη τό 
δικαίωμα. Καί αφού περιεπλανήθησαν επί τι χρονικόν διάστημα, μετη- 
νάστευσαν εις τήν Βουλγαρίαν καθορισθείσης τής θέσεως αυτών διά 
τής μεταξύ Τουρκίας καί Βουλγαρίας ύπογραφείσης συνθήκης κατά Σε
πτέμβριον του 191ο έν Κω\]πόλει 1).

Τα καλήτερα εκ τών χωρίων των, όπως τό Τσανακτσή, ή Τάρφα, 
το Δελήγιονος, τό Τέρκος, .τό Κιοστεμήρ, τό Κοϋρτουλμούς καί τό 
Τσαουσλή μετετράπησαν καί πάλιν εις τσιφλίκια καί περιήλθον τά 
τέσσαρα πρώτα εις τάς τουρκικάς οικογένειας αί όποΐαι είχον δια
τηρήσει επ ’ αυτών κάί σκιώδη προγονικά δικαιώματα ιδιοκτησίας, καί 
τά άλλα τρία εις τούς "Ελληνας ίδιοκτήτας των, άλλα δέ, ώς τό Ί - 
μπροχώρι, τό Καράκησλη, τό Δάγ-Γενίκιοϊ, τό Κιουτσούκ-Σεϊμέν, τό 
Σινικλή έχρηχρησιμοποιήθησαν παρά τών Τουρκικών αρχών διά τήν 
εγκατάσταση' εκεΐ προσφύγων Μουσουλμάνων, Μόνον ολίγαι βουλγαρι
κοί οίκογένειαι τού Κουρφαλή, παρουσιαζόμεναι άλλοτε ώς Πατριαρ
χικοί καί άλλοτε ώς Έξαρχικαί είχον κατορθώσει νά παραμείνωσιν 
εκεί καί μετά τον εκπατρισμόν έκεΐθεν τών Ελλήνων, αλλά καί αύταί 
ώς μανθάνυμεν έξεδιώχθησαν κατά τό 1934 3).

Πίναξ Τσιφλικίων.

Έκτος τών έννενήκοντα πέντε χωριών εις τήν Δ. Μετρών ύπήρ- 
χον καί πολλοί μεγάλοι καλλιεργούμενοι εκτάσεις μέ περισσότερός ή 1 2

1) Αι,ά τής συνθήκης εκείνης ή Τουρκία καί ή Βουλγαρία συνεφώνησαν νά 
υποβοηθήσω σι τήν έκουσίαν ανταλλαγήν τών πληθυσμών των, τών ευρισκομέ
νων εις ακτίνα τό πολύ 15 χιλιομέτρων ένθεν καί ένθεν τών συνόρων των. 
Άλλ’ οί Τούρκοι διά τής παροιμι,ώδους τακτικής των κατώρθωσαν νά εκδιώ
ξουν ολους τούς Βουλγάρους έκ τής Θράκης. "Ιδε καί Α. Άντων. Le devel· 
econom. e n  Thrace.

2) Έφημ, «Τό Φώς»? έν Θεσσ. 3 Αύγ. 1934.
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δλιγωτέρας εγκαταστάσεις γνωστάς μέ το δνημα τσιφλίκι1). Τά κυριώ- 
τερα εξ αυτών ήσαν τά εξής :

Ε ις την υποδ ιο ικητήν Μ έτρων

Τό ’Ά κ Μπουνάρ, το Γκιουκσελή, το Μαρτινάχι, τό Καράχαλη, 
τό Τουζηλάκι και τό Τοιλιγκίρ. Έξ αυτών τά τρία ήσαν ιδιοκτησία 
Ελλήνων. Τό Γκιουκσελή ανήκεν εις την ελληνικήν κοινότητα των 
Μ ετρών1 2 3).

Είς την ' Υποδιοικητήν Σηλνβρίας

Ή  Δαοϋτσα, τό Καράσιναν, το μεγάλο Τσελτίκι, τό μικρό Τσελτί- 
κι, ή Μπόσνα, τό Σαρήκίοϊ, ό Φετές και τό Χαρατσή. Καί έξ αυτών 
τά τρία ήσαν ελληνικά. Τό Σαρήκίοί άνήκεν εις την ελληνικήν κοινό
τητα τής Σηλυβριας.

Εις την Υποδ ιο ίκηο ιν  τον μεγάλου Τσεκμετζέ,

Τ’ ’Αγγούρια, τό Άκτσέ Μπουργάζ, τό Γένι-Τσιφλίκι, τό Δελι- 
κλή-καγιά, τό ’Έσχιτζε, τό Καπαδήκΐ, τό Κεσλή, tit Κλαδιανά, του 
Κούπα, ή Κρουσα, τό Λάχανάχίοϊ, τό Μπόσδέρε, τό Σέρτκίοϊ, τό Ά~ 
μΰντος καί τό Τσεκου :> μπόσνα. Καί έξ αυτών τά πέντε ήσαν ελληνικά. 
Εις τό Δεληκλή-καγιά επί τής σιδηροδρομικής γραμμής μειαξυ Σπάρτα- 
κουλέ καί ΧαδΙμκΊοΐ ΰπήοχον κατά τά προ τής Τουρκικής μεταπολι- 
τεΰσεως του 1908 ετη εγκαταστάσεις διά τήν παραγωγήν άζυμων τών 
Εβραίων.

Εις τον Ναχιέ τοΰ Δέρκων καί επί τής δυτικής πλευράς τής λί
μνης τών Δέρκων υπάρχει τό Κιοΰρτκίοϊ, οπού κατά παλαιοτέρους χρό
νους, λέγεται δη ΰπήοχόν βιομηχάνικαί καί. λιμενικοί εγκαταστάσεις.

Έκτος τών ανωτέρω υπήρχον παλαιότερον καί άλλα καλά*καί. με~

1) Περί τσιφλιχίων τή: Θράκης έν γένει περισσότερός λεπτομερείσς ΐίέ 
Μ. Α- Σταμούλη : ’ Αναμνήσεις από την Άνατολικ. Θρά; ην—είς «Θρακιχά», 
τόμ. ΙΓΓ σε?».. 193 κ. έφ.

2) Επειδή ό>ς γνωστόν μέχρι τοΰ 1918 εκτός τοΰ Αντοκρ. Ταμείου
τοΰ Τουρκ. Δημοσίου καί τοΰ Έφκαφίου δεν άνεγνωρίζοντο άλλα ιοιηκά πρό
σωπα Δημ. Δικ. τά ακίνητα τών Κοινοτήτων, Έκκλ. κλ. ένεγραφοντο έπ’όνόματι 
φυσικών προσώπων. ■ s



μεγάλα τσιφλίκια, τά όποια είχον περιέλθει ένεκα διαφόρων λόγων εις 
τό Τουρκικόν δημόσιον ή είς to 'Υπουργείον Βακουφίων κα'ι είχον 
πώληση εις τούς κατοίκους των παρακειμένων χωρίων, οί όποιοι καί. 
τά διενεμήθησαν μεταξύ των. Έξ αυτών ήσαν τό Σουμπάσκιοϊ πού 
επωληθη είς τούς κατοίκους τοΰ χωρίου κατά τό 1904 καί τό Χαλκα
λή *) πού επωλήθη είς τούς Καστμνιώτας κατά τό 1885.

Προέλβυσις των κατοίκων.

Είναι ίστορικώς εξηκριβωμένον δτι εκτός των από τοΰ έκτου 
π. X. αίώνος εγκατεστημένων είς τό τμήμα τής Θράκης Ελλήνων 
έκ τής κυρίως Ελλάδος, προ; τούς οποίους άφωμοιώίΐασαν καί, μέ 
τούς οποίους συνεχωνβύΦησαν τελείως από τοΰ δευτέρου καί τρίτου μ. 
X. αίώνος οί γηγενείς κάτοικοι τής χώρας, τ’ άλλα φύλσ Τούρκοι, 
Βούλγαροι, Εβραίοι καί ’Αρμένιοι έγκατεστάθησαν εκεί πολλούς αί- 
νας μεταγενεστέρως.

Τ ο ύ ρ κ ο ι

Ή  έγκατάστασις τών Τούρκων είς τό Δέλτα τοΰ Βυζαντίου δεν δύ- 
ναται ν ’ άναχ-θή πέραν τών τελευταίων έτά>ν τοΰ δέκατου τετάρτου αί
ώνος. Διότι οί Τούρκοι μόλις τό 1857 έγένοντο κύριοι τής Καλλιπό- 
λεως, τής πρώτης ·θρακικής πόλεως, πού περιήλ-θεν εις τάς χεΐρας τω ν 
μονίμως καί από τής εποχής εκείνης ήρχισεν ή υπό τών Τούρκων κα- 
τάκτησις τής Θράκης. Μέχρι τής εποχής εκείνης οί Τούρκοι μόνον έπι- 
δρομάς προς λεηλασίαν επιχειρούν είς την Θράκην 1 2). Τό δέ εις μικράν 
άπόστασιν από τάς Μέτρας ευρισκόμενον Ίντζιγιέζ, σημαντική ίσως πο
λίχνη κατά τούς χρόνους εκείνους καί τους παλαιοτέ.ρους ετι, αφού μετά 
την κατάληψίν του από τούς Τούρκους.εχρημάτισε καί ώς έδρα τής Ε παρ
χίας είς την οποίαν ΰπήγετο καί ή "Απολλίονιάς 3), κατελήφ'θ'η υπό τοΰ 
Μουράτ, τό 1372. Αί Μέτραι κατελήφίίησαν έν έτος βραδύτερου αλλά 
πολλά ισχυρά φρούρια ώς τά τοΰ Δέρκων, τοΰ Άτΐύρα.καί τής Σηλυβρίας 
καί διάφοροι πύργοι καί πυργία ώ; τών Επιβατών, τής Άπαμείας, τών 
Σχιστών καί άλλα εύρίσκοντο σταθερώς είς χεΐρας τών Βυζαντινών
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1) Περί Χαλκαλή ίδέ Μ. Σαραντή Μεσ. Γράμματ. τ. Β ',Άθήναι 1035 σελ.
158 κ. έφ.

3) Χάμμερ, 'Ισιορ. Όθωμ. Λύτ. μετάψρ. Κροκιδά, βιβλ· 5 σελ. 155,
3) Χάμμερ, αυτόθι, σελ. 210.



Τό Δέλτα του Βυζαντίου iof

καί, μόνιμος έγκατάστασις Τούρκων εις τά πέριξ αυτών δεν ήτο εύκο
λος. Άλλα ούτε και κατά τά πρώτα μετά την ά'λωσιν έτη έπροδυμο- 
ποιήθησαν νά έγκατασταθώσιν έκεϊ πολυπληθείς. Τοΰτο μαρχυρεΐται 
εκ τής πληθώρας τών εις τό τμήμα τοΰτο τής Θράκης τσιφλικίων τά 
όποια ήσαν κτήματα τοΰ Δημοσίου καί μεγιστάνων. Εξηγείται δέ εκ 
τού γεγονότος δτι ή περιφέρεια αΰτη εις την οποίαν ά'λλοτε ήνθει 
πλειάς πόλεων καί πολισμάτων, κατά τά προ τής άλώσεως ετη είχε τε
λείως έρημωθή 1).

’Δ-λλά και οί μετά την άλωσιν εγκατασταθέντες εκεί Τούρκοι ή- 
σον ολιγάριθμοι. Τους εΰρίσκομεν καί σήμερον εις τάς έδρας τών υπο
διοικήσεων καί εις τα χωρία δ που χαρακτηρίζονται ώς γερλίδ&ς (αυτό- 
χθονες) προς διάκρισιν τών μεταγενεστέρους έλθόντων καί έγκαταστα- 
σταθέντων ομοεθνών ή ομοθρήσκων των, τών Μοναχζ?ίρι·δων 1 2 3).

Εΐνε άξιοπαρατήρητυν otl επί τής παραλίας τής Προποντίδος καί 
μάλιστα μεταξύ Σηλυβρίας καί Μεγάλου Τσεκμετζέ δεν ενεφανίσθη 
ούτε ένας τουρκικός συνοικισμός. ’Ίσως διότι τό ευγενικόν εκείνον 
έδαφος δεν καρποφορεί ά'νευ κοπιώδους εργασίας. ΟΙ δέ Τούρκοι ώς 
γνωστόν οΰτε καιρόν άλλ’ ούτε διάθεσιν προς επιπόνους εργασίας έδει
ξαν. Προτιμούσαν τά χλωρά καί πλούσια λειβάδια καί τ' ανεκμετάλ- 
τα δάση,

Οί Μουατζήριδες συνέρρευσαν εκεί πολύ βραδύτερον. Μετά την 
εκδίοίξιν τών Τατάρων εκ τής Κριμαίας καί ιδιαιτέρως μετά τον Ρωσ- 
σοτουρκικόν πόλεμον τοΰ 1829, οπότε πολλοί Τούρκοι καί μουσουλμά
νοι έκ τών άπελευθεριυθέντων τοΰ τουρκικού ζυγού παραδοπναβίων 
επαρχιών έγκατέλειπον τάς πατρίδας των χάριν τής ίεράς σημαίας τοΰ 
Ίσλάμ καί κατέφευγον εις τάς υπό την Τουρκικήν δεσποτείον χώρας.

1) Έκτος της Σηλυβρίας, τών Μέτρων, τοΰ Άθΰρα καί τών Δέρκων άνα- 
φέρεται δτι ήκμασσν έκεΐ και αί πόλεις Χαλκίς, Μελαντίάς, Δαόνιον, Φιλέας ή 
Φιλέα και Άνδριάκη.

2) Γερ?αδες Τούρκοι ήσαν είς τά χωρία Ά  ν α κ ά ς, "Α β ρ ε ν, Γ ι α -
π α γ τ ζ ή,' Δ ι α σ ώ ρ α ν η ,  Έ  ξ ι ν ό ζ, Κ α λ φ ά κ ι ο ϊ, Κ α ρ α.
τ ζ ά, Κ ά ρ α γ ά τ ς. Κ α μ π α κ τ σ ή. Κ α λ α υ ρ ή, Κ η ζ η ν τ ζ α-
λ ή, Κ ο υ ρ φ α λ ή, Μ ο ύ χ α, Μ π α κ λ α λ ή, Μ π ο γ ι α λ ή, *0-
μ α ρ λ ή, Ό ρ μ α ν λ ή, Ό ρ τ ξ ο ύ ν ι, ΙΕ α π ά ς - π ο υ ρ γ ά ζ, Σ α ρ-
μ π ε ΐ λή, Σ ο υ  μ π . α σ κ ί  ο ϊ, Σ ό φ ο ς, Τ ζ ι γ ι έ ζ, Τ ο υ ρ σ ο ΰ ν· 
κ ι ο ί καί Τ σ ι λ ι γ κ ί ρ. Εις τά άλλα ήσαν Μουατζήριδες. Ιίαραλλήλως 
προς τούς γερλίδες Τούρκους υπήρχαν Μουατζήριδες καί είς την Σηλυβρίαν, 
τάς Μετράς καί τον μεγάλο Τσεκμετζέ.



’Αλλά περισσότεροι ήλθον μετά τον πόλεμον του 1878 έκ Βουλγαρίας 
και Ανατολικής Ρωμυλίας.

Β ο ύ λ γ α ρ ο ι .

Οι Βούλγαροι επί τής πολιτικής σκηνής καί εις τάς διαμάχας των 
προς τους Βυζαντινούς ενεφανίσθησαν αρκετούς αιώνας πριν από τούς 
Τούρκους. Καί θά άνέμενεν ίσως τις νά συνάντηση που εις την περι
οχήν αυτήν τής Θράκης καί ίχνος παλαιόν βουλγαρικής έγκαταστάσε- 
ως. Ά λλ ’ δπως πολλούς αιώνας αρχαιότερου αί Σκυθικαί φυλαί πού κα- 
τέκλυσαν την Θράκην ελυμαίνοντο αυτήν φθάνοντες καί μέχρι των 
στενών τού Ελλησπόντου δεν άφήκαν ίχνη τής διαβάσεως tojv, τοιου
τοτρόπως καί οι Βούλγαροι οί όποιοι επανειλημμένους έπέδραμον κατ’ 
αυτής από τού έκτου μέχρι του δεκάτου αίώνος δεν άφήκαν ούτε ίχνος 
εις το Δέλτα τού Βυζαντίου.

Ή  εμφάνισις αυτών εκεί καί ή μόνιμος έγκατάστααίς των κυρίως 
εις τά παρά τάς Μέτρας τουρκικά τσιφλίκια δεν χρονολογείται πέραν 
τών μέσων τού δεκάτου ογδόου αίώνος καί πιθανώς μετά τον Ρωσσο- 
τουρκικόν πόλεμον τού 1768,

"Από τούς πρώτους άναφανέντας εκεί συνοικισμούς υπήρξαν το 
Τάρφα, τό Τσανακτσή, το Δαγιάκαδίν, το Τέρκος καί το Ίμπροχώρι, 
'Όλα Τουρκικά τσιφλίκια επί τών οποίων τά δικαιώματα τών Μπέη
δων διετηρήθησαν άθικτα παρ’ όλας τάς εν τφ μεταξύ κτήσεις τών 
κατοίκων αυτών, καί περιήλθον καί πάλιν υπό τήν δεσποτείαν εκείνων 
μετά τον έκτοπισμόν τών Βουλγάρων. Οί άλλοι συνεστήθησαν βρα- 
δύτερον.

Τό Κιουτσούκ-Σεϊμέν ενα από τά κυριώτερα καί φανατικώτερα 
βουλγαρικά χωριά, πού πρώτον προσεχοσρησεν εις τήν Βουλγαρικήν 
’Εξαρχίαν, μέχρι τού 1856 ήτο τουρκικόν αγρόκτημα, Κατά τό έτος ε
κείνο ήγοράσθη από τον Ζαννήν Στεφάνοβικ καί μετ’ ολίγα ετη επω- 
λήθη παρ’ εκείνου εις ομάδα Βουλγάρων αγροτών οί όποιοι συνιρκί- 
σάησαν μονίμως εκεί, ένφ προηγουμένως τό έκαλλιέργουν ως κολλήγοι. 
Τούτους ό Στεφάνοβικ τούς έβοήθησε νά κτίσουν εκκλησίαν, τήν μό
νην ευπρόσωπον μεταξύ όλων τών εκκλησιών πού ήσαν εις τά βουλγα
ρικά χωρία, επονομασθεΐσα τού Πέτρου και τοΰ ΙΙαΰλου. 1
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1) Τήν άρχαιοτέραν εκκλησίαν είς βουλγαρικόν χωρίον ελληνιστί λειτουρ
γούσαν εύρίσκομεν είς τό Τάρφα άνεγερ·θεϊσαν τφ 1S35. (Δημ. Καλέμ,η, ’Επαρ
χία Δέρκων έν τφ Ήμερ. ’Ανατολής, Κιον]πολις 1886).



ΙΙάντες όμως οί Βουλγαρικοί συνοικισμοί κατά παρόμοιον τρόπον 
συνεστήθηοαν. Κατ’ άρχάς τά παλαιότερα εκείνα χρόνια δταν τά διά
φορα εκείνα τσιφλίκια, εκαλλιεργοϋνχο είτε απ' ευθείας υπό των ιδιο
κτητών των είτε καί έκμισθούμε να, έλλείψει εντοπίο>ν εργατών ήναγ- 
κάζοντο ΐδίοος κατά τούς 'θερινούς μήνας, τού ■θερισμού καί τής στ>γκο- 
μιδής νά άναζητώσιν εργάτας από άλλας επαρχίας. Καί προχει,ροτέ- 
ρους καί οίκονομικωτέρυυς εύρισκον τούς εκ Βουλγαρίας τοιούτους, 
των όποιον τό βιωτικόν επίπεδον καί μέχρι τού 1912 εν συγκρίσει προς 
τούς 'Έλληνας καί προς τούς Τούρκους ήτο πολύ κατώτερον είς δλας 
τάς εκδηλώσεις τής κοινωνικής ζωής. Καί είς κατοικίαν καί είς τρο
φήν καί είς ενδυμασίαν καί έμφάνιαιν. "Ενα ελάχιστον ημερομίσθιον 
ήτο αρκετόν δι’ αυτούς’ ως κατοικία ήτο αρκετός ό άχυρών. Περί ά- 
νέσεαις καί πολυτελείας ούτε λόγος έπρεπε νά γίνη. Ύ π ’ αυτούς τούς 
ορούς οί άγρόται εκείνοι έγιναν γνωστοί είς τούς εντοπίους ως δόπι- 
δες, δταν κατά μικράς ή μεγάλος ομάδας την ά'^οιξιν ήρχοντο προς τό 
Δέλτα δι’ άναζήνησιν προσωρινής εργασίας καί κατά τά τέλη Σεπτεμ
βρίου έγύριζαν είς τάς πατρίδας των. Μετά πορέλευσιν ετών τινων οί 
ίδιοκτήται των τσιφλικά ων εκείνων αντί νά τούς μεταχειρίζόνται ώς 
εργάτας έκριναν συμφερώτερον νά τούς χρησιμοποιού ν ώς επίμορτους 
καλλιεργητάς. ’Ορτακτήδες κατά την επιτόπιον έκφρασιν.

Έ φ’ όσον δέ αί οίκονομικαί άνάγκαι τών γαιοκτημόνων ηύξανον, 
τά αγροκτήματα ή μέρος έξ αυτών επωλειτο είς τούς καλλιεργητάς αυ
τών, οί όποιοι έν τφ μεταξύ από έτους είς έτος έπληθύνοντο.

Βουλγαρικοί Συνοικισμοί έσχηματίσθησαν κατά τό Β ήμισυ τού 
παρελθόντος αίώνος είς την περιοχήν τής ύποδιοικήσεως Σηλυβρίας.

3Α ρ μ έ ν ι ο ι  κ α ί  ' Ε β ρ α ϊ  ο ι

Διά τούς ’Αρμενίου; λέγεται ότι ένεφανίσθησαν εις την Ση- 
λυβρίαν τό πρώτον ώ ; έργάται, δταν ε κτίζε τ-ο ή επί τού .παρ’ 
αυτήν “Αλμυρού ποταμού μεγάλη λίθινη γέφυρα ή στηριζομένη επί 
τριάκοντα δύο αψίδων, ή οποία άνηγέρθη έκ θεμελίων μετά την κατα
στροφήν τής επ' αυτού ύπαρχούσης κατά τήν μεγάλην πλημμύραν τού 
15(1ο ι) καί ο τι βραδύτερον συνφκίσθησαν είς αυτήν καί οί είς τό Άρ- 
μενίκίοΐ έως τότε εγκατεστημένοι ’ Αρμένιοι. 1
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1) Χόμμερ, Ίστορ. Ό&ιομ. Αύτ., βιβλ. 33, σελ. 331.



Μ ιλτ. Σ α ρ α ν τή

Ή  γνώμη αΰτη δεν μάς φαίνεται πιστευτή Λαμβανομένου ύπ* ο- 
ψει τοΰ γεγονότος οτι άρμενικαί συνοιχίαι εύρίσκονται εις πολλάς ση
μαντικός πόλεις τής 'Ανατολικής Θράκης, καθώς και είς την Τυρολόην 
και την Ραιδεστόν, πιθανώτεοον είναι νά δεχθώμεν ότι ή είς την Ση- 
λυβρίαν παρουσία των ’Αρμενίων ανάγεται είς πολύ άρχαιοτεραν επο
χήν, είς την εποχήν των Βυζαντινών αύτοκρατόροίν, οί όποιοι διά λό
γους πολιτικούς μετέφερον εκ τής ’Ανατολής άποίκους είς την Θρά
κην.

Διά τούς Εβραίους πιθανώτερον είναι νά δεχθώμεν ότι άπφκί- 
σθησαν εκεί κατά τους χρόνους τής άλώσεως τής Κ]πόλεως υπό των 
Σταυροφόρων, οπότε ή Σηλυβρία περιήλθεν υπό την δικαιοδοσίαν τοΰ 
Δόγου τής Ένετίας.

*Ε λ λ η ν ε ς

Διά τούς "Ελληνας γνωρίζομεν ότι ενωρίς υπό τού εβδόμου π. X. 
αίώνος καί, επί τής παραλίας τοΰ Δέλτα είχον Ιδρύσει καί είχον αποι
κίας καί δ ή σημαντικός. Έ άν εκτός τής Σηλυβρίας καί τοΰ Βυζαντίου 
είχον Ιδρύσει από τούς χρόνους εκείνους καί άλλας είτε επί τής παρα
λίας είτε καί είς τά ενδότερα τής χώρας, δεν Ιχομεν μαρτυρίας. Τά ο
νόματα όμως τοΰ Δαονείου, των Επιβατών, τοΰ Άθύρα, των Δημο- 
κρανείων, τής Χαλκίδας, τοΰ Φιλέα καί λοιπών δεν είνε Θρακικά. ’Ί 
σως ν* άνεφάνησαν βραδύτερον επί τών Μακεδόνων, των όποιων συν- 
αντώμεν καί ονόματα ώς τό Φιλιπός καί το Άμύντος, οπότε ή επικοι
νωνία καί ή επιγαμία μεταξύ 'Ελλήνων καί Θρακών είχεν ετι πλέον 
Ιπεκταθή.

Ό Ηρόδοτος αφηγούμενος την κατά τών Σκυθών εκστρατείαν 
τοΰ Δαρείου, όστις διήλθεν διά τοΰ Βοσπόρου προς την Θράκην καί 
κατά συνέπειαν καί εκ τοΰ Δέλτα μάς άφηνε πολυτιμωτάτας πληροφο
ρίας γενικώς διά την Θράκην καί τούς Θράκας J-)> άλλα δέν σημειώνει 
τίποτε τό σχετικόν διά τύ Δέλτα. Ά πό την περιγραφήν τής γέφυρας 
επί τοΰ Βοσπόρου πού εστησεν Μανδροκλής ό Σάμιος μεταβαίνει είς τά 
τής κατασκηνώσεως τοΰ ΙΙέρσου μονάρχου είς τά θαυμάσια νερά τής 
Γέννας καί τοΰ Μπουνάρ-χισσάρ, τάς πηγάς τού Τεάρου ποταμού 3),

"Αλλος όμως ιστορικός, Ξενοφών ό Αθηναίος, πού έγνώρισε προ·

2 ί0

1) 1) Ήροδ. βιβλ. 5 Κ. 3 καί Κ. 9.
2) Δύτόθι, βιβλ. 4 Κ. 83—87,
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σωπικώς τό Δέλτα καί ένδιέτριψεν εκεί κατά τό 400 π. X. επί τρίμη
νον πολέμων τούς Θράκας ως σύμμαχος τού ήγεμονόπαιδος Σεύθου, 
διεκδικοΰντος την τοπικήν αρχήν ω; πατρικήν κληρονομιάν, πληροφο
ρούμενα δτι εις τήν περιοχήν αύιής τής Θράκης δεν ύπήρχον πόλεις 
άλλα κώμβι τάς οποίας κατοικούσαν οί έ t των θρακικών φυλών Με- 
λανδίται, Θυνοί καί Τρανίψαι ’). Καί μεταξύ των Θυνών, οί Μελινο- 
φάγοι.

Έκ των αφηγήσεων δέ τού Ιδιου ιστορικού περί των στρατιωτι
κών επιχειρήσεων των συνάγομεν δτι ο! Τρανΐψαι κατειχον τάς πέραν 
τής Τυρολόης καί προς τήν Ραιδεστόν εκτάσεις, Οί Θυνοί τά όρη τής 
Στράντζας καί τού Κούσκαγια, εκτεινόμενα μέχρι τής Τυρολόης καί 
Ήρακλείας καί κατά μήκος τής παραλίας τού Εύξείνου μέχρι τού Βυ
ζαντίου. Καί οί Μελανδΐται τήν πεδιάδα τού Άθύρα ποταμού, όπου 
εις μεταγενεστέρους χρόνους συναντώμεν καί τήν πόλιν Μελαντιάδα, 
ίσως δέ καί τάς προς τήν Σηλυβρίαν γειτνιαζούσας προς τήν •θάλασ
σαν εκτάσεις. Καί δτι οί κατοικούντες τάς πόλεις μεταξύ Σαλμυδησ- 
σοΰ καί λίμνης Δέρκαιν παραλίας Θράκες έλέγοντο Μελινοφάγοι 3).

Τί άπέγιναν οί γηγενείς κάτοικοι τού Δέλτα καί εν γένει οί κάτοι
κοι τής Θράκης οί όποιοι κατά τον Ηρόδοτον αλλά καί άλλους ιστο
ρικούς, πού τούς έγνιόρισαν έκ τού πλησίον, αποτελούσαν πριν Χρι
στού έν έθνος συμπαγές, παμμέγιστον καί γενναΐον μέ παρομοίους νό
μους τοπικούς καί ήθη καί έθιμα τό. ίδια ; Διατί δεν κατώρθωσαν να 
δημιουργήσουν τάς οικονομικός προϋποθέσεις διά των οποίων τά έθνη 
καί οί λαοί συγκροτούν τάς πόλεις των καί άναδεικνύουν ίδιον πολι
τισμόν, αφού επί ολοκλήρους αιώνας άπό άμνημονεΰτων χρόνων μέχρι 
τής υποταγής των εις τήν Ρώμην κατειχον εύρυτάτην καί πλουσιω- 
τάτην χώραν ανεξάρτητον ήσαν δέ τόσον γείτονες καί άναμεμειγμέ- 
νοι μέ τούς Μακεδόνας ;

Τά αίτια μάς τά εξηγεί ό πολύς Ηρόδοτος. Τό έθνος τών Θρα
κών, λέγει, είναι τό μεγαλύτερον από δλα μετά τό έθνος τών ’Ινδών. 
Καί κατά τήν γνώμην μου, εάν ειχεν ένα ηγεμόνα ή τουλάχιστον τήν 1 2

fd  Δέλτα τοΰ ήοζαντίοϋ

1) Ξενοφ. Κυρ. Άναβ. βιβλ. Ζ. Κ. R. 32 34. Ant. Κ. Γ. 9.
2) Αύτό&ι Κεφ. Ε '; ια. Τήν λίμνην ιών Δέρκων φαίνεται ό Ξενοφιον δεν 

ιήν έγνώριαε. Ό ΣεΰΟης δέν τούς ώδήγησε προς τούς υπέρ τοΰ Βυζαντίου 
Θράκας, καθ’ όσον οΰποί δέν είχον περιέλΰει υπό τήν ήγεοίαν τοΰ πατρός αΰ- 
τοϋ, άλλ’ υπό τήν ηγεσίαν άλλου Φυ,.άρχου τοΰ Τήρους τοΰ Όδρΰσου (Αυ
τόθι ϋ).



212 Μιλτ. Σαραντή

ιδίαν πολιτικήν κατεύθυνσιν, θά ήτο ακαταμάχητον καί καλύτερον ό
λων των εθνών. Δυστυχώς δεν υπάρχει ελπίς νά γίνη ενα τέτο ο πράγ
μα, καί £γι1 2 3 αυτό είναι εξησθενημέ.νον. Διότι κάθε, τόπος εις την 
Θράκην θέλει τά δικά του 1). Καί συνεχίζουν την περιγραφήν του διά 
τάς άρχάς πού πρυτάνευον εις τας πράξεις τών Θρακών προσθέτει : 
Οι επιφανέστατοι άπύ τούς νόμους των είναι νά θεωρείται κάλλιστον 
καί τιμιώταιον του νά μή κάμνη κανείς καμμιά δουλειά. Νά κάθεται 
αργός. Άτιμώτατον δέ δίαν κανείς δουλεύει καί καλλιεργεί την γη. 
Καί θαυμάσιον όταν ζή κανείς από τούς πολέμους καί τις ληστείες 3).

Καί τό χειρότερον διά τού;· Θράκας ΰπήρξεν δτι το βιοποριστικόν 
επάγγελμα τού πολέμου καί τών ληστειών των δεν τό έξήσκουν εναν
τίον ξένων ή γειτονιάν των, άλλ’ εναντίον τών ομοεθνών των. Διά 
τούτο οχι μόνον μνημεία πολιτισμού, άλλ3 ούτε καί τό γλωσσικόν ίδί- 
ι ο μ ά  των δεν κατιόρθωσαν νά διασώσουν.

** φ

Καί εκ τών φυλών τού Δέλτα ασφαλώς πολλοί θά μετηνάστευσαν 
κατά καιρούς μέ άλλους-ομοεθνείς των εις την Βυθινίαν καί τά ανα
τολικά παράλια τού Πόντου καί τής Προποντίδας. Πολλοί θά συνεχω- 
νβΰθησαν ενωρίτατα μέ τάς όλοέν αύξανοΰσσς καί πληθυνομένας εκεί 
έλληνικάς αποικίας, αλλά καί πολλοί άλλοι θά διετήρουν τον ιδιαίτε
ρον φυλετικόν των χαρακτήρα καί μετά την υποταγήν τής Θράκης εις 
τούς Ρωμαίους. At περί τούτου μαρτυρίκι τού Στράβωνός 3) περί τά 
τέλη τού πρώτου π. X. αΐώΊ'ος καί τού Παυσανίόύ 4) περί τά μέσα τού

1) Ήροδ. βιβλ. 5 κ. 3.
2) Αυτόθι, κ. 9.
3) ’Από δέ της αρχής τών Μακεδονικών ορών καί τών Παιονικών μέχρι 

Στρυμόνος ποταμού' Μακεδόνες τε οίκονσι, καί Παίονες καί τινες τών ορεινών 
Θρακών, Γρ δέ πέραν τοϋ Στρυμόνος ήθη μέχρι τού Ποντικού στόματος καί τού 
Αίμου πάντα Θρακών έστί, πλήν τής παραλίας. Αΰιη δέ νφ ’ Ελλήνων rtv.i i- 
ται, τών μέν επί τη ΓΙροποντίδι Ιδρυμένων, τών δέ έφ’ Έλλησπόντφ καί up 
Μελάνι κόλποι τών δέ επί τφ Αίγαίψ (Στοάβ. β. Ζ' σελ 444-45 εκ8. Λειψίος).

4) Τελευτήσαντος δέ ’Αλεξάνδρου Θρακών εβαοιλευσ-ν ό Λυωμαχοτ των 
προσοίκων Μ α.εδόιων, όσον ήοχεν Αλέξανδρος καί έτι πρότερτ ν Φίλιππ t ' 
εϊεν δ’ αν ο υιοί τοϋ Θροκίου μοίρα ού μεγάλη — Θρακών δέ τήν πανιών 
οόδένες πλείους επί τών άνθρώπ'ων ότι μή Κέλτοι πρός άλλο έθνος εν άντκξε- 
τάξοντο. Καί διά τούτο ουδείς πω ποόιερρς Θράκας Ρωμαίων κατ έστρεψα το 
άθρόους. (Παυσ. Ριβλ. I. 9· δ).
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δευτέρου μ. Χριστόν, είναι σαφείς καί κατηγορηματικοί.—’Έκτοτε ό
μως δεν γίνεται, πλέον διάκρισις Έλληναν καί Θρακών. 'Η ξενική δου
λεία την οποίαν από κοινού συνησθσνθησαν "Έλληνες καί Θράκες, οί 
κοινοί πόθοι διά την άνάκτησιν τής ελευθερίας των καί την άπελευ- 
θέρωσιν τής κοινής πατρίδας, του; προσήγγίσε στενώτερον εις βαθμόν 
ώστε κάθε τυχόν υφιστάμενη μεταξύ αυτών καί τότε διαφορά νά έκλει
ψη παντελώς. ’Έκτοτε οί Θράκες είναι ‘Έλληνες άνευ άλλης έπιδρα- 
σεως των Ρωμαίων επ’ αυτών. ‘Η Θράκη, ως όρθώς παρατηρεί καί 
αυτός ό Χάμμερ καί αυτό τό Βυζάντιον, δεν άπώλεσαν τον ελληνικόν 
Τν,ον χαρακτήρα καί μετά την μετάθεσιν τής έδρας τής Ρωμαϊκής αυτο
κρατορίας από τής Ρώμης εις τον Κεράαον κόλπον καί τής συνεπείς 
ταυτής μετοίκησεώς πολλ'ίδν Ρωμαίων εί.ς τ.ήν νέαν πρωτεύουσαν διό
τι δεν εγένετο εποικισμός, άλλ’ έγκεντρισμύς Ρωμαίων επί ελληνικού 
στελέχους ί ).

Ό,τι. δεν εγένετο κατά τούς πρώτους χρόνους τής Βυζαντινής αυ
τοκρατορίας είναι τελείως άπιθανόν νά έγινεν κατά τούς μετέπειτα 
χρόνους, οπότε καί οί αϋτοκράτορες ή σαν Έλλητες καί ή ελληνική 
επιρροή απεριόριστος.

Παρατηρήσεις επί τών 'Ελλήνων.

Πόσοι άραγε νά ή σαν οί Έλληνες το.ϋ Δέλτα οΐ περισωθέντες από 
την τουρκικήν λαίλαπα τοϋ δέκατου πέμπτου αιώνας καί έπιζήσαντες 
την ημέραν κατά την οποίαν ό αγέρωχος πορθητής τής βοσιλίδος τών 
πόλεων ηύδόκησεν νά έπιτρέψη εις τούς ήττηθέντας νά έμφανισθούν 
εις τάς εστίας των καί νά ζήσουν ειρηνικά 3).

Κατά σημείωσαν τού Επισκόπου Μέτρων καί Άθύρα Γερασίμου, 
τού μετέπειτα Πατριάρχού ’Αλεξάνδρειάς, εύρισκομένην εις τούς ανεκ
δότους κώδικας τής Επισκοπής εκείνης εις τά ]780ήτοι μετά 327 έτη 
τά ένδεκα χωρία τής δικαιοδοσίας του, διότι το Άλμπασάνι καί το 1 2

1) Χάμμερ, ‘Γστ, τΟ > Αύτ. |3lβλ. ϊΓ> οΰλ. 443 Μετ, Κροκιδά.
2) Ό ΛΙωάμρί) κηδύμβνος τής συντηρήσβως τής χώρας άνεκήρυξεν ΐνα 

πάντε: οι διά φόβκν xexni’im‘‘νοι προαελθωσιν οΐκαδε, βιώσωσι δέ κατά τό 
σύνη&ες. (Χάμμερ. Ίστοο. Όάοιμ. ·. .υτοκμ. βιβλ. 12ον σε λ 2GI ε’ς μετ. Κροκι* 
δα. Δούκα βιβλ. Γ' Κ-ΙΑ σ (57).



Νιχοόρι των Μέτρων δεν υπήρχαν τότε, αριθμούσαν πεντακόσιας τέσ- 
σαρας οικογένειας 1).

Κατά μαρτυρίαν δέ τοΰ Μητροπολίτου Σηλυβρίας Παϊσίου, του 
μετέπειτα Φιλιππουπόλεως, εις την επαρχίαν του τό 1816 ύπήρχον τρι
ακόσιοι μόνον οίκογένειαι2).

Διά τό τμήμα τής εκκλησιαστικής περιφέρειας Λέρκων δεν εχομεν 
πληροφορίας. Έχει ή κατάστασις είναι οίκτροτέρα, άφοΰ καί αύιό τό 
μισόν όνομα τής αρχιεπισκοπής επί αιώνας έξαφανίζηται, ή δέ Ε π ι
σκοπή εις τά 1629 άνσσυνιστάται 3).

Τά δεινοπαθήματα τών Ελλήνων του Δέλτα κατά τά προηγη- 
θέ.ντα τής άλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως υπό τών Τούρκων πεν- 
τήκοντα έτη είναι ανεκδιήγητα. Λεπτομερείς περιγραφαί τής σκληρό- 
τητος καί άγριότητος εκείνων ευρίσκει τις εις τους συγχρόνους τής ε
ποχής εκείνης ιστορικούς καί χρονογράφους d). Καί είναι άπορον πώς 
ό θρακικός πληθυσμός δεν έξηφανίοθη παντελώς έκ τοΰ τμήματος 1 2 3 4

2J4 Μιλτ. Σαραντή

1) Ή  σημείωσις ιοΰ Γερασίμου Εχει ώς έξης ε(ς στήλην προσθέσεως— 
Γαρδάς 10, *Αροοϋ38, Άκτσέπουργοζ 17, Τσεκμετζές 60, Καλλικράτεια 96, Δη* 
μοκράνεια 22, Λαγοθήρ. 17, Φανασακρ. 25, Πλάγια 20, Τζακίλι 69, Μέτραιζ 
130. Τό δλον όσπίτια 504. (Ίδέ Θρακ. τομ. 5ος σελ. 163).

2) Έκκλ. Άλήθ, 1888 μην Ν]βριος άρ. 3, σελ. 13. Ό Κ&διξ Παϊσίου υπό 
Μ. Γεδεών.

3) Καταλ. έπισκ. καί μητρ. Ξ. Σιδερ. Περιοδ. «Όρθοδ.» έν Κ]πόλει 1932.
4) Έπελαύνων δέ Βαγιατζήτης, λέγει 6 Χαλκοκονδύλης (75. Β. σελ. 43 

την τε γην έκειρε καί εήν χώραν έκαστου έδήου κι,ί κόΐμας άνδραποδισάμενος 
τάς προαστείους, ώς ούδέν προεχώρει ή τοΰ άστέως αϊρεσις, άπεχώρησεν ούτος 
απ’ οίκου. Έκπέμπων δε στράτευμοι πανταχοΰ άνά παν έτος, έπολιόρκει την μα
κράν γενομένην πολιορκίαν επί δέκα έτη.

Οί δέ Τούρκοι τό πολεμεϊν αφέντες, τό σκυλεύειν τάς κώμας περιέτρεχον. 
Καί ορμαθούς αναρίθμητους έξ αλώσεων ανθρώπους συμπλήξαντες εις Κων
σταντίνου άνδρας τε γυναίκας, θη'/άζοντα νήπια καί εφήβους νέους, Ιερείς καί 
μοναχούς άπαντας φύρδην μίγδην άπεμπολοδ ντες έκόμιζον. Καί τό δεινότερον 
δτε ώς έτυχε παραχρήμα οΰχ εύρίσκετο ό «νοράζων έν ταϊς οψεσι τών Ρω- 
μαίων δεινώς οί Ρωμαίοι παρά τών βαρβάρων έμαστίζοντο. Ούκ άλλο τό πα- 
νουργευόμενον ή ότι καμφθέντες αυτούς έξωνήσουσι. Τούς δέ μή έξωνουμένους 
παρευθύς τον πορθμόν διαβιβάσαντες έν τή Προύση καί ανωτέρω τούτους άπέ- 
πεμπον έν τοϊς Τούοκοις πεπραθησομένους—άφηγείται άλλος ιστορικός. (Μ.) 
Δούκα, Βυζ. Ίστορ. κ-β').

Καί, ό Χάμμερ συμπληροΐ. Άρχομένου μηνός ’Ιουνίου 1422 ό Μιχάλ βεης, 
προέβη πρώτος ·ίς τά τείχη τής Κ]πόλεως μετά μυρίων άκόντζίδων καί επόρ- 
θηαε τά πέριξ, πυρπολών κώμας καί αγρούς, φονεύουν ζφα, άπάγων είς δου
λείαν τούς κατοίκους καί διαφθείρων παρθένους κ α ί  παϊδας. Μετά δέκα ήμέ-
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εκείνου της Θράκης έκτοτε. Συνδεδεμένος με άπειρον στοργήν καί άνε- 
ξάντλητον αγάπην προς τό πάτριον έδαφος καί τά πατρώα ήθη καί 
έθιμα έπέζησεν δλων των δεινών του δια να ί'δη καί πάλιν άναγενώ- 
μενον τό αθάνατον έθνος του έξ αυτής τής τέφρας.

Θέσεις τών χωρίων.

Εις τά σημερινά πολίσματα καί τάχο>ρία τής Δ. Μιτρών, τά ο
ποία από τής Ρωμαιοκρατίας καί εντεύθεν ΰπέστησαν αναρίθμητους 
βαρβαρικάς επιδρομές, καταστροφές καί ερημώσεις υπό τά πλήγματα 
των οποίων εςήφανίσθησαν καί πόλεις ί ). είναι δΰσκολον να άναζητή- 
σωμεν πειστικά τάς αντιστοίχους θέσεις των Θρακικών κωμών του Ξε- 
νοφώντος ή και των προ τής Ρωμαϊκής έπικρατήσεως επί τής Θράκης 
χρόνων. Τά καθαρώς θρσκικά πολίσματα δεν μάς σφήκαν ίχνη, Στη- 
ριζόμενοι δμως εις τυχαία γεγονότα καί πολλάκις εις την ονομασίαν 
τών χωρίων δυνάμεθα οπωσδήποτε νά άναγνωρίοώμεν καί νά δεχθώ- 
μεν επί τών θέσεων τών υπαρχόντων κατά'τό 1922 καί κατονομαρθέν- 
των Συνοικισμών Ελληνικών καί μή, αρχαιότερους τούτων.

Εκτός τής Σηλυβρίας εις την προ τών Ρωμαϊκών χρόνων περίο
δον πρέπει νά τοποθέτήσωμεν καί τον Ά θυρα καθώς καί τους μεταξύ 
αυτών παρεμβαλλόμενους μικρότερους Συνοικισμούς, τών Δημοκρα- 
νείων καί τής Καλλικρατείας. Είναι αληθές δτι ή Καλλικράτεια κατά 
τον έβδομον αιώνα φέρεται σ>ς τόπος ερατεινός 3). Καί μόνον κατά τό 
έτος 1400 μνημονεύεται ώς χωρίον y). Έ ν τουτοις ή παράδοσις δτι πα

ρας άφίκετο καί ό επίλοιπος πολιορκητικός στρατός, δς ευρών κοψιάς καί α
γρούς πεπυρΟηυέ νου:, έκόρεσε την λύσσαν αυτού έν ριζών καί τέμνιον τούς κή
πους καί τάς αμπέλους, τά όπωροφόρα δένδρα καί τά φυτά. (‘Ιστορ. *Οθ. Αύτ. 
βιβ- 10 σελ. 66 μετ. Κροκιδά).

Κατόπιν παρόμοιας καταστάσι-χος εύκολον είναι νά ύπολογίση τις πόσοι 
ελληνικοί οίκογένειαι ήτο δυνατόν νά υπάρχουν εκεί ιόν Μάϊον τοΰ 1453 καί 
νά έννοήση διατί έκεϊ πού ύπήρχον άλλοτε πέντε Επίσκοποί δεν εύρίσκετο ίε- 
ρειτς νά μνημονεύση τό δνόμα τοΰ Πατριάρχου καί ή άθλια κατά τον Μ. χαρτο" 
φύλακα Επισκοπή τών Μέτρων ετυχε τής υψηλής τιμής να ποιμανθή επί τινα 
χρόνον παρά τού ’Αρχιεπισκόπου Νέας Ρώμης. (*£κκλ· ’Αλήθεια έν Κων]πόλει 
έτος 1910 σελ. 20—22).

1) Μελαντιας, Χαλκίς, άαύνειον, Φιλέας, Άνδριάκη.
2) Οεοφ. βιβ. 8, 8—3.
Β) Acfca P^tr. ϊ .  Β\ ο. 333,



ρά την εξοδον του κόλπου ύπήχε παλαιότερον ομώνυμο; συνοικισμός 
μας φαίνεται λίαν πιθανή.

'Ομοίως άρχαίον ελληνικόν συνοικισμόν καί μάλιστα σημαν
τικόν ιερόν πρέπει να τοποθετήσουμεν καί εις τό χωρίον Καδή- 
κχοϊ τής Σηλυβοίας. Διότι εκτός των παρ' αυτοί) άνευρεθέντων λείψα
νων κτιρίων Ρωμαϊκής εποχής, άπεκαλνφθησαν κατά καιρούς διάφορά 
αντικείμενα ελληνικής Ιποχής, τεμάχια αγαλμάτων, επιγραφαί καί αριθ
μοί αναγλύφων - εξ εκείνων που παριστάνουν τον Θράκα Ιππέα. Πολ
λά έκ των ευρημάτων εκείνων ειχον συμπεριληφθή εις τάς συλλογάς 
του ’Αναστασίου Σταμούλη καί έγκαταλειφθή εις τήν Σηλυβρίαν κατά 
την έσπευσμένην έκειθεν άνεχώρησαν των Ελλήνων τον Σεπτέμβριον 
τοϋ 1922 ’). Όμοιους ήλθον εί,ς φως καί πάμπολλα άλλα θρύμματα προ 
παντός κατά τό 1912, δτε Βούλγαροι άνώρυσσαν έξωΟι τοΰ χωρίου προς 
τά νότια τά χαρακώματα αυτών.

Ελληνικόν συνοικισμόν τής ιδίας εποχής θά έπρεπε νά τοποθετη- 
σωμεν καί εις τήν θέσιν τοϋ χωρίου Τσανακτσή, δπου μεταξύ άλλων 
μνημείων πρό έτόον .εΐχον άνευρεθή καί δύο μαρμάριναι ανάγλυφοι 
πλάκες θαυμασίας ελληνικής τέχνης αί όποίια μέχρι τού 1908 εκόσμουν 
τήν προς τήν είσοδον πρόσοψιν τής εκκλησίας τοΰ χωρίου, άνηρπάγη- 
σοιν 6έ παρ’ άγνώστων καί εξηφανίσθησαν έκτοτε.

Καί δεν θά ήιο παράτολμον ι ο ,  άν εις τήν θέσιν των δύο Τσιλ- 
τικίων, αγροκτημάτων αφιερωμένων εις τήν ίεράν πόλιν τής Μεδίνης 
επιχειρήσωμεν να άναζητήαωμέν τήν Σίλταν τού Στράβωνος, τήν ύ- 
περκειμένην των πόλεοον τής Ήρακλείας καί Σηλυβρας 3).

Τάς θέσεις θρακικών κοηιτύν μπορούν νά διεκδικήσουν ή Καλαυ- 
ρή, τό Τζιγιέζ, τό Σουμπάσκίοϊ, τό Κάλφα, τό Καρατζά, ή Στράντζα. 
Τάς περιοχας αυτών τάς διαρρέουν άφθονα νερά καί τάς διακοσμούν 
πλούσια λειβαδιά, δάση πυκνά και εκτεταμένα, κρησφύγετα παντοΐα. 
’Ακριβώς δ,τι εχρειάζετο διά νά ζούν οΐ άνθρωποι σύμφωνα με τάς 
άρχάς καί τά ιδανικά των θρακικών φυλών.

Θέσεις σημαντικών Συνοικισμών τών πρώτων ϊσως Ρωμαϊκών 
χρόνων έχομεν λόγους νά άνάζήτήσωμεν εις τό ’Άβρεν καί τό Κουρ- 
φαλή 3). Στα δύο χωριά πού βρίσκονται επί τής Έγνατίας, εις τό ση- 1 2
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1) Διά τάς αρχαιότητας τοΰ Καδηκίοϊ· ίδέ ΙΙεριοδ. Έλλ. Φιλ, Συλλ. έν 
Κων]πόλει ΓΙαράτ. ΪΖ' τόμ. σελ. 66. Καί G. Senre εις Rev. de Corr. Hell, έτος 
36 σ. 587.

2) Στραβ. έκ τοΰ Ζ. κ. 56. 5.
8) Ό G. Senre είς ;ό  Κουρφαλή τοποθετεί τό φρούριον Καινόν,
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μεΐον οπού αυτή ερχόμενη εκ Κων)πόλβως διχάζηται. Εις την κυρίως 
Έ γνατίαν προς την Ήράκλειαν, την δυτικήν Θράκην καί την Μακε
δονίαν, καί εις την προς την Άδριανουπολιν καί τάς βορείους Επαρ
χίας οδικήν ρωμαϊκήν αρτηρίαν,

*
* *

Θέσεις Βυζαντινών χωρίων καί συνοικισμών κατέχουν άναμφι- 
σβήτως τό "Αγαλανί από τον όγδοον αιώνα μέ τούς ’Αγαλλιανοΰς 1).

Τό Άνακάς (Μπαμπανακάς) το όποιον εις τα 136)3 συναντώμεν 
ως χωρίον Ένακόσια, όπου ό αύτοκρατωρ Ιωάννης ό ΤΙαλαιολόγος 
άπέστειλε τον δομέστιχον Καντακουζηνόν μέ εϊκοσιν εύγενεΐς καί σα
ράντα στρατιώτας, ν ’ απόκρουση μελετουμένην επιδρομήν τών Τούρ
κων έκ Τριγλέτας προς λεηλασίαν τών επιβατών καί τοϋ Ά θΰρα 1 2 3). Ή  
Διασοόρανη μέ τούς Διασωρηνούς 5). Ό  Γαρδάς από τά 886 4) μέ τήν 
οικογένειαν τών Γαρίδά. Οί Δελλιώναις μέ τύν Δελεάνον 5). Τό Έξινόζ

1) ΙΙαπαρ. Έλλ. Ίστ, Τ. 3 σελ. 436 εκδ. 1872. Καί Πατρ. Πιν. Μ. Γε- 
δεών Τ. 6 σελ. 370.

2) Χάμμ. Ίστ. ”Ενθ. άνωτ. βιβ. 4 σελ. 155. Ή  προσθήκη τών Τούρκων 
τής λέξεως μπαμπά πού μεταφορικώς σημαίνει τον γεροντότερον, τον άρχαιότε- 
ρον έ'γινεν ’ίσως προς διάκρισιν άλλου ομωνύμου χωρίου κειμένου επί τής ανα
τολικής πλευράς τής λίμνης τοϋ μικρού Τσεκμιτζέ. Τούτο τά τελευταία χρόνια 
ήτο τσιφλίκι, Άρχαιότερον μνημονεύεται ώς χωρίον. (Μ. Γεδεών Έγγρ. λίθοι, 
καί κεράμια. σ. 160),

3) Έπετ. Βυζαν. Σπ. Τ. στ', σελ. 154.
4) Γ. Κεδρ. Ίστ. Τ. Β'. σελ. 291. Πατρ. Πίν. Μ. Γεδεών Τ. 6 σελ. 337.
δ) Γ. Κεδρ. Ίστ. Τ. Β'. σ. 527. Εις τον κώδικα τοϋ Μητροπολίτου Σηλυ- 

βρίας ΓΙαίσιου, άρχάς τοΰ 19ου αίώνος αναγράφονται ώς Δελειόναις 
(Εκκλησιαστική ‘Αλήθεια 1888 άρ. Φ. 3). Έν τούτοις πολλοί άσχοληθέντες 
μέ τήν ερμηνείαν τών ονομασιών τυ ϊ χωρίου τούτου κατέληξαν εις μυθικά 
συμπεράσματα. («Θρακικά» Εύστρ. Δράκου σ. 26 — «Θρακικά» Τ. Β'. σ.
275). "Οσον δια τήν τουρκικήν ονομασίαν τοΰ χωρίου. Σουργκιούνκιοϊ, 
ημείς τήν άποδίδομεν εις τήν θυμοσοφίαν τών Τούρκων είς τήν γλώσσαν τών 
οποίων δέν είνε σπάνιαι αί επιτυχείς παρομοιώσεις. Έάν ποτέ, ώς θέλουν νά 
πιστεύουν μερικοί οί Δελλιώνες έξετυπίζοντο έκ τής παρακτίου όδοΰ διά λόγους 
ληστρικούς, ή θέσις των δέν θά ήτο ασφαλώς ολίγα μόνον χιλιόμετρα έκειθεν 
Οί Τούρκοι έχαρακτήρισαν τήν θέσιν τών Δελλιωνών κατά παραβολήν τών με
ταξύ Σηλυβρίας καί Άθύρα επί τής ώραίας παραλίας ευρισκομένων άλλων Συ
νοικισμών.
Θ ® ψ μ ί  η  ά ΙΘ \  „ · 14
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με τούς ’,Εξαζηνούς των οποίων καί Μονή άναφέρεται 7). Τό Οίκονο- 
μειό από χά 1260 1 2). Οί Γιαλοί (Αΐγιαλας) από τά 1639 3 4 5 6 7). Τό Παπάσ- 
πουργάζ υπό τό όνομα τοΰ Πασπαρά καί τό Κάραγατς υπό τό ελλη- 
νικόν του όνομα ή Πτελέα υ>ς αγρόκτημα κατά την ακμήν του Οίκο- 
νομειοϋ.

Τά χωρία Οίκονομειό καί ΓΙασπαράς καί τό αγρόκτημα Πτελέα 
τό εύρίσπομεν εις τό Χρυσόβουλον τοΰ αύτοκράτορος Μιχαήλ ΓΙαλαιο- 
λόγου άνθοϋντα καί παραχωρούμενα εις τό Πατριαρχεΐον'1). Καί 
τά έπανευρίσκομεν μετά εκατόν περίπου έτη έρημα καί έγκατα- 
λελειμμένα, ποιύς ξέρει γιά πολλοστή ερυρά, όταν ά'λλος αύτοκράτωρ, 
ζητεί νά τ’ άναλάβη διά νά εγκατάσταση εκεί απομάχους στρατιώτας 
καί τό Πατριαρχεΐον αποκρούει την παράκλησιν τοΰ αΰτοκράτορος δ). 
Τό Όρτζοΰνι, ΐσο)ς μέ τήν Λάμπουσαν, την οποίαν άνευρίσκομεν άνα- 
γραφομένην εις όρόσημον, τό όποιον έδείκνυε τά κοινά όρια αυτής, 
τής Φιλίας καί ι ών βουνομίων τοΰ Ούρβανοΰ Ζουζουλακίου, Ρωμαίου 
άρχοντος τοΰ οποίου τό όνομα διασώζει τό παρακείμενον εις τό χωρίον 
τσιφλίκι, Τουζελέκι.

Τό όρόσημον εκείνο, λιθίνη στρογγυλή στήλη, πάχους τριάκοντα 
εο)ς τριάκοντα πέντε εκατοστών τοΰ μέτρου καί ύψους ενός περίπου 
μέτρου μεταβαπτισθέν εις σκεΰος εκκλησιαστικόν διά τής χαράξεως 
ενός άκομψου σταυρού εις τήν αρχήν τής επιμελημένης επιγραφής του, 
εχρησίμευεν τις οιδεν από πότε, ώς στήριγμα τής αγίας Τραπέζης εις 
τήν εκκλησίαν των Μέτρων. Τό 1924 όταν καί οί Μετρινοί ύπήχθη- 
σαν εις τήν υποχρεωτικήν ανταλλαγήν των Ελληνοτουρκικών πληθυ
σμών [ΐεταξύ άλλων κειμηλίων των μετέφερον καί τό όρόσημον εις τήν 
Μακεδονίαν, εις τήν νέαν πατρίδα των, τήν Γέφυραν παρά τον ’Αξιόν· 

Ή  Καλαυρή από τό 532 Β). Οί Δέρκοι από ’Αναστασίου τοΰ Αλ 
Καί οί Μέτρες από τοΰ ’Ιουστινιανού. ’Από τά έτη πού ένεφανίσθη- 
σα ν ώς φρούρια καί όχυρωμέναι κώμαι7).
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1) "Aw. Κομνηνή. βιβ. 12. σελ. 158.
2) Acta Patr. Τ. Β'. σ. 6.
3) Αυτόθι σελ. 297.
4) Περιοδ. ΓΙανδώρ. Τ, ΙΕ', σελ. 25—30 Χρυσοβ. Μ. ΓΓαλαιολόγου,
5) ϊιγγίλ ιον Πατρ. Νείλου etc Acta Pat. Τ. Β'. σελ. 6. Migne Τ. 152. 

σβλ. 1415.
6) Μ. Γεδεών. Έγγρ. λίθοι, και κεράμια σελ, 160*
7) Ο Στ. Άριστ. φρονεί ρτι οί Δέρκοι καί το φρούριον αυτών έκτίσθη-
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’Εκτός των προεκτεθέντων, χωρία τής Βυζαντινής εποχής είς τήν 
Δ. των Μέτρων πρέπει ν’άναζητήσωμεν και εις τάς θέσεις τσιφλικίων. 
Διότι πολλά εξ αυτών, όπως καί τά ονόματα των χωρίων, μάς υπεν
θυμίζουν άρχοντικάς οικογένειας των Βυζαντινών. Ούτω επί παρα- 
δείγματι τά Αγγούρια μάς υπενθυμίζουν τούς Άγγούρους των οποίων 
από τά 86G μνημονεύεται καί Μονή1) 'Η Δαούτσα τον Στυλιανόν 
Ζαούτσα πενθερόν τού αύτοκράτορος Βασιλείου τού Μακεδόνος * 1 2 3 4). Τά 
Κλαδιανά την οικογένειαν των Κλαδά από τά 12608) καί τό Λάχα
νά κι οϊ τάς οίκογενείας των Λαχανά καί των Λαχαναδράκων *) Καί 
τέλος τό Μαρτινάκι, όπου σώζηται καί σήμερον ποτάμιον μέ τό όνομα 
Μαναστήρ-δερέ την έξέχουσαν κατά τον εννατον αιώνα οικογένειαν των 
Μαρτινακίων των οποίων καί Μονή ΰπήρχεν 5 *).

’Ονομασία των Χωρίων. Άρχαίαι πόλεις.

Μιμούμενοι τό παράδειγμα τού Στράβωνος ό όποιος πεντακόσια 
ετη μετά την εμφάνισιν τής Σηλυβρίας ήλθε νά μάς δώση την έξήγη- 
σιν τής ονομασίας αυτής, θά προσπαθήσωμεν καί ήμεις τολμηρώτερον 
εκείνου νά έξηγήσωμεν τάς ονομασίας των χωρίων τής πατρίδος μας, 
άν καί εχομεν πίκραν πείραν Ικ των συγχρόνων μετονομασιών πόλεων 
καί χωρίων, ότι πολλαί όνομασίαι δίδονται αύθαιρέτως.

"Οτι πολλά έκ των χωρίων τής Δ. Μέτρων ελληνικά καί τουρκικά

σαν υπό του αύτοκράτορος εκείνου τό 507. (Ώερ. Όρθοδ. έν Κ)πόλει έτος Θ. 
τεΰχ. 98 σελ. 88).

Καθ’ ήμάς οΐ Μέτρες κατέχουν τήν πέραν τοΰ Άθΰρα θέσιν Έπισκο- 
πεΐα όπου ό 'Ιουστινιανός ό Α'. έκτισε κατά τον Προκόπιον φρούριον ούχί 
κατά τον συνήθη, άλλ’ κατ’ Ιδιόρρυθμον τύπον. (Προκ. Περί κτισμ. βιβ. IV. 
9. 19.).

1) Χωνιάτης. "Εκδ. Βόν., σελ. 432.
2) Βίος Πατριαρ Ευθυμίου.
3) Έλληνομν.Έτ. 1929. σελ. 270.ΕΙς τό όνομα των Κλαδάδων θ-ά οφείλει 

ίσως καί τήν ονομασίαν του τό Κλαλί, κατά μετατροπήν τοΰ δ είς λ, αφού κατά 
τήν κοινήν άντίληψιν τό κλαδί (κλωνάρι) ήτο ευτελές διά τήν ονομασίαν τοΰ 
χωρίου καί οί κάτοικοι αύτοΰ συνηγορούντων καί των εγγραμμάτων αγραμμά
των μας τό μετεβάπτισαν είς Όκλαλή. "Οπως τό Άγαλάνΐ είς "Ακ-άλάν, τή 
Διασώρανη έκ Γιασή-βιράν, το ’Άβρεν είς “Ακ-βιράν κ.λ.

4) Μεσ, Β.βλ. Σάθα Τ. Β'. σελ. 500. Ν. Έλληνομ. It. 1929 σελ. 237.
5) Μ. Γραμμ. σελ. 376. Μ. Γεδεών Βυζ. έορτ. είς Περ. Έλλ. Φιλ. Συλλ·

τόμ. Κζ"'. σελ. 297.
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έπήοαν τα ονόματα αυτών εξ ονομάτων διακεκριμένοι άνδρών οι ο
ποίοι εΐτε τά ειχον συνοικίσει καί τά προστατέυσα είτε και έξουσία- 
ζον τον χώρον της περιοχής αυτών προ τοΰ συνοικισμού των, ε ί
ναι φανερόν. Δια π >λλά ελληνικά χωρία ώμιλήσαμεν ήδη. Δυνά- 
μεθα εδώ ν ’ άναφέρωμεν καί τουρκικά Το Ζεδίνι (Ίζεδδίν), έπήρε το 
όνομά του από τον πρίγκηπα Γίουσούφ Ίζεδδίν τοΰ οποίου κτήμα ήτο 
ή περιοχή εις τήν οποίαν έγκατεστάθησαν οί Τάταροι κάτοικοι αυτοΰ 
έλΦόντες έκ Ρουμανίας. Το Καμπακτσή μάς υπενθυμίζει τον Καμ- 
πακτσή-όγλοΰ βεζίρην επί Μουσταφά τοΰ Α’. Τό Κηζηντζαλή, τον 
Κηλίτς Άλή διακεκριμένον τοΰρκον στρατηγόν. Τό Σαρμπεϊλή, τον 
Άσάρ-μπεη. Τό Ίμπροχώρι τύν Έμιρ Άχοΰρ, σταυλάρχην τοΰ πορ- 
θητοΰ διακριθέντα κατά τήν άλωσιν τής πόλεως 1).

Επίσης γίνεται φανερόν ότι άλλα χωρία προσέλαβον τό όνομά 
των εκ τυχαίου γεγονότος ή καί έκ τής τοποτθεσίας αυτών. Εις τήν 
πρώτην κατηγορίαν μπορούμε νά κατατάξουμε τό 'Αγιασματάκι. Τό 
Άρναοΰτκίοϊ., διότι ot πρώτοι οίκισταί αυτοΰ ήσαν έξ Αλβανίας. Τό 
Άρμενίκίοϊ, τό όποιον επίσης λέγεται ότι ήτο κτήμα “Αρμενίου και 
είχεν οίκισθεΐ κατ’ άρχάς από ’Αρμενίους, οί όποιοι διέρρευσαν προς 
Σηλΰβριαν.

Τό Άλμπασάνι, τοΰ οποίου επίσης οί πρώτοι, οίκισταί κατήγοντο 
έκ τής ’Αλβανικής εκείνης πόλεως. Τό Βελιγράδι, είτε διότι, οί πρώτοι 
οίκισταί αυτοΰ προήρχοντο έκ τοΰ Βελιγραδιού τής Σερβίας, είτε έκ 
τοΰ ομώνυμου συνοικισμού τής Κοον] πόλεως, διά τους κατοίκους τοΰ 
οποίου έλέγετο ότι προήρχοντο επίσης έκ Σερβίας 1 2 3). Τό Κάραγατς, 
από κάποιαν ιστορικήν πτελέαν (Τουρ. καρααγάτς), όπως σήμερα έ
χουμε στον Πειραιά τή λευκά κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή, χω
ρίς νά υπάρχη πλέον. Εις την δευτέραν κατηγορίαν ανήκουν, τό Βο- 
γάζκίοϊ, διότι εύρίσκεται εις τήν είσοδον μακράς στενωπόΰ (Τουρκ. 
Βογάς). Οί Καστανιές, διότι ειχον κτισθ-ή εις δάσος καστανεών. Τό 
Τσακήλι (Πετροχώρι) διότι είναι κτισμένον εις έδαφος βραχώδες, Τό

1) Σλουμπ. Ή  άλ. τής Κων]πόλεως, 1914, σελ. 323.
2) ΕΙς τό Δέλτα υπήρχον δΰο χωρία καί μία συνοικία εϊς τήν Κο:>γ]πολιν 

Λού έφεραν τό όνομα Βελιγράδι. Ή  συνοικία ήτο εις τά “Εξ Μάρμαρα. Τό 
άλλο Βελιγράδι άνω τοΰ Βουγιοϋκ δερέ τής Κων]πόλεως εύρίσκετο εις τό ο
μώνυμόν του μεγάλο δάσος, όπου υπήρχαν άρκεταί τεχνηταί λίμναι, τά μπέντια, 
έκ τών οποίων ήδρεύετο ή Κων]πολις καί μετά τήν διοχέτευσιν εις αυτήν των 
υδάτων τής λίμνης τών Δέρκων. ΈξετοπίσΟη δέ έκεΐθεν κατά τό 1894 χάριν
τής καΌαριότητος τώγ ΰδάτρ)ν τής περιοχής του,
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Τσιφλίκίοϊ, διότι ώς μεταγενέστερο από τά γειτονικά του εκτίσθη εις 
αγρόκτημα. Τα Πλάγια" ώς ευρισκόμενα επί. κατωφερείας, ένφ τά γει
τονικά Ά θυρας καί Καλλικράτεια άπλοη'ονται επί. επιπέδων. Εις πα
ρόμοιας αιτίας οφείλουν τά ονόματα των, ή Σάζ (=μέ σάζια (καλά
μια) Μπόσνα, Τσαΐρ δερέ (=ποταμός καί λειβάδιον) καί τό Τάς άγήλ 
(=λ£θινον χειμαδιό).

Μερικά χωρία πάλιν επήραν τά ονόματα των τιμαριούχιυν εις 
τους οποίους ειχον ε.κχωρηθή. Ουτω τό Σουμπάσκίοϊ ενα από τά ση- 
μαντικώτερα άλλοτε χωρία ι ), τό όποιον έχρησίμευσεν καί ως τόπος 
διαμονής των έκ της Κριμαίας από τοϋ 1770 έξωσθέντων Τατάρων ή- 
γεμόνων καί δπου σώζεται ωραίον τέμενος καί νεκροταφείου εκείνων, 
έπήρε τό όνομά του από τό αξίωμα τοϋ πρώτου Σσΰμπαοη εις τον ο
ποίον έδόθη ό)ς τιμάριον 1 2 3). Τό Καλφάκίοϊ, τό όποιον έγραφε το ώς 
χαλιφέ καργεσί από τον Χατζή Καλιφέ ,J). Τό δέ Καδηκίοϊ από τον 
δικαστικόν εις τον όποιον είχε παραχωρητή. Σημειωτέο ν ότι διά τον 
αυτόν λόγον Καδηκίοϊ υπάρχουν εις διάφορα μέρη. 'Ομοίως τό Χ«- 
δέμκχοϊ καί τό Τσαουσλή.

ηί

1) Είς τό Σουμπάσκίοϊ έσώζετο καί πεπαλαιωμένος ύψηλώτατος τετράγω- 
νος πύργος καί δύο άξιοι -θαυμασμού πελώριοι πλάτανοι πολλοί ογκωδέστεροι 
τής πλατάνου τής Κω, τής γνωστής ώς πλάτανος τοϋ Ίπποκράτους. Τών πλα
τάνων αυτοί πολλοί κλώνοι ή σαν τόσον μεγάλοι ώστε εύρίσκοντο δύο μόρας 
ακουμπισμένοι είς τήν γήν καί άνασηκωμένοι.

2) Είς τούς εξόριστους ηγεμόνας τής Κριμαίας ό Σουλτάνος έκτος τοΰ 
τσιφλικιού τοΰ Σουμπάσκίοϊ (υπήρχε χωρίον καί τσιφλίκιον όπως καί είς τό 
ϊσιλιγκίρ) είχε παραχωρήσει καί τά γειτονικά τσιφλίκια Χαλκαλή, Γκίουκσα- 
λή, Χαρατσή, Δαούτσα, Κιοστεμήρ, Τσαουσλή καί Δάγ-Γενίκιοϊ. Τά τσιφλίκια 
αυτά μετά τον θάνατον καί τής τελευταίας απογόνου εκείνων, τής Φατμά, γνω
στής είς τούς περίοικους ώς Σουλτάνας καί ώς παιδιάτρου, γιατί έγιάτρευε τά 
μικρά παιδιά, τά. βυζανιάρικα δωρεάν, έπισυμβάντα κατά τό έτος 1870, περι- 
ήλθον είς τήν διεύθυνσιν τοϋ Έβκαφίου καί έπιολήθησαν είς διαφόρους. Τό 
Χαλκαλή τό ήγόρασαν οί. Καστάνεώτες, τό Γκίοκτσελή ή Εκκλησία Μέτρων, τό 
Χαρατσή ό ’Αρμένιος Άντ. Φόλτζ καί. παρ’ αύτού 6 έν Σηλυβρία έγκατεστημέ- 
καί έκ τοϋ Τσιφλίκίοί καταγόμενος Θεοφ. Κάλφογλου, τό Κιοστεμήρ ό Θ· 
Τζούνης, τό Τσαουσλή ό έξάδελφος εκείνου Στ. Τζούνης, τό Σουμπάσκίοϊ ολίγα 
έτη προ τοΰ πολέμου οί Σουμπασκιώτες καί τό παρά τό "Αβρεν τσιφλίκι τό ό
ποιον ήγόρασεν ό Κωνστ. ΓΙαναγιώτου.

3) Χάμμερ βιβλ. 18, σελ. 561. Τό Καλφάκίοϊ τό. τελευταία χρόνια ήτο άση- 
μον χωρίον. Τά παλαιότερα όμως φαίνεται ότι ήτο σημαντικώτερυν όλων τών 
πέριξ. Διότι είς αύτό έσώζετο θουμάσιος λουτρότν πεπαλαιωμένος, δρόμοι λι
θόστρωτοι παραμελημένοι καί ερείπια μεγάλων οικοδομών. Παραπλεύρως μν*



222 Μιλτ. Σαραντή

"Αλλων χωρίων ή ονομασία είναι σκοτεινή καί άλλων αμφισβη
τείται ζωηρώς. Έκ των πλέον αμφισβητούμενων είναι αί τών Δελλιω- 
νών καί τών Επιβατών. Η μείς θα περιορισθώμεν εις την ονομασίαν 
τών σημαντικότερων άρχίζοντες από την Στράντζαν πού είχε τον με- 
γαλΰτερον ελληνικόν πλοθυσμόν από δλας τάς πόλεις τής Διοικήσεως.

Ή  Στράντζα ή οποία εις τά εκκλησιαστικά συνταγμάτια φέρεται 
ώς Σεργέτζη, Σεργέντζη, Σερέντιον Χ) καί Σερέντζιον, φρονούν τινες 
δτι έλαβεν την ονομασίαν αυτής από τάξιν στρατιωτών τής Ρωμαϊκής 
εποχής άποικισθέντων εκεί καί Ιπονομαζομένονν σεριέντσή. ‘Η γνώμη 
αΰτη μάς φαίνεται ήκιστα πιθανή. Καί δι" άλλους λόγους, άλλα καί 
διότι οί κάτοικοι τής Στράντζας διετήρησαν και ιόν ελληνικόν τόπον 
άγνότερον καί την ελληνικήν γλώσσαν έν πολλοΐς καθαρωτέραν τής 
τών άλλων χωρίων. Έάν ήσαν απόγονοι Ρωμαϊκών λεγεώνων άλλοία 
θά ήτο καί ή εξέλιξις καί έμφανισις αυτών. Είναι πιθανώτερον δτι ή 
έλληνικωτατη πόλις αυτή επήρε τό όνομά της από τό παρακείμενον 
ποτάμιον τον Σαργέντιον τον οποίον μνημονεύει ό Σικελκυτης Διόδω
ρος * 1 2 3). Εις τήν κοίτην τού ποταμού εκείνου, λέγει δτι ό Ξερμοδίγεστος, 
ένας από τούς Θράκας φυλάρχους έκρυπτε τούς θησαυρούς του έκτρέ- 
πων τον ρούν τού ποταμού τή βοήθεια ούχί φίλων, άλλ * αίχμαλώτιον, 
τούς άποίους ακολούθως έσφαζεν.

Δέρκοι καί Δέρκος. 'Υπό τό όνομα αυτό ή μάλλον ώς Δέρκων καί 
Δέρκου σπανίους δέ ώς Δέλκων3) συναντάται συνήθους ή παρά τήν 
νοτιοανατολικήν πλευράν τής ομωνύμου λίμνης, τής οποίας λεπτομερή 
περιγραφήν ευρίσκει τις είς έκθεσιν τού Τερνώ-βεη. «ΙΙερί τής χρησεοος 
τού ύδατος έν τή άρχαιότητι 4)», κείμενη άλλοτε πολίχνη καί φρούριυν, 
τελευταίως ευτελής βουλγαρικός συνοικισμός καί σήμερον κτήμα τουρ
κικόν.

του εντός πυκνού άλσους εύρίσκεται Μουσουλμανικόν Ιερόν μεγάλως τιμώμε
νον καί από προσκυνητάς μεταβαίνοντας, οός πληροφορούμαι καί σήμερον έκεϊ 
έκ Κωνσταντινουπόλεως καί προσφέροντας δώρα. Έλέγετο δτι τό ιερόν τρίτο 
έτιμάτο άλλοτε είς μνήμην τοϋ προφήτου “Ηλιοι.

Μέ άλσος περιεβάλλετο προ του Ρωσσοτουρκικοΰ πολέμου καί τό άγιασμα 
τοΰ αγίου Κ]τίνου είς τό Τσανακτσή, δπως μέχρι τών χρόνων τοί έκτοπισμοΰ 
περιεβάλλοντο καί τά αγιάσματα τοΰ άγιου Γεωργίου καί τοΰ αγίου Ίωάννου 
(29 Αύγουστου) είς το Καρατζά.

1) «Θρακικά», τόμ. 14, σελ, 209.
2) Διοδ. Άποσπ. βιβλ. 21 § 13.
3) «Θρακικά», τόμος 14, σελ. 198.
4) Περιοδ. Έλλ, Φιλ. έν Κων]πόλει, τό|). ΚΓ' σελ. 19.



Δεν είναι έξηκριβομένον πότε έκτίσθη εκεί τό φροΰριον, τό 
όποιον σημαντικός υπηρεσίας παρέσχεν εις την πρι.οτεύουσαν και μέ
χρι των τελευταίων ημερών τη ς1·) και του οποίου ίχνη και σήμερον 
σώζονται, οΰτε καί αν ή πόλις προϋπήρχεν εκείνου ή συνορκίσθη παρ’ 
αύτφ μεταγενεστέρως, ώς πιστεύομεν ότι συνέβη καί μέ την πολίχνην 
των Μετρώιν παρά τό φροΰριον του ’Ιουστινιανού εις την θέσιν Έπι- 
σκοπεία. . . . ■

Ό Στ. Άριστάρχης γράφουν περί τής πόλεως ταυ της, την άνέγερ- 
σιν τοΰ φρουρίου αυτής, καθώς είδομεν, την αποδίδει εις τόν αύτοκρά- 
τορα Αναστάσιον τόν Αλ καί ώς χρόνον άνεγέρσεως αυτού καθορίζει 
τό έτος 507, Λέγει δέ ότι τό όνομα τής Λέρκου έδόθη εις αυτήν έκ τοΰ 
δέρκομαι, βλέπω δηλαδή, διότι έτέθη εκεί οίονεί ώς έποπτεόων σκο
πός τάς κινήσεις των κατά τοΰ ’ Αναστασία νού τείχους επερχομένων 
εχθρών, τοΰ οποίου ή μία άκρα άπέληγεν εκ ε ί11).

Ή  γνο'ηιη ότι τό φροΰριον τής Δέοκου ,άνηγέρθη υπό τοΰ 'Αναστα
σίου καί δή κατά τό έτος 507 δεν μαρτυρεϊται. Πάντως δεν ήτο δυνα
τόν από τό έτος εκείνο κατά τό όποιον ιός πιθανολογείται ήρχισεν ή 
άνέγερσις τοΰ τείχους τοϋ ’Αναστασίου καί επερατώθη τό 512 νά ει- 
χεν άνεγερθή εκεί φροΰριον διά να έποπτεΰή κινήσεις των εχθρών 
προ ανυπάρκτου ερείσματος. ’Ερείσματος το όπσΐον όταν άνυψοόθη 
εύρίσκετο εις πολλών ωρών απόστασιν έκείθεν, παρεμβάλοντο δέ με
ταξύ τοΰ φρουρίου καί τοΰ τείχους, έκτος τής λίμνης καί πυκνότατα 
δάση επί ανωμάλου εδάφους. ’’Αλλως τε τό τείχος τοΰ ’Αναστασίου 
ειχεν ισχυρούς προμαχώνας και πύργους κριθέντας τότε επαρκείς διά 
την προστασίαν τώ>ν κατάφορτων χλιδής καί πλούτου προαστείων τής 
ΓΙρωτευούσης, ώς λέγει ό Προκόπιος1 2 3) καί ό ’Αναστάσιος δεν είδε την 
ανάγκην ν ’ άνεγείρη κ,αί ένδοθεν τοΰ τείχους προμαχώνας προς ένί- 
δχυσιν αύτοΰ. Οΰτε δέ καί ό Ίουστουνιανός. Τά ένδοθεν τοΰ τείχους 
διεσπαρμένα οχυρά άνηγέρθησαν μετά την διαπίστωσιν τής άνεπαρ" 
κείας τοϋ Άναστασιακοΰ τείχους, παραβιάσθέντος κατ’ έπανάληψιν
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1) Μέχρι το» 1424 εύρίσκεται εις χεϊρας των Βυζαντινών, (Παπαρ. Ίστορ· 
Έλλ. ’Έθνους, τόμ. Ε', σαλ. 325, ίκδ. 1874.

2) Εις παρουσίαν πλάνην περί τη: θέσεως τοΰ Άνασιασιανοΰ τείχους πε
ριπίπτει καί ό A, Mo'rdtmann εις την πραγματείαν του Οί "Αβαρές καί οί Πέρ- 
ααι προ τής Κων]πόλε<Βς λέγων ότι εκτείνεται άπό Δέρκων μέχρι Βουγίοΰκ 
Τσεκμετζέ. Περ. Έλ/.. Φιλ. Συλ. τόμ. Κ — ΚΒζ οελ. 50).

3) Προκ. περ. Κτισμ. (9—4).
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παρά τών επιδρομέων1), καί διά νά παρενοχλοϋν τάς προ των τειχών 
τής Κων)πόλεως κινήσεις των εχθρών, άλλα κυρίως διά νά χρησιμεύ
ουν ώς καταφύγια καί άσυλα των κατοίκων των περί αυτών κωμών 
εν καιρό) εχθρικών επιδρομών. Κατά ταϋτα άλλου πρέπει νά άναζη- 
τήσωμεν την ονομασίαν τής πόλεως καί τής λίμνης. Καί την ευρίσκο- 
μεν πρόχειρον εις τον γεννήτορα τής λίμνης, τον Δέλκωνα ποταμόν, 
του οποίου τά ασπρόψαρα, υί λέβιοι, ώς αλίπαστα ήσαν δνομαστά καί 
είς την αρχαιότητα s)

Οι Δέρκοι έγένοντο γνωστοί ενωρίτερον ώς έδρα Επισκόπου παρά 
ώς φροΰριον 1 2 3 4 5).

ΓΙερί τής Δέρκου, καΟό>ς καί περί τών άλλων πόλεων που ήκμα- 
σαν κατά καιρούς από τής Θυνιάδυς άκρας μέχρι τοϋ πτρός την Μ. 
Θάλασσαν στομείου τοϋ Βοσπόρου, τάς μυθικάς Συμπληγάδας πέτρας 
ή Κυανέας νησίδας, τής λιθώδους καί αλίμενου αυτής παραλίας, υπάρ
χει μεγάλη σύγχυσις είς όλους σχεδόν τούς νετοτέρους οί οποίοι ήσχο- 
λήθησαν περί αυτών ζητούντες ν’ άνεύρωσι τάς θέσεις εκείνων. Έκ 
των άρχαίων ό Σκύλας (423—404) δεν αναφέρει πόλεις επί τού αίγια- 
λοΰ τούτου. Ό  Στράβων (60 π. X. μέχρι 23 μ. X.) από τής ’Λπυλλωνιά- 
δος μέχρι τών Κυανέων τοποθετεί τρεις πόλεις. Την Θυνιάδα, την 
Φινόπολιν καί την Άνδριακήν ι). 'Ο δέ Στέφ. Βυζάντιος άκμάσας 
κατά τον Gov μ. X αιώνα, άναφέρει μόνον τον Φιλέαγράφων* Φιλέας. 
χωρίον Βυζαντίου. Τινές δέ Φιλέαν, άλλοι δέ Φινέαν γράφουσιν, 
Έχει δηλαδή την γνώμην δτι τό αυτό χωρίον έφερε καί τά τρία ονό
ματα °).

Διά τήν Μήδειαν, μέ τό αρχαιοπρεπές αυτής όνομα έκ τής μυθι
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1) Άγαθ. Ίστορ. β. 14 σ. 308. ·
2) Άθην. Δειπν. βιβλ. Γ' (87. 5). Ό "Αθηναίος καλώς τούς λεβιούς τούς 

τοποθετεί είς τον ποταμόν. Διότι καί σήμερον οί περισσότεροι καί καλήτεροι 
ψαρεύονται εντός αύτοΰ καί δχι εντός τής λίμνης Ιδίως κατά τήν εποχήν τής 
φοτοκίας των.

8) Τόν πρώτον επίσκοπον τών Δέρκιον τόν συναντωμεν τφ 788. Ά νθ . 
Άλεξ. Χρονολ. Κατάλογοι άρχιερ. επαρ. Δέρκων. Έφ. Νεολ. Ιίων]πολις. ΓΙερί 
τής ονομασίας τών Δέρκων (δέ καί "Αθ. Γ. Γιαννιοΰ, «Θρακικα», τόμ. ΙΒ', σελ. 
181. Ξενοφ. Σιδερ. Μητροπ. Δέρκιον, έν Κων)πόλει 1982 καί Στ. Άριστ. Δέρ- 
κος έν Κ]πόλει 1935.

4) Στράβ. Ζ' 5. 319. Πάλιν άπό τής "Απολλωνίας επί Κυανέας στάδιοί είσι 
περί χιλίους καί πεντακοσίους, έν δέ τφ μεταξύ ή τε Θυνιάς τών ’Απολλωνία- 
τών χοιρα καί Φινόπολις καί Άνδριακή, συνάπτουσαι τφ Σαλμυδησσφ.

5) Στεφ Βυζ. Τά ’Εθνικά υπό Κ. Meiuekii εκδ. Βερ. 1849, σελ, 66δ.



κής εκστρατείας άνα τον Πόντον των ’Αργοναυτών, ούδείς έκ των 
αρχαίων μάς όμιλεΐ. Είναι αληθές ότι τινές εκ των νεωτέρων συνταυ- 
τίζουσι το όνομα τής Μήδειας μέ το όνομα τής Σαλμηδυσσοΰ ώς πό- 
λεω ςι ), άλλ’ ούτε ό Ηρόδοτος1 2 3 4 5 6) ούιε και ό Ξενοφών3) μνημονεύου- 
σιν την Σαλμηδυσσόν ώς πόλιν. Εις αμφοτέρους διαφαίνεται ότι μέ το 
όνομα τούτο χαρακτηρίζουσι τοποθεσίαν τής Θράκης, την οποίαν σα- 
φέστερον διατυπώνει και περιγράφει ό Στράβων1).

Εις περιγραφήν Άναυνύμου, του Άρριανοΰ ως φέρεται, άκμάσαν- 
τος από τά 95—175 μ. X. εκτίθενται μεταξύ άλλων καί τά εξής : «Έκ 
δέ ’Απολλωνίας εις Χερρόνησον στάδιοι εξήκοντα. 'Όρμος ναυσί. Καί 
εκ Χερρονήσου εις Αύλαΐον τείχος πεντήκοντα καί διακόσιοι. Έ νθέν- 
δέ εις Θυνιάδα ακτήν είκοσι καί εκατόν.

’Από δέ Θυνιάδος εις Σαλμυδησόν στάδιοι διακόσιοι, Τούτου τού 
χωρίου μνήμην πεποίηται Ξενοφών ό πρεσβΰτερος καί μέχρι τούτου 
λέγει την στρατιάν ελθεΐ.ν των 'Ελλήνων, ής αυτός ήγήσατο, ότε τά 
τελευταία συν Σεύθη τώ Θρακί έστράτευσε- ’Από δέ Σαλμηδυσσοΰ εις 
Φρυγίαν στάδιοι τριάκοντα καί τριακόσιοι. Ένθένδε επί Κυανίας ε ί
κοσι καί τριακόσιοι* °).

Ούτω δ ’Ανώνυμος εκτός τού καθορισμού τού Σαλμηδυσσοΰ ώς 
χωρίου μάς παρουσιάζει καί νέαν πόλιν, την Φρυγίαν.

Ό Α θηνώ ν όμως Μελέτιος (1690) εις τό περί Θράκης κεφάλαιον 
τής Γεωγραφίας του όμιλών περί τής ακτής ήτις μάς απασχολεί γρά
ψει β).

— Ου μακράν τού εν Ευρώπη .Φάρου τρέχει μικρός ποταμός, εις 
τού οποίου τό στόμα εύρίσκονται λίθοι παρεμφερείς μέ όνυχας καί 
Σαρδόνυχας. Πάνιον άκρον, κοινώς Φανάρι καί αυτό, Λελκων, ήτις καί 
Δελία, καί Δέρκος, πόλις ποτέ κατά τον αίγιαλόν τού Πόντου, τριά
κοντα μίλια άφισταμένη τού Βυζαντίου, τά νύν έρημος, πρώτον είχε 
θρόνον Επισκόπου υπό τον 'Ηράκλειας, ύστερον ετιμήθη εις Μητρό-

fd  Δέλτα του Βυζαντίου 225

1) Τ. Πανταζ. Ξενοφ. Άναβ. Άθήνοι 1900. Εις βιβλ. Ζ' κ. Ε' 12 σχόλιον.
2) ΊΙροδ. Βιβλ. IV κ. 93.
3) Ξενοφ. Άναβ. Ζ' κ. Ε' 12. Τέναγος γάρ έστι επί πάμπολυ τής θα- 

λάττης.
4) Στράβ. αυτόθι. ' Ecu δ’ ούιος έρημος αίγιαλός καί λιθώδης, άλίμε- 

αναπεπταμένος πολύς προς βορέας, σταδίων δοων επτακοσίων μέχρι Κυανέων 
τό μήκος.

5) G. Mullerus, Geog. Gr. Min. έκδ. Παρ, 1855, σελ. 399. 35.
6) Γεωγρ. Μελ. ’Αθηνών, έκδ. 1724, σελ. 438.



226 Μιλτ. Σαραντή

πολιν. Εγγύς ταύτης είναι λίμνη καί ποταμός τού αυτού ονόματος. 
Φινόπολις καί Φιλόπολις, πλησίον τής Φιλίας άκρας, κληθεΐσα από 
Φινέως τού κτίτορος, παραίίαλασία, ού πολύ σμακράν τού στόματος 
τού Πόντου, τά νΰν έρημος Μεταξύ τής Φινυπρλεως και των Δέρκων, 
έκατοίκουν ποτέ οί Μελινοφάγοι. Άγαθόπολις ύρόνον επισκόπου 
έ'χουσα υπό τον Άδρ. μητροπολίτην. Μήδεια, πόλις ποτέ ακουστή τής 
Θράκης μέ θρόνον επισκόπου υπό τόν ‘Ηράκλειας μητροπολίτην- Σαλ- 
μαδυσσός, πόλις ποτέ μεταξύ τής Φινοπολεως καί ’Απολλωνίας καίτοι 
αλίμενος, άλλα μόνον αίγιαλός έρημος καί λιθώδης αναπεπταμένος 
πολύ προς βορράν. λέγεται κοινώς κατά τινας Σταγνάρα. Πλησίον 
τούτου ήτο ή Άδοιακή πόλις ποτέ παραθαλασία. Λέγεται κοινώς Γά
το πόλις. Μεταξύ ταύτης καί τής Ψινοπόλεως ήτο ή Φιλοόη ή καί Φιλο- 
κανή πόλις ποτέ καί λίμνη. Μετά των Σαλμηδυσσόν κόλπον είναι ή 
Θυνιάς άκρα, κοινώς κάβο Τενιά. Πλησίον ταύτης ήτον καί ή πόλις 
Θυνιάς, άπ’ αυτής έκλήθη καί ο κόλπος Θυνι,κός, τά νΰν λέγεται Ζα
γορά ').

Έκ τού γεωγραφικού τούτου κυκεώνας τής γονίμου φαντασίας 
τού Μελετίου μάτην πειρώνται νά εύρουν διέξοδον πολλοί προσπα- 
θούντες νά συμβιβάσουν τ’ άσι?μβίβαστα καί τοποθετούν τας πόλεις 
κατά βούλησιν, όπως εις τούς Δέρκουςτοποθετείται καί ή Φινέπολις a). 
Καί αυτός ό Σακελλαριάδης εις τό περισπούδαστοι» έργον του περί 
Θράκης εύρίσκεται εις δυσχερή θέσιν επί τής παραλίας αυτής 1 * 3)

Είναι γνωστόν ότι κατά τόν χρόνον τής ανταλλαγής των ελληνο
τουρκικών πληθυσμών τού 1^22—24 από τής Θυνιάδος άκρας μέχρι 
τού στομίου τού Βοσπόρου όπου άλλοτε ήτο το ιερόν τού Διός Ούριου 
εύρίσκοντο κατά σειράν έκ τού ΙΙόντυυ προς τόν Βόσπορον επί τής 
παραλίας μέν μία κωμόπολις ή Μήδεια, καί τρία χωριά, ή ’Ασκώ, τό 
Νιχωράκι τής Μαύρης θαλάσσης 4 5) καί ή Κίλια. Εις μικράν δέ άπό- 
στασιν από τής ακτής, πέντε έως επτά χιλιόμετρα, τά χωρία Καρα- 
τζάκίοϊ καί. Δέρκος. Καί τά δύο μεταξύ Ασκούς καί Νιχωρακίου. Ή  
Μήδεια καί ή ’Ασκώ ήσαν χωρίς λιμάνι. Τό Νιχωράκι έχει πλησίον 
του τόν όρμον τού Καράμπουρνου παρέχοντα ασφάλειαν καί από τόν

1) Μελ. Α θηνώ ν, Γεωγρ. έκδ. 1?24, οελ.. 438-
:1) «Θρόίκικά», τόμ. ΙΒ 1939. Ή  ονομασία της επαρχίας Αερκων, α. 169.
3) Σάκελλ. Πόλεις καί Θέσμια Θράκης καί ’Ιωνίας *Αθην. 1929, σελ.

151-154.
5) Λέγεται, της Μ. Θαλάσσης προς διάκρωιν του επί τοΰ βοσπόρου Νεο- 

χ ιο ρ ίο υ .
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νότον, ή δέ Κίλια ασφαλή λιμένα όπου κατέφευγαν εν καιρώ κακοκαι
ρίας καί οί πέριξ τού Καράμπουρνου ψαρεύοντες κατά τό φθινόποορον 
τάς παλαμήδες καί τά σκουμπριά, πού ήσαν τά καλήτερα τής Κων
σταντινουπόλεως. Ή  άπόστασις μεταξύ Κίλιας καί Νιχωρακίου ήτο 
περί τά δεκαπέντε χιλιόμετρα. Έκτος τής Κίλιας και τής Δέρκου τά 
άλλα ήσαν ελληνικά χωριά.

Την έμφάνισιν τής Μήδειας έχομεν την γνώμην ότι πρέπει νά τήν 
οχναζητήσωμεν εις μεταγενεστέρους χρόνους. ’Όχι είς τούς μυθικούς* 
άν καί τό όνομά της «ναφέρεται εις εκείνους. Ά λλ ’ ούτε καί εις τούς 
χρόνους τοΰ εποικισμού Ελλήνων είς τά παράλια τής Θράκης. Έάν 
επί τής θέσεοος εκείνης κατά τήν εποχήν τοΰ Ξενοφώντος ύπήρχεν 
οίοσδήποτε Συνοικισμός ελληνικός καί θρακικός καί δή σημαντικός ο 
Ξενοφών αναμφιβόλους θά έκαμνε περί τούτου μνείαν, ώς τον εύρί- 
σκο[ΐεν νά μνημονεΰη τάς κώμας καί τά χωρία τής ’Ασιατικής ακτής 
Λέγων δέ ούτος Σαλμηδυοσόν εννοεί καί αυτός ως ό Στράβων τήν 
ακτήν, τής οποίας εντοπίζει τήν ε'κτασιν 1), ενώ ό Στράβων τον επε
κτείνει μέχρι καί των Κυανέων.

Οι "Ελληνες καί τάς πόλεις καί τά εμπορεία των επί τής Θρακι- 
κής παραλίας τά συνέστησαν είς ασφαλή ή επίκαιρα σημεία. Χαρακτη
ριστικόν των οποίων στερείται καί ή Μήδεια καί ή ’Ασκιά. Διότι ούτε 
εκ τής θαλάσσης παρέχουσιν ασφάλειαν τι να ούτε καί μέ τήν ένδοχώ- 
ραν καλύπτονται από πυκνά καί συνεχή δάση επικοινωνούν. Τά μόνα 
σημεία τά οποία επί τής τραχείας εκείνης ακτής θά ήδύνατο νά προσ- 
ελκύσουν τήν προσοχήν των ναυτιλομένων ήσαν ό όρμος τής Κίλιας 
καί τό ακρωτήριου τού Καράμπουρνου. Ό κατέχουν τον όρμον τής Κί
λιας δεσπόζει τοΰ στενού τού Βοσπόρου προς τον Πόντον. Καί εκεί 
κατά πάσαν πιθανότητα οί Άργοναΰται ήλθον είς συνεννόησιν μέ 
τον ισχυρόν τοπάρχην, τον τυφλόν μυθικόν θράκοχ βασιλέα, τον Μάν- 
τιν ο|>ινέα. Ά λλ ’ ανεξαρτήτως τού μύθου ή τοποθεσία τής Κίλιας ε ί
ναι ή προσφορωτέρα διά τήν ΐδρυσιν ίσχυράς πολίχνης επί τού Σαλ- 
μυδησσού. Καί εκεί πρέπει ν ’ άναζητήσωμεν τήν Φινέπολιν, τήν έδραν 
τού Φυλάρχου των υπέρ τό Βυζάντιον Θρακών. Α λλά καί ό όρμος I)

I) Ξεν. Κυρ. Ά ναβ. βιβλ. Ζ. Κ. Ε. Τ*2. 18. 14. Ά φικνοΰνται είς to t Σαλ- 
μηδυσσδν. ’ΈνΟ'α των είς τον Πόντον πλεουσών νεών πολλάί όκέλλουοι καί 
έκπίπτουοι' τέναγος γάρ εστιν έπί πάμπολυ της θαλάττης. Καί οί Θράκες οί 
κατά ταΰτα οίκοΰντες κλ.—Φρονοΰμίν ότι. ή περιγραφή αυτή δεν είναι πόλεως 
ή συνοικισμού.
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τοΰ ακρωτηρίου τού Καράμπουρνου δεν στερείται σημασίας. Διότι 
και ή αλιεία πέριξ αύτοϋ είναι αποδοτική και ή ένδοχώρα μέ την πλου- 
σίαν πεδιάδα της καί την γειτνίασιν τής λίμνης των Δερκων ελκυστική. 
31 Αν δχι διά την ϊδρυσιν πύλεως, τουλάχιστον εμπορείου Καί τοιοΰτον 
θά ήτο δ Φιλέας τον οποίον μνημονεύει, ως προείπομεν, ό Στ Βυζάν
τιος. Τον Φιλέα δμως τον συναντώμεν εκεί καί πολλούς αιώνας βρα- 
δΰτερον πολυανθριυπότερον των Δέρκιον L) μέ δνομαστήν μονήν τιμη- 
θείσαν κατ' έπανάληψιν υπό τοΰ Αλεξίου Κομνηνοΰ καί πόλιν άκμά- 
ζουσαν τήν οποίαν ελεηλάτησαν καί έξηνδραπόδισαν κατά τάς άρχάς 
τοΰ έτους 1204 οί Σταυροφόροι -). ’Εάν μετά τήν έκδίωξιν των ‘Ιππο
τών εκείνων ληστών έκ τής Κιόνσταντινουπόλεως καί τής Θράκης κατά 
1261 συνφκίσθη ή όχι καί πάλιν 6 Φιλέας δεν έχομεν μαρτυρίας. 'Αλ
λά καί αν συνφκίσθη, σμντόμως καί πάλιν έρημώθη μεθ’ δλων των 
πέριξ κατά τά προ τής άλώσεως τοΰ Βυζαντίου υπό των Τούρκων, διά 
νά συνοικισθή έκ νέου έκ τής τέφρας του ως Νιχιοράκι κατά τον 16ον 
αιώνα. , .

Τήν Άνδριακήν θά τήν άναζητήσωμεν εις τήν βορείαν άκραν 
τής λίμνης των Δέρκων καί εις τήν πλουσίαν πεδιάδα τοΰ Δέλκωνος 
ποταμού παρά τό Σαρμπεϊλή, όπου κατά τά τελευταία έτη άνευρέθη- 
σαν, καθά ήκοΰσαμεν, καί εκκλησιαστικά μνημεία. Τό Καρατζάκιοϊ 
πού τήν αντικατέστησε κείται ολίγον δυτικιότερον εκείνης.

Πλησίον τον Καράμπουρνου τοποθετεί τον Φιλέα ν καί ό χάρτης 
τοΰ Αύγ. LangTon ό επισυνημμένο; εις τήν ιστορίαν τής κατακτή- 
σεως τής Κ)πόλεως υπό των Φράγκων καί ’Ενετών τοΰ Βιλλεαρδουΐ- 
νου. Ό  Muller έν τουτοις εις τό οδοιπορικόν του τήν μέν Φιλίαν τοπο
θετεί εις τό Ρουμελη-Φενέρ, τον δέ Φιλέα παρά τό Όρμανλή ·'*). Καθ’ 
ημάς Φιλία καί Φιλέας είναι μία καί ή αυτή πολίχνη, κατά πάσαν πι- 1 * 3

ή έ

1) Μ. Γεδεών, Τά κατά, καιρούς όρια τής ‘Λρχ]σκοπής Κ)πόλ6ως καί τής 
Επισκοπής Δέρκων έν Έκκλ. *Αλη·0. έτος 1917 άρ. 8, σελ. 58.

2i Ville Hardouin Conq. de Con(ple υπό M. Nat de Wailly Paris 1874, 
σελ. 131. — Alors Henri, le frere du comle Baudouin de Flandre, fit tin chevan- 
chee et men ntie grande partie des bonnes gens de camp... Et ils partirent un 
soir.et chevauclierent toute lanuit, et le lendemain. au grand jour, ils vinrent 
k une bonne ville qui avail nom la Filees, et la prirent, et firent grand gain de 
bestiaux, de prisouiers, de vetement, de vivres, qu’ils envoyerent en barques 
au camp en aval du Perds, car la ville etait sur la mer de Russie.

3) Itineraria Romana Muller, Σχεδ, 159, σελ. -514,
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θανότητα ή Φρυγία τοΰ Άροιανού έκτος εάν πρόκειται περί λάθους 
κατά την αντιγραφήν τοΰ χειρογράφου του.

Τό Καρά τζάκι οϊ ή ή Καρατζιά, όπως την έλεγαν οι κάτοικοί της, 
κεΐται εις τά δυτικά τής πεδιάδας τού Δέλκιυνός καί παρά την συμβο
λήν τοΰ Σαργεντίου καί Καραμάνδερε πλησιέστατα δέ, περί τά είκοσι 
λεπτά τής ώρας, τοΰ τείχους τοΰ ’Αναστασίου, τό όποιον καταλήγει 
δυτικώς αυτής είς την θάλασσαν. Ίο όνομά της πιθανώτερον είναι 
ότι τό οφείλει είς τον έταιρίάρχην Άργυρόν Καρατζάν1) ή άλλον τινά 
Βυζαντινόν άρχοντα, παρά είς τον Καρατζά-μπέη τον Τούρκον κατα- 
στροφέα στρατηγόν ο όποιος ολίγους μήνας προ τής τελευταίας στενής 
πολιορκίας καί έκπορθήσεως τής Κ)πόλεως υπό τοΰ Μεχμέτ τού Β'. 
έδιοκε τό τελευταίου κτύπημα είς τάς έκτος των τειχών διασωξομένας 
έτι εν τη Θράκη ευαρίθμους όχυρωμένας πόλεις καί τά διεσπαρμένα 
πυργία, οπού ο δικέφαλος αετός άπλωνεν ακόμα τά μουδιασμένα 
πτερά του 3) καί είς τον ορμήν τού οποίου μόνον ή γενναία φρουρά 
τής Σηλυβρίας δεν υπέκυψεν CH φρουρά εκείνης παρεδόθη μετά την 
πτώσιν τής πριοτευούσης 3).

Οί Καρατζιότες όμως ειχον την γνώμην ότι ή κωμόπολίς των 
έπήρε τό όνομά της από τάς πολυπληθείς δορκάδας, τά κοινώς ζαρ
κάδια (τ καρατζά), τά όποια διαιτώνται είς τά δάση των. Γεγονός 
πού παρετηρειτο οχι προ πολλών ακόμα ετών εις όλα τά δάση τής Δ, 
Μετρών. Δια τούτο καί όταν κατά τό 1924 μετηνάστευσαν είς την 
Ελλάδα κάί έγκατεστάθησαν παρά τον Λαγκαδά, επί τής αμαξιτής 
οδοΰ Θεσσαλονίκης—Σερρών τον κατά πρώτον δνομασθέντα συνοικι
σμόν των Καρατζά τον έξηλλήνισαν είς Δορκάδα. Σήμερον μεταβα- 
πτισθε'ις ούτος τίς οιδε υπό πιτών, λέγεται Καρτερά

Διά την ’Ασκώ, την γείτονα τού Καρατζά, τής οποίας ή ιστορία 
ίσιος θά ήτο ενδιαφέρουσα, διότι καί τουρκιστί φέρει τό ελληνικόν 
όνομα 'Υπόδημα (Τ. Πάθημα), άτυχώς δεν έχομεν σχετικάς πληροφο
ρίας. Έκτος ενός συντόμου σημειώματος τού Μ. Γεδεών δημοσιευθέν- 
τος το 1907 είς την Έκκλ. Α λήθειαν καί. άναφερομένου είς τον πλη
θυσμόν, την σύγχρονον σχετικήν ή εκκλησιαστικήν καταστασιν τού 
χωρίου1 2 * 4) καί μιας παροιμίας συνήθους ϊσως είς την Σηλυβριά, την

1) "Ανν. Κομν. Άλεξ. Β. 8. σβλ. 20.
2) Χάμμερ, ‘ Ιστορ. Όθο>μ. αύτοκρ. μεταφ. Κροκιδά, βιβ. 13, σελ. 209. Μ. 

Δούκα, Λ2· σελ. 145.
ο) Χάμμερ, αυτόθι.
4) Έκκλ, ’Αλήθεια 1907, σελ. 857.
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οποίαν μας περισώζει εις τάς πολυτίμους σημειώσεις του περί, Θράκης 
καί Θρακών ο αείμνηστος ’Αναστάσιος Σταμουλης1), αί πληροφορίαι 
μας διά την ’Ασκώ περιορίζονται εις τά τής έγκαταστάσεως τών κα
τοικούν αυτής εις την Ελλάδα, περί τών οποίων θά γίνη λόγος κα
τώτερο».

Τσεκμετζέδες. ιΥπό τό όνομα μικρός καί μεγάλος Τσεκμετζές, 
όπως εϊδομεν, υπήρχεν εις την Δ. Μέτρων δύο, άκμάζουσαι ιδιαζόντως 
άλλοτε, πολίχναι, αί όποΐαι κατά τούς τελευταίους Βυζαντινούς χρό
νους εφερον καί πάλιν κοινόν όνομα τό τού μεγάλου καί τό τού μι
κρού Ζεύγματος, ενώ εις παλαιοτέρους κατά τον εκτον μ. X. επί πα- 
ραδείγματι a) αιώνα, ΐσοος καί πολύ μεταγενεστέρως, ό μέν μικρός 
Τσεκμετζές ελέγετο Ρήγιον, ό δέ μεγάλος Τσεκμετζές Άθυρας.

"Οτι πολύ προ τής έμφανίσεως τού ελληνικού ονόματος εις τον 
μεγάλον Τσεκμετζέ καί τού ελληνορωμαϊκού εις τον μικρόν, ύπήρχον 
εγγύς καί πέριξ καί τών δύο λιμνών καί ασφαλώς καί εις τάς θέσεις 
τών δύο Τσεκμετζέδιον θρακικοί συνοικισμοί, είναι έκτος πάσης αμφι
βολίας, εάν λάβη τις ύπ’ όψιν του τάς βιιοτικάς συνθήκας υπό τάς ο
ποίας έζη ό λαός εκείνος. Βοσκαί πλούσιαι καί έκτεταμέναι περί τάς 
λίμνας καί αλιεία εύκολος καί ικανοποιητική είς αύτάς διενεργου- 
μένη μέχρι τών ημερών μας μέ τά πλέον πρωτόγονα μέσα, ήσαν ότι 
έχρειάζοντο λαός πολεμικός καί άνδρες κτηνοτρόφοι άποστρεφόμε- 
νοι την καλλιέργειαν τής γής, διά νά συμπήξουν τούς Συνοικι
σμούς αυτώ ν1 2 3). ΓΙότε όμως άνεφάνη ό Άθυρας επί τής νοτιανατολι- 
κής άκρας τής ομωνύμου λίμνης, ή οποία εφάπτεται σχεδόν τής ακτής 
τού ομώνυμου κόλπου προς τον όποιον χύ νεται καί έκ τού οποίου χω
ρίζεται διά τής ιδιορρύθμου γέφυρας τού διαβόητου άρχιτέκτονος Σι- 
νάν ;

Εις τάς άρχάς τού ΔΓ π. X. αΐώνος δεν υπήρχε κατά πάσαν π ιθα 
νότητα. Ό  Ξενοφών δεν τόνηάναφέρει. ’Ίσως δέ καί ή διάβασις έκει- 
θεν προς την Πέρινθον είς πολυάριθμον ομάδα, όπως ήσαν τά λείψα
να τών Μυρίων, νά ήτο αδύνατος ελλείψει οδικής συγκοινωνίας. Ή 
λαμπρά συγκοινωνία τήν οποίαν συναντώμεν εις τούς μεταγενεστέρους

1) Ή  παροιμία έχει ώς εξής : «Σϋρε κι’ έλα στην ’Ασκώ πέντε άσπρα μερ
τικό »=Τήν έλεγαν διά νά δείξουν to ευτελές τοΰ κέρδους ή τής ανταμοιβής 
επιμόχθου εργασίας. Διότι ή διαδρομή μεταξύ Σηλυβρίας καί Άσκώς ήτο τριών 
περίπου ημερών δρόμος.

2) Προκοπ. περί κτισμ. IV 8—9.
3) Ήροδ. βίβ. V. κ. 6.
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χρόνους διά των Τσεκμετζέδων και τής Σηλυβρίας προς την Δύσιν, 
έ'χομεν την γνώμην ότι άνεπτόχθη επί Τουρκοκρατίας ή to πολύ κατά 
τούς τελευταίους αιώνας τής Βυζαντινής αυτοκρατορίας, δπιος θά ί 
δωμεν εις τό περί συγκοινωνίας κεφάλαιον.

Τόν Ά θύραν από τά μέσα μ. X αιώνας την συναντώμεν ώς πό- 
λιν οχυρωμένην L) 'Ως τυιαύτην την αναφέρει καί ό Προκόπιος δστις 
τόν γράφει ή ’ΛΟύρα, λέγων δα ό ’Ιουστινιανός ανοικοδόμησε τά πε- 
πο νθό τα τού περιβόλου αυτού καί οτι. ή πόλις έστερειτο ποσίμου ύδα- 
τος * 2) Έκ τού τελευταίου τούτου πρέπει να συμπεράνωμεν δτι ούτος 
εύρίσκετο ύψηλότερον τής σημερινής 0 έσεως τής πόλεως, εις παρακεί
μενον εκεί που ύψωμα. Ένώ ολίγον βραδυτερον ό Στ. Βυζάντιος, ό 
Γραμματικός τόν άποκαλεΐ έπίνειον καί ποταμόν 3 4 5). Καί φαίνεται δτι 
ώς οχυρωμένη πόλις δ^ετηυήΟη καί μέχρι των τελευταίων ήμερων τής 
Βυζαντινής αυτοκρατορίας.

ΤΙ δοξασία οτι ό ποταμός Ά θύρας δεν εχει διέξοδον εις την θά 
λασσαν καί δτι ώς εκ τούτου επήρε καί το όνομα τού μ ή έχοντος θύ- 
ραν προς τήν θάλασσαν, δεν άνταποκρίνεται εί.ς την αλήθειαν. Καί άν 
ή παρά τάς έκβολάς αυτού σχηματιζομένη λίμνη ή το πολλαπλασίως 
μεγαλητέρα κατά τήν εκτασιν διά νά εξατμίζη τά συνήθη νερά τού 
ποταμού, θά ή το ανεπαρκής νά συγκρατήση τά όμβρια τά όποια κα
τακλύζουν πολλάκις τού έτους τάς πεδιάδας καί κοιλάδας αυτού, καί 
ορμητικά φέρονται προς τήν θάλασσαν, δπιος ακριβώς τά περιγράφει 
ό Ευφοριών Α).

'Υπό τό όνομα τούτο ώς σημαντική πόλις έχρημάτισε πολλάκις 
έδρα επισκόπου, άν καί συνήθως τήν συναντώμεν ήνοηιένην μετά των 
Μέτρων, ύπς> τόν Ήρακλείας δ). Ή  πολίχνη του Μεγάλου Τσεκμετζέ 
σήμερον ευρίσκεται εις τήν νοτιανατολικήν ά'κραν τής λίμνης καί τής 
βορειανατολικής ακτής τού κόλπου αυτού, ουδέποτε δέ είχε παρ’ αυτήν 
Γεωργικήν Σχολήν ούτε καί όνομαστήν πτηνοτροφίαν ώς αναγράφε
ται εις τήν Μ Έλλην. ’Εγκυκλοπαίδειαν καί κατοικεϊται μόνον παρά 
τούρκων μετά τήν ανταλλαγήν 'Ελληνοτουρκικών πληθυσμών.

Τό Ρήγιον προτού πάρη τό βασιλικόν του όνομα, κατά τόν Θεο

ί) Ίδέ Άχ. Σαμοθρ. λεξ. Γεωνρ. καί ‘Ιστ. της Θράκης 1940 τήν λέξιν 
’Αθέρα. ‘Ομοίως Σ. Σακκελ. Πόλ. καί Θεσμ. Θράκης κλπ.

2) Προκ. περί κτισμ. κ. 8. 18.
3) Στ. Βυζ. ’Εθνικά σελ. 35,
4) Αύτόθ». ώς Σ. Σακελ. λέξιν ’Αθέρα.
5) Θρακ. τόμ. 14ος Μ. Σιάμ. Μητροπ. Ήρακλείαζ.
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ψάνην εκαλείτο Σαμόσατο ι ). Φαίνεται δέ ότι ενωρίς κατά τους Ρω
μαϊκούς χρόνους προσείλκυσε την προσοχήν τής βυζαντινής αριστο
κρατίας καί εχρησιμοποιήθη παρ’ εκείνης εξοχικόν άπόκεντρον προά- 
στειον, δπως κατά τά τελευταία χρόνια χρησιμοποιούνται τα γειτονι
κά του Φλώρια, Ιδίως μετά την έγκατάστασιν εκεί των θερινών άνα- 
κτόριυν τού Κεμάλ Άττατούρκ (Μουσταφά Κεμάλ). Καί κατά πάσαν 
πιθανότητητα χάριν εκείνης υπό τού Στρογγυλοί» έπεξέτεινε τον λι
θόστρωτου δρόμον του ό 'Ιουστινιανός μέχρις εκεί 1 2 3).

Καί ή κωμόπολις αυτή ή οποία ουδέποτε ώνομάζετο Μυρμηξ, διό
τι τό όνομα τούτο ό Προκόπιος δεν τό προσδίδει εις τήν πόλιν ούτε 
δέ καί εις τήν λίμνην ως δέχεται ή Έλλ. Έγκυκλ. τής οποίας είναι, αρ
κούντως εύρεΐα ή προς τήν Προποντίδα πλευρά, άλλ’ εις τήν στενήν 
λωρίδα τής ξηράς, ή οποία χωρίζει τά ύδατα τής λίμνης από τά κύ
ματα τής θαλάσσης επί τοσοΰτον μόνον ώστε καί έν καιρό) τρικυμίας 
νά μή συναντιόνται καί άναμιγνύωνται 3), εΰρίσκεται επί τής νοτιοα
νατολικής άκρας καί παρά τήν στενήν διώρυγα πλάτους δέκα, δώδεκα 
μέτρων καί μήκους δύο περίπου χιλιομέτρων, διά τής οποίας τά ΰπε- 
ρεκχειλίζοντα ύδατα τής λίμνης καί τού Βαθυνίου ποταμού έκχύνον- 
ται εις τήν θάλασσαν. Ή  πλειονότης των κατοίκων αυτού επί των 
ημερών μας ήτο τουρκική. Αί ελληνικοί οίκογένειαι έμετρούντο ε!ς τά 
δάκτυλα άμφοτέρων των χειριον, άν καί συνετήρουν εκκλησίαν ευ
πρεπή 4 5). Άποδεικνύεται δέ εκ των γενομένων εσχάτως δοκιμαστικών 
ανασκαφών υπό των Τούρκων ότι ό μικρός Τσεκμετζές εΰρίσκεται επί 
των ερειπίων τού Ρηγίου δ).

Ή  ονομασία τού Ζεύγματος άμφοτέρων των χωρίων, τά οποία 
άπέχουσιν απ' άλλήλων περί τά δεκαπέντε χιλιόμετρα, καί χωρίζονται

1) Θεοφ. βιβ. 8 8.
2) Προκ. περί Κτημ. 8 IV· 8. ό.
8) Προκ. αυτόθι. Ή περί τής λίμνης τοΰ μικρού Τσεκμετζέ περιγραφή 

τοΰ Προκοπίου είναι τόσον ζωντανή ώστε άναζή άναγινώσκων τάς γραμμάς αύ- 
τοΰ εκείνος πού τήν έγνώρισεν έκ τοΰ πλησίον.

4) Σφάλλεται καί ώς προς τον πληθυσμόν ή Έγκυκλ.
5) Φρονοΰμεν όιι έσφαλμένον είναι καί τό συμπέρασμα του Σ. Σακελλα- 

ρειάδου, τό όποιον συνάγει περί τής πενίας των κατοίκων τοΰ Ρηγίου έκ τοΰ 
γεγονότος ότι ό αύτοκράτιορ Μαυρίκιος τά πλήθη των πενήτιον έψυχαγιόγησε 
δι’ αργυρίου. (Πόλεις καί Θέσμια-Ρήγιον). Ή  διανομή νομισμάτων εις τά πλήθη 
παρά των αρχόντων ήτό τι τό σύνηθες είς τούς Βυζαντινούς. Περί Ρηγίου ϊδε 
καί Μ. Γεδεών Θρακφα κέντρα. Θρακ. τόμο$ 55V σελ. 5*
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διά των ύψωμάτων τής όχυράς ζώνης των Μέτρων 1), δικαιολογείτοι 
ίσως από τάς γέφυρας, πού έστήθησαν έμπροσθεν αυτών και διευκό
λυναν την διά τής παραλίας τής ΓΙρυποντίδος οδικήν συγκοινοονίαν. 
Των Τσεκμετξέδων όμως είναι ακατάληπτος. Νά έχρησιμοποιήθησαν 
άρά γε προ της κατασκευής των γεφυρών, ή καί κατά καιρούς, όπόταν 
αϊπλημμΰραι παρέσυραν αύτάς, γεγονός ΰχι σπάνιον διά τον Ά θύρα, 
σχεδίαι όπιυς και σήμερον παρατηροΰμεν εις πολλούς ποταμούς καί εις 
αυτόν τον ισθμόν τής Κόρινθου, κοντά είς τό Λουτράκι, καί εκ τού 
λόγου τούτου νά πήραν την Τουρκικήν ονομασίαν τών Τσεκμετζέδανν, 
έκ τού τσεκμέκ—σύρω, συρτάρια, ή ή ονομασία Ζεύγμα νά μετεφράσθη 
εις τήν γλώσσαν τών Τούρκων εις Τσεκμετζέ καί νά έπεκράτησεν καί 
παρ’ ήμΐν, όπως καί τοσαι αλλαι λέξεις εκείνων; Ό  Πασπάτης τήν 
ονομασίαν τών Τσεκμετζέδων τήν' αποδίδει είς τό άνοιγοκλείσιμο τών 
καλαμωτών δικτύων τά όποια μετεχειρίζοντο οι άλιεΐς καί είς τάς 
δύο λίμνας καί ώς ιχθυοτροφεία, αλλά καί προς άλιείαν 1 2).

Στήνουν δηλαδή προ τών σημείων τής λίμνης διά τών οποίων αυ
τή συγκοινωνεί μετά τής θαλάσσης πυκνά καί στερεά φράγματα από 
καλαμιές ή πασσάλους είς τρόπον ώστε νά παρεμποδίζηται δι’ αυτώ ν 
ή ελεύθερα κυκλοφορία τών ψαριών από τής θαλάσσης εις τήν λίμνην 
καί τάνάπαλιν, φροντίζοντες τά φράγματα ταύτα είς (ορισμένα σημεία 
νά είναι κινητά. Ν’ άνοιγοκλείουν κατά βούλησιν. Τά κινητά σημεία 
τού φράγματος χρησιμοποιούν άναλόγιυς τής εποχής καί τών περιστά
σεων διά νά πιάνουν τά ψάρια είτε όταν μπαίνουν είς τήν λίμνην, 
είτε όταν φεύγουν προς τήν θάλασσαν καί νά τά περιορίζουν διά νά 
έχουν πρόχειρα προς άγραν. Παρόμοια φράγματα, τά κοινώς νταλιά- 
να, στήνονται καί σέ διάφορα άλλα σημεία τής λίμνης, όπου παρατη- 
ρεΐται ότι άρέσκονται νά συχνάζουν τά ψάρια.

** *

Πληβάτες.—Διά τούς Έπιβάτας 3) έχουν γραφεί ιδιαιτέρως πολ-

1) Δεν γνωρίξομεν πού ευρέθη μεταξύ αυτών ό ποταμός Άθύρας διά νά 
διακόπτη τήν συγκοινωνίαν καί νά προκαλέοη τήν λιθόστρωσιν μεταξύ μικρού* 
καί μεγάλου Τσεκμετξό ώς άνεφέρει είς σχετικόν του άράρον ό Α. Σαμοθρά
κης είς τό λεξικόν του.

2) Α. Πασπ. Τά Θρακ. Πρ. τού Βυξ. Έλ. Φ. Σ. τόμ.. ΙΒ' σελ. 36—87.
8) Εύστ Δράκου «Θρακικά» σελ. 27 .- «Θρακικα» περ. Θρ. Κέντρου έν 

Άδήναιςτόμ. Β' σελ. 273 ένθα καί περί Άρχιγ. ’Εκπαιδευτηρίων,
θ  ρ f  η ι  η ά ΙΘ '. 46
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λα. Πιθανότερα φαίνεται ή γνώπ.η οτι. ή ονομασία των προήλθεν 
από'άποικισθέντας εκεί παλαιόθεν πεζοναύτας οί όποιοι, καί έπιβά- 
τάι έκαλοϋντο *). Ή  κωμόπολις αυτή Αναφαίνεται και καθίσταται 
σημαντική εις τά προ τής άλώσεως έτη, άφ" ής απέκτησε πύργον. 
Εΐς δέ τους νεωτέρους χρόνους από τής άνεγέρσεως έκεΐ των Άρχι- 
γένε'ίών Εκπαιδευτηρίων 3).

’Από' τάς Έπιβάτας, λέγεται δτι εύρήκεν αφορμήν ό Σουλτάν 
Μ'ε·χμέτ ό'Β' τά κήρυξή τον προ καιρού μελετώμενον κατά τής Κ]πό- 
λε'ιος πόλεμόν του, ό οποίος έπέφερε και τήν πτώσιν εκείνης. Διότι οί, 
Επιβάτηνοί παρημπόδισαν ενόπλως τούς άνδρας τού Σουλτάνου νά 
βοσκήσουν τά ζώα tojv εις τούς αγρούς εκείνων, παρά τήν διαταγήν 
τόυ s).

** *
’Ε π ίσ η ς αρκετά εγράφησαν καί διά τις. Δβλλιώνες Α).
Τήν Καλαυρή τήν οποίαν συναντώμεν από τού 532 μ. X. 5) καί 

τήν Οποία μνημονεύει εις τήν ’Δλεξιάδα ή Α ν . Κομνηνη 6) δεν γνω
ρίζω εάν θά έπρεπε νά τήν καταριθμήσωμεν μεταξύ των έλαχίστων 
ονομάτων τής Δ. Μέτρων πού μάς ενθυμίζουν ’Ιταλικήν προέλευσιν, 
όπως τό Τουζελάκι, τον ρωμαίον άρχοντα Ούρβίκιον Ζουζουλάκιον 
οπότε θά έπρεπε ν ’ αναζητήσω μεν εκεί άποίκους έκ τής νοτίου ’Ιτα
λίας ή νά τήν άνάγαγιομεν εις θρακοελληνικόν συνοικισμόν περισώ- 
σ'αντα τήν θρακικήν κατάληξιν τής βρίας δπως έφρόνει καί σημειώνει 
είς· τάς συλλογάς του ό Άναστ. Σταμούλης. Κατά τον Ζωναράν τό 
όνομά της ή Καλαυρυη τό οφείλει εις τήν τοποθεσίαν της.

«Διά τό κατάρρουν είναι τον τόπον βρύσεσιν ύδάτων πολλών 
καί αγαθών» 7).

Είναι δέ αληθές δτι διά μέσου αυτής διέρχεται ό έτερος των 
παραποτάμων τοϋ Κηδόκτου, τον οποίον εσφαλμένους ό Ν. Κθ3νσταν-

1} Λεξ. Έλλ. γλώσσης Σακελλ.
2) Καντακ. ίστορ. Τόμ. Α' σελ. 166. Θρακ. τόμ. Β' σελ. 273, ΓΓερί των 

Επιβατών ίδέ καί Τανίν τουρκ. έφημ. έν Κων]πόλει τής 11 Μαρτίου 1328 
(1913).

3) Δούκ. κ. λδ' σ. 187 καί Χάμμ. βιβλ. 19 σ. 189. (μετ. Κροκιδα).
4) Εύστ. Δράκου, Θρακ, σ. 26 —Θρακ. τόμ. Β' σελ. 275.
5) Μ. Γεδεών, Λίθοι καί κεράμια.
6) ’ Αν. Κομν. Άλ. I 5 Νικ. Βρ, ίστ. βιβ. Δ. σ. 18. Φρονοΰμεν δτι ό 

Βρυέννιος έκ παραδρομής τοποθετεί τό φρούριον τής Σηλυβρίας δίς τήν Κα
λαυρή.

7) Ζωναρ. ίστορ, τόμ. Γ' σελ. 721,

2Ϊ4'
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τόπουλος τον χαρακτηρίζει ως τον ’Αλμυρόν καί αποδέχεται άβασανί- 
στως την ΰπαρξιν φρουρίου εις την Καλαυρην. Έάν υπήρχαν εκεί 
τοιοϋτον δεν θά τό άποσιωποΰσεν ή Κομνηνή, άναμφιβόλως δέ θά τό 
έ χρησιμοποιεί 6 έτερος των άντιπάλιυν.

Ό  χρόνος της έμφανίσεως-του Φαναριού, της μεγάλης αυτής κω- 
μοπόλεως ανωθι τής Σηλυβρίιος, παρά, την θέσιν τής οποίας πιθανώς 
εστρατοπέδευσαν οί περί τον Ξενοφώντα κατά την επιστροφήν των 
προς την ΙΙροπυντίδα εκ τοΰ Σαλμηδυσοΰ 1 2 3 * 5), μάς είναι άγνωστος. Ή  
ονομασία της οφείλεται άρά γε εις τό περίβλεπτον τής θέσεώς της ή 
εις παρακείμενον φανόν, όπως τά συνώνυμα αύτοϋ εις τον Βόσπορον 
καί τον Κεράτων 3) καί όπως μάς τον περιγράφει είς τάς περιηγήσεις 
του ο είς πολλά τερατολόγος Έβλιά Τσελεπή; Επίσης σκοτεινόν *).

Οί Καστανιές είναι από τά χωριά που ένεφανίσθηναν μετά την 
άλωσιν τής Κων)πόλεως καί συνφκίσθησαν είτε από διασωθέντας, καί 
διασκορπισθεντας εντοπίους είτε καί από έπήλυδας προσελθόντας ε
κεί εξ άλλων επαρχιών τής Ευρωπαϊκής Τουρκίας. Περί αυτών εύρί- 
σκομεν νά γίνεται λόγος εις τους ανεκδότους κώδικας τής επισκοπής 
Μέτρων περί τάς άρχάς τής δέκατης έβδομης έκατονταετηρίδος. Κεΐν- 
ται είς μικράν από στάσιν περί τά 15 λεπτά τής ώρας βορείως του αλτ 
λοτε τσιφλικιού Χαλκαλή είς τά ερείπια τοΰ οποίου φρονοΰμεν οτΐ 
άναγνωρίζομεν την Χαλκίδα, την έδραν τής από Ήρακλείας ομωνΰ- 
μου επισκοπής °).

ΜΙ ονομασία της δεν αμφισβητείται. Είναι τό δάσος των καστα
νεών μέσα είς τό όποιον έστήθηκαν τά πρώτα σπήτια τοΰ χωριοΰ. 
Καί όχι μόνον των καστανεών εξηφανίσθη κάθε ίχνος έκτος από μ ι
κρά βλαστάρια πού ξεπετιοϋνται που καί πού ανάμεσα είς τά χαλίκια, 
πού δεν τά βρίσκει ή σκαπάνη, αλλά καί τά γύρω των δύσβατα βου
νά, τά δάση μέ τά χρόνια άπεψιλώθησαν.

Κατά τινας ή μικρά άλλως τε, προ τής εξαγοράς τοΰ Χαλκαλή 
υπό των Καστανεωτών περιοχή τών Καστανεών άνήκεν (ή το έπαυλις)

1) Βιβλ. Πάπυρου άρ. 26 Άλεξιάς μετάφρ. Ν. Κωνσταντυπούλου σελ. 60 
σημείιοσις 1.

2) Ξενοφώντος Κ. Άναβ. βιβλ. Ζ' κ. Ε' 15.
3) "Οπως είναι τό Φανάρι όπου τό ΟΙκουμ. Πατριαρχείον καί τό Φανα- 

ράκι παρά τον Εΰξεινον Πόντον.
1) «Θρακικά» τόμ. 9ος, σελ. 30.
5) «Θρακικά> τόμ. 11ος Συλλ. Χυνταγ. Μ. Σταμυύλη. σελ. 212.—Με

σαίων. Γράμμ, περιοδ- όμ. Συλλ. Άθήναι 1935 Β' σελ. 158.
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είς τον εκ Βιτωλίων Μάρκον Γοΰναρην, άρχισυροποιόν βασιλομήτο- 
ρος τίνος καί είς αυτήν συνιοκίσθησαν οί έκ Καρύων, χωρίου ύπάρ- 
χοντος δήθεν προς άνατολάς των Καστανεών καί μέχρι τοϋ 1600, 
αφού άναφέρεται on εκεί έγεννήθη ο ’Ιωάννης Καρυοφίλλης ο άνα- 
θειχθείς μέγας λογοθέτης καί σχολάρχης της Πατριαρχικής Σχολής 
από του 1641—1655 καί έξαψανισθέντες, διασκορπισθέντες ως καί έκ 
τού παρακειμένου Χαλκαλή άπομακρυνθέντες ή.

Ή  γνώμη αυτή περί των πρώτιον οικιστών Καστανεών <5έν μάς 
φαίνεται αληθής. Το Χαλκαλή από τό σώζομενον έκεΐ μέχρι καί τά>ν 
τελευταίων ημερών τής ανταλλαγής των ελληνοτουρκικών πληθυσμών 
νεκροταφείου, επιστευετο ώς καταστραφέν ή εγκαταλειφθέν από ετών 
τουρκικόν χωρίον. Περί γειτονικού δε χωρίου Καρυών ούδεμία παρά- 
δοσις διεσιυθη μεταξύ των περιοίκο)ν Ελλήνων. Έ νφ  περί τοϋ Τσι- 
φλίκιοϊ, εσοόζετο ή παράδοσις δτι τούτο συνωκίσθη από τούς κατοί
κους τοϋ γειτονικού χωρίου Κουμαρλή, τό όποιον έξηφανίσθη.

ΓΙαρομοίαν προς τον Βασιλόπουλου πληροφορίαν περί τοϋ Ίωάν- 
νου Καρυοφίλλη καί τών Καρυών μάς δίδει ό Μ. Γεδειυν, λέγων δτι 
οΰτος κατήγετο έκ Καρυών, χωρίου τής ’Επαρχίας Δέρκων 1 2). Ό 
Ματθ. Παρανίκας πραγματευόμενος περί τοϋ Ιδιου Ίωάννου Καρυο
φίλλη ισχυρίζεται πειστικώς δτι εκείνος κατήγετο έξ Άγραφων ;ί).

Έάν μεταξύ τών πρώτων οικιστών τών Καστανεών συγκαταλέ- 
γοντο καί κάτοικοι τών γε.τονικών χωρίων ή παράδοσις ή οποία διέ- 
σο̂ σε τούς έκ Σελίτσης τής Μακεδονίας προσελθόντας δεν θά έλη- 
σμόνει εκείνους.

Οί Καστανιές μέχρι τοϋ 1800 είχον παρατείνει μικρός συνοικι
σμός μή άριθμοϋσαι περισσότερα από δεκαεννέα σπητια. Πιθανώς 
περί τάς τριάκοντα οικογένειας. Ά νεπτύχθησαν δμ.ως γοργά μετά 
τον Κριμαϊκόν πόλεμον διά τής προσελεύσεως νέων κατοίκων λόγιο 
τής επικαίρου θέσεώς τιον. Είς τά 1 924 αριθμούσαν διακοσίας είκοσι 
πέντε οικογένειας.

Πλήρες μυστηρίων έξ όλων τών χωρίιον τής Δ. Μετρών είναι τό 
Τζιγιέζ καί ή παρ’ αυτό μικρά κοιλάς Καραμπαμπά Α), δπου επί άπο-

1) Ά λ. Βασιλοπούλου Ή  άνατ. Θράκη. Κων)πολις 1913. (Κεφ. ΚασταΛαές).
2) Χρον. Πατρ. ’Ακαδημ. σελ. 87.
Β) Ιίερ. Έλλην. Φ. Συλ. Κ)πολις τόμ. ΚΣΤ' σελ. 3.
1) Μικρός παραπόταμος τοΰ ’Αθέρα σημειοίίμενος ώς "Αρκ δερέ είς τον 

Χάρτην τής Βρετ. Γεωγρ, Εταιρείας. Τό όνομα ίσως προέρχεται έκ τών αύλα-



Τό Δέλτα τόΟ Βυζαντίου 237

μεμονωμένου λοφίσκου συναντώνται, μουσουλμανικόν ιερόν, τεκές 
καί ευρύ λαξευτόν σπήλαιόν, εις 0έ τους πρόποδας τοϋ απέναντι αυ
τού υψηλού λόφου τοϋ προφήτου Ήλιου, 'Λ ϊλιά μ.παγιρί, τοϋ δεσπό
ζοντος τής ανοικτής πεδιάδος μεταξύ Σουμπάσκιοϊ, Κλαλή και Χαλ
καλή δύο ά'λλα ευρύτερα τού πρώτου καί λαξευτά επίσης, εις τά τοι
χώματα των οποίων έλέγετο ΰτι διεφαίνοντο σύμβολα χριστιανικά. 
Βέβαιον δέ είναι ότι. παρά την είσοδον τοϋ αγιάσματος πού εΰρίσκε- 
ται εις την κορυφήν τοϋ λόφου καί δπου κατήρχετό τις εις βάθος δέ
κα περίπου μέτριου ήτο λαξευμένος φιλοτεχνικώτατα εις σχήμα κοί
λου μικρός ιχθύς επί έξεχούσηςτού εδάφους γρανιτώδους πέτρας.’Λπο 
τούς χρυσοθήρας (μανδραγόνατζιδες)  τό σύμβολου εκείνο έθειορεΐτο 
ώς σημάδι κρυμμένου θησαυρού καί εις πολλά σημεία πέριξ αυτού 
κατά καιρούς πάρε τηρούντο έκσκαφαί.

ΙΙεριεργότερα δμως έξ όλων των γνοοστών σπηλαίίον τής περιο- 
χής είναι τά παρά τό Ίντζιγιέζ καί επί αποτόμου βράχου παρά την 
όχθην τοϋ Ά θύρα ευρισκόμενα έκ των οποίων, ώς λέγει δ Χάμμερ, 
έπήρε καί τό όνομα τό χωρίον εκείνο. Έπεξηγών ότι Ίντζιγ ίζ σημαί
νει λαβύρινθος ’). * 1

κίων τά οποία διωχέτευον τά ϋδατά των είς τρεις υδρόμυλους καί των παρα
κειμένων είς εκείνους λαχανόκηπων. "Ενας από τούς ύδρομύλους εκείνους 
ελεγείο τοΰ Μούσπολο καί εΐχε στέγην θολωτήν. Νά ήτο άρά γε λείψανον βυ
ζαντινόν άνήκον είς άρχοντα τι να τής οΐκόγενείας των Μεοπίλων ;

1) Ίστ. όθωμ. αύτ. βιβλ. 5 σελ. 210.
Τά σπήλαια εύρίσκονται επί τής δεξιάς όχθης τοϋ Ά θ ύρα δπου κατέρ

χονται τ’ αντερείσματα τοϋ ίίπερθεν των Μέτρων Καράτεπε πρύς τό χωρίον 
καί αποτελούνται από αλλεπαλλήλους ορόφους έξ εΰρυχώρων διαμερισμάτων 
έν εϊδει δωματίων πολύορόφου οίκοδθ|ΐής. Ή  είσοδος είς τούς άνω ορόφους 
είναι αδύνατος αν ευ τής χρησιμοποιήσεως κλίμακός. Ό Άναστ. Σταμούλης ό 
οποίος τά έπεακέφθη κατά τό 190S σημειώνει τάς έξ αυτών έντυπώσεις του 
ώς εξής:

Προς νότον του χωρίου (Τντζεγιέτς) επί τής αυτόθι πετροόδους οροσειράς, 
ήτις έκ των Μέτρων προβαίνει πρός δυσμάς ύπάρχουσιν αρκετά σπήλαια. Άπύ 
τά πλησίον καί αντίκρυ τού χωρίου κείμενα καί απαρτιζόμενα από τρεις αλ
λεπαλλήλους σειράς δεν ήδυνήθην νά έπισκεφθώ εί μή τά κατώγεια, διότι 
δεν έχουσιν άναβάθρας, ό δέ βράχος είναι απότομος καί κάθετος. Φαίνεται δτι 
άλλοτε είχον άναβάθραν. "Ιχνη τοιαύτης διά την πρώτην οροφήν φαίνονται 
λαξευμένα επί τοϋ βράχου. Διά τόν τρίτον όροφον ίσως τά έχρησιμοποιεΐτο 
κινητή κλΐμαξ, όπως είς τό Μσναστήριον Χατζηβά μεταξύ Ιεροσολύμων καί 
Ίεριχούς.

Τό κατώγει,ον απαρτίζεται από πέντε συνεχομένας αίθουσας 4. έως 5 μέ
τρων. Ήμίσειαν περίπου ώραν δυτικώτερον επί τής Ιδίας οροσειράς υπάρχουν
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Ξάύτερο-Αίγιαλοί-Οίκονομβιό·—Προς άνατολάς των Έπι|ία- 
των καί. εις μικράν άπόστασιν τό ένα άπό το άλλο, τριάντα εως σα- 
ρανταπέντε λεπτά, επί τής παραλιακής όδοΰ ή σαν τα τρία άκμάζοντα 
χοϊ'ριά Ξάστερο, Γιαλοί καί Κονομεΐό. Μικρότερον καί εν συγκρίσει 
προς τά γειτονικά του πτιοχυν, ήτα τό πολύπαθες Οίκονομειό 1). Τό 
Ξάστερο μέ το ύς εν θύμ ο υς καί φτλοσκώμους κατοίκους του ήτο τό με- 
γαλήτερον καί πίλουσιιύτερον. Έν συγκρίσει όμως προς τά δυο άλλα 
ήτο τό νεώτατΟν. Έλέγετο δτι τό συνορκισεν 6 μέγας βεζύρης ΙΙιρίι

238

άλλα σπήλαια ομοίως άπο τρείς αλλεπαλλήλους σειράς συγκείμενα καί περίέ- 
χοντα 4—·6 συνεχομένας αίθουσας. Εις τά ισόγεια αυτών καταφεύγουσιν ποι
μένες καί σταυλίζονται. Εις τήν δευτέραν όροη ήν ανέρχεται τις διά δεκαέξ 
βαθμιδών καί εις τήν τρίτην δι' άλλων είκοσι λα|ε·υμ..ενων επί των βράχων, 
ΕΙς τά σπήλαια ταϋτα ούδέν ίχνος εικόνων ή σταυρών εύαον παπά τά λεγάμε
να των χωρικών. "Ισως νά υπάρχουν τοίαϋτα εις τά σπήλαιο τά όποια ‘δεν ή- 
δυνήθην νά έπισκεφθώ. Τά σπήλαια έχουν βάθος 5 έων 7 μέτρων. Πλάτος δέ 
καί ύψος περίπου τό ίδιον.

Απέναντι τούτων υπάρχει σπήλαιον ισόγειον 4—5 μέτρων μ ήκους καί 
πλάτους, ύψους δέ τριών μέτρων έξ ού πηγάζει διαυγέστατον καί γλυκύτατον 
ύδωρ, τό όποιον λέγεται ότι τιμάται ώς άγιασμα καί ότι κάτι'/, τάς ημέρας τοΰ 
Πάσχα προσέρχονται εκεί έκ τών πέριξ οίκοόντων χριστιανών ή.

Προς βορράν αύτοϋ ε,ύρίσκονται. δύο υπόγεια σπήλαια ών τό προς δυσμάς 
κείμενον λέγουσιν τζαμ.ίον. Είς την βορείαν αύτοϋ πλευράν φαίνεται έσκαμυέ- 
νον είδος προθέσεως καί είς τήν οροφήν οκτάγωνον κόσμημα *) **).

1) Έκτος τών λεηλασιών καί σφαγών τάς οποίας τό Οίκονομειό ΰπέσιη 
κατά τούς παλαιοτέρους, τούς προ τής άλώσεως χρόνους, οκληράν δοκιμασίαν 
είς αΐμα έδοκίμασε καί κατά τον διάρκειαν τοΰ πρώτου. Βαλκανικού πολέμου, 
όταν οί Βούλγαροι εύρίσκοντο είσέα προ τών Μέτρων.Τήν 13 ‘Ιανουάριου 1913, 
Τούρκοι αξιωματικοί καί στρατιώται μεταβάντες εκεί, προέβήσαν άδικαιολογή- 
τως,ένεκα μικρας αφορμής, περί τής όποιας θά γίνη λόγος κατωτέρω είς σφα- 
γάς άθόίων καί λεηλασίας. Τά δύματα δεν έξηκριβώί)ησαν τότε. Φρονοΰμεν ότι 
ο αριθμός τών 140 τής Μαύρου Βίβλου τών Πατριαρχείων είναι υπερβολικός.

*) Διά τό άγίασμα του Τζιγεζιοϋ ιδού τί ευρίσκούεν είς τον δεύτερον 
κώδικα τής Επισκοπής Μετοών είς σελ. 37.

'Τής Λαμπρής ό δίσκος το πουρνόν μετά τήν λειτουργίαν είς· τό άντίδιυ- 
ρον Τήν δευτέραν λιτανείαν καί αγιασμός. Τήν Παρασκευήν είς ιάς Φανό 
σάκρες πανήγυρις καί είς τό Ίτζιέξ. αψο ’Απρίλ.

γ ό Μ ε c ρ ώ \' Γ ε ρ ά m μ ο ς
**) Τό Τξιγιέζ εΰρίσκεται είς τά χαμηλά τοΰ λόφου τοΰ Καδήκιοϊ καί 

είς μίαν περίπου ώραν άπόστασιν αύτοϋ προς βορράν.
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Πασάς. τού οποίου και άξίόλογον τέμενος σιύζεται έ,ν Σηλυβρίφ, από 
πρόσφυγας εξ Ουγγαρίας ι).

Πιθανόν όμως και να πρόκειται περί μύθου δημιουργηθέντος εκ 
του γεγο νότος ο τι τά έσοδα τοΰ Ξάστερου ήσαν αφιερωμένα εις Βα
κούφια τοΰ Βεζίρη εκείνου. Και περί Έξαστέρού έγράφησαν αρκετά 
μυθεύματα 'Λ).

Ώς προς την ονομασίαν τοΰ χωρίου άσπάζομαι την γνώμην τοΰ 
Αναστασίου Σταμούλη, όστις εις την Συλλογήν του σημειώνει δτι 
προέρχεται έκ τοΰ ονόματος τής τοποθεσίας του 1 2 3 * 5).

Διά τους Γιαλούς δεν έχομεν περισσοτέρας πληροφορίας κατά 
πόσον πολύ προ τής άλώσεως συνυφίστατο μέ τό Οικονομειό ως συνοι
κισμός ή ή το απλώς τοποθεσία. Έ γψ περί τοΰ Οίκονομ.ειοΰ υπάρχουν 
έγκυροι μαρτυρίαι άρκεταί. Έκτος των προλεχθέντων περί αυτού εκ 
μεταγενεστέρων συνοδικών πράξεων καί Πατριαρχικών γραμμάτων 
πληροφορούμεθα ότι. καταστραφέν καί έρημωθέν τούτο εν πολλοις. συν- 
ωκίσθη έκ νέου καί ότι προς ασφάλειαν των κατοίκων αυτού, δαπάναις 
τοΰ Οίκονομείου (τού Πατριαρχικού Ταμείου),υπό την κυριότητα καί 
διαχείρισιν τού οποίου είχε περιέλθεΓδιά βασιλικής δωρεάς, άνηγέρθη 
εκεί καί πύργος τού οποίου τά ερείπια εσώζοντο εισέτι i ). Έκ τού 
πύργου εκείνου κατά πάσαν πιθανότητα επήρε καί τό τουρκικόν του 
όνομα. Διότι πράγματι τό έδαφος όπου τό χωρίον καί ό πύργος είναι 
ομαλόν καί αμμώδες.

Σηλυβρία. Διά την Σηλυβρια είναι απαραίτητον νά γραφή ξε
χωριστή μονογραφία από ειδικούς. Είναι ή μόνη πόλις τού Δέλτα πού 
συνέχισε τον ελληνικόν της βίον από της εμφανίσεώς της μέχρι τής

1) Πιρί πασάς διάσημος πολιτικός άνήρ τής ,όθωμ. αυτοκρατορίας χρημα- 
τίσας βεζίρης επί Σελίμ τοΰ Α' ώς καί τοΰ διαδόχου εκείνου Σουλεϋμάν μεγα
λοπρεπούς άποβαόσας εις πολύ προχωρημένην ηλικ ίαν τό 1523.

2) Εύστ. Δράκου «Θρακικά».
3) Ξάστερο— τόπος άνοικτόκαρδος λέγει όπως υπάρχει έν Θράκη καί τό

πος ονομαζόμενος Σκοτεινός, τόν όποιον αναφέρει ή ·Άν. Κομνηνή (σελ. 227). 
Μετά καιρόν δε οί κάτοικοι το μετέτρεψαν επί τό άρχαϊκιότερον είς Έξάστερο.

1) Την ονομασίαν του 9ά ήδυνατο νά ίσχυρισύη τις δτι την έπηρε έκ τοΰ 
Πατριαρχικού Ταμείου, εάν έκ τών επίσημων εγγράφων δεν προέκυπτεν δτι 
υπό τό όνομα Οίκονομειον ήτο γνωστόν προτού δοΟΓ| είς το ΙΙατρίαρχεΐον.

5) Σιγίλ, Πατριαρ. Νείλου είς Acta et dipl. τόμ. Β' σελ. 61—61. Αυτόθι, 
τόμ. Α' σελ. 507.— Μ εσαιωνικά Γράμματα. ’Α θήναι 1981, σελ. 107,
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ανταλλαγής χωρίς διακοπή και χωρίς ανάπαυλα* επολέμησεν καί έζη- 
οεν ήρωϊκώτατα παράπλευρα μέ τό Βυζάντιον εις δλας τάς αντίξοους 
καί μαρτυρικάς ημέρας τάς οποίας επί δυο χιλιάδας και πεντακόσια 
χρόνια αντιμετώπισήν ο Θρακικός καί ελληνικός λαός εις τό μικρόν, 
αλλά περιμάχητον εκείνο τμήμα, πού κ^τά καιρούς έκέντησε καί επί 
αιώνας ίσως θά κεντρίζει μεγάλας φιλοδοξίας τώ>' Ινυρωπαϊκών 
εθνών.

Καί άς κλείσωμεν τό κεφάλαιον τούτο με δλίγας περί τής θέσ έ
ως καί τής ονομασίας τών Μετρών γραμμάς.

'Ως προς την τοποθεσίαν τών Μετρών, τής οποίας ή προς βορ- 
ράν καί άνατολάς θέα μέ τον αναπεπταμένον ορίζοντα προς την με- 
γάλην πεδιάδα τού Άθυρα καί τούς πέραν εκείνης γραφικούς λόφους 
πού σχηματίζουν την όχυράν ζώνην, καί τά διεσπαρμένα εν τφ μετα
ξύ χωριά, πού πέφτουν εις τά μάτια, τις Καστανιές, τό Ούρτζουνλού, 
τό Άνακάς, τό Μπαξαΐς καί τό Ζεδδίν, πού είναι αληθινά μαγευτική, 
καί εάν δεν ειχομεν άπλούστερα μαρτύρια, τά ερείπια τού περιβόλου 
καί τού φρουρίου τής πόλεως αυτής, έκ μόνης τής περιγραφής τού 
Προκοπίου θ ’ άνεγνιορίζομεν την θέσιν Έπισκοπεΐα.

’Από δυσμάς καί από νότου την πόλιν τών Μετρών την απο- 
φράσσει ή λοφοσειρά τού ύπερκειμένου αυτών Καράτεπε, ή οποία 
κατέρχεται λίαν άποτόμως. Έκ τής κορυφής τού λόφου εκείνου ί| 
θέα είναι απερίγραπτος. Ή  Προποντίς, ό Πόντος καί τά πέραν τού 
Βοσπόρου όρη πλαισκάνουν άπαραμίλλου ώμορφιάς εικόνα.

Καθ’ ήμάςαί Μέτραι ή τά Μέτρα δπως θά ελέγοντο ίσιος άρχικώς 
είναι δημιούργημα τού Ιουστινιανού, δταν έπεσκευάζων τά φράγμα
τα τού τείχους τού ’Αναστασίου έκρινε χρήσιμον χάριν τής ασφαλείας 
τών πέριξ κωμών ν’ άνεγείρη εκεί που φρουριον, επειδή δεν υπήρχε ν 
πλησιέστερον τού Ά θύρα άπέχοντος περί τάς τρεις ώρας τών Μετρούν 
καί ή παρακείμενη Μελαντιάς ήτο ανοχύρωτος, ίνα έν καιρφ εχθρικοί ν 
επιδρομών καί παραβιάσεως τού μακροϋ τείχους, καταφεύγουσιν έ ντός 
αύτού οί περίοικοι. Καί πράγματι άνοικοδόμησεν έκεΐ φρουριον τού ο
ποίου τούς πύργους δεν έκτισε δπως εκτίζοντο συνήθως τότε επί 
τού περιβόλου δηλαδή, άλλ’ εκτός αυτού, ούτως ώστε ή προσέγγισις 
τού εχθρού εις τύν περίβολον καί ή ύπερπήδησις αυτού νά γίνεται 
δυσχερέστερα L). Ούτω ό περίβολος επαρουσίαζε τήν εξωτερικήν αυτού 1

1) "Εστι δέ μετά τήν Ά θύραν τις χώρος, όνπερ Έ πισκοπεΐα  καλοΰσιν 
οί έπιχιόριοι. " Ο ν  δή κατανενυκώς ’Ιουστινιανός βασιλεύς τα ΐς τών πολεμίων
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δ'ψιν μέ τάς προεκβαλάς των πύργων ακτινωτήν. Τσαταλδζέ όπως θά 
έλεγαν οι Τούρκοι, καί όπως έμειναν Τσατάλδζα οι. Μέτρες μέχρι των 
ήμερων μας.

Ό  Προκόπιος μάς διέσωσε, μέν τό δνομα τοϋ έπιστάτήσαντος εις 
τήν κατασκευήν τοϋ φρουρίου, τον βαθμόν καί. τον χαρακτήρα εκείνου 
δεν μάς άφήκεν όμως ουδεμίαν πληροφορίαν ούτε περί τού ονόματος 
τοϋ φρουρίου οΰτε καί τής κώμης πού έκ των ποιο των συνψκίσθη εν
τός αυτού, άφοϋ ό περίβολος διαφαίνεται ευρύς καί ό Καντακουζη- 
νός βράδυτερον την μνημονεύει ως κώμην τετειχισμένην L) είτε καί 
παρ’ αύτφ.

Τάς Μετράς ώς έδραν επισκόπου υπό τον 'Ηράκλειας τάς συναν- 
τώμεν πολλάκις εις τήν γενικήν, άλλοτε μέν ώς Μέτρων, άλλοτε δέ ώς 
Μέτρων καί στερούμεθα μαρτυριών τοΰ πρωταρχικού ονόματος των. 
’Εάν εκαλούντο έξ αρχής Μέτραι καί εκ παραδρομής εύρέθησαν Ε 
πίσκοποι. αυτής ύπογράφον ιες ώς Μέτρων αντί Μέτρων ή εάν ένεφα- 
νίσθησαν ώς Μέτρα (τά) λόγο:» τής ιδιορρύθμου μορφής τού φρουρίου 
των μέ τήν πάροδον δέ τοΰ χρόνου έπροτίμησαν τον τύπον των Α 
θηνών 3).

Καουτσούκ Σ ειμεν. 'Υπό το όνομα Σεϊμέν ύπήρχον εις τήν ανα
τολικήν Θράκην διάφορα χωρία. "Εν εξ αυτών υπό τό όνομα Μπου-

έπιδρομαΐς υποκείμενον, επί πλειστον δέ, ώς ούδαμή οχυρώματος όντυς, α φ ύ 
λακτα παν τάπα, σι ν Γ>ντα τά «κείνου χωρία, φροΰριον ενταύθα  έδείμοτο' ου δή 
τούς πύργους πεποίηται ούχ' ήπερ είώΟει α λ λ ά  τρόπφ τοιφδε. Προΰχει τις έκ 
περιβόλου οίκοδομία, στενωτάτη μέν κατ' άρχάς ούσα, τελευτώσα δέ είς εύρος 
μέγα* Ιφ ’ ου δή έκαστος έξέργασται πύργος, Τ α ύ ιρ τε  τοίς πολεμίοις άγχιστά 
πη τοϋ τείχους ίενα ι αμήχανα έατ,ν, έπεΐ των πύργων κατά μέσον γινόμενοι έν 
άμφιβόλω κατά κορυφήν προς των εκεί φρουρών ροΐσια βαλλόμενοι δ ιαφθεί- 
ρονται. Τάς τε πύλας ενταύθα ού κατά τά ξ ονειδισμένα των πύργων μεταξύ 
έθεντο, ά λ λ ’ έκ πλαγίας κατά ιό έν στενφ προύχον τοϋ τείχους οτ»χ όρωμένας 
τοις πολεμίοις, άλλ ’ όπισθεν διαλανθανούσας. ’Ενταύθα Θεόδωρος βασιλεΐ τήν 
υπουργίαν παρέσχετο, σιλεντάριος τήν αρχήν, συνετός μάλιστα.

2) I. Καντηκουζηνοΰ, τόμ. 5, σ. 296.
δ) Περί Μέτρων ίδέ καί «Θρακικά» Ευστ. Δράκου υπό τό τουρκικόν όνομα 

Τσατάλδζα ε ίνα ι γνώστη κπϊ κώμη παρά τήν Δράμαν, ή σημερινή Χωριστή, 
κτισμένη είς τήν νοτιοανατολικήν πλευράν βαθεΐας κοιλάδος. Περί αυτής έ 
γραφε ό Α. Π. Κεραμείς, (Περ. Έ λλ. Φ. Σ. Κ]πόλεως, τόμ. 17/ παραρτ. σελ. 
111). Τ σατάλτζαν οί Τούρκοι παλαιότερον έλεγαν καί τήν Λάρισσαν τής Θεσ
σαλίας.
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γιούκ Σεΐμ,έν -κάτοικού με νον από ο λίγος του ρ ;' ι1 ι ά ς οικογένειας εύρί- 
σκετο .εις την περιοχήν τής Τυρολοης και .όχι εις μεγάλην «πόστασιν, 
τέσσαρας εως πέντε ώρας περίπου, έκ too τής Σηλυβρίας. Ή  ο
νομασία του χωρίου κατά πάπαν  πιθανότητα προήλθεν έκ τής έγκα- 
ταστάσεως εκεί ·αρχικά»;· στρατιωτών :έκ τοΰ ειδικού τάγματος των γε
νιτσάρων που έφερε τό όνομα ,Σεϊμέν1)·

Τσαουσλή. Τά εν σελ, 202 άναφ.ερόμενα χωρία Τσαουσλή τής 
επαρχίας.Σηλυβρίας έλέγοντο και Μικρό Τσαουσλή (Τ. Καουτσούκ 
Τσαουσλή) το Ματζήρκο και Μεγάλο Τσαουσλή (Τ. Μπουγιούκ Τσα
ουσλή) τό Βουλγάρκο.

Κιούρτικα. Υπό τό όνομα αυτό έχαρακτηρίζοντο εις τήν Δ. Μέ
τρων δυο μικροί καί πτωχικοί συνοικισμοί, οι όποιοι ευρίσκοντο έΐς τα 
πυκνά δάση τοΰ Κοΰσκαγι.α καί τής Στράντζας, ό ένας παρά τό Άρμε- 
νίκίοϊ, άνατολικώς τοΰ τείχους τοΰ ’Αναστασίου μέ 40 έτος 50 πενι- 
χράς καλύβας καί ό άλλος δυτικώς αΰτοΰ παρά τήν Στράντζαν μέ 8 — 
10 οικογένειας.

’Από πότε οι κάτοικοι ειχον έγκατασταθή εις τά δάση εκείνα ; 
Πό,Οεν προ ήρχοντο ; Καί τί επρέσβευον ; κανείς ποτέ δεν εγνοόρισε. 
Διότι ζοΰν έκει άπομ.εμονωμένοι εις οΰδεμίαν συνάφειαν καί επικοι
νωνίαν ερχόμενοι μέ τούς περίοικους χριστιανούς ή Μουσουλμάνους, 
σπάνιά)τατα δέ καί μόνον οσάκις παρίσταται απόλυτος ανάγκη εμφα- 
νίζοντο εις τάς Μετράς καί τήν Σηλυβρίαν ή εις γειτονικόν χωρίον 
δ ιάνα  αγοράσουν ή πω λ ήσουν τι. ΓΙερί αυτών έλέγοντο πολλά παρά
δοξα παρά των ολίγων πού συνεπεσε νά τούς γνωρίσουν,ή νά επισκε- 
φθοΰν τούς συνοικισμούς των καί ’ίσιος νά είναι λείψανα σημιτικής τί
νος φυλής έκ των αποικών τούς οποίους κατά καιρούς οί αΰτοκράτο- 
ρε.ς τοΰ Βυζαντίου μετέφερον έκ τής ’Ανατολής εις τήν Θράκην s).

Λεπτομέρειας περί τής ζωής, τής ενδυμασίας καί των εθίμων αυ
τών έχομεν έκ των εντυπώσεων τάς οποίας ό Μιλτιάδης Σταμοΰλης 
καί ή αδελφή αΰτοΰ Ελπινίκη διετΰπωσαν εις τάς σημειώσεις των ο- 1 2

1) "Η λέξις. οεϊμέν παρμένη από τήν περσικήν σέγκ-πάν, ή όποια δηλοΐ 
τόν υπηρέτην τον φροντίζονται διά τούς κυνηγετικούς σκύλους. έχαρακτήριζεν 
είδικόν τάγμα Γενιτσάρων, τοΰ,οποίου οί άνδρες έκτος των στρατιωτικών κα
θηκόντων των,, έξετέλουν καί χρέη χωροφυλάκων.. (Τουρκ.-Ελληνικόν λεξικόν 
*1, Χλωρού).

2) Χρον, Γ. Μοναχού, σ, 732,
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ναν κατά το 1911 μετέβησαν οίκογενειακώς εις τον μεγαλήτερον ε 
αυτών, πού έλεγε το και, Άγίασμ,α Κιούρτον..

Οι άνδρες και των δύο συνοικισμών φορούσαν τά ίδια περίπου 
ρούχα. "Ητοι άσπρο ποτούρι , κόκκινο η καφέ ξουνάρι εις την μέση, 
όμοιου χρώματος σαρίκι στο κεφάλι και άσπρο φέσι. ’Άσπρα, προσ
θέτει ή Ελπινίκη Σταμούλη, φορούσανε καί οι γυναίκες καί δτι άπε- 
χθάνοντο πολύ το γαλάζιο χρώμα. Καί συνεχίζει ότι οι άνδρες είναι 
πειό κοινιονικοί, ενώ οί γυναίκες εύρίσκοντο εις άγρίαν κατάστασι ν. 
“Οταν πήγαμε στο χωριό τους έβγαλαν τις φωνές καί κρύφθηκαν μέσα 
στις καλύβες τους πού ήσαν καμωμένες από κορμούς δένδρων βαλμέ
νους τον ένα πλάγι στον άλλο όρθια. Έξω από τις καλύβες ήτανε 
μια καί δυύ στίβες από χονδρά ξύλα, μακρυά ώς μια όργυιά. "Ητανε ή 
προίκα τής κόρης πού μόνη της τά έκοψε καί τά στίβαξε. Καί από 
τό μέγεθος τής στίβας έξετιμάτο ή αξία τής προικός καί τής νύφης,

Οί ίδιοι παρουσιάζοντο ώς μουσουλμ-άνοι καί έστρατολογούντο, 
προσεπάθουν όμως ε ν όσω έδέχοντο αντίκρυσμα ν ’ αποφύγουν την 
στρατολογίαν κοινή όμως ήτυ ή πεποίθησής ότι δεν ήσαν ούτε τοΰρκοι 
ούτε μουσουλμάνοι καί. ότι εΤ,χον εις τάς κατ’ ιδίαν συναναστροφάς ίδι 
κήν των διάλεκτον ΙΙροσεφωνοϋντο δέ καί αναμεταξύ τανν όχι μέ την 
επωνυμίαν αγά, όπως έλεγετο διά το υς εξέχοντας Τούρκους χωρικούς 
ώς Μεμέτ αγάς, Σκενδέρ αγάς κλπ. αλλά μέ την επωνυμίαν του τσυρ- 
μπατζή πού ήτο έν χρήσει διά τους χριστιανούς—Μεμέτ τσορμπατζή 
Σκενδέρ τσορμπατζή κλπ.

Αί δέ γυναίκες των λέγεται ότι ιδιαιτέρως έτρεπαν καί χριστια
νικά ονόματα, ώς Μαρία Σουλτάνα κλπ. .καί ότι παρουσιάζοντο ακά
λυπτοι εις τούς ομοεθνείςtcov, ενώ όταν έβγαιναν για αλλού ένεδύ- 
οντο ώς μουσουλμανίδες.

ΙΙερί των γεννήσεων καί των θανάτων τιυν δεν έγίνετο ποτέ λό
γος. Διότι νεκροταφεΐον αυτών δεν έγνώρισε ποτέ κανείς* ύπεστηρίζε- 
το από όλους όσους τούς έγνωρισαν ότι οσάκις παρουσιάζετο ανάγκη 
νά τηρηθούν οί τύποι τής νεκρολογίας ζητούσαν τον ιμάμη από δυό 
χωριά σέ ώρες διαφορετικές καί όταν έπήγαινεν ό ιμάμης τού ενός 
χωριού για νά προπέμψη τον νεκρόν τον έπρόφθαναν πριν φ.θάση 
είς.τό χωριό καί. πληρώνοντες αυτόν τον έλεγαν ότι ξεπροβάδισε ό ι
μάμη; τού άλλου χωριού τον όποιον άλλοι συγγενείς ειχον προσκαλέ · 
ση χωρίς νά συνεννοηθούν μέ τούς πάρε υρισκομέ νους.

Την ιδίαν τακτικήν τηρούσαν καί. κατά τό Ραμαζάνι, όταν τά τε
λευταία χρόνια ή Τουρκική Κυβέρνησες έφρόντίζε νά στέλν.η καί ατά 
παραμικρά χωριά χοτζάδες γιά τάς ημέρας έκείνας.

ifr
o
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’Επιγαμίας οί δυο συνοικισμοί δεν ειχον ούτε μεταξύ των. Γι’αύτό 
καί ή καταπληκτική έλάττωσις του πληθυσμοί) tcov, Οί δέ γόμοι των 
δεν (-νομιμοποιούντο προ του τοκετού τής νύμφης.

Ώς προς τα τρόφιμα ετήρουν τό εβραϊκόν έθιμον. Ειχον τον 
τουρφα. "Οταν έπιπτε κατά γης τι δεν άνελαμβάνετο.

Τί ακριβώς έπρέοβευον έμεινε μυστήριον. 'Η τότε δεσποινίς Στα- 
μο'ίίλη εκ τής παρατηρήσεως ότι είδε τους Κιούρτιδες, οί όποιοι ση- 
μειωθήτω ότι είναι ξένοι καί άσχετοι προς τους τής Ανατολής, νά δυ- 
σαρεστηθοΰν διότι έκοψαν λουλούδια από τό βουνό καί ακούσε πιος 
αυτοί αποφεύγουν νά κόψουν δένδρα εσκέφθηκε μήπως είναι φυσιο- 
λάτραι.

Κατά τά άλλα είναι άνθριοποι φιλήσυχοι καταγινόμενοι εις τήν 
κατασκευήν διαφόρων γεωργικών σκευών καί εργαλείων, ώς δίκρανα, 
λυχνιστίρια, κουφές, σκούπες, πλοχαριές 1) κλπ. καθώς καί εις τήν άν- 
θρακοποιΐαν, Δεν ακούστηκε ποτέ νά έγκληματίσουν.

Κατά τήν εισβολήν των Βούλγαρο)ν εις τήν Θράκην τφ 1912 ό
πως καί κατά τον Ρωσσοτουρκικόν πόλεμον τού 1877 παρέμειναν εις 
τάς καλύβας των κατ’ άντίθεσιν προς τούς Τούρκους οί όποιοι έγκα- 
τέλειψαν τά πάντα καί έφυγαν προς τήν ’Ανατολήν.

Ή Εκκλησία εις τήν Δ. Μετρών

Ή  τουρκική κατάκτησις τής χώρας πού επέφερεν τόσον ανήκου
στους συμφοράς εις τούς χριστιανούς κατοίκους αυτής δεν έκλύνισεν 
άναλόγως καί τήν όργάνωσιν τής διοικήσεως των εκκλησιών τών ’Ορ
θοδόξων. Θά έλεγε κανείς ότι ού'τε καν τήν έθιξε, χωρίς τήν σημα
σίαν τού ισχυρισμού ότι ή εκκλησία έμεινε αμέτοχος τής εθνικής συμ
φοράς, άλλ’ ότι μάλλον τήν άπήλλαξεν άπό τάς επεμβάσεις τής πο
λιτείας.

Οί λόγοι πού εξηνάγκασαν τους υπό τύν Μωάμεθ ’Άραβας ν* α
νεχθούν εις τάς υπ’ αυτών κατακτηθείσας χώρας εις τήν εγγύς ’Ανα
τολήν καί εις τήν 'Ισπανίαν τήν χριστιανικήν θρησκείαν, έπεισαν ά-

1) Πλοχαριές, είδος μεγάλης πόρτας πλεκτής άπό λεπτούς κλώνους μεγέ
θους ίσου προς τό μέγεθος τετράτροχουάμάξης καί πλάτους ενός χαί ήμίσεος 
μέχρι δύο μέτρων τάς οποίας οί άγρόται μετεχειρίζοντο διά τήν μεταφοράν 
των άχυρων. Εις πολλά χωριά, όπου ύπήρχον καλαμιές οί πλοκαριές έγίνοντο 
άπό σνναρμολογημένες μέ νήμα καλαμιάς· εις τήν Σηλυβρίαν καί άλλου ελέ- 
γοντο μέ τό Τουρκικόν όνομα τσίτες.
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ναμφιβόλως καί τούς διαδόχους τού Όσμάν καθώς και τούς εξέχοντας 
πολιτικούς ά'νδρας τώρ 'Οθωμανών ν ’ ανεχθούν την θρησκείαν των 
ύποδουλωθέντων εις αυτούς λαών. Έπέτρεψαν εις αυτούς να έχουν 
την θρησκείαν των καί τούς θρησκευτικούς τουν αρχηγούς.

Ούτιο τα τού κλήρου των χριστιανών καί τά τής Ραββινίας λει
τουργήματα παρέμειναν καί επί τουρκοκρατίας άθικτα, χαρακτηρι- 
σθέντα ως προνόμια, ενώ κατ’ ουσίαν είναι ή φυσική συνέπεια τής 
ανοχής τής συνυπάρξεως εις τά μουσουλμανικά κράτη καί τής άσκή- 
σεως των θρησκευτικών τελετών καί εθίμων τής ’Ιουδαϊκής καί Χρι- 
στι ινίκης λατρείας, Ή  μεταγενεστέρως δέ έπέμβασις τοϋ κλήρου εις 
την σχολικήν διυίκησιν των ύπ’ αυτών τελούντο»ν καί ή αύτοδιοίκησις 
τών μ ή τουρκικών σχολείων, ή όποια μετά τό J 922 κατηργηθη έκρίθη 
ύπύ τοϋ ξένου κ ιτακ τητού ώς αναγκαία συνέπεια τής έκμαθήσεως 
τής γλώσσης τών άλλο φύλλων καί αλλοθρήσκων υπηκόων του τής ο
ποίας ή χρήσις ειχεν άφεθή έξ ίσου ελεύθερα άπ’ αρχής.

"Οπως επί τών Βυζαντινών αύτοκρατόρων καί επί Τουρκοκρα
τίας εις τήν περιοχήν τού Δέλτα συναντώμεν Επισκόπους καί Μη- 
τροπολίτας καί τούς συναντώμεν μέ μικράς μεταβολάς εις τάς πα- 
λαιάς των έδρας.

Κατά τούς χρόνους τού Βυζαντίου καί μέχρι τού 13ου αίώνος εύ- 
ρίσκομεν εκεί' δύο ’Αρχιεπίσκοπός, τήν τής Σηλυβρίας καί τήν τών 
Δέρκων ή τής Δέοκου καί τέσσαρας Έπισκοπάς υπό τον μητροπολί
την ΤΙρακλείας ή. Τή ν Επισκοπήν Χαλκίδος, τήν τών Μέτριο ν, τήν 
τού Άθύρα καί ενίοτε τήν τών Μετρών καί Ά θύρα καί τήν επισκο
πήν Σεργέντης ή Σεργέντζης, Συρεντζίου κλπ. 1 2).

Βίς τάς άρχάς τού εικοστού αίώνος εύρίσκομεν δύο μητροπόλεις 
καί μίαν επισκοπήν. Ή Σηλυβρία εΐχε προαχθή από τού 1271 εις 
Μητρόπολιν 3), τής πολύπαθους όμως Λέρκου άγνοοϋμεν τον χρόνον 
τής προαγωγής. Μέχρι τού 1 380 τήν παρακολουθοϋμεν ώς ’Αρχιεπι
σκοπήν καί μετ’ ολίγα ετη τήν χάνομεν από προσώπου γης. ’Έχει τε
λείους έρημιοθή από τάς Τουρκικός επιδρομάς καί λεηλασίας καί άπο-

1) Τό ότι ή Σηλυβρία ύπήρξεν Επισκοπή υπό τον "Ηράκλειας, ως διατεί
νεται 6 Μελέτιος, καθώς καί οί Δέρκοι δεν είναι έξηκριβωμένον.

‘2) Συντ. Ράλλη-Πότλή τόμ. Ε' σ. 474. Ά θ . 1855.—«Θρακικά» χόμ. ΙΔ' 
Συλλ. Συντ. Μ. Στάμουλη.

3) Ή  Μητρ. Σηλυβρίας εί,ς Νεολ. Κ)πολις 28)10)1891. Σ. Δημοσθενοπούλου 
(Έλευθερουπόλεως Σωφρ. Σταμούλη).
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νεκροΰται επί διακόσια πενήντα χρόνια. Έπαναφέρεται δέ εις. την 
ζο^ήν κατά to έτος 1655, ώς έξαφανισθεισα δήθεν Μητρόπολις υπό τό 
όνομα Δέρκων καί Νεοχριρίου (επί τής. Μ. Θαλάσσης) μέ έδραν τά Θε
ραπεία επί τοΰ Βοσπόρου.Νά ύπήρξεν άραγε Μητρόπολις Δέρκου από 
τοϋ 1680 — 1401 προαχθεΐσα οπότε έπνεε τα λοίσθια τιμής ένεκεν, ή ό 
Πατριάρχης Ίωαννίκιος ανασυ νιατών .την ώς αρχιεπισκοπήν εξαφανι- 
σθεΐσαν Επαρχίαν καί προάγοιν συγχρονίας αυτήν διά νά αρη τά άτο
πα καί αθέμιτα καί θέση εκποδών τά σκάνδαλα, όπως λέγει, πού συ- 
νέβαιναν εις αυτήν καί δά ών ό ψόγος καί το άτιμον τή πατριαρχική 
προσετρίβετο μεγαλειότητι—ήθέλησε νά δικαιολογήση την πρά'ξιν του 
με την φράσιν : τιμήσαι δέ πάλιν τφ τής μητροπύλεως όνόματι, ώς 
καί την Βιζύης, Σηλυβρίας, Μεσημβρίας, Γοτθίας καί άλλας . . . και 
είναι καί λέγεσθαι από τά νυν καί εις τό εξής μητρόπολίν Δέρκων 
καί τόν χειροτονηθησόμενον μητροπολίτην δνομάζεσθαι Δέρκαιν καί 
Νεοχωρίου ’). ΟΙ άνωνύμως ώς μητροπολΐται Δέρκων μνημονευόμε
νοι μετά τά έτη 1880—1401 εις την Συλλογήν τοΰ Σ. Άριστάρχου 3) 
δεν ενισχύουν τόν περί άνασυστάσειος Μητροπόλεως ισχυρισμόν τοΰ 
Ίωαννικίου.

Την Επισκοπήν Μέτρων καί ?Αθΰρων πού προήχθη εις Μη- 
τρόπολιν τό 1909. "Η Επισκοπή Συρεντζίου συγχαινευθεΐσα μέ 
την Επισκοπήν Τυρολόης κατ’ άρχάς εις μίαν υπό τά δυο ονόμα
τα Τυρολόης καί Συρεντζίου υπό τόν Ήρακλείας πάντοτε, έχειραφε- 
τήθη τό 1906 προαχθεΐσα καί αυτή εις Μητρόπολιν.

Εις τάς τέσσαρας αύτάς Μητροπόλεις κατενέμοντο οΐ χριστιανοί 
Ορθόδοξοι τής Δ. Μέτρων εκτός τού ν κατοίκων τής Τσαντώς καί τοΰ 

Κιοστεμήρ καί των όλίγο.νν Ελλήνων τής Καλαυρής πού παρεμειναν 
καί πάλιν υπό τον 'Ηρακλείας. Ή  δέ κατά χωριά κατανομή ειχε.ν ώς 
εξής : 1 2

1) «Θραχικα» τόμ. 6ος, σελ. 64- ‘Εκεί xul παραπομπαί Μητροιτ. 2αρδειον 
Γ ερμανοϋ.

2) Δέρκοι, Σ ι. ’Λριστάρχη, Κ)πολις 1935, σελ. 8.
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Α'. Εις την Μ ηΐφ όπολ ιν  Ή ρ α κ λβ ίά ς L) ύπήγοντο τά χωρία.

Εκκλησία 3) Πανηγυρική εορτή

1) Καλαυρή Μεταμόρφωσις 6 η Αυ γούστου
2) Κιοστεμήρ δεν υπήρχεν
3) Τσαντόο "Αγ. ’Αθανάσιος 2 Μαιου-

ΒΓ Εις τήν Μ ητρόπολιν Δ ε οπών

1} ’'.ιγαλανί' Κοιμ. Θεοτόκου Τρίτη τού Πάσχα
2 )Γ Αγιασμα τάχυ “Αγ. Γεώργιος· 23 Απριλίου
3) Άρμενίκιοϊ ‘Αγ. Τριάς 'Αγίας Τριάδας
4) ΆρναουτκιοΧ “Αγ. ’Αθανάσιος 2 Μα ίου
5) Βογάζκΐ'οϊ Ά γ: Παρασκευή' "Αγ. ΓΙαντελεήμονος
6) Λαγιάκαδδιν Γεν. Θεοτόκου 8 Σεπτεμβρίου
7) Δελήγιονος Κοιμ. Θεοτόκου ‘Αγ. Τριάδος
8) Ίμπροχώρ Κοιμ. Θεοτόκου 15 Αύγουστου
9) Καλιό) Ά γ . · Γεώργιος 23 καί 24 ’Απριλίου

10) Καστανιές Κοιμ. Θεοτόκου 23 ’Απριλίου
11) Κλαλί “Αγ.- Γ ειόργιος* 2 Μαιου
12) Λάζαρ “Αγ. ’Αθανάσιος 21 Μαιου
13) Νιχωράκι "Λγ. ’Αθανάσιος 29 Αύγουστου
14) Τάςαγηλ δεν ύπήρχεν
15) Τάρφα "Αγ. Γεώργιος τής Άναλήψεως
1(5) Τέρκος "Αγ. Γειόργιος 2ο ’Απριλίου
17) Τζελέπκιοϊ “Αγ. Γεώργιος 21 Μαϊου
19) Τσανακτσή Αγ. Γεώργιος 21 Μαιου
19) Τσιιρλίκιοϊ Μεταμόρφωσις ‘Αγίας Παρασκευής

Τ') Εις την Μ ητρόπολιν Σ η λυβρ ία ς

1 ) ’Άβρεν 'Α γ .’Αθανασίου
2) Αιγιαλοί Χρίστου Σωτήρος 6 Αύγούοΐο'υ * 2 3

1} 'Έδρα τού Μητροπολίτου ή Ραιδεστός.
2) Εις τάς κιομοπόλκις καί πόλεις υπήρχον περισοότεραι έκκλησίαι’ εδώ 

σημείου ται ή καθεδρική ο η ο ν  έγινετο καθημερινώς ακολουθία.
3) Έδρα τού μητροπολίτου ιό Βουγιού» δβρε.
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3) Δελιώνες
4. Έ πιβάΐαι

5. Καδήκιυΐ
6. Καράκηζλη
7. Κηλιτσλή
8. Κιουτσσούκ
9. Κουρφαλή

10. Ξάσξερο
11. Οίκονομειυ
12. Σηλυβριά
13. Σινικλή
14. Φανάρι

Ά γ . Δημητρίου 8 Μαΐου
Όσία Παρασκευή 23 'Απριλίου

20 ’Ιουλίου ■')
‘Αγ. Παντελεήμονος 27 Ιουνίου

Σεϊμέν Πέτρου καί Παύλου 29 ’Ιουνίου
‘Αγ. Κωνσταντίνου 
Ά γ. Κωνσταντίνου 
Κοιμ. Θεοτόκου 
Γενέθ. Θεοτόκου 
"Αγ. ’Αθανάσιος 
Κοιμ. Θεοτόκου

24 ’Απριλίου ·
21 Μαΐου
γ' ήμερα του Πάσχα 
8 Σεπτεμβρίου 
2 Μαΐου 
‘Αγ. Γεωργίου

Δ'. Εις την Μητρόπολι/ν Τυρολόης Σερεντζίου *).
1. Ασκώ
2. Βελιγράδι
3. Καρατζιά
4. Στράντζα

Ζωοδόχος Πηγή 
"Αγ. Γεώργιος 
"Αγ. Γεώργιος 
"Αγ, Γεώργιος

Ζωοδόχου Πηγής 
τής Άναληψεως 
29 Αύγουστου 
1 καί 15 Αύγουστου

Γλ Εις τήν Επισκοπήν Μέτρων καίΆ θυρα
1. Άρσοΰ
2. Γαρδάς
3. Δημοκράνεια
4. Άλβασάνι
5. Καλλικράτεια
6. Λαγοθήρες
3. Μεγ. Τσεκμετζές
8. Μέτραι
9. Νιχώρι

10. Πλάγια
11. Τσακήλι
12. Φανασάκρ.ες

"Αγ. Γεώργιος 
Κοιμ. Θεοτόκου 
Κοιμ. Θεοτόκου 
Κ]τίνου καί ‘Ελένης 
Όσιας Παρασκευής 
‘Αγ. ’Αθανάσιος 
Είσόδ. Θεοτόκου 
"Αγ. Γεώργιος 

"Αγ. Γεώργιος 
"Αγ. Γεώργιος 
’Ιωάν. Προδρόμου 
‘Ά γ. Θεόδωρος

τής Άναληψεως 
23 Αύγουστου 
15 Αύγουστου 
Ά γ . Παντελεήμονος 
8 ’Ιουλίου 
2 Μαΐου
των Ά γ . Αναργύρων 
Δευτέρα τοΰ Θωμά 
23 Απριλίου 
23 ’Απριλίου 
20 ’Ιουλίου 
Ζωοδ. Πηγής

1) ’Αγώνισμα και έπαθλα (Μεσ. Γράμ. τόμ- Α' σελ. 1(50)-
2) "Εδρα ή Τυρολόη.
ΣΗΜ.—Παρ’ δλας τάς προσπάθειας ιής έν Κ]πό/ει Βουλγαρικής Έ|αρ 

χίας τά Βουλγαρικά χωρία της Δ. Μέτρων έξηκολούθουν πιπικώς νά άναγνωρί 
ξουν ως θρησκευτικόν αρχηγόν τιον τό Οίκουμ. Πατριαρχεΐον μέχρι τής Τουρκι
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Συγκοινωνία.

Προ τού παγκοσμίου πολέμου υπό την έννοιαν τεχνητών αμαξι
τών οδών τοπική συγκοινωνία εις την Δ. Μέτρων σχεδόν δεν υπήρχεν. 
Ά λλ ’ ούτε καί επαρχιακή. ΟΙ κάτοικοι καί αί κρατικαί ύπηρεσίαι εξυ
πηρετούντο μέ τούς καρροδρόμους. Τ’ άραμπάγίολου, πού τό καλο
καίρι είχαν σκόνη ως τά γόνατα καί τον χειμώνα λάσπη ώς τ’ αυτιά. 
Γί.ς πολλά [ΐέρη μόνον διπλό ζευγάρι από βώδια ή βουβαλάμαξο μπο
ρούσε να πέραση. Κι5 αυτό γιατί στα περισσότερα ποτάμια καί τις 
ρευματιές, πού πυκνά αύλάκωναν τό έδαφος δεν υπήρχανε γεφΰρια. 
Ούτε τό κράτος, άλλ’ ούτε καί οί χωρικοί έφρόντιζαν γι’ αυτά. 
Γ ι’ αυτό καί πολλές φορές σέ κακοκαιρίες καί βαρυχειμωνιές διε- 
κόπτετο σέ πολλά χωριά ή συγκοινωνία καί άλλα από αυτά έμεναν 
χωρίς ψωμί καί άλλα χωρίς κάρβουνα καί ξυλά.

Κατά τό έτος 1880 ή Τουρκική Κυβέρνησις, διά νά διευκολύνη 
προ παντός τάς κρατικάς υπηρεσίας, επεχείρησε νά κατασκευαστή καί 
εις την Δ. Μέτρων δρόμους πού Όά ήνωναν τήν έδραν τής διοικήσεως 
μέ τάς έδρας τών υποδιοικήσεων αυτής. Δηλαδή τάς Μετράς μέ τον 
Μεγάλο Τσεκμετζέ, μέ τήν Σηλυβρία καί μέ τήν Καρατζιά. Καί προς 
τον σκοπόν αυτόν κατ’ άρχάς επέβαλε τετραήμερον προσωπικήν εργα
σίαν, ή όποια έπετρέπετο νά γίνη καί δι’ άντιπροσοόπου ή καί αντί ερ
γασίας νά πληρώνη κανείς τό άντίτιμον τών 4 ημερών 16 γρόσια* ήτοι 
ειδικήν φορολογίαν, τήν σούσα παρασί ’), εις τούς άγοντας ηλικίαν 
από 18—60 ετών άνδρας. Ή  φορολογία ή το ελαφρά. ’Ίσιος δέ καί 
αυτό νά ή το μία από τάς αιτίας πού αί επαρχίαι στήν Τουρκίαν δεν 
είδαν ποτέ οδική συγκοινωνία. Κατά τήν γνώμην μας εις τήν περιο
χήν τής Δ. Μετρών δέν έστάθηκαν καί δέν διετηρήθησαν οί κατασκευ- 
αστίέντες δρόμοι καί διότι δέν υπήρχεν υπηρεσία έπιβλέψεως καί επι- 
διορθώσεως αυτών, αλλά πρύ παντός διότι εξ αρχής κατεσκευάζοντο 
ελαττωματικοί.

Εργολάβος τής οδοποιίας εϊς τήν Δ. Μετρών άνεδεικνύετο ώς 
επί τό πλεΐστον ένας αγαθός Κούρδος, ό Μεμέτ αγάς, ό μετέπειτα 1

κής μεταπολιτεύσειος τοΟ 1908, οπότε άθρόα μετέστησαν πρός τήν ’Εξαρχίαν 
μετά τής οποίας άπο του 1900 κ ι’ εντεύθεν είχον έλθει μυστικώς εις στενωτέ- 
ραν επαφήν.

1) Ή  φορολογία αυτή ώρίσθη μέν ότι θά είσεπράτετο κατά τά έτη πον 
θά έγένοντο οί δρόμοι, είσεπράττετο όμως καί όταν δέν έγίνοντο.
Θ q q μ ι  η ά ΙΘ \ 16



250 Μιλτ. Σαραντή

Μεμέτ βέης, αγράμματος καί εντελώς ακατάρτιστος τεχνικώς, ό όποιος 
προσεφέρετο εις κάθε μειοδοσίαν νά άναλάβη το έργον με την εύθυ- 
νοτέραν τιμήν μονάδας καί με τα γεναιότερα φιλοδωρήματα προς τούς 
προϊσταμένους τής υπηρεσίας εκείνης Πώς νά τον συναγωνιστή άλλος 
εργολάβος επιχειρηματίας; καί πώς νά γίνουν δρόμοι εις την διοίκη- 
σιν εκείνην ;

Κατά την μακαρίαν εκείνην εποχήν, έχαράχθησαν τρεις δρόμοι. 
'Ο από Σηλυβρίας προς τάς Μετράς Ό από Μετρών προς τό Καρα- 
τζά. Καί ό από Μετρών προς την γέφυραν τού Μεγάλου Τσεκμετζέ, 
παρά την δυτικήν άκραν τής οποίας εύρίσκεται ή Καλλικράτεια. 'Ο 
πρώτος αντί νά πάρη την ευθείαν προς τις Δελλιώνες, έλοξοδρόμησε 
επί πολύ προς τούς Έπιβάτας, διά νά εξυπηρέτηση δήθεν καί την με
ταξύ Επιβατών καί Σηλυβρίας επικοινωνίαν καί έπειτα εστράφη προς 
τήν κατεύθυνσιν τών Δελλιωνών, γιά νά περάση από τό Νιχώρι καί 
νά καταλήξη εις τάς Μετράς. Τό τμήμα τού δρόμου αυτού από τις 
Δελλιώνες συή Σηλυβρία πού εδιπλασίασε τήν απόσταση,έμεινε σχεδόν 
άχρησιμοποίητο καί άγνωστον εις τούς πολλούς, πού προτιμούσαν νά 
μ.ή καταχωρούν οτήν ασήκωτη λάσπη τών Δελλιωνώ ν παρά νά τριγυρ- 
νοΰνε ώρες καί πάλι νά καταχωθούν στη λάσπη τού Μουράτ τσεσμε 1). 
Γιατί ό δρόμος στρώθηκε χωρίς καμμιά φροντίδα ν'άποστραγγίζουν τά 
υπόγεια νερά πού πλημμυρίζουν τον χειμώ να καί κάμνουν ν "απορροφά 
τό έδαφος των κάθε υλικό πού βρίσκεται επάνω του. Πέραν από τό 
Νιχώρι ό δρόμος παρά τήν χαράδραν ήταν καλός διερχύμενος παρά τήν 
χαράδραν τού ποταμίσκου Κοβουκδερέ. Ό δρόμος από τάς Μέτρας εις 
τον Τσεκμετζέ ήτο καλύτερος. Καί ή άπόστασις ήτοήιικρά καί ή φρον
τίδα τής διοικήσεως Μετρών ήτο μεγαλύτερα δι’ αυτόν, άν καί πολλές 
φορές καί τι/, μικρά του ξυλογέφυρα έλειπαν από τον τόπον τους. 'Ο 
δρόμος αυτός έσυνεχίζετο μέχρι τού Μικρού Τσεκμετζέ. Αυτός άνε- 
καινίσθη στά 1911 από τούς Νεοτοόρκους καί έστερεώθη διά στρατιω
τικούς σκοπούς.

Ό  δρόμος δμως τών Μετρών προς τό Καρατζά ούτε στά 1911 
δέν εΐχε πλησιάσει τό χωριό. Έμεινεν ανάμεσα Καλφάκίοϊ καί Σό 
φος, άκολουθόντας τά ύψιόματα πού χωρίζουν από τον νότο προς τό 
βοριά τά δυο χωριά. Καί αυτός δέ πού είχε γίνει σέ πολλά μέρη, συ
χνά πυκνά ήτο αδιάβατος. Ιδ ίως μπροστά καί μέσα εις τό Τσανακτσή 1

1) Τοποθεσία από τήν ύπάρχουσαν εκεί βρΰσιν άπέχουσα περί τά 3 χλμ 
τής Σηλυβρίας.
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πού ξεπερνοΰσε στις λάσπες και τις Δελλιώνες ακόμα. Ό δρόμος αυτός 
περνοΰσεν από τό Γκιουξελή, τό Κλαλί, τις Καστανιές, τό Τσανακτσή, 
καί τό Ι'εντζέ μέ κατεύθυνση πρύς τό Καρατζά, άφίνοντας αριστερά 
τό Καλφάκχοϊ καί το Τσιφλίκίοϊ.

Έκτος από τούς δρόμόυς αυτούς, δρόμοι υπήρχαν καί μεταξύ των 
συγκροτημάτων της όχυροηιατικής γραμμής των Μέτρων, πού συνέ
δεαν αυτά αναμεταξύ τιον καί μέ τό Χαδέμκίοϊ, την έδραν τοΰ αρ
χηγείου καί τής τροφοδοσίας των. Άλλα οί δρόμοι αυτοί πού μέχρι τοΰ 
1912 δεν ήσαν καλύτεροι από τούς προεκτεθέντας, εξυπηρετούσαν τάς 
άνάγκας τής εκεί μονίμου φρουρά; καθώς καί των μικρών τουρκικών 
καί βουλγαρικών συνοικισμών πού εύρίσκοντο μεταξύ εκείνων 1). Λι- 
αρκοΰντος τοΰ Βαλκανικού πολέμου καί ευθύς μετ' αυτόν τό οδικόν 
δίκτυον τής όχυράς ζιόνης άνεκαινίσθη ριζικώς, διά τής έγκαταστάσεως 
εκεί ντεκωβίλ καί τής συνδέσεως αυτής διά πολλαπλών οδών μετά 
τής πρωτευούσης καί των επί τοΰ Βοσπόρου οχυρών. ’Άλλος δρόμος 
από τον Βόσπορον επήγαινε προς τό Καράμπουρνου καί τούς Δέρκους.

Μετά την είσοδον τής Τουρκίας καί την συμμετοχήν αυτής εις 
τόν Ευρωπαϊκόν πόλεμον τοΰ L914, οί Νεότουρκοι εδοκίμασαν νά κα
τασκευάσουν αμαξιτόν δρόμον διασχίζοντα την Θράκην από την 
Κ]πολιν προς την Άδριανούπολιν. Καί προς τούτο ακολούθησαν τήν 
διά τής κατασκευής τής σιδηροδρομικής γραμμής από Βιέννης εις 
Κ)πολιν άχρηστευθεΐσαν οδόν διά τών Τσεκμετζέδων καί τής Σηλυ- 
βρίας προς τήν Τυρολόην κμί λοιπά, ή οποία επί τόσους αιώνας εχρη- 
σίμέυσεν ώς ή κυριωτέρα αρτηρία μεταξύ Κων)πόλεως καί τών εύριο- 
παϊκών επαρχιών τής όθοηιανικής αυτοκρατορίας καί αυτής τής Δύ- 
σεως. Διά τήν κατασκευήν καί σκυρρύστρωσιν τοΰ σχεδιασθέντος εκεί
νου δρόμου οί Νεότουρκοι υπό τους ήχους τυμπάνων καί ζουρνά
δων διά τών εργατικών (άμελέ ταμπό ορού) κληθέντων ταγμάτων 
τό 1915 κατεδάφισαν έξ ολοκλήρου καί τά εν καλή οπωσδήποτε κα ί
με τάς επάλξεις των διατηρούμενα είσέτι επί τής ανατολικής καί βο- 
ρειανατολικής άκρας τής πόλεως ερείπια τοΰ φρουρίου τής Σηλυβρίας.ι 
Δεν κατιόρθωσαν δμως ούτε σπιθαμήν τοΰ δρόμου εκείνου ν' άποτε- 1 2

1) Οί συνοικισμοί έκτος τού Χαδέμκίοϊ ήσαν ή Μούχα. ή Διασώρανη, τό 
Μπογιαλή, τό Μπακλαλή, τό Κάραγατς, τό Διαγάκαδιν, τό Τέρκος καί τό Λα- 
ζάρκιοϊ.

2) Ζουρνάς=μουσικόν τουρκικόν έμφυσον δργανον πού συνοδεύεται πάν
τοτε από νταβούλι (τύμπανον).
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λειώσουν καί νά παραδιόσουν προς χρήσιν ι).
Λογω τής όμαλότητος καί του βατού του εδάφους προς δλας τάς 

κατευθύνσεις, δλα τά χωριά εις τό Δέλτα είχαν τους καρροδρόμους 
των, δ'χι μόνον μεταξύ των, αλλά καί μέ τάς έδρας των διοικήσεων 
των καί μέ την Κωνσταντινούπολιν προς την οποίαν συνεκεντροΰντο 
επάνω σέ τρεις κυρίως δρόμους. Στο δρόμο πού από τό Όρτζούνι 
τραβούσε κατ’ ευθείαν πρύς την Πόλη καί έμπαινεν εις αυτήν από 
την πύλην τής Άδριανουπόλεως, τό Έδίρνε-καπουσού. Αυτός ήτο ο
μαλότερος, ό πλέον πολυσύχναστος καί κατά τύν χειμώνα, διότι περ
νούσε ν από υψώματα καί μόνον δύο μικρά ποτάμια—τό ένα ανατολικά 
από τό Όρτζούνι,· από τό όποιον αρχίζει ή μεγάλη ανηφόρια τής ο
χυρωματικής ζώνης καί τό άλλο παρά τό Τσιλιγκήρι, όπου τελειώνει. 
Επάνω στά δύο ποτάμιά σώζονται. παλαιά πέτρινα γεφύρια μέ καλο
διατηρημένες αψίδες καί μέ ξεχαρβαλωμένα καλόιρίμια,πού βρίσκονται 
καί από τις δυο μεριές των γεφυρών καί μάς θυμίζουν τον λιθόστρω- 
τον δρόμον τού "Ιουστινιανού από τό Στρογγύλον φρούριυν μέχρι, τού 
Ρηγίου καθώς τον περιγράφει 6 Προκόπιος μέ τις μεγάλες καί ακανό
νιστες πέτρες 1 2 3).

Στύ δρόμο πού από την πεδιάδα τού Ντολάπ τσαΐρ (τής Μελαν- 
τιάδος) άνηφυρίζει προς τό Κάραγατς καί Τάς-άγήλ διά νά κατηφορί
ση προς την πεδιάδα τού ’Άκ-δερέ, παρά τό Γιαρήιι-πουργάζ, τά Σχι- 
ζά τών Βυζαντινών, προχωρεί κατ’ ευθείαν προς άνατολάς καί κατα
λήγει εις τά τείχη είτε εις την πύλην τού αγίου Ρωμανού, (Τόπ-κα- 
πουσού) εϊτε καί εις τήν πύλην τής Σηλυβρίας, (Σιλιβρί-καπου), τής 
άρχαιότερον Μελαντιάδος πύλης 3). Εις τόν δοομ,ον αυτόν συναντώμεν 
πέτρινα παλαιά γεφύρια εις τά ποτάμια τών Καστανεών, τού Κατηρ- 
τζή-δερέ καί τού Ριαρήμ-μπουργάζ επί τού Βαθυνίου καί ένα εκτετα
μένο λιθόστρωμα μέ μικράν γέφυραν παρά τάς έκβολάς τού ’Ά κ δερέ.

Καί τέλος στο δρόμο, πού από τόν Μεγάλο Τσεκμετζέ πηγαίνει 
προς τά επί τής Θρακικής παραλίας προάστεια τής Κωνσταντινοεπό- 
λεως καί τά τείχη 4).

1) *0 δρόμος εκείνος μόνον μετά τήν έπικράτησιν τοϋ Κεμάλ συνετελέσ'θη 
καί σήμερον χρησιμοποιείται ιός αυτοκινητόδρομος.

2) ΤΙροκ. Περί χτισμάτων IV, 8. 9.
3) Γ. Σλούμπερζε. Πολιορκ. καί "Αλ.τής Ινων]πόλεο:>ς, μετ. Σπ. Λάμπρου, 

Ά θήνα ι, 1914 σ. 97.
4) 01 όδεΰοντες είς τύν δρόμον από Όρτζούνι, όταν ανέβαιναν τά υψώ

ματα εής όχυράς ζώνης μπορούσαν νά στραφούν προς νότον καί βαδίζοντες
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Πολλοί από τους καρροδρόμους της περιοχής τής Δ. Μέτρων φαί
νεται νά είναι πανάρχαιοι, πιστοποιοΰντες τό λαϊκό δίστιχο : «Και
νούργια στράτα γίνεται, πάληά δεν παρατιέται»' οπού τους ευνόησε 
τό έδαφος καθώς καί όπου συνέπεσε νά διατηρηθούν τά γιοφύρια, τά 
γηρατειά τους γίνονται φανερά. Χωρίς τά γεφΰρια τής Σηλυβριάς καί 
των Τσεκμετζέδεον ποιος θά διεπίστωνε μετά τινας αιώνας ότι από 
κεΐ περνοϋσεν ό μ,εγάλος δρόμος πού επί αιώνας εξυπηρετούσε την 
Όθιυμανίκην αυτοκρατορίαν σ υνδέων την πρωτεύουσαν εκείνης με 
τάς άπεράντους επί τής Ευρώπης κτήσεις αυτής καί μέ τά άλλα ευρω
παϊκά κράτη :

Τμήματα τυιούτων παναρχαίων δρόμων συναντώμεν από τό Όρ- 
τζοϋνι προς Κλαλί καί το Σουμπάσκιοϊ, γνωστήν ώς γυρικόστρατα. 
Κατά τινας Γιουρουκόστρατα, διότι από κει περνούσαν τά Γιουρού- 
κια L), όταν κατέβαιναν από την Θράκη προς την ΓΙόλη. ’Από τό ίδιο 
χωριό προς τό Τσανακτσή καθώς καί προς τό Άνακάς. ’Από τό Γσα- 
νακτσή πρύς τό Χαλκαλή (τών Καστανεών) καί προς τήν πεδιάδα τής 
Μελαντιάδος. ’Από τήν πεδιάδα τής Μελαντιάδος προς τό Γκίουκσε- 
λή καί τό ’Άβρεν όπου είναι εμφανής σκιρρόστρωτος δρόμος, γνωστός 
ώς Γκίαβούρ πόστασι, δηλαδή δημόσιος δρόμος μή Μουσουλμάνων, 
καί ώς Ταουκτσή-γιολού, δηλαδή τών ορνιθοποολών, διότι κατά προ- 
τίμησιν τον δρόμον εκείνον προς τήν Κωνσταντινούπολην διά τού Κά- 
ραγάτς καί τού Μικρού Τσεκμετζέ, ακολουθούσαν οί, όρνιθοπώλαι 
(ταουκτσίδες τ.) οί όποιοι μέ άλογα φορτωμένα κουφές καί καφάσια 
μετέφερον τά πουλερικά των από χωριά εις τήν Πόλη. ’Από τάς Με
τράς προς τό Σουμπάσκιοϊ. καί τό Καλφάκιοΐ καθώς καί σε διάφορα 
άλλα μέρη.

επί τής κορυφογραμμής νά συναντήσουν έπ’ αυτής καί τον δρόμον τής Μελαν
τιάδος καί τον δρόμον τοΰ Τσεκμετζέ. Πολλοί βαδίζοντες μέχρι τοϋ Χαδέμ- 
κιοϊ έστρεφον καί πάλιν πρύς άνατολάς μέχρι τής κοιλάδος τοϋ Βαθυνίου τήν 
όποιαν ακολουθούσαν έως τό Γιαρήμ-μπουργάζ περνόντας από τά τσιφλίκια 
Φιλιπόζ καί Μπαρουτχανέ. Έπροτιμοΰσαν τήν διαδρομήν αυτήν το καλοκαίρι 
διά τήν βοσκήν τών ζώων των. Μεταξύ Μεγάλου καί Μικρού Τσεκμετζέ υπήρχε 
μικρή χαράδρα, ή τού Χαραμή-δερέ τήν οποίαν μνημονεύει ό Α. Πασπάτης ώς 
φωλεάν ληστών. (Περ. Έ λλ. Φιλ. Συλλ. Κ]πολις, τόμ. ΙΒ' σελ. 37).

1) Ύ πό τό όνομα Γιουρούκια «χαρακτήριζαν τά άτακτα σώματα τοΰ πα
λαιού τουρκικού στρατού.
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Γεφύρια όπο)ς είπαμε καί. προηγουμένως ατούς περισσοτέρους 
δρόμους δεν υπήρχαν. Καί όπου υπήρχαν ήσαν ξύλινα. Πέτρινα ύπήρ- 
ταν μόνον εκεί όπου είχαν διασωθή από τούς χρόνους των Βυζαντι
νών. Έκτος από τα δύο μεγάλα γεφύρια τού Τσεκμετζέ καί τής Ση- 
λυβρίας πού άπεπερατώθησαν ΰπιος εϊδαμεν επί τής εποχής τού Σουλ
τάνου Σελήμ Β'. Δεν κάτω ο δώσαμε νά διαπιστώσωμεν .εάν ή επί τού 
Ά θύρα καί εις απόστασιν μιας περίπου ώρας των Μέτρων, εύρισκομέ- 
νη γέφυρα εις τον δρόμον πού οδηγεί διά τής πεδιάδας προς τον δρό
μον διά τό Κάραγατς ανάγεται εις τούς καλούς Βυζαντινούς χρόνους, 
όπως είναι μιά μικρά πολύ κομψή παρά τό Λαχανάκιοϊ* πού θά (οδη
γούσαν ίσως προς τό πολυάνθρουπον Οίκονομειό ή καί την Σηλυβριά. 
Τής καλής εποχής κατά πάσαν πιθανότητα είναι αί, τρεις γέφυραι 
πού σάτζονται επί τού ποταμίου των Καστανεών κατεχωσμέναι κατά 
τό μεγαλητερυν μέρος αυτών. ΜΙ μία παρά τό Χαλκαλή, γνωστή υπό 
τό όνομα Ιίετριόφυλο (ΙΙετρογέφυρο;) Λύτης προ ετών έφαίνοντο 
τρεις αψίδες. 'Η άλλη νοτιώτερον γνιοστή υπό τό όνομα Χάμζαλη, 
διότι ώς έλέγετο υπήρχεν άλλοτε παρ’ αυτήν ξένιον (χάνι) άνήκων εί.ς 
κάποιον όνόματι Χαμζά. Καί ή τρίτη έτι νοτιώτερον. Καθώς καί ή 
επί τού Βαθυνίου εις τό Γιαρήμ-μπουργάζ τής οποίας αί πέντε άρμο- 
νικαί αψίδες συγκρατούν βαρύ τόξον έπ’αύτού· εάν εμελετώντο τά πα- 
λαιά γιοφύρια τής Δ. Μετρών θά μάς οδηγούσαν ασφαλώς νά καί)ο 
ρίσωμεν πιστά καί την συγκοινωνίαν τών προγόνων μας.

‘Υπήρχεν άρά γε μία κεντρική οδός πού ώδηγοϋσεν από την 
Κωνσταντινούπολή προς τήν Δύσιν πού διήρχετο από τό Δέλτα διά 
νά διακλαδισθή δυτικώτερον αυτού ή ύπήρχον εκ τής ΙΙύλεπος περισ- 
σότεραι τής μιας άφετηρίαι ;

Εις to Intineraria Antonii σημειούνται τρεις. Έκ τών οποίων ή 
μία φέρεται από τήν Κων)πολιν προς τούς Δέρκους καί έκεΐθεν διερ- 
χόμενη μεταξύ λίμνης καί θαλάσσης ότι βαίνει προς δυσμάς— Μήδειαν 
Άπολλωνιάδα καί λοιπάς μ.ή απομακρυνόμενη τής παραλίας τού Εύ- 
ξείνου. Εις δέ τό Intineraria Romatia τού M iiller σημειούται ότι ή 
προς τήν ΤΙράκλεια μεγάλη Ρωμαϊκή οδός διήρχετο διά τού Ρηγίου, 
τού Ά θύρα καί της Σηλυβρίας. Έάν ή περί τού τείχους τού ’Αναστα
σίου μελέτη τού Σουκαρδ (Schuchardt) είναι ακριβής διά τού Δέλτα 
τού Βυζαντίου θά επρεπε νά περνούσαν τρεις μεγάλοι δρόμοι. Διότι 
επί τού τείχους εκείνου τρεις μονον μεγάλοι δίοδοι ύπήρχον. Αί δύο 
παρά τάς νοτίους υπώρειας του Κοΰσκαγια καί εις μικράν απόστασιν 
από άλλήλων περί τήν μίαν καί ήμίσειαν ώραν καί ή τρίτη παρά τον 
Εύξεινον ΙΙόντον. Εις τό από τής Προποντίδας μέχρι καί πέραν τού
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Άθύρα τμήμα τοΰ τείχους τό όποιον εξαιρετικούς ήτο ένισχυμένον 
καί δι’ ιδιαιτέρων πύργων δεν φαίνεται κατά τον Γερμανόν μελετητήν 
να ύπήρχεν δίοδος. Κατά ταϋτα οι εκ τής Σηλυβρίας πρός την 'Ηρα- 
κλείιιν θέλοντες νά ύδεΰσουν ήσαν υποχρεωμένοι νά βαδίσουν προς τό 
Καινόν Φροΰριον,|περί τάς τρεις ώρας, διά νά συναντήσουν την <5ι’ αυ
το ί καί τής Μελαντιάδος διερχομένη ν αρτηρίαν, ή μεγάλην οδόν, ή 
οποία διά τής 'Ηράκλειας, των Φερρών καί τής Θεσσαλονίκης κατέ- 
ληγεν εις τό Λυρράχιον.

'Η διά τής κεντρικής διόδου τοΰ τείχους διερχομένη θά ήτο π ι
θανώς ή πρύς τήν Άδριανουπολιν καί τάς παραδουναβίους επαρχίας 
οδηγούσα διά τοΰ έσωτερικοΰ, ή δέ διερχομένη διά τής παρά τον 
Εύξεινον διόδου, ή προς τάς παραλίας πόλεις τόύν επαρχιών εκείνων 
διά ξηράς φέρουσα. Είναι όμως ζήτημ'α κατά πόσον ή αφετηρία τής 
τελευταίας ταύτης ήτο ή Κων)πολις ή διεκλαδίζετο αυτή εις ολίγων (ο
ρών άπόστασιν εκ τής πρωτευοΰσης από τήν οδόν τής Άδριανουπό- 
λεως διά νά πλησιάση τούς Δέρκους καί έκείθεν τό μακρόν τείχος. *Η 
οδός αυτή πέραν τοΰ Καρατζάκιοϊ λόγω νέων διοικητικών καί οικονο
μικών συνθηκών προ πολλών ετών ειχεν άχρηστευθή καί είχε παρα- 
μείνει τό από Καρατζά προς τήν Κ)πθλιν τμήμα αυτής που συναν
τούσε τήν οδόν τής Άδριανουπόλεοος παρά τό Όρτζουνλοΰ. Ήχρη- 
στευθη επίσης καί ή πέραν τοΰ Σουμπάσκίοϊ οδός τής Άδριανουπύ- 
λεως. Διότι οι φθόνοντες δΓ αυτής μέχρις εκεί έστρέφοντο προς αρι
στερά διά νά συναντήσουν τήν οδόν τής Μελαντιάδος άνερχομένην 
παρά τό Γκίουξελή κι’ εκεϊθεν νά βαδίσουν είτε διά τοΰ Ά βρεν καί 
τοΰ Φαναριού προς τήν Τυρολόην καί τήν Άδριανουπολιν, είτε διά 
τοΰ Άνακτορίου (Τσιγκενέ Σαράϊ) πρός τήν Βυζό) καί τάς 40 Ε κ
κλησίας.

Οι δρόμοι εκείνοι ήχρηστεύθησαν ελλείψει κέντρων σταθμεύσεοον 
καί διανυκτερεΰσεως, άφ" ής ώς κεντρικός δρόμος κατά τούς τελευ
ταίους αιώνας καθιερώθη ό διά τοΰ Μικρού καί Μεγάλου Τσεκμετζέ 
πρός τήν Σηλύβριαν καί τήν Τυρολόην, τών οποίων οί ξενώνες καί τά 
υπερμεγέθη χάνια διεσώζοντο εν μέρει καί μέχρι τών τελευταίων ε
τών. Ένώ επί τής οδού τής Άδριανουπόλεως χάνια διετηρήθησαν 
πενιχρά μόνον εις τό μεταξύ Βογάζκίαϊ, καί Κ)πόλεως τμήμα μέ τά 
ονόματα : Τσισλή Χάν, Μπουγιούκ-δερέ Χάν ή απλούς Μπογιούκ Χάν, 
Σιτσάν Χάν, Τσινάρ Χάν καί Τσαμουρλού Χάν καί σποραδικώς μετα
ξύ τείχους τού Αναστασίου καί τοΰ Άνακτορίου ώς τό Μπουγιούκ 
Χάν καί μερικά άλλα.
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Διά τής κατασκευής τής σιδηροδρομικής γραμμής ή οποία συνέδε
σε την Κων)πολιν μέ την κεντρικήν Ευρώπην ήχρηστεύθη μέχρι των 
τελευταίων ετών καί δ διά τής Σηλυβρίας προς την Θράκην δρόμος. 
Ή  χρησιμοποίησις όμως εσχάτως τής βενζίνης ώς κινητήριο ο δυνάμε- 
ως τον έπανέφερεν εις μεγαλυτέραν χρήσιν καί ασφαλώς θά επανα
φέρω καί άλλους δρόμους δχι μόνον εις τό Δέλτα, αλλά καί εις την άλ
λην Θράκην.

Ή  σιδηροδρομική γραμμή έγκαινιασθεΐσα τό 1875 άφίνει παρά 
τήν Τυρολύην την κοιλάδα του Έργένυυς καί μετά τον σταθμών του 
Κουπερίου (Τσερκέζκίοϊ), τον πλησιεστερον που κατέλαβαν οι "Ελλη
νες τό 1920 προς τήν Κων)πολιν, διά ν’ ακολουθήσω τήν κοιλάδα τοΰ 
Ά θυρσ μέχρι σχεδόν ταν εκβολών του, όπόθεν διά μεγά'λου ελιγμόν 
ανέρχεται προς τό Χαδέμκίοϊ διά νά κατέλθω διά τής κοιλάδος τοΰ 
"Ακ-δερέ εις τήν λίμνην τοΰ Ρηγίου παρά τό Σπάρτα κουλέ, τον Έμ- 
πυρίτην καώ·’ ημάς Ί) καί παρακάμπτουσα τήν βορείαν καί ανατολικήν 
πλευράν τής λίμνης νά συνάντηση τήν ΙΙροποντίδα περί τά δυο χιλι
όμετρα νοτιανατολικαϊς αυτής μεταξύ Μικρού Τσεκμετζέ καί Φλιόρια 
όπου ό Μ. Γεδεών εικάζει υτι έκειτο ή Καινοΰπολις εις τήν οποίαν 
έωρτάζετο μεγαλοπρεπείς ό εν Σηλυβρία μαρτυρήσας άγιος Αγαθό- 
νικος 1 2 3), ένφ καθ’ ημάς ή πόλις αυτή πρέπει ν ’ άναζητηθή παρά τήν 
θέσιν τοΰ Καινού φρουρίου παρά τό Κουρφαλή καί ϊσως εκεί όπου 
είναι τό Καρανλήκ άγιασμα τοΰ προμνησθέντος Στοΰκαρδ.

Διά τής σιδηροδρομικής γραμμής οί κάτοικοι τοΰ Δέλτα εξυπηρε
τούντο διά τώ)ν σταθμών τοΰ Σινικλή, τής Καμπάκτσας καί τών Μέ
τρων όπόθεν μετεκομίζοντο προς τήν Κ)πολιν, καυσόξυλα, κάρβουνα, 
χόρτα καί δημητριακά, καθώς καί από τούς σταθμούς τοΰ Χαδέμκίοϊ

1) Ό Α. Πασπάτης τον Έμπυρίτην τον τοποθετεί είς τό επί τής Προπον- 
τΐδος χο>ρίον Άμπαρλή επιχειρών νά έρμηνεΰση τήν ονομασίαν ώς προελθοΰ- 
σαν έκ παραφθοράς τοΰ Έμπυρίτου. Έ νφ τά ουσιαστικά επιχειρήματα ποό 
επικαλείται δι’ αυτόν εύρίσκονται είς τό Σπάρτα κουλέ καί όχι είς τό Άμπαρ- 
λή, τοΰ οποίου ή ονομασία άπλουστάτη, προερχόμενη έκ τής Τουρκικής ύμπάρ— 
αποθήκη. Καί Άμπαρλή—τόπος αποθηκών. Πιθανώς τών προς μεταφοράν διά 
θαλάσσης γεννημάτων τών παρακειμένων τσιφλικίων. (Έλλ. Φ. Συλλ. τόμ, ΙΒ' 
σελ. 38. Τά Θρακικά προάσιεια του Βυζαντίου).

2) Μ. Γεδεών, Βυζαντ. Έορτολόγιον, σελ 253 είς Έ λλ. Φιλ. Σύλλ. τόμ·.
Κατ' — «’Έγγραφοι Λίθοι καί Κεράμια είς σελ. ρνζ',
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καί τού Σπαρτέ κουλέ. ’Ιδιαιτέρους δέ οί κάτοικοι τής περιοχής τής 
Σηλυβρίας εξυπηρετούντο καί διά τής θαλάσσης μεταφέροντες τά 
πλούσια καί αρκετά προϊόντα αυτών, γιαούρτια, πεπόνια, καρπούζια, 
δημητριακά καί προ παντός τά επιτραπέζια σταφύλια των, διά των λι
μενίσκων τού Παπαζλή, τής Σηλυβρίας, των ’Επιβατών καί τής Καλ- 
λικράτειας κλ μέ επιτόπια καΐκια, μεταξύ των όποίονν ήσαν καί ειδικά 
διά την μεταφοράν άχύρων. Τά ζώα μεγάλα καί μικρά καθώς καί τά 
σφαγμένα πρώιμα αρνιά τά μετέφερον διά ξηράς.

Σύνηθες μέσον μεταφοράς ήσαν τά βωδάμαξα μέ τέσσαρας τρο
χούς καί καμήλες διά τά πέραν τής σιδηροδρομικής γραμμής προς την 
Μαύρην θάλασσαν χωριά ενώ τά άλογάμαξα τά μετεχειρίζοντο προ 
παντός τά χωριά επί τής Προποντίδας, δπου τύ έδαφος ήτο αμμώδες 
καί στεγνόν. Έ κει εις τά ελαφρά οργώματα χρησιμοποιούσαν καί τά 
άλογα.

Ή Έγνατία διά τοΰ Δέλτα.—’Από πότε ή διά τού Ρηγίου, τού 
Ά θύρα καί τής Σηλυβρίας συγκοινωνία τής Κων)πόλείος μέ τάς εύ- 
ρωπαϊκάς αυτής επαρχίας καί μέ την Δύσιν ένεκαενιάσθη καί ή διά 
τών πόλεων εκείνων διερχομένη οδός κατέστη ή κεντρικωτέρα, μας ε ί
ναι άγνωστον."Ολαι αί διασωθεισαι πληροφορίαι συμφωνούν ότι κατά 
τούς πρώτους αιώνας μετά την κατάκτησιν τής Θράκης από τούς Ρω
μαίους, ή εκ τής Μακεδονίας καί τού "Έβρου προς τό· Βυζάντιον ά
γουσα μεγάλη Ρωμαϊκή οδός, ή Έγνατία, δεν περνούσεν από την Ση- 
λυβριά καί τον Άθύρα. Διότι μετά την Πέρινθο, την μετέπειτα καί 
μέχρι τών ημερών μας ώς ΤΙριίκλεια ν γνιοριζομένην 1), ή πρώτη επί

1) 'Ημείς κάμνομεν χρήσιν τών ονομάτων Πέρινθος καί 'Ηράκλεια αδι
ακρίτως. Επειδή όμως εις μερικά έκ τών όδευτικών γίνεται διάκρισις μεταξύ 
Ηράκλειας καί ΙΙερί\ θ ου. διότι ή άπόστασις έκ μέν τής Περίνθου προς τό Και
νόν Φροΰριον αναγράφεται είς αυτά 24 μιλιά, έκ δέ τής Ήρακλείας 18 ή 19 
καί, επειδή υπάρχει διαφωνία περί τής 'δέσεως καί τής ονομασίας τών πόλεων 
πού ήκμασαν επί αιώνας επί τής παραλίας μεταξύ τής Σηλυβρίας καί ΙΙερίνθου 
δεν κρίνομεν τελείους άοκοπον μέ τήν παρουσιασθεϊσαν ευκαιρίαν νά κάμω- 
μεν μικράν παρέκβασιν.

Έκ τών αρχαίων Γεωγράφων μανθάνομεν δτι μεταξύ Περίνθου καί Ση
λυβρίας μία μόνον πόλις υπήρχε. Καί μάλιστα οχυρωμένη. Τό Δαύνειον Τείχος 
τοΰ οποίου οί κάτοικοι εϊχον προσχωρήσει είς τον Σύνδεσμον τών Έλληνίδων 
πόλεοον, αί όποΐαι υπό τήν ηγεσίαν τών ’Αθηναίων έξηκολούθησαν καί μετά 
τήν Σαλαμίνα καί τάς Πλαταιάς τον κατά τών Περσών απελευθερωτικόν α
γώνα τών έν τή Μ. ’Ασία: έλλήνων. Βραδύτερον δέ έπι τών Βυζαντινών, όταν
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τής όδου εκείνης επιστα-θμία, υπολογιζόμενη κατά τα όδευτικά (Itine-

έπαυσε νά γίνεται λόγος περί Λαυνίου Τείχους, γνωρίζομεν ότι επί τής παρα
λίας εκείνης εμφανίζεται ιό Λαόνειον ή καί Δαόνιον ώς επισκοπή καί ώς οχυ
ρόν, to όποιον καί μέχρι τοΰ δέκατου τρίτου αίοίνος, 1205, όταν οί Φράγκοι 
καί οί Λατίνοι έδέσποζον τής Θράκης καί τής Κων]πόλεως, τιπέστη δλας τάς 
δοκιμασίας καί τάς συμφοράς τής πολύπαθους Θράκη:, κατ’ επανάληψιν έρη- 
μωθέν καί κατασκαφέν υπό των ποικίλοι νυμ.ων βαρβάρων, πού κατά καιρούς 
έπέδραμον.την χώραν καί Ιδίως των Βουλγάρων (Κροϋμος στα 805, Ίωαννί- 
τσης ή Σκυλόγιαννης στά 1205).

Τά δύο αυτά ονόματα κατά πάσαν πιθανότητα μίαν καί την αυτήν πόλι,ν 
εκπροσωπούν. Την πάλιν την όποιαν τινές τοποθετούν εις την παλαίάν ‘Ηρά- 
κλειαν καί την όπσίαν ημείς φρονοί μεν δει πρέπει νά τήν άναζητήσωμεν είς 
την Οεσιν τοΰ ΓΙαπασλή-τσιφλί κ προς δυσμ,άς των εκβολών τοΰ Κηδόκτου πο
ταμού καί τον εκεί ύπήνεμον όρμον.

Διά την παλαιάν Ήράκλειαν δεν ομιλούν οί αρχαίοι γεωγράφοι, καίτοι 
είιρίσκεται επί τής παραλίας καί πλεΐστα δσα υπάρχουν περί αυτήν τεκμήρια 
μαρτυρούντα περί τής αρχαιότητάς αυτής. Ούτε δε καί νεώιεροι συγγραφείς τήν 
μνημονεύουν. Έν τούτοις έδωκε τύ άσημον όνομα αυτής εις τήν ένδοξον γεί
τονα Πέρινθον έκ τής οποίας μόλις απέχει περί τύ 8 χιλιόμετρα, ιός μάμμη 
πρός έγγονήν παραμείνασα ώς παλαιά 'Ηράκλεια. "Οτι. ύπήρξεν εποχή κατά 
τήν οποίαν ή επί τής ύέσεως τής παλαιάς Ήρακλείας πόλις έπεσκίασε τήν 
ΗέρινΟον είναι λίαν πιθανόν. Λπόδειξις ή μετονομασία τής ΠερίνΌου. Ποιοι 
λόγοι συνετέλεσαν είς τούτο είνε άγνωστον. Θρυλλεΐται ότι τούτο συνέβη κατά 
τον Δ', αιώνα. Οταν δ Χριστιανισμό: άρχισε νά επικρατή εις τήν Θράκην. Νά 
είχον έξαφανισθή ή διασκορπισφή όλότελα οί κάτοικοι τής Περινέου και ή 
επίζηλος γεωγραφική θέσις αυτής μέ τόν ασφαλή λιμένα καί τήν έν εϊδει νη- 
σίδος προεξέχουσαν, νοτίως αυτού μαγευτικήν χερσόνησον, έπί τής όποιας, αρ
γότερα ίσως, εΐχεν έγκαΦιδρυΟή καί παρέμεινεν ακοίμητος φρουρός καί φύλαξ 
μέχρι τού 1922 ό Ήρακλειανύς Άράπης, ό άγιος Γεώργιος τής Άρακλειάς, 
ποιος ξέρει σέ ποιας άρχαιοτέρας Οεοιητος το σεπτόν ‘Ιερόν, συνεχιστής τής 
ελληνικής παραδόσεως, ή γεωγραηπκή ύέσις τής Περίνύου λέγομεν, νά είχε 
προσελκύση τούς κατοίκους τής αφανούς γείτονος, οί όποιοι μαζί μέ τά έπιπλά 
των νά μετεκόμισαν καί τήν προσφιλή επωνυμίαν τής πατρίδος των; Είναι 
αίνιγμα ποΰ ίσιος μιά ειδική μελέτη, ενός ειδικού ·0ά μπορούσε νά τό λύση 
πειστικά.

Άλλα ποία νά είναι ή Παλαιά 'Ηράκλεια μέ τάς τόσας περγαμηνάς ; Ό 
Ηρόδοτος ομίλων περί τής κατασκηνιόσεως τού Δαρείον, κατά τήν έπί Σκυΰας 
εκστρατείαν έκείνου, παρά ιάς πηγάς τοΰ Τεάρου ποταμού, λέγει μεταξύ άλλων 
δτι αΰται άπέχουσιν έξ ίσου ήτοι δύο ημερών δρόμου καί έκ τής ’Απολλωνίας 
τής έν τω Εύξείνψ Πόνεω καί έκ τ.οΰ 'Ηραίου, πόλεως πλησίον τής Περίνθου. 
(Ήροδ. β. IV. 90).

"Οτι ή ΓΓέρινΟος ήΐο αποικία Σαμίων καί δτι είς τήν Σάμον έλατρεύετο 
κατ’ εξοχήν ή "Ηρα είνε γνωστόν. Μαρτυρεΐται δέ καί έκ των επιβλητικών
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raria Romana) εις 24 Ρωμαϊκά μίλια (mille passus) 1) ήτοι εις 35 χι
λιόμετρα και 580 μέτρα, ητο εις το Καινόν φροΰριον καί ή δεύτερα 
εις την Μελαντιάδα, τί|\' μή άπέχουσαν πολύ έκ τού Βυζαντίου. Την 
ού πολλω της πόλεοχς διεστηκυιαν, ότι μη τεσσαράκοντα καί εκατόν 
που σταδίους, ώς λέγει 6 Άγα!)ίας. Δηλαδή περί τά 18  Ρωμ. μίλια ή 
27 σημερινά χιλιόμετρα, εύρισκρμένην δέ' είκοσι καί οκτώ μίλια ή 41 
περίπου χιλιόμετρα μακράν τού Καινού Φρουρίου* 1 2 3 4 5).

(Ιού έκειντο όμως αί έξαφανισθεΐσαι εκεΐναι πόλεις ή κώμαι 
όπως χαρακτηρίζει κατά τον ΣΤ', αιώνα τήν Μελαντιάδα ό Άγα- 
θ ία ς ; 3).

Περί τού Καινού Φρουρίου εκτός των όδευτικών όλίγας μόνον 
εχομεν πληροφορίας. Ό Κεδρηνός μάς λέγει ότι έκειτο μεταξύ Η ρά
κλειας καί Βυζαντίου, ότι εκεί εδολοφονήθη ό αύτοκράτωρ Αύρηλια- 
νός υπό των λεγεωνάριων του καί ότι τύ χωρίον έπιτοπίως ελέγετο 
καί Κενωφλώριον ,ι). Έκ τούτου δέ πρέπει νά συμπεράνωμεν ότι τύ 
Καινόν Φροΰριον έσωζε το καί επί των ημερών του. Ήτοι κατά τόν 
ενδέκατον αιώνα.

ΙΙολυτιμοτέραν ομώς μαρτυρίαν τής τού Κεδρηνού μάς έ'δοικε 
κατά τά τελευταία έτη τεμάχιον αναγλύφου καί ενεπίγραφου πλακος 
τό όποΐον συμ.περιελαμβάνετο εις τήν εν Σηλυβρίφ (κατά τόν Σεπτέμ
βριον τού L922 εγκαταλειφ.&έΐσαν) ίδκοτικήν αρχαιολογικήν συλλογήν 
τού αείμνηστου ’Αναστασίου Σταμούλη, μελετηθεΐσαν καί έκδούεϊσαν 
ευτυχώς κατά τύ 1912 εις τό Bulletin Cofr. Hellenique :V). Έπί τού 
τεμαχίου εκείνου εΐκαζομένου κατά τόν εκδότην, ότι ανήκει είς τόν 
Α'. μ. X. αιώνα μεταξύ άλλων αναγράφεται καί τύ Καινόν Φροΰριον

ερειπίων τοϋ Ναοΰ εκείνης των διασωζομένων όχι μακράν της αρχαίας πρωτευ- 
ούσης τής ιησού, όπου τό σημερινόν Τηγάνι. "Ενα δέ βλέμμα επί τοϋ χάρτου 
τής Θράκη: μάς πείθει ότι άδισιάκτως δυνάμεθα νά άναζηιήσωμεν τό Ήραϊον 
τοϋ ‘Ηροδότου είς τό σημερινόν Έσκή-’Ερέγλι. Δέν δυνάμεθα μόνον μέ τήν 
ιδίαν ευκολίαν νά διαπιστώσωμεν πώς καί πότε εκείνη ή αφιερωμένη είς τήν 
Δέσποιναν τοϋ Όλυμπου, άφιερώθη είς τόν Ήρακλέα, τόν προγονόν εκείνης.

1) Τύ Ρωμ. μίλιον ΐσοϋται μέ χίλια βήματα διπλά ίσοδυναμοΰντα μέ 1482 
μέτρα.

2) Itinerariuni Aug. Antoninui, "Εκ. Wes. σ. 323.
3) Ίσ. β. Υ. 14 οελ. 338·
4) . Κεδρηνός Α.σελ. 455.Μ. Γεδεών."Εγγραφοι λίθοι καΐκεράμια σελ.ρνζ'., 

όπου έσφαλμένως τό συνταυτίζει μέ τά Φλώρια, τά πλητίον τοϋ Μικρού Τσεκμε- 
τζέ, όπου σήμερον τά θερινέ/, ανάκτορα τοϋ προέδρου τής Τουρκ. Δημοκρατίας.

5) Bull, de Corr. Hellen. έτος 36 οελ. 558—562.
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ημιτελές μέν . . . ΚΑΙΝΩΦΡΟΥΡΙΩ, πάντως δμώς δόσαν αφορμήν εις 
τον G. Seure διά μαθηματικών υπολογισμών νά καθορίση λίαν ακριβώς 
την Ό'έσιν αυτοΰ '). 'Ο Seure το συνταυτίζει με το Κουρφαλή, ένφ 
καθ' ημάς πρέπει ν ’ αναζητηθή περί τά δυο χιλιόμετρα βορειότερου 
αύτοϋ καί ακριβώς εκεί, οπού ό Στοτίκαρδ μελετών τό επί του Δέλτα 
τείχος του ’Αναστασίου παρετήρησεν ερείπια κτιρίου, τείχη καί τά
φρον άσχετα προς την οχυρωσιν του ’Αναστασίου1 2).

Διά την Μελαντιάδα, καίτοι έχομεν περισσοτέρας πληροφορίας, 
διότι εξ αφορμής τής επιδρομής τών θύννω ν υπό τον Ζαβερχάν κατά 
τό 558 εις την Θράκην καί τής στρατοπεδευσεως αυτών εις την κώμην 
εκείνην όμιλεΤ έκτενώς 6 σύγχρονος τής εποχής εκείνης Ά γαθίας, 
αμφισβητείται εν τουτοις ή θέσις αυτής.

Ό βαθύς μεσαίονολόγος A. Mordtmann, εις μελέτην του—Οι 
'Αβαρές] καί ΓΙέρσαι προ τής Κ]πόλεως — τήν τοποθετεί καί την συν
ταυτίζει μέ τάς Μέτρας (Τσατάλδζα) 3). Καί πράγματι προς βορράν 
τών Μετρών καί περί τά πέντε χιλιόμετρα μακράν αυτών, παρά τό 
Γκιουξελή θά έπρεπε νά άναζητήσοηιεν τήν Μελαντιάδα, εάν ελάμ- 
βάνομεν κατά γράμμα τήν περιγραφήν τής θέσεως αυτής από τον 
Ά γαθ ίαν καί μέ τήν προϋπόθεσιν πάντοτε δτι από τής εποχής εκεί
νου μέχρι τών ημερών μας δεν παρηλλαξεν ό ρους καί ή παρά τάς 
έκβολάς του λίμνη. — Διότι ούτος τοπο θετών αυτήν παρά τον ποταμόν 
Άτθΰραν, προσθέτει: ός δή (ποταμός) ολίγον τι προελθών καί επί 
άνεμον καικίαν έκκλίνας ήρεμα, εις τήν Προποντίδα τον ροΰν άπε- 
ρευγεται4). Καί ό ποταμός Ά θΰρας μόνον παράτα Γκιουζελή κάμνει 
έλαφράν στροφήν πρός*τά βορειοανατολικά, ενώ καθ’ ολην τήν άλλην 
διαδρομήν του ακολουθεί σταθερώς νοτιοανατολικήν κατεύθυνσιν. 
’Αλλά τότε οΰτε ή Ικ Κων]πόλεως άπόστασις θά ήτο οποος τήν καθο
ρίζει ό Ά γαθίας καί τήν αναγράφουν τά δδευτικά τόσον από του 
Βυζαντίου, δσον καί από τοΰ Καινού Φρουρίου ούτε καί θά έδικαιο- 
λεΐτο εις τήν θέσιν εκείνην ή έπισταθμία.

'Ο Σακελλαριάδης έξ άλλου, άφου όρθώς τήν τοποθετεί πλησίον

1) Αυτόθι.
2) <'Μεσ. Γραμμ.», έτος Δ'. Άθήναι 1939 αελ.
3) Οΐ Αβαρές καί Περσαι . . . Περιοδ. Έλλ. Φ. Συλλ. Παράρτ. τόμ. Κ'— 

ΚΒ' σελ. 57.
4) Άγαθίας. Αυτόθι.
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των εκβολών τοΰ Άθυρα, την θέλει συγχρόνως καί εις τον κόλπον 
του Ά θυρα καί έναντι τοΰ Ρηγίου ’).

Βοηθούμενοι από τάς ενδείξεις που καθορίζουν τά σημεία εις 
το Δέλτα από τά όποια κατά πάσαν πιθανότητα διήρχετο ή αρχαιό
τερα προς τό Βυζάντιον Ρωμαϊκή οδός καί κρίνοντες έκ τής κατασκη 
νώσεως τοϋ πολυπληθούς ιππικού των θύννω ν εις την Μελαντιάδα, 
φρυνοΰμεν, ότι την θέσιν αΰιής πρέπει νά την άναζητήσωμεν παρα 
την βορειοανατολικήν άκραν τής λίμνης τοϋ Μεγάλου Τσεκμετζέ, κα- 
τεχωσμένην ίσιος εν μέρει εις τά ελη τής λίμνης, παρά τό Έσκιτζε- 
τσιφλίκ.

Κατά ταϋτα ή Έγνατία από τής Περίνθου προς τό Βυζάντιον 
αντί ν ’ άκολουθήση .την διά τής παραλίας, διερχομένη τάς πεδιάδας 
καί πιθανώς τά ελη, τοϋ Άραπλή-δερέ, τοΰ Κηδόκτυυ, τοϋ Αλμυρού 
καί τού Ά θύρα διά νά κατάληξη εις τό Ρήγιον, διαδρομήν ούχί συν- 
τομωτέραν τής διά τής μεσογείου, ήκολουθεί κατά πάσαν πιθανότητα 
μέχρις ενός σημείου τά δυτικώς τοϋ Άραπλή υψώματα, θά άνήρχετο 
προς τά υψώματα τής Τσαντώς καί παρακάμπτουσα τάς μεγαλυτέρας 
κοιλάδας τοϋ Κηδόκτυυ καθώς καί τον ‘Αλμυρόν κατήρχετο εις την 
κοιλάδα τοϋ Ά θυρα εις τό Καινόν Φρούριον.

Έκ τοΰ Καινού Φρουρίου αντί ν ’ άκολουθήση την κοιλάδα τοϋ 
Ά θυρα, μετά την άνέγερσιν τοϋ τείχους τοΰ ’Αναστασίου, θά έλυξυ- 
δρόμει προς τάς υπώρειας τοΰ Κοΰσκαγια διά νά συνάντηση την νο- 
τιωτέραν δίοδον επί τοΰ τείχους καί έκεΐθεν έπανερχομένη παρά τον 
ποταμόν ήκολούθει τήν προς τ’ αριστερά αυτού μεγάλην πεδιάδα μέ- 
χρι τής Μελαντιάδος, όπου άνωρθοΰτο ή λοφοσειρά τήν οποίαν εχα- 
ρακτηρίσαμεν ώς όχυράν ζιυνην των Μέτρων. ’Ά νευ τής λοξοδρομής ή 
μεταξύ Κουρφαλή καί 'Έσκιτζε διαδρομ.ή εινε μικρότερα.

Κατά τήν διαδρσφ,ήν αυτήν μόνον δύο μικρά ποτάμια τήν διέκο- 
πτον, τό ποτάμιον των Καστανεών, παραπόταμος τού Ά θυρα καί τό 
ετι μικρότεροι', τό ρέμα τοΰ Κατηρτζή επί τοΰ οποίου διασώζεται καί 
αρχαία πέτρινη γέφυρα γνωστή ώς γέφυρα τοΰ Κατηρτζή. Δεν εξηκρι- 
βώσαμεν εάν εις τό σημεϊον έκείΐ'ο ύπήρχεν καί γέφυρα επί τοϋ ποτα
μίου των Καστανεών επί τοϋ οποίου διεσοάζοντο εις δύο άλλα σημεία 
του γέφυραι άψιδωταί τής καλής βυζαντινής τέχνης. Ή  μία πλησίον 1

1) Πόλεις καί θέσμια Θράκης. Άθήν. 19̂ 39 σελ. 104*
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toil χωρίου ιώ ν Καστανεών, εις τό Χαλκαλή, και ή άλλη περ'ι την 
μίαν ώραν νοτιώτερον, εις το Χαμζαλή.

Και αί δυο κατεχωσμέναι κατά τό πλεΐστον μέρος αυτών. Έκ της 
Μελαντιάδος άνήρχετο κατ’ ευθείαν την λοφοσειράν κατήρχετο εις την 
κοιλάδα τοϋ ’Άκ-δερε παρά την βορειοδυτικήν όχθην τής λίμνης του 
Μικρόϋ Τσεκμετζέ, οπού συναντούσαμε τήν άρχαίαν γέφυραν μέ τά λι
θόστρωτά της καί όπου εύρίσκεται τό Σπάρτα κουλέ, σιδηροδρομικός 
σταθμός καί τσιφλίκι όνομασθέν οΰτω από τους φυόμενους εν αφθο
νία εκεί ομώνυμους ευώδεις θάμνους μ.έ τά κίτρινα άνθη, τά σπάρτα 
καί όπου κα θ ’ ημάς θά έπρεπε νά άναζητήσωμεν τον Έμπυρίτην των 
βυζαντινών1) και διερχομένη τύν Βαθυνίαν παρά τό Γιαρήμ-μπουρ- 
γάζ, τά αρχαία Σχίζα ώς υρθώς τά τοποθετεί εκεί 6 Ά . Πασπάτης 1 2 3 4) 
διά τής υπ’ αυτοϋ σωζομένης, ώς εΐδομεν προηγουμένως, γέφυρας 
έβαινε κατ’ ευθείαν γραμμήν προς την Κ]πολιν, άφίνουσα προς τά δε
ξιά και την λίμνην τοϋ Μικρού Τσεκμετζέ διά τής πύλης τοϋ αγίου 
Ρωμανού (Τόπ-καποϋ), όπου ή κεντρική οδός εκείνης είτε καί διά 
τής Μελανδησίας, τής μετέπειτα Σηλυβρίας έπονομασθείσης'’) καί αυ
τής μιας έκ των πέντε κυριωτέρων πυλών επί τοϋ χερσαίου τείχους 
τήςπόλεως εκείνης είσήρχετο εις την περικαλλή πρωτεύουσαν.

* *

"Οτι δέ καί επί τής εποχής τοϋ ’Ιουστινιανού ή συγκοινωνία δεν 
έγίνετο διά τοϋ Άθυρα καί τής Σηλυβρίας συνάγεται καί έξ όσιον λέ
γει ό Προκόπιος περί τοϋ Ρηγίου καί Ά θ υρ α 1). 'Ομίλων περί του 
πορθμού τοϋ Ρηγίου ό Προκόπιος φαίνεται αγνοιών άν επ’ αυτοϋ 
υπήρχε γέφυρα. «Καθώς μέ είπαν, γράφει, τον παληό καιρό οί πηγαί- 
νοντες πρύς τά εκεί τύν περνούσαν από ξύλινο γεφυρι μέ κίνδυνον τής 
ζωής των. Τώρα ό ’Ιουστινιανός τήν έκαμεν ακίνδυνο τή διάβασή 
του». Τά λόγια αυτά δέν θά είχαν ασφαλώς τήν θέσιν των εάν έπρό- 
κειτο γιά λεωφόρο που τήν εσϋχναζον οί λεγεώνες τής αυτοκρατορίας.

1) I. Καντακουζ. t. Β' 419. 518.
2) Τά Θρ. προάστεια, Έλλ. Φ. Σ. τόμ. 1Β' σελ. 39.
3) Κ. Σλούμβερζε - Κ. Παλαιολόγου, Ή άλωσις ιής Κ]πόλεως μεταφ. Λάμ

πρου Ά θήναι 1914 σελ. 97.
4) Περί κτισμ. βιβ. IV· 8.
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Καί ολίγον παρακάτω προσθέτει, «Πέραν δέ τού Ρηγίου υπάρχει κά
που μία πόλις πού την λένε ’Αθέρα». Καί τό κάπου βεβαίως δεν θά 
είχε θέσιν εάν ό ’Αθέρας εύρίσκετο επί τής κεντρικής οδού θά έπρε
πε νά ΰπάρχη αξία λόγου γέφυρα. Ό ΆΟυράς καί ή Σηλυβρία εξυπη
ρετούντο τότε διά τής οδού προς την Μελαντιάδα. Ό ’Αθέρας ολίγα 
μόνον χιλιόμετρα απέχει έκ τής οδού εκείνης. Μικρά δέ διακλάδωσις 
εκ τής Μελαντιάδος διά τού Πασπαρά καί τής εγκαταλελειμένης γη- 
ραίάς γέφυρας επί τού Κουγιον-δερέ παρά τό Λαχανάκίοϊ, θ ’ άνταπε- 
κρίνέτο όχι μόνον εις τάς άνάγκας των κατοίκων τής πόλείος Σηλυ- 
βρίας, αλλά καί τού πολυάνθρωπου Οΐ,κυνομειοϋ καί των άλλων πε
ρί χώρων.

Η** *

Ή  διά τού Ρηγίου καί τού ’Αθέρα προς την Σηλυβρίαν καί την 
πέραν χώραν συγκοινωνία έγκαινιάσθη καί έπεκράτησεν μ,όνον όταν 
αί δύο έκεΐναι πόλεις μετιονομάσθησαν εις Ζεέγματα, Μεγάλο καί 
Μικρό καί έδαμάσθησαν τά ελη τού 'Αλμυρού. Ποιος έζευξε πρώτος 
τό μεταξύ τού κόλπου καί τοϋ Αθέρα τής λίμνης άδιάβατον ρεύμα 
τοϋ ποταμού εκείνου καί ποιος κατέστησε βατά τά παρά τον κόλπον 
τής Σηλυβρίας έλη τού 'Αλμυρού δεν μάς διέσωσεν ή ιστορία. Εϊδομεν 
ήδη ότι εις τό Ρήγιον υπήρχεν ήδη γέφυρα καί προ τού Ιουστινιανού.

Ό Χάμ.μερ έξιστυρών την φοβέραν καταστρεπτικήν νεροποντήν 
επί τού Δέλτα την καταπεσοϋσαν κατά την φθινοπωρινήν ισημερίαν 
τού 1003 συνεπεία τής οποίας κατέπεσαν μέν αί γέφυοαι. τοϋ Ρηγίου 
καί τού Α θέρα, παρεσήρθησαν δέ αί, τοϋ Χαραμή-δερέ; καί τής Ση- 
λυβριάς, αναιρέσει ότι επί τού ’Αδέρα υπήρχεν ήδη από τού έννάτου 
αιώνας ξυλίνΐ) γέφυρα πυρποληθεΐσα υπό τοϋ Κροέμου επί βασιλείας 
Λέοντος τού ’Αρμενίου, δηλαδή κάτι/, τό Μ13, όταν εκείνος επέδρα- 
μεν εις την Θράκην λεηλατούν καί καίων χωρία, μοναστήρια καί πό
λεις καί ένεφανίσθ η μάλιστα καί προ των τειχών τής Κ]πόλεως Χ).

Ό δέ Κριτόβουλος άπαριθμών τάς πράξεις τοϋ πορθητοϋ Με- 
χμέτ τοϋ Βά εις τάς οποίας προέβη μετά την έγκατάστασίν του εις 
τήν Κων]πολιν, λέγει δτι ό Σουλτάνος εκείνος διέταξε ν ’ αναστηλω
θούν καί έπισκευασθοΰν τό ταχύτερυν αί εις τούς κόλπους τοϋ Α θέρα 
καί τοϋ Ρηγίου καταπεσοϋσαι ή εκ τής πολυκαιρίας φθαρεΐσαι καί 1

1) Ίσιιορ. Όθ, αύτοκρ, τόμ. Δ' σελ. 830—2.
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παθούσαι γέφυραι καθώς καί οί, δρόμοι πού οδηγούν προς την Πόλη 
καί όπου από τα έλη ήσαν δυσκολοπέραστοι1). ΙΙερί Σηλυβρίας όμως 
δεν γίνεται λόγος.

Ή  πλημμύρα τού 1560 ήτο κατά τον Χάμμερ έκ των μεγαλύτε
ρων τάς οποίας είδε ποτέ ή Κ)πολις* διήρκεσεν επί είκοσι τέσσαρες 
έυρας καί ή καταπεσούσα βροχή ήτο τόση ιόστε επί μίαν εβδομάδα τά 
ύδατα τού Κερατίου καί τής ακτής τού Βοσπόρου ήσαν θολά καί 
γλυκά καί ύπερεξεχείλιζον παοασόροντα τά πάντα. Προσθέτει δέ ό 
Χάμμερ, ότι, κατά την ημέραν εκείνην τής τρομεράς πλημμύρας έκιν- 
δύνευσε νά πνιγή καί αυτός ό Σουλτάνος Σουλεϊμάν ό μεγαλοπρεπής 
εύρεθείς κατά τύχην εις κυνήγιον εις την κοιλάδα τού Χαλκαλή-δερε· 
Τού μικρού Χαλκαλή (Κίουτσούκ Χαλκαλή), άναμφιβόλως, όπόθεν 
διέρχεται τό ομώνυμον ποτάμιον πού χύνεται μεταξύ 'Αγίου Στεφά
νου καί Μακροχωρίου εϊ.ς τήν Προποντίδα1 2 3) καί εις τά ρείθρα τού 
οποίου έσταμάτησεν ή Ρωσσική προέλασις προς τήν Κ)πολιν κατά 
τό 1878.

Τάς έκ τήν πλημμύρας εκείνης καταπεσούσας γεφύρας τού Ρηγίου 
καί τού Ά θύρα διέταξεν ό Σουλεϊμάν τον διάσημον μηχανικόν καί 
αρχιτέκτονα του ν ’ άνεγείρη στερεώς καί πολυτελώς, διά νά έξασφα- 
λισθή εις τό μέλλον ή συγκοινωνία από τε πυρός, ύδατος καί σεισμού,

ΤΙ άνέγερσις των γεφυρών εκείνων ήρχισε }ΐέν ώς λέγεται, επί 
των ήμερων τού Σουλεϊμάν έπερατώθη όμως επί τής βασιλείας τού 
υιού καί διαδόχου εκείνου Σε λ ή μ, τού Β'. Εινε δέ πολύ πιθανόν on εν 
συνεχείς εκείνων άνηγέρθη καί ή σωζομένη λίθινος επί τού Α λμυ
ρού γέφυρα εις τήν θέσιν τής παρασυρθείσης τότε υπό των ύ- 
δάτων.

Διά τήν γέφυραν τού Μεγάλου Τσεκμετζέ, ή οποία εις ημέρας 
εύδίάς φαίνεται καί από πολύ μεγάλας αποστάσεις από τά υψώματα τά 
παρά τήν κοιλάδα τού ποταμίου των Καστανεών καθώς καί έξ αυτών 
τών οικιών τού χωρίου εκείνου ώς λεπτεπίλεπτον κέντημα επιπλέον 
των υδατίνων επιφανειών λίμνης καί θαλάσσης έγραψαν πολλοί ήμέ-

1) Συγγρ. βι,βλ. Α' σελ. 111.
2) Τό ποτάμιον τούτο εις τον γεωγρ. χάρτην Γ. Χρυσογένη καί Στ. Χα- 

τζοποΰλου συνταχΰέντα μετά πολλής έπιμελείας. — Ή  Κ ω ν]π ο λ ι ς μ ε τ ά
τ ο ύ  Β ο σ π ό ρ ο υ  κ α ί  τ ω ν  π έ ρ ι ξ  φέρεται ώς έχων διάφορα ονόμα
τα .παρά τάς πηγάς του ένφ λέγεται Μασλάκ δερέ κατά τάς έκβολάς Άγίασμα- 
δερέ εις τά διάμεσο λέγεται Κοσμαλή, Κιουτσούκ-Χαλκαλή καί Ούζούνκίοϊ- 
δερέ.
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τεροι και ξένοι. Ώμιλήσαμεν δέ καί ημείς δι’ ολίγων προηγουμένως.
Είναι αξιον παρατηρήσεως δτι ή γέφυρα αΰτη δεν παρουσιάζει 

την μορφήν μιας γέφυρας, άλλα τό σύμπλεγμα τεσσάρων συνεχομέ
νων γεφυρών. *Ό άρχιτέκτων μή δυνάμενος νά δώση καί εις αυτήν, 
όπως έκαμε διά την γέφυραν τοΰ Μικρού Τσεκμετζέ, άνεγείρας εκεί
νην ως εις νώτα όνου, κατά τον Χάμμερ, τό άπαιτοΰμενον ύψος, ϊνα  
πλημμυροΰντα τά νερά διέρχονται διά τών αψίδων αυτής, ετεχνάσθη νά 
επιτυχή την ταχυτέραν διαρροήν τών μεγάλων πλημμυρών καί δι’ εν
διαμέσων σημείων τοΰ καταστρώματος αυτής, καίτοι αυτά ήσαν τά 
τρία σημεία όπου ένώνοντο τά τέσσαρα τμήματα τής γέφυρας.

Εννοείται εν περιπτώσει τοιοΰτων μεγάλων πλημμυρών ή συγ
κοινωνία διεκόπτετο επί τινας ώρας. Σπανκυτατα δέ καί επί ολόκλη
ρον ημέραν.

Ή  προς δυσμάς τής Σηλυβρίας καί εις μικράν απ’ αυτής άπό- 
στασιν περί τά πέντε λεπτά τής ώρας εΰρισκομένη λίθινη γέφυρα επί 
τοΰ Τοΰζλα-δερέ, —διότι υπάρχει καί άλλη μικρά εις τά πρόθυρα τής 
πόλεως επώκακοήχου εις τήν ξένην γλώσσαν ποταμίου καί ομώνυμου 
προς τό ποτάμιον τής Κομοτηνής, — στηρίζεται επί 32 αψίδων,' ένφ  ή 
τοΰ Μ. Τσεκμετζέ μόνον επί 29,'καί είναι έστρωμμένη ώς καί εκείνη 
μέ έπιμεμελημένους ογκώδεις λίθους' υπολείπεται έν τοΰτοις κατά 
πολΰ εκείνης κατά τό ύψος καί πλάτος, προ παντός δέ κατά τήν δια- 
κόσμησιν, ή οποία καί παρά τήν φθοράν πού τής έπέφερεν ό χρόνος 
επισύρει ή μάλλον επέσυρε μέχρι τοΰ J 924 τήν προσοχήν τοΰ διαβά
του. Διότι ή άσφαλτόστρωσις τών επιστρωμάτων τών γεφυρών εκεί
νων κατά τούς τελευταίους χρόνους άναμφιβόλως θά μειώση τήν γρα
φικότητά των.

* , , (* *

Ώς γράφομεν προηγουμένως, προ τής κατασκευής τής σιδηροδρο
μικής γραμμής Κων)λεως Άδριανουπόλεως, όλοι οι δι’ Ευρώπην τα- 
ξειδιώται καί τά ταχυδρομεία διήρχοντο διά Μικρ. καί Μεγ. Τσεκμε
τζέ, Σηλυβρίας, Τσόρλου κτλ. ν) Ώς έκ τούτου εις τά διάμεσα χωρία 
ύπήρχον μεγάλα χάνια ώς καταλύματα τών ανθρώπων καί τών 
ζφων. Ώραΐον ήτο τό εν Μεγ. Τσεκμετζέ διασωθέν μέχρι τών ημερών 1

1) Βλ. προχείρως A. Α. Σχαμούλη. Ταξείδια είς τήν Θράκην, «Θρακικά», 
τόμ. ΙΓ  σελ, 258—265 καί χόμ. ΙΗ' σελ. 324—*34.
Θ g  q  η t  η ά ΙΘ ’. 17
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μας μολυβδοσκέπαστο χάνι (Κουρσούμ χάν). Έ ν Σηλυβρία υπήρχαν 
εξ τοιαύτα μεγάλα χάνια. "Αμα τή κατασκευή τής σιδηροδρομικής 
γραμμής ή χρήσις αυτών περιωρίσΌ'η καί τά περισσότερα κατέρρευσαν. 
'Η σιδηροδρομική γραμμή εις τήν Δ. Μέτρων έχει σταθμούς εις Σπάρτα 
κουλέ, Χαδέμκίοϊ, Μετράς (Τσατάλτζαν), Καπάκτσαν καί Σινεκλή.

Ή  συγκοινωνία μεταξύ των διαφόρων χωρίων έγένετο εις πα- 
λαιοτέρας ημέρας μέ βωδάμαξα, κατόπιν ως επί τό πλεΐστον μέ κοινά 
άλογάμαξα* εις Μέτρας, Σηλυβρίαν καί Τσεκμετζέν υπήρχον ταξει- 
διωτικαί ά'μαξαι (ταλίκαι) καί ολίγα παϊτόν ια  (φαέθοντες). Αύτοκίνη- 
τον μέχρι τής ανταλλαγής υπήρχε μόνον εν* τιυρα κατόπιν τής κατα
σκευής τής αμαξιτής οδού ’Αδριανουπόλεοος-Κων)πόλεως (διά Τυρο- 
λόης καί Σηλυβρίας) υπάρχουν καθ'’ έκάστην αυτοκίνητα λεωφορεία.

Των επί τής Προποντίδος παραλίων ή συγκοινωνία μετά τής Κων- 
πόλεως έγίνετο διά πλοιαρίων χωρητικότητος 10—15 τύνν. τά όποια 
από τοϋ Φεβρουάριου καθ-’ έκάστην μετέφερον γιαούρτια εις Κων)πο- 
λιν, άκολοΰθ-ως μποστάνια καί τέλος σταφύλια μέχρι τέλους ’Οκτω
βρίου καί Νοεμβρίου καί μετέφερον καί έπιβάτας λαμβάνοντα ναύλον 
5 γρ. Ά λλ ’ υπήρχε καί άτμοπλοϊκή συγκοινωνία δίς τής έβδομάδος, ως 
επί τό πλεΐστον, από 60—70 ετών, άρχικώς μέ τά κυβερνητικά ατμό
πλοια Μαχνουσέ, μέχρι Ραιδεστοΰ προσεγγίζοντα εις ’Επιβάτες, Σηλυ
βρίαν καί Ήράκλειαν, καί κατόπιν μέ ιδιωτικά τροχοφόρα ρυμουλκά* 
άλλ’ από 40 περίπου ετών ή Ραιδεστός εξυπηρετείτο δι3 άτμοπλοίοον 
άναχωροΰντων τήν εσπέραν έκ Κων)πόλεως καί εξακολουθοΰντων τό 
ταξεϊδί των μέχρι Γανοχοόρων κλπ. χιορίς νά προσεγγίζουν εις Σηλυ
βρίαν* ως έκ τούτου ή άτμοπλοϊκή συγκοινωνία Κων)πόλεως-Σηλυ- 
βρίας έχώλαινε καί άλλοτε διεκόπτετο τελείως, άλλοτε δέ εξυπηρετείτο 
ως επί τό πλεΐστον μέ μικράς ατμακάτους* ναύλον έλάμβανον 10—20 
γρ. Τώρα άτμοπλοϊκή συγκοινωνία δέν υπάρχει *).

(Άκολουθ-εΐ)
ΜΙΑΤ. ΣΑΡΑΝΤΗ

) Βλέπε διορθώσεις είς έπομ. σελίδα.
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Διορθώσεις των κυριωτέρων παροραμάτων

Εις σελ. 193 στίχ. 3 κάτωθεν Μετά χά 500 μέτρα προα'&ετέον διηκού-
σης από τά δρη τού μικρού Αίμου (της 
Στράντζας) μέχρι

» » 198 » 15. άνωθ. Μετά τό Ψάλτης,—προϋ'&ετέον δστις. . ,
» * 199 » 11. » Μετά τό εθνικότητας—νά διαγραφή ή λέ-

ξις πόλεως.
» » 200 1L κάτιυθ. άντι Τζιγεζιός — άνάγνωΰι Τζιγιεζιότς
> » 20 L * 15 άνωθ. αντί Σόφου γράφε Σόιρος
s> » 205 δ » * Τουζηλάκι γράφε Τουζελάκι
■» 205 » 16 » » Σέρτκίοϊ » Σίρτκίοϊ λ. Τ.=ρά-

χις ακρώρεια
209 » 14 » » δόπιδες γράφε Σόπιδες=ροπαλοφόροι 

από την Τ. λέξιν σόπα=ρόπαλον
» 209 20 » » Όρτακτηδες γράφε Όρτακτσήδες 

(άπδ τό Τ. όρτάκ=συνεταΐρος)
211 » 16 τάς πόλεις μεταξύ Σαλμυάησσού και 

λίμνης Δέρκων παραλίας γράφε την 
μεταξύ Σαλμυδησσοΰ και λίμνης .Δέρ- 
κων παραλίαν

» » 211 > 28 μέ τούς Μακεδόνας γράφε μέ τούς 
"Ελληνας και τούς Μακεδόνας

» » 214 8 » » μισόν γράφε "ψιλόν
» 217 » 11 Τριγλέτας γράφε Τριγλείας
» 218 15 » » Φιλίας καί των . . γράφε Φιλίας, Δέρ- 

κοον καί τω ν . . .
» » 218 17 » » Τουζελέκι γράφε Τουζελάκι
* » 224 » 7 » » λέβιοι γράφε λεβιοί
» > 225 > 5 » » την Σαλμηδυσσόν γράφε τον Σαλμηδ.
» » 226 > 34 » » καί από τον νότον γρ. από τον νότον
» « 227 > 12 » * ελληνικός καί γράφε ελληνικός η
» > 227 > 22 » » καλύπτονται γράφε καλυπτομένην
» 228 » 23 » » Langron γράφε Loungnon
Ρ 229 1 * » ή Φρυγία γράφε καί ή Φρυγία



ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΩΖΟΠΟΛΕΩΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ

Εγκυμοσύνη-

'Όποιον συχνοβλέπει ή έγκυος, εκείνον θα μοιάζη τό γεννηθησό- 
μενον νεογνόν και δταν πραγματικώς συμβή τούτο, λέγουν «λάγγεψε 
τον (τάδε)». Τό πάθημα λέγεται «λάγγεμα».

Του *Αγ. Συμεών (2 Φεβρουάριου) οι «έγκυες» δεν εργάζονται, 
διότι γεννουν παιδιά σημειωμένα.

'Όταν ή έγκυος δσφρανθή μαγείρευμα, οφείλει ή μαγειρεΰουσα 
νά προσφέρη εις αυτήν εκ τοΰτου, διότι άλλως «πορίχνει» (κάμει 
αποβολήν).

Γεννησις.

Κατά την γέντησιν ’ παιδιού τελούνται πολλαί έθιμοτυπίαι καί 
παρακολουθούν πλεισται δεισιδαιμονίαν

Τό άλάτισμα τού άρτιγεννήτου, τό πότισμα άνασονέρου εις την 
λεχό) καί εις τό νεογνόν, τό κάψιμον τού ομφαλίου λώρου «άπομει- 
νάρι», ή υπό τό προσκεφάλαιον τού νεογνού τοποθέτησις μικρού ευαγ
γελίου «τετραβάγγελο» καί τεμαχίου μόλυβδου ή μολυβδίνης μεταχει- 
ρισθείσης σφαίρας δπλου, είναι έθιμοτυπίαι άπαραβάτως καθιε- 
ρωμέναι.

Εις πολλάς τοιαΰτας υποβάλλεται καί ή λεχώ.
Ό φόβος μήπως «νυχτοπατηθή» αυτή, έί)·εσεν εις εφαρμογήν πα

ράδοξα άλεξίκακα, μερικά των δποίιον ενέχουσι καί κάποιαν δόσιν πρα
κτικής υγιεινής. Τό επί 7 ήμέρας πότισμα άνασονέρου, αντί παντός 
άλλου ποτού, ή «θιασσόσουπα» (ζωμός έκ κοπανισμένων αμυγδάλων) 
καί εν γένει ή ιδιαιτέρα των τροφών τής λεχούς δίαιτα, μεγάλως απα
σχολεί τούς περί αυτήν ασχολούμενους.

'Υγιεινοί επίσης λόγοι καλύπτονται υπό την απαγόρευσιν τής εί-
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σόδου κατά την νύκτα  εν τφ δίοματίφ τής λεχοΰς, άνευ προφυλαχτι
κών τινων μέτρων. Αί προφυλάξεις αΰται κάπως παράδοξοι, άξίζουν 
να καταλάβουν μίαν σελίδα ενταύθα χάριν περιεργείας. Πας εισερχό
μενος έν τή οί,κίφ κατά την νύκτα, οφείλει «νά πορπηδήξη» τον κα
πνόν καιομένου λιβάνου, τιθέμενου εκάστην εσπέραν επί τής φνωτά- 
της βαθμίδος τής κλίμακος. "Ο δε θέλων νά είσέλθη εντός τοΰ δωμα
τίου τής λεχοΰς, δπερ σπανίως επιτρέπεται, οφείλει ν ’άπεκδυθή ένδυμά 
τι καί ΰπερπηδήση τά επί τοΰ κατωφλιού τής θΰρας τοΰ δωματίου 
τιθέμενα εκάστην εσπέραν (μέχρι τής 7ης ημέρας) αργαλειό (άάί), σι
δηράν ράβδον καί τρίχινον χαλί.

Έ π’ οΰδενί λόγω επιτρέπεται έν ώρρ. νυκτός τό άνοιγμα τής θυ- 
ρας τοΰ δωματίου τής λεχοΰς, άφοΰ άπαξ έκλείσθη αυτή διά τοΰ 
μοχλού.

Έ πί τής κλίνης τής λεχοΰς απλώνεται κατά την νύκτα, ώς επί 
τό πλειστον «άθίβολος» (ΐδε την λέξιν έν τφ γλωσσαρίψ), ή τεμάχιον 
κοινοΰ δικτΰου τοΰ οποίου τους κόμβους οφείλει νά λύση πρώτα «τό 
κακό» καί επειτα νά δυνηθή νά κακοποίηση την λεχώ. ’Αδυνατεί δέ 
νά πράξη τοΰτο μέχρι τέλους, διότι λαλεΐ ό πετεινός καί «τό κακό» 
εξαφανίζεται.

Μέχρι δέ τής έβδομης ημέρας ή λεχώ δεν έγκαταλείπεται μόνη εν 
τφ δωματίφ.

Ή  τρίτη ημέρα (μετά τον τοκετόν) είναι συνήθους ώρισμένη διά 
τό λουτρόν τοΰ νεογνοΰ. Εντός δέ τοΰ ΰδατος τοΰ λουτροΰ ρίπτονται 
υπό τών γονέων αργυρά νομίσματα («τό ασημώνουν»), ώς δώρον τής 
μαίας, τής έκτελοΰσης τό λουτρόν.

Μετά τό λουτρόν προσφέρονται εις τό νεογνόν παρά τών συγγε
νών δώρα, ιδίως εις «φλουριά», τά οποία ραπτόμενα εις γαλανήν κορ- 
δέλλαν, μαζί μέ ολίγα γαλανά χάνδρα καί σκελίδα σκόρδου, άναρτών- 
ται εις την «σκουφιά» τοΰ νεογνοΰ, καθώς άναρτώνται τοιαΰτα καί 
έπί τής κεφαλής τής μητρός, ώς βασκανία, γιά τό «μάτιασμα», μέ την 
διαφοράν, δτι αντί φλωρίιον, προσαρτάται τό δακτυλίδι τοΰ γάμου της.

Διά νά μη «ματιάζεται» τό βρέφος σχηματίζουσι διά τοΰ δακτύ
λου έπί τοΰ μετοόπου αΰτοΰ μέ άσβόλην (καπνιά, μουντζουριά) μελα
νόν στίγμα, τό όποιον πιστεύουν, δτι έξουδετερώνει την βάσκανον 
έπίδρασιν ξένου όφθαλμοΰ.

"Ετερον προφυλακτικτόν γιά τό μάτιασμα είναι νά πτυωσιν τρις 
έπί τοΰ προσιυπου τοΰ βρέφους οι έκ τής οικίας άναχωροΰντες ξένοι, 
ή συναντώντες αυτό καθ’ οδόν, έπαναλαμβάνοντες τρίς : «Φτοΰ, νά 
μη βασκαθή !».
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Επίσης οϊ άναχωροΰντες εκ τής οικίας άφίνουν εντός του κόλπου 
του. κλωστήν εκ των φορεμάτων των, λέγοντες: »ΓΙάρ> dov ύπνο 
μου», και τοΰτο ινα μή τό νεογνόν έχει την νύκτα αϋπνίαν.

Το «μάτιασμα» θεραπεύεται με τό κάπνισμα «άγιοτικών» (ΐδε 
την λέξιν εις γλωσσάριον), ή και με μοσχοκάρφια. Προς τον τελευ- 
ταΐον τούτον σκοπόν λαμβάνουν μοσχοκάρφια (καρυοφύλλια), τά ό
ποια στηρίζουν άνά εν επί τής οξείας άκρας βελόνης ή καρφοβελόνης 
και εκφωνούν τό όνομα εκείνου επί του οποίου υπάρχει υποψία ότι 
«μάτιασε τό παιδί», λέγοντες; «Σά do μάτιασε ό (τάδε) νά σκάση τό 
μοσκοκάρφι», καί με αυτό εις την δεξιάν ποιοΰσι τό σημεΐον τοΰ 
σταυροϋ επί τοΰ προσώπου τοΰ βρέφους («τό κατασταυρώνουν») με 
την καθιερωμένην έπίκλησιν : «Εις το όνομα τοΰ Πατρός καί τοΰ 
Υίοΰ καί τοΰ ‘'Αγίου Πνεύματος, "Αμήν» και έπειτα άνάπτουν τό 
μοσχοκάρφι εις φλόγα αγιοκεριού σκάση τοΰτο δυνατά κατά την 
ώραν που φλέγεται, λέγουν ότι εκείνος τό μάτιασε καί τό ρίπτουν 
εντός ποτηριού ΰδατος. Έάν όμως δεν σκάση τό μοσχοκάρφι, ρίπτουν 
καί αυτό εντός τοΰ ΰδατος καί, λαμβάνοντες άλλο, έκφοονοΰν τό ό
νομα άλλου έκ των επισκεπτών' καί τοΰτο εξακολουθεί νά γίνεται 
μέχρις δτου σκάση τό μοσχοκάρφι καί άνακαλυφθή ποιος μάτιασε τό 
μικρό. Κατόπιν άναταράσσεται τό ΰδθ)ρ τοΰ ποτηριού μέ τά έν αΰτφ 
μοσχοκάρφια καί ή καπνίζουσα, άφοΰ βουτήση τά δάκτυλα της εντός 
τοΰ. ΰδατος, ραντίζει μέ αυτό τό πρόσωπον τοΰ ματιασμένου καί δίδει 
εις αυτό τρεις πόσεις έκ τοΰ ΰδατος, τό δέ περίσσευμα σκορπίζει εις 
την εστίαν, λέγουσα Γ «"Όξω τό κακό !»

'Η έβδομη μετά τον τοκετόν ημέρα είναι καθιερωμένη διά την 
έγκατάλειψιν τής κλίνης υπό τής λεχοΰς, εάν τοΰτο επιτρέπει ή υγιει
νή της κατάστασις. Αέν εξέρχεται δέ ή λεχώ έκ τής οικίας μέχρι τής 
τεσσαρακοστής ημέρας, οπότε μεταβαίνοοσα "εις τήν εκκλησίαν, συνο- 
δευομένη καί υπό τής.μαίας φεροΰσης τό νεογνόν, «παίρνει σαραάι- 
σμό». Κατά τήν τελετήν ταΰτην άναγινώσκεται υπό τοΰ ίερέως ή κα
θιερωμένη ευχή. Μετά δέ τήν έκ τής εκκλησίας έξοδόν της μεταβαί
νει προς έπίσκεψιν τοΰ μέλλοντος άναδόχου.

Παιδίον, γεννηθέν κατά τήν παραμονήν ή τήν ημέραν των Χρι- 
στουρέννων, θεωρείται «καλιτσάγκαρης» (καλικάντζαρος, κολοβελόνης 
άλλαχοΰ).

"Οταν άναφανή στο βρέφος τό πρώτο δόντι, ή μήτηρ αΰτοΰ δι
ανέμει στά κορίτσια τής γειτονιάς μαστίχην καί βελόνας καί τοΰτο 
διά νά φυτρώνουν άνωδΰνως τά δόντια, τρυπώντα τά οΰλα σάν βελό
νη καί διά νά γίνουν άσπρα σάν μαστίχη.
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Την ημέραν κατά την οποίαν τό βρέφος «χρονιάση», πηγαίνουν 
συγγενικά ή γειτονικά κορίτσια καί τό «κλέφτουν», (τό παίρνουν από 
τό σπίτι κρυφά από την μητέρα) καί μεταφέροντα αυτό εις γειτονικό 
σπίτι, τό καθίζουν επί βαρελιού γεμάτου οίνου, η επί αποθήκης γε
μάτης σίτου. Έ κεΐ θέτουν εμπρός του διαφόριον τεχνών εργαλεία, εκ 
των οποίων οποίας τέχνης έργαλεΐον πιάση τό μικρό, πιστεύουν, οτι 
δταν μεγαλώση θά έπιδοθή εις την τέχνην εκείνην.

Έν τφ μεταξύ ή μή'ΐηρ τού βρέφους, ευθύς ως έννοήση την απου
σίαν τοϋ τέκνου της καί άντιληφθή την γενομένην πράξιν, μεταβαίνει 
εις τάς γειτονικάς οικίας, αναζητούσα αυτό. Δεν τής παραδίδεται δέ 
μέχρις δτου δεν ύποσχεθή εις τά κορίτσια γλύκισμα (συνήθως μπα
κλαβά, κουραμπιέδες, χαλβά).

Ή  άπογαλάκτησις τού βρέφους γίνεται συνήθως σάββατον.
Τό πρώτο δόντι πού θ ’άλλάξη τό παιδί, τού τό δίδουν καί τό «ρί

χνει πά’ στα κεραμίδια» καί λέγει:

«Νά, κουρούνα ’), δόάι 
Καί δόμε σιδερένιο 
Νά τραγανίζω κόκκαλο, 
νά τρώγω παξουμάδι».

Τά δόντια συνήθως ονομάζονται: «μπροστινά», «σκυλόδοάα», 
«τραπεζιές» καί «τής γνώσης».

‘Όταν άποθνήσκωσι τά τέκνα μιάς μητρός, αντικαθίσταται συνή
θως δ άνάδοχος διά τού πρώτου τυχόντος νά εύρη τό νεογέννητον 
«ριχμένο» εις «σταυροδρόμι» ή έξωθεν εκκλησίας, ένθα παραμονεύει 
συγγενής αυτού, ώς ή αδελφή τού Μωΰσέως, καί άνακοινοΐ τήν προέ- 
λευσιν τού παιδός. Συνήθως ό ευρών λαμβάνει τό νεογνόν καί, μετά 
τού παραμονεύοντος, μεταβαίνει εις τήν οικίαν των γονέων τού νεο
γνού, δπου, αφού τό περάση από τήν «τραχηλιά* του, προσκαλείται 
αμέσως δ ίερεύς καί τό βαπτίζει' τό άναδέχεται δέ δ ευρών.

Σύνηθες δνομα διδόμενον εις τοιαυτας περιστάσεις είναι τό τού 
Στυλιανού, Στυλιανής, Στεριανού, Στέριου, Στεριοόνη, Στεριανής, «για 
νά στερεώση τό παιδί».

«Γιά νά ζήση τό παιδί», εις αυτήν τήν περίπτωσιν κάμουν ακόμη 
καί τό εξής: «Τό βάνουνε σκουλαρίκι, στο ’φτί, καμωμένο πέ μάλαμα^ 1

1) Τό πτηνόν κορώνη.
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παρμένο πέ τρεις μονοστέφανες». Τό ενοάτιον τούτο οφείλει νά φέρη 
τό παιδίον (άρρεν η θήλυ) έφ’ ορού ζο)ής.

Τά μ ή βαπτισθέντα είσέτι βρέφη ονομάζουν τό μέν άρρεν «Δρά
κο», τό δέ θήλυ «Δρακοΰλα».

Διά νά προτρέψουν τό παιδί νά κοινωνίαν], τοΰ λέγουν, δτι «ά 
κάνη χρυσό δόάι», εις δέ την ονομαστικήν του εορτήν «τραβούν τό 
φτίάου».

' I · · .
' Βάπτισις.

·’ ,|>· I J

Χαρακτηριστικόν κατά την τέλεσιν τοΰ μυστηρίου τούτου, είνα 
δτι ό άνάδοχος οφείλει νηστικός νά άναδεχθή έκ τής κολυμβηθρας 
τον άναδεκτόν, διότι άλλως υπάρχει ή πρόληψις, καθ’ ήν έκ των ώτων 
τοΰ νεοφώτιστου εκρέει μετ’ ολίγον δυσώδης ΰλη, τής οποίας ή θ ε
ραπεία στηρίζεται επί άλλης επίσης προλήψεως. ’Οφείλει δηλ. δ άνά
δοχος νά πτύση επί τρεις κατά σειράν πρωίας νήστις, εντός των ώτων 
τοΰ πάσχοντος καί τό νόσημα θεραπεύεται!

Βαπτιστικόν όνομα, διδόμενον εις τους νεοφώτιστους είναι συνή
θως τό τοΰ έκ πατρός ή μητρός πάππου ή μάμμης. Έν περιπτώσει θα 
νάτου πατρός ή μητρός δίδεται συνήθως εις τυχόν άβάπτιστον τέκνον 
τό όνομα τοΰ άποβιώσαντος γονέως, έάν μέ ν άρρεν τό τοΰ πατρός, έάν 
δέ θήλυ τό τής μητρός. Έάν όμως άποβιώση ό πατήρ, τό δέ νεογέν- 
νητον είναι θήλυ, ή ή μήτηρ, τό δέ νεογέννητον άρρεν, τότε μετατρέ- 
πεται δ Ευθύμιος εις Ευθυμίαν, δ Γεώργιος εις Γεωργίαν, ό Χρυσός 
εις Χρυσήν, ή Βαλασία εις Βαλάσιον, ή Χριστοδουλίνα εις Χριστόδου- 
λοέ καί έ'τερα, ών ή συνήθεια έπιτρέπει την μεταβολήν ταύτην.

Συνηθέστερα ονόματα ενταύθα είναι τά έκ τοΰ Χριστιανικού 
μαρτυρολογίου, αλλά καί τό άρχαΐον όνοματολόγιον ου μικράν κατέ
χει θέσιν. Τά δέ ονόματα: Άραλασάκης, Άσιλάνης, Βαρουλιός, Δια- 
νίλης, Δράκος, Δούκας, Εύθύμης, Ζώσιμος, Ζουρμάλης, Κούρτης, Λά- 
σκαρης, Μπαχάρης, Τρανούλης καί τά θηλυκά: ’Ασημένια, Άσανοΰ, 
’Απραξία, ’Ακριβή, Γαρεφαλιά, Γιασουμή, Δάφνη, Κανελλίτσα, Λεμο
νιά, Μοσχοκάρφη, Ρηγώτα, Φαρφουρή, Χαριτό) είναι συνήθη εν
ταύθα.

Σπανίως έτελοΰντο άλλοτε βαπτίσεις έν οίκίαις, ναός δέ συνήθης 
διά την τέλεσιν τού μυστηρίου τούτου είναι δ τής «Κοιμήσειος τής 
Θεοτόκου».

Περίεργον είναι, δτι ουδέποτε επιτρέπεται εις την μητέρα νά



παρευρίσκεται εις τήν βάπτισιν του τέκνου της, παραμένουσα εν τη 
οίκίφ, δταν ή βάπτισις τελείται εν τη εκκλησία 1).

Όριζομένου δέ υπό τοΰ άναδόχου τοΰ δνόματος του βαπτιζομέ- 
νου, τά εις την τελετήν παρευρισκόμενα παιδία τρέχουν και διαβιβά
ζουν εις την μητέρα τό όνομα τοΰ παιδιού, φιλοδωρούμενα επί τούτφ 
παρ’ αυτής εις χρήματα.

Μετά την τέλεσιν τοΰ Μυστηρίου, δ άνάδοχος κρατών εις τάς 
άγκάλας τό νεοφώτιστον βρέφος, ένδεδυμένον με την δωρηθεΐσαν 
παρ’ αΰτοΰ νέαν λευκήν στολήν, μέ αναμμένα τά κηρία τής βαπτί- 
σεως εις τάς χεΐρας, και τή συνοδείφ τοΰ ίερέως ψάλλοντος και των 
προσκεκλημένων παρακολουθούντων, μεταβαίνει εις τήν οικίαν των 
γονέων τοΰ βαπτισθέντος, όπου ή μήτηρ, ποιούσα μετάνοιαν, άσπάζε- 
ται τήν χεΐρα τοΰ άναδόχου και λαμβάνει τό τέκνον της.

Κατόπιν ό άνάδοχος διανέμει εις τούς παρευρισκομένους «μαρ
τυριάτικα» εις χρήματα ή εις μετάλλινα σταυρουδάκια και έπειτα γί
νεται ή «τραταρία», προσφερομένων γλυκού, καφέ, κονιάκ, κουφέτα>ν 
ή γλυκισμάτων.

Γάμος.

Τούτου προηγείται ό άρραβών. Έθιμοτυπίαι και προλήψεις πλει- 
σται κα'ι κατά τήν τέλεσιν τούτου

Κυρίως οί εχοντες κόρην εν έπιγάμψ ήλικίφ άποστέλλουσι «προ- 
ξενήτη», πρόσωπον είς συγγενικάς ή φιλικάς διατελοΰν σχέσεις μετά 
τής οικογένειας, προς ήν απευθύνεται τ) «προξενειά». Ούτος, οφείλει, 
έν τοιαύτη περιπτώσει, εισερχόμενος εν τή οίκίφ τοΰ υποψηφίου, νά 
βάλη πρώτα τό «δεξί» πόδι, καθεσθείς δέ παρά τήν εστίαν νά «συάα- 
βλίση τά άαβλιά» (νά συνδαυλίση τούς δαυλούς) και εϊτα νά προβή είς 
τάς προτάσεις του, έξασκών είς επαίνους πάσαν τήν ρητορικήν αυτού 
δεινότητα.

Πολλάκις ή «προξενειά» προέρχεται, και εκ μέρους τοΰ νέου.
"Αξιόν αναγραφής είναι, ότι ουδέποτε τοιαΰται προτάσεις γίνον

ται εν ήμέρςι Τρίτη, ούτε «στή χάση τοΰ φεγγαριού», διότι υπάρχει ή 
πρόληψις, ότι, έν τοιαύτη περιπτώσει, δεν εύοδοΰνται.

Έ ν περιπτώσει άρνήσεως, αύτη είναι εύσχημος καί δεδικαιολο-
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1) "Οταν ή βάπησις τ·λεϊται έν τή οΐκίςι, ή μήτηρ άπομονοΰται είς ίδιαί 
τερον δωμάιιον.
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γημένη. Τής παραδοχής προηγούνται πλεΐσται δσαι λεπτομερείς πλη- 
ροφορίαι περί τοΰ προτεινομένου συνοικεσίου, ορίζεται παρά των γο
νέων τής κόρης τό παραχοορούμενον παρ’ αυτών «χάραμα» (προίξ), δί
δεται ό λόγος τής τιμής και συνήθως μετ’ αυτού ό δακτύλιος του άρ- 
ραβώνος1 καί έτσι λέγουν : «Τελείωσε ή αρραβώνα τοΰ (τάδε)».

’Άλλοτε ουδέ καν έζητειτο ή γνώμη τής κόρης, ητίς μακρόθεν 
μόνον έγνώριζε τον μέλλοντα μνηστήρα της. Ή  πανήγυρις τών Κα- 
βακιοίν1), 6 δημόσιος έν τή πλατείς τοΰΤσελεμπή κατά τό Πάσχα χο
ρός, έκτακτός τις συνάντησις ήτο τό νυφοπάζαρον τής Σωζοπόλεως. 
Ουδέποτε αί γυναίκες εςήρχοντο εις περίπατον, νυκτωρ δέ μετέβαι- 
νον αϊ παρθένοι εις τον ναόν προς Κοινουνίαν.

Έν τή οίκίφ ενησχολοΰντο εις οικιακά έργα' ουδέποτε όμως είσή- 
χθη παρ* ήμιν τό εθιμον τοΰ γυναικωνίτου.

Μετ’ δλίγας από τής παραδοχής τών δρουν τοΰ άρραβώνος ημέρας, 
«σηκώνουν αρραβώνα», μεταβαίνει δηλ. ό μνηστήρ διά πρώτην φοράν 
ά)ς τοιοΰτος εις την οικίαν τής μνηστής του, συνοδευόμενος μέ μερι
κούς συγγενείς του. Κατά την περίστασιν ταΰτην προσφέρει ούτος 
καί οί γονείς του εις την μέλλουσαν νύμφην διάφορα κοσμήματα μετά 
γλυκισμάτων, νΰν δέ μετά κομορέτοον, καταργηθέντος τοΰ προ ετών 
έθους τοΰ άποστέλλειν εις την μνηστήν οορισμένους «κάντιο, μοσχο- 
κάρφια καί μαστίχη», εντός έρυθροΰ χάρτου «ρεβωνιάσματα», εκ τών 
οποίων διένειμεν αυτή εις τάς συγγενείς καί φιληνάδας της, εύχομένη 
αυταΐς καί «στά δικά τους», ή «καί στο κεφαλάκι τους».

Ό γάμος τελείται άπαραβάτως μόνον Κυριακήν. Αί κυρίως προε- 
τοιμασίαι διά την τέλεσιν τούτου άρχονται από τής Δευτέρας ακόμη. 
Άπό τής Τετάρτης ή Πέμπτης κατασκευάζονται τά γλυκίσματα, (μπα
κλαβάς ή νταμγκάδες), άναλόγοος τής κοινωνικής -θέσεως τών μελλο
νύμφων.

Κατά την εβδομάδα ταύτην γίνονται καί «οί εγγλαβές» (προικο
σύμφωνα).

’Έθιμον, άγνωστον πόθεν προελθόν, επικρατεί νά πασπαλίζεται, 
χάριν άστειότητος, μέ άλεύρον δ μεταβαίνουν, κατά τάς τρεις προ τοΰ 
γάμου ημέρας, έκ τής οικίας τής νύμφης εις την τοΰ γαμβροΰ, υπό 
τών οικείων τοΰ τελευταίου.

Άλλοτε τό Σάββατον έλούετο ή νύμφη καί εις τά «λουσίματα»

1) Περιγραφήν τών «Καβακιών» ΐδε, «Θρακικά» Τόμ. Α'. σελ. S23.
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αυτής προσεκαλούντο τά συγγενικά καί γειτονικά κορίτσια, ώς καί αι 
φιληνάδες τής νύμφης. Έ ν χρήσει ήτο τότε καί ή «κινά», εξής καί ή 
κατά την εσπέραν ταΰτην κοριτσοδιασκέδασις ώνομάζετο «κναγκετζέ» 
(λ. Τ. νύξ τής κινάς). Πριν έ'τι λουσθή ή νύμφη, γίνεται τό λοΰσιμον 
ενός συγγενικού άρρενος παιδιού, μέ ζώντας άμφοτέρους τούς γονείς. 
Καί τούτο ΐνα  τό συνοικέσιον άποβή αίσιον καί τό πρώτον γεννηθη- 
σόμενον τέκνον είναι άρρεν.

Τήν ιδίαν ημέραν έζυμώνετο παρά νεάνιδος, μέ ζώντας άμφοτέ
ρους τούς γονείς, ό άρτος τον όποιον οι νεόνυμφοι θά έ'τρωγον καθ’ 
δλην τήν μετά τον γάμον τιον εβδομάδα.

'Η κατά τήν ημέραν ταύτην κοριτσοσυνάθροισις, τελουμένη καί 
σήμερον έν εύρυτέροσ κΰκλφ, τήν Παρασκευήν συνήθους, σκοπόν προ- 
τίθεται ούχί τήν διατήρησιν τού ανωτέρω εθίμου, αλλά τήν παροχήν 
καλλιτεχνικού ούτως είπεΐν θεάματος τών ενδυμάτων, τής προικός 
καί τών διαφόρων τής νύμφης εργόχειρων, ά'τινα, ώς εν εκθέσει, 
άπλούνται επί τής νυμφικής κλίνης καί τών τοίχων τού νυμφικού 
δωματίου.

Κατά τήν ιδίαν ημέραν αποστέλλει καί ό γαμβρός τά «θώρετρα», 
ήτοι διάφορα δώρα εις κοσμήματα καί ενδύματα διά τήν νύμφην καί 
τούς πλησιεστέρους αυτής συγγενείς. ’Άλλοτε ταύτα συνωδεύοντο καί 
μετά ξυλίνου όμοιοόματος πλοίου, έν μικρφ σχήματι, πλήρους κριθής.

Τό Σάββατον έγίνετο καί γίνεται τό «κάλεσμα» ή «καλέστρια» 
διά τήν Κυριακήν, κατά τήν πρωίαν τής οποίας τελείται τό «ξούρι- 
σμα» τού γαμβρού εις τήν οικίαν αυτού, παρευρισκομένων συνήθως 
τών συνηλικιωτών καί συγγενών του, οϊτινες καί κατόπιν τούτου ξυρί
ζονται κατά σειράν, προηγουμένου αυτών τού παραγάμβρου.

Τού ξυρίσματος έ'πεται τό «άλλαγμα» ’ ) τού γαμβρού, μεθ’ ο τό 
«αξίωμα». Τό τελευταίον τούτο έ'θιμον τελείται ώς ακολούθως:

Εντός δισκοσχήμου χάλκινης τραπέζης «σιδεροσίνι» (τό αλλαχού 
σινί), χύνονται ρύζια καί κουφέτα, έπί τών οποίων οφείλει νά πατήση 
ό γαμβρός πρώτον μέ τό «δεξί ποδάρι» εϊτα οι παρευρισκόμενοι νέοι 
αΐρουσι διά τών χειρών τό «σιδεροσίνι», τό όποιον στηρίζεται κάτω
θεν έπί χονδράς σανίδος ίνα  μή λυγςί. Προς απαλλαγήν τού γαμβρού 
από τού καταναγκαστικού τούτου αιωρήματος, απαιτείται τάξιμον. 
Τούτο συνίσταται ή εις χρήματα, ριπτόμενα αμέσως υπό τού γαμ- 1
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1) Τό ντύσιμον.



βροΰ στο «σιδεροσίνι» η εις ύπόσχεσιν έτέρας, εκτός τής τοΰ γάμου 
διασκεδάσεως.

Επικρατεί ενταύθα ή πρόληψις, δτι διά μαγείας καθιστούν τον 
γαμβρόν ανίκανον προς εκτέλεσιν γών συζυγικών αυτοϋ καθηκόντων 
«δένουν do γαbρό». Προς αποτροπήν του κακού, δένουν περί την ό- 
σψυν αυτοϋ, επί τής σαρκός κλωστήν, λυομένην μετά την στέψιν, δι
ότι πιστεύεται, δτι ή μαγγανεία γίνεται κατ’ αυτήν.

Κατά την πρωίαν τής ιδίας ημέρας at εις τήν οίκίαν τής νύμφης 
προσκληθεΐσαι ψιληνάδες και συγγενικά κορίτσια αυτής, «στολίζουνε 
άή νΰφη» μέ τήν νυμφικήν στολήν καί τά απαραίτητα νυμφικόν πέ
πλον και «τραίς» (λεπτά χρυσά ελάσματα). Κατόπιν δέ ή νύμφη κά
θεται «στο καμάρι».

Κατά ?τήν ώραν τής προετοιμασίας διά τήν στέψιν αδονται τά 
ακόλουθα δίστιχα :

1) ’Άνοιξαν τά ουράνια και βγήκαν τρεις άγγέλοι 
Και δώσανε τήν άδεια δπ’ αγαπά νά παίρνη.

2) Διαμάντι είναι ό γαμπρός κ’ ή νΰφη καρυοφύλλι 
κι’ ό σΰάεκνος μαναγουδιά, π ’ άνοίγη dov ’Απρίλη.

3) Ζεμποϋλι είναι ό γαμπρός κ’ ή νΰφη μαντζουράνα 
καλά νά τις προσέχετε ή πεθερά κι’ ή μάνα.

4) Κατέβα, Παναγία μου, πέ do μονογενή σου,
στ’ αντρόγυνο που γένεται νά δώκης άήν εϋκή σου.

5) ’Άσπρο σταφΰλι ραζακί καί κόκκινο κεράσι, 
τ ’ αντρόγυνο που γένεται νά ζήση νά γεράση.

Μ ε τ ά  τ ή ν  σ τ έ ψ ι ν :

1) Σΰάεκνε, που στεφάνωσες κι’ άλλαξες τά στεφάνια, 
νά σ’ άξιάιση δ θεός νά δράμης καί στά λάδια.

2) Συάέκνισσα, πώς εδραμες κι’ άλλαξες τά στεφάνια, 
νά σ’ αξίωση δ θεός νά δράμης καί στά λάδια.

Κ α τ ά  τ ό  φ α γ η τ ό ν :
1) Μάλαμα τό τραπέζι σας, κι’ ασήμι τά τεψιά σας 

μόσκος καί τριαντάφυλλα είναι τά φαγητά σας.
2) Έμεις εδώ δεν ήρταμε νά φάμε καί νά πιούμε,

Μόνε σάς αγαπούσαμε κ’ ήρταμε νά σάς διοϋμε.

’Άλλοτε δ γαμβρός μετά τών προσκεκλημένων του διήρχετο εκ τής 
οικίας τοΰ συάέκνου (κουμπάρου), όπόθεν παραλαμβάνων αυτόν, με- 
τέβοανεν εις τήν οίκίαν τής νΰμφης, δπου ετελεΐτο ή στέψις περί τήν

f  K. Πώττσϊώαννίδου
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εσπέραν συνήθως. Κατά τους τελευταίους δμως χρόνους ό γαμβρός 
διερχόμενος και εκ τής οικίας τής νύμφης, παραλαμβάνει αυτήν καί 
μεταβαίνει, μετά την λειτουργίαν τής Κυριακής, εις την εκκλησίαν, 
δπου τελείται το μυστήριον. Καί τότε λέγουν: «Βγήκε νυφοστόλι».

Κατά την ώραν τοΰ «στεφανοφιλήματος», όταν μήτηρ χήρα, ή 
συγγενής πενθούσα, προσέλθη νά στεφανοφιλήση, θέτει επί τής κεφα
λής λευκόν κάλυμα.

Μετά την στέτβιν απέρχονται δλοι εις τήν οικίαν τοΰ γαμβρού ή 
τής νύμφης, δπου προσφέρονται εις τούς νεόνυμφους, παρά των οι
κείων, δοχεΐον ύάλινον (κεσές), πλήρες γλυκού μετά γαλέτας, ήτις, 
φαίνεται, αντικατέστησε τον άλλοτε διδόμενον άρτον.

Καθ’ δλην την από τής οικίας μέχρι τής εκκλησίας καί έκεΐθεν 
πάλιν εις τήν οικίαν μετάβασίν των ρίπτονται επ’ αυτών, από των πα
ραθύρων των επί των οδών οικιών, ρύζια και κουφέτα, άκατάπαυστο1 
δέ πυροβολισμοί συνανεμιγνύοντο άλλοτε μετά τών μουσικών οργά
νων ών συνηθέστερα ήσαν τα «βιολιά» καί ή «λυούρα», συνοδευόμενα 
μέ τά απαραίτητο!, «τάσια».

Τάς τιμητικωτέρας εν τη οίκίφ θέσεις καταλαμβάνουσιν οι «σύάε- 
κνοι», μετά τών προσκεκλημένων αυτών.

Μετά τήν στέψιν, ήτις επί Τουρκοκρατίας ετελεΐτο συνήθως |ν 
ταΐς οίκίαις, διά στεφάνουν εκ κλιματσίδας, περιβεβλημένης, χρωματι
στού χάρτου, κεκομμένου εις λεπτάς λωρίδας, «αξιώνουν», επί τών 
χειρών, τον σύντεκνον οί άνδρες, τήν συντέκνισσαν αί γυναίκες καί 
τον παράγαμβρον τά παλληκάρια τού γαμβρού, άπαιτούντες παρ’ αυ
τών χρήματα, ή άρκούμενοι εις ύπόσχεσιν μιας διασκεδάσεως.

Έ ν τω μεταξύ τούτου άπεχωρίζόντο πάλιν οί νεόνυμφοι, ό μέν 
γαμβρός, μεταβαίνων εις Ιδιαίτερον δοομάτιον μετά τών άνδρών, ή δέ 
νύμφη εις τό ίδικόν της μετά τών γυναικών. Πολλάκις δέ οί προσκε
κλημένοι τού γαμβρού μετέβατνον εις τήν οικίαν αυτού, μετά τού σύν
τεκνου, δπου έ'τρωγον καί έπέστρεφον πάλιν διά τό «τεσλίμι».

’Ενώπιον άμφοτέρων τών νεόνυμφων έκαιον αί λαμπάδες τού 
'Υμεναίου, έμπεπιγμέναι εντός τών ώρισμένων καί αύγοπερεχημένων 
άρτων (έκ τών οποίων άρτον τρουγουν οί νεόνυμφοι κατά την μετά 
τον γάμον των εβδομάδα). ’Από καιρού δέ εις καιρόν δ παράγαμβρος» 
μεταβαίνων τρις από τό διυμάτιον τού γαμβρού, μέ τήν λαμπάδα αυ
τού άνά χεϊρας, εις τό νυμφικόν, «μετρά τις λαμπάδες» (παραβάλλει 
τό ύψος τώ»ν δυο λαμπάδων), επιστρέφουν καί πάλιν αυτήν εις τά ίδια. 
Θεωρείται δέ αίσιον, δταν τ̂ ό ύψος αυτών είναι ίσον.

«Ή  εβδομάδα τού γαμπρού κ’ ή Κεργιακή τής νύφης», λέγουσι
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μέχρι σήμερον διά συμβαίνουσαν μεταβολήν καιρού κατά την εβδομάδα 
πού «στήθκε» ή «χαρά». Και ολόκληρος μεν ή έβδομάς είναι άφιερο)- 
μένη εις τον γαμβρόν, τού οποίου ό φυσικός χαρακτήρ δήλος γίνεται 
έκ τής έπικρατούσης κατά την εβδομάδα του βαρομετρικής πιέσεως, 
ή δέ Κυριακή είναι τής νύμφης.

Μετά τό μεσονύκτιον τής Κυριακής εγίνετο τό «τεσλίμι». Παρε- 
λάμβανε δηλ. ό σύντεκνος τον γαμβρόν εκ τού δωματίου του καί τον 
έκάθιζε πλησίον τής νύμφης, συνηθροίζοντο δέ τότε άπαντες οί προ
σκεκλημένοι έν τφ νυμφικω δωματίφ, δπου εδιασκέδαζον δλοι όμοΰ, 
καταλαμβάνοντες οι άνδρες συνήθως τήν έξοδον, ΐνα μή τις ευκόλως 
εξέλθη προς άναχώρησιν μέχρι τής πρωίας συνήθως, δτε έχορεύετο ό 
τελευταίος χορός «δ συμπεθεριάτικος», δστις καί ήτο σύνθημα ούτως 
είπεΐν τής άναχωρήσειυς.

Κατά τήν ώραν τού »τεσλιμιού» παρετίθεντο οί καλλίτεροι «με
ζέδες» καί διενέμοντο εντός πινακίων τά φρούτα καί γλυκίσματα.

Συνήθη άσματα ήσαν τά δημώδη 1) καί οί χοροί ήσαν «Καλαμα
τιανός», «Κουμπανιώτικος», «Ζερβός», «Βουβός» (άνευ μουσικής καί 
ασμάτων), «Βατά^ιπος», «Χασάπικος» καί «Καρσιλαμάς».

Οί τρεις τελευταίοι χοροί εχορεύοντο μόνον υπό άνδρών. Κατά δέ 
τούς τελευταίους χρόνους εϊσήχθησαν οί Βουλγαρικοί καί Ευρω
παϊκοί.

’Άσματα χορευτικά ήσαν:

«Κάτω στοΰ Βάλτου τά χωριά...»
«Κάτου στήν Ά γιά Μαρίνα καί στήν Παναγιά...»
«Κάτου στο γιαλό, κάτου στο περιγιάλι...»
«Φέτο τό καλοκαιράκι...»
«Μηλίτσα πούεισαι στο γρεμό...»
«Άπό ξένο τόπο κι’ από μακρυνό.. »
«Πιάστε, κορίτσια, στο χορό...»
«Σαράντα μέρες μελετώ νά πάγω στο Πνεματικό...».

Σημ.: Τά κείμενα των Πανελληνίων τούτων χορευτικών ασμάτων 
παραλείπω, ώς πολλάκις καί πολλαχού δημοσιευθέντα.

1) Τά δημοτικά ςίσματα τής Σωζοπόλεως έδημοσίευσα άλλοτε είς Λαογρα- 
φικόν δελτίον (Τ. Α'. σελ. 585—650) καί είς χωριστόν τεύχος καί άλίγα είς τά 
«Θρακικά» (Τ. Β'. σελ. 151—158).
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Ό σύρων τον χορόν λέγεται «πρόγοδος», διά δέ τον τελευταΐον 
του χοροϋ λέγουν: «Μαζώνει τά χουλιάρια».

Ό  πρόγοδος εν τη ακμή τοΰ χοροΰ, σείων διά της δεξιάς μανδύ- 
λιον, εκφωνεί τό παρά τοΐς Βυζαντινούς συνηθέστατον επιφώνημα 
«5Ές-ς-ς !* (Πορφυρογέννητος) και «άς φέξη».

ΓΙίνοντες δέ κατά την σύγκρουσιν των ποτηρίιον («τόκα»), εκφω
νούν δλυι εν χορώ : «Εβίβα τοΰ γαbρoΰ, έβιβά-ά-ά-ά...!», «Εβίβα τής 
νύφης, εβίβά-ά-ά...», ή και «εβίβα τοΰ νέου άνάρόγυνου, εβίβα-ά-ά...». 
«Εβίβα τοΰ σύάεκνου, εβίβά-ά-ά...!».

Τά παλληκάρια έξηκολούθουν την διασκέδασιν επί ήμερονύκτια, 
μεταβαίνοντα από οικίας εις οικίαν καί από τούτων εις την των νεο- 
νύμφων οΐτινες επί ολόκληρον εβδομάδα έδέχοντο επισκέψεις, τής 
μέν νύμφης ύποχρεουμένης δπως ίδιοχείρως προσφέρει γλυκό καί καφέ, 
τοΰ δέ γαμβροΰ δπως προσφέρη «τό πιοτό κπί τοίς μεζέδες», πίνη καί 
συνδιασκεδάζη μετά των επισκεπτών.

*0 γαμβρός εξέρχεται τής οικίας μόλις την Τετάρτην τό απόγευμα 
καί, συνοδευόμενος υπό τοΰ παραγάμβρου. επισκέπτεται κατά πρώ
τον τον σύντεκνον καί έπειτα μερικούς συγγενείς, επιστρέφων εις την 
οικίαν προ τής δΰσεως τοΰ ήλιου.

Κατά την εκ τής αγοράς διέλευσίν του, προμηθευόμενος διάφορα 
γλυκίσματα, μετά τών απαραιτήτων γαλέτας καί ολίγου άλατος, ·θέτει 
αυτά εντός λευκοΰ μανδυλίου «πατίστα» καί τά προσφέρει εις την 
ύποδεχομένην αυτόν εις την οικίαν νεόνυμφων.

Την Παρασκευήν γίνονται νέοι μπακλαβάδες στοΰ γαμβροΰ, τεμά
χια τών οποίων διανέμονται εις ,τάς οικίας τών συγγενών, ολόκληρον 
δέ «σιδεροσίνι.» τοιούτου άποστέλλεται εις τον σύντεκνον, συνοδευ.ο- 
μενον άλλοτε μέ «μποχτσαλίκι», τό όποιον άντεκατεστάθη νΰν δι’ ερ
γόχειρων οικιακής χρήσεως. Τό «μποχτσαλίκι» άπετελεΐτο από ύποκά- 
μισον εκ μετάξης («μπρουντζοΰκι») ή λινομέταξον («χιλαλί»), από εσω- 
παντάλονον, από «βρακοζούνα» κεντητήν, από πετσέταν, εντός «τσε
βρέδων» (μποχτσάδων), καλλιτεχνικότατα έπεξηργασμένων διά μετά, 
ξης μέ «τρέμουσες» (χρυσές καί χριοματιστές διαφορόσχημες πούλιες) 
καί μέ «τριντίρι» (χρυσά λεπτά έλικοειδώς συνεστραμμένα σύρματα). 
Τέλειον, άποστελλόμενον εις άνδρα, περιελάμβανε, μετά τών ανω
τέρω, καί «καπνοσακκούλαν» κεντημένην ή εκ μετάξης χρωματιστής 
καί «ώρολογομπούγγι», επίσης έκ μετάξης, καλλιτεχνικώτατα καί τού
του έπεξηργασμένου.

Τοιαΰτα άπεστέλλοντο καί εις τούς πλησιεστέρους συγγενείς τοΰ
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γαμβρού, εις δέ τούς εκ πλαγίου μόνον μεταξωτόν μανδΰλι μέ τεμάχια 
μπακλαβά.

Ή  πρώτη μετά τον γάμον Κυριακή ήτο αφιερωμένη διά την «άν- 
τίχαρα». Κατ’ αυτήν άμφότεροι οί νεόνυμφοι μετά πολλών προσκε
κλημένων και τή συνοδεία μουσικών όργάνιυν, μετέβαινον εϊς τήν πα
τρικήν οικίαν τού γαμβρού ή τής νύμφης, ένθα συνεχίζετο μέχρι 
πρω'ίας ή διασκέδασις τής παρελθούσης έβδομάδος καί έτίθετο ούτως 
είπεΐν πέρας εις τάς παννυχίους διασκεδάσεις, ΐνα πολλάκις συνεχι- 
σθώσιν αύται, από τής ιδίας ακόμη εσπέρας, εις τούς γάμους άλλου 
τίνος συγγενούς ή φίλου.

Ή  νεόνυμφος διά πρώτην φοράν έκκλησιαζομένη (συνήθως κατά 
τήν δευτέραν μετά τον γάμον Κυριακήν) οφείλει νά έπισκεφθή κατά 
πρώτον τήν «συντέκνισσάν» της καί «μιά λεχούσα», διά νά πάρη «γεν
νητούρια» Χ), έπειτα δέ επισκέπτεται καί άλλους συγγενείς καί φ ί
λους, οί οποίοι προσφέρουν εϊς αυτήν κουφέτα καί γλυκίσματα.

Σπανκύτατα τελείται γάμος εν μηνί Μαΐφ. Οί Σωζοπολιται, χω
ρίς νά γνωρίζουν τον λόγον, θεωρούν άπάσας τάς ήμέρας τού μηνός 
τούτου αποφράδας, καθώς καί δλας τάς Τρίτας τού ενιαυτού. Ουδέ
ποτε ημέραν Τρίτην κάμουν έναρξιν ραψίματος δικτύων ύπόχης (τα- 
λιανιού), ή επιχειρούν σπουδαίαν εργασίαν.

Συνηθεστέρα εποχή τής τελέσε<υς γάμων είναι ή από τής εορτής 
των Θεοφανείων μέχρι τής Κυριακής τής Άπόκρεω.

Θάνατος.

Ούχί προ πολύ άπομεμακρυσμένης άφ’ ημών εποχής ό αιφνίδιος 
θάνατος, ή ό θάνατος λεχοΰς, έθεωρεΐτο προερχόμενος εκ κακοποιού 
τίνος πνεύματος, από «ώρα κακιά», από «νυχτοπερπάτημα».

Τον πνέοντα τά λοίσθια στρέφουν προς άνατολάς, άποφεύγοντες 
τούς μεγαλοφοόνους κλαυθμούς «ξεφωνητά», ΐνα  μή «άγγελοκόψουν» 
τον ψυχορραγούντα, καί άναρτώσιν άνωθεν τής κεφαλής αυτού επί 
τού τοίχου λευκήν πετσέταν (προσόψι). "Αμα «ξεψυχήση» πλύνουν τό 
λείψανον δι’ οίνου λευκού καί άναρτώσιν από τού τραχήλου άφικνου- 
μένην μέχρι τών ποδών αυτού λευκήν άμεταχείριστον οθόνην «άνα- 
βόλι», εΐτα ενδύουσιν αυτό διά καινουργών έσωρρούχων καί τής γαμ- 1

1) Κουφέτα καί διάφορα φρούτα, προσφερόμενα εις τούς έπισκεπτομένους 
τήν λεχώ.
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βρίκιας ή νυμφικής στολής καί, καλΰπτουσι μέ to «σάβανο» τιθέμενου 
εντός τοϋ κόλπου αϋτυϋ μανδυλίου μετ’ άργυροϋ νομίσματος.

Τεμάχιον εκ τοϋ σαβανοϋφάσματος άναρτώσιν άνωθεν τής κλί- 
μακος τής οικίας.

Ουδέποτε έγκαταλείπετπι ό νεκρός μόνος εν τφ δωματίφ, προφυ- 
λάττεται δέ υπό των παρευρισκομένων μήπως καμμία γάτα «πορπη- 
δήξη» αυτόν, διότι, θεωρείται μέγα αμάρτημα.

Ό πταρμός παρακαθημένου τφ νεκρφ θεωρείται κακός οιωνός 
διά τον πταρνιζόμενον, προς αποτροπήν δέ τοϋ κακοΰ ρίπτουσιν επί 
τοϋ λειψάνου τεμάχιον υφάσματος έκ των ενδυμάτων τοϋ πταρνιζο- 
μένου.

Μακάριος νεκρός θεωρείται ό άποθνήσκων από τής Μεγάλης Πα
ρασκευής μέχρι τής Άναλήψεως, οτε είναι «ανοιχτά τά ουράνια».

Ουδέποτε επιτρέπεται τό άνοιγμα τάφου ή ή ταφή μετά «τό ήλι.ο- 
βασίλεμμα». Επομένως ό προς τό εσπέρας άποθνήσκων παραμένει εν 
τή οικία καθ’δλην τήν ντίκτα, «τον κάνουν παραμονή», εϊ,ς τήν οποίαν 
μεταβαινουσι πολλοί συγγενείς καί φίλοι. ’Άγνωστον άν ήτο έν χρήσει 
ποτέ τό έ'θιμον των μοιρολογιών* νϋν οϋδέν ίχνος αϋτοϋ διατηρείται·

Ή  κηδεία γίνεται (ως καί άνωτέρα) άναφέρεται) απαραιτήτους προ 
τής δϋσεως τοϋ ήλιου, καθ’ όλην δέ τήν διαδρομήν αυτής από τής οι
κίας μέχρι τής εκκλησίας καί εκεί δεν μέχρι τοϋ νεκροταφείου, ρίπτεται 
εκ των παραθϋρονν όλιον των επί τής όδοϋ οικιών, ολίγον ϋδωρ, μέ τήν 
έπίκλησιν : «θεός σχωρέστονα».

Έ ν τφ νεκροταφείφ διενέμετο άλλοτε «μακαριά» έκ τής βραστής 
εξ ϋδατος όρύζης, μέ κόκκινη σταφίδα, νϋν δέ ταϋτην αντικατέστησαν 
τά κόλλυβα.

’Έθος υπάρχει οί συνοδεΰσαντες τον νεκρόν μέχρι τοϋ νεκροτα
φείου όπως ρίπτωσιν επί τοΰ τάφου τρις διά τής δεξιάς χειρός χώμα, 
έπιφωνοϋντες : «θεός σχωρέστονα».

Έ πί τοϋ τάφου, έστραμμένου προς άνατολάς, στήνεται προς τό 
μέρος τής κεφαλής ξύλινος ή πέτρινος σταυρός, ή καί σιδηροϋς μετά 
τής επιγραφής τών αρχικών γραμμάτων τοΰ ονοματεπωνύμου τοϋ θα- 
νόντος καί τής ημερομηνίας τής θανής. Επίσης ετίθεντο καί ένιπίγρα- 
φοι πλάκες, έκ τών οποίων μερικαί σώζονται εις έν έκ τών έγκαταλει- 
λειμμένων νεκροταφείων τής πόλεως. Έξ αυτών άντίγραψον μιας μαρ
μάρινης πλακός επιγραφής, τής χαρακτηριστικωτέρας, παραθέτομεν εν
ταύθα :
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»Θ. A.

»Ένθάδει κεΐται, τέθαπται σεβάσμιός τις γέρων 
» Θεοδόσιος Άνδρεάδης, ών άξιος επαίνων 
»Δι’ άρετάς, πλοΰτ’ εύχρηστα καί εΰπροσηγορίαν 
»φιλοπατρίδ:> αισθήματα, άκραν φιλοστοργίαν.
»Βιώσας βίον έ'ντιμον καί διά τοϋτο μνεία 
»Έ ν Σωζουπόλει γεννηθείς, άρχαί ’Απολλωνία 
»Τό χίλι έπτακόσι έννενήκοντα εννέα 
»Τό σκήνος έγκατέλειπε, παραδοθέν τή γέα 
»Τό χίλι όκτακόσι δγδοηκοστφ καί πέμπτω 
»’Ιουνίου δέ μηνός Τετάρτη».

’Άλλοτε εχώνετο συνήθως ξΰλινον έκ δρυός σήμα, εις σχήμα σταυ
ρού, άνωθεν τής κεραίας τοΰ οποίου εσχημαχιζετο εκ τοΰ Ιδιου ξΰλου 
σχήμα κυκλοειδές, άνωθεν τοΰ όποιου, εάν μέν ό νεκρός ήτο άνήρ, 
εξείχε τεμάχιον εκ τοΰ ίδιου ξΰλου, εάν δέ ήτο γυνή δεν υπήρχε τό τε- 
λευταΐον τοϋτο σημεΐον.

Καί τοϋτο, διά νά διαφέρουν οί τάφοι άνδρών καί γυναικών.
’Επί τής κεφαλής των σταυρών τούτων έσκαλίζοντο ή έσχηματί- 

ζοντο μέ ψιλά καρφιά τά άρχικά γράμματα τοΰ ονοματεπωνύμου τοΰ 
θανόντος καί ή ημερομηνία τής θανής.

Κάτωθεν δέ τής κεραία;: τοΰ σταυροΰ προσεκολλάτο μικρόν ξΰλι- 
νον έρμάριον διά κανδήλι, τό όποιον ήσαν υποχρεωμένοι οί συγγενείς 
τοΰ νεκροΰ νά άνάπτουν εκάστην εσπέραν, χΰνοντες καί ΰδωρ επί 
τοΰ τάφου επί 40 ημέρας.

Αί γυναίκες, αί συνοδεΰσασαι την κηδείαν, έπιστρέφουσαι έκ τοΰ 
νεκροταφείου εις την οικίαν τοΰ άποβιώσαντος, νίπτονται διά τοΰ παρά 
την θΰραν αυτής έν δοχείω ΰδατος, σκουπίζονται διά τοΰ επί τοΰτου 
χειρομάκτρου καί, άνερχόμεναι λαμβάνουσι λουκοΰμι καί καφέ «γιά τό 
συχώριο».

Τά ενδύματα, μέ τά όποια «ξεψύχησε» ό άποθανών πλΰνονται καί 
επί τρεις κατά σειράν ημέρας θυμιατίζονται, τιθέμενα έν τφ μέσφ 
τοΰ δωματίου, όπου έξέπνευσεν οΰτος, εις τάς 4 δέ άκρας τών ενδυμά
των τοΰτων χύνεται επί τοΰ πατώματος, έν σχήματι σταυροΰ, ΰδωρ έκ 
μικρού δοχείου, από δέ τό περίσσευμα πίνουσιν οί οικείοι, γιά παρηγο
ριά. ("Υδωρ τής λήθης).

Την 3ην, 9ην καί 20ήν από τοΰ θανάτου ημέραν έτελοΰντο τά 
«Τρίμερα», «Εννιάμερα» καί «Είκοσι». Κατά ταΰτα προσεκαλοΰντο ο̂  
συγγενείς καί φίλοι «στο κουλλίκι», όπου διενέμετο αΰτοΐς κουλλίκι



Λαογραφικά Σωζοπόλεως 283

και κόλλυβα. Την 40ήν έτελεΐτο εν τώ ναφ τό Τεσσαρακονθήμερον 
μ νημόσυνον-’Αρχιερατικόν συνήθως, είτε καί Συλλειτουργόν και διε- 
νέμετο εις τάς οικίας κουλλίκι καί κολλυβόζωμος. Τον 3ον, 6ον καί 
9ον μήνα διενέμετο μόνον κουλλίκι καί «στο χρόνο» έτελεΐτο μνημόσυ- 
νον καί διενέμετο καί πάλιν κουλλίκι καί κολλυβόζωμος.

Μέχρι τής 40ής ημέρας έβγαζαν καθ’ έκάστην «τραπέζι» έκ φα
γητών συνήθως θερμών, καθ' άπαντα δέ τά Σάββατα ολοκλήρου τοΰ 
ένιαυτοΰ. Έκ τούτων διατηρούνται σήμερον μόνον τό «Εννιάμερα», 
τά «Σαράντα» καί ό «Χρόνος», τά δέ κουλλίκια καί δ κολυβόζωμος άν- 
τικατεστάθησαν από κόλλυβα καί προσφορές μέ λοκοϋμι. Τραπέζι βγά
ζουν μόνον κατά Σάββατον μέχρι τών «Σαράντα».

Είς την οικίαν επί τεσσαράκοντα ημέρας δέν καρφώνουν, διότι π ι
στεύουν, δτι καρφώνεται ή ψυχή, ήτις επί 40 ημέρας περιφέρεται εν τή 
οικία.

Έπί εν δέ ολόκληρον έτος δέν στήνουσιν είς τήν οικίαν αργα
λειόν, διότι πιστεύουν, δτι είναι μεγάλη αμαρτία.

Έ πί εν επίσης έτος οί οικείοι τοΰ άποβιοόσαντος δέν λούονται, ούτε 
κάμουν μπουγάδα Σάββατον, διότι, «τις σαπουνιές πού θά χύσουνε θά 
τις πιή ό πεθαμένος καί είναι μεγάλη άμαρτίγια».

Αί γυναίκες, αί όποϊαι πλΰνουν καί αλλάζουν τόν νεκρόν, επί έν 
έτος δέν κάμουν «μπογιά», διότι πιστεύουν, δτι εάν «βουτήσουνε τά 
χέρια τους κόφτει ή μπογιά καί δέ βάφεται τό ρούχο».

Ή  ανακομιδή τών λειψάνα)ν γίνεται τό 7ον έτος.

Π A Ρ Ο I Μ I A I
ΕΠΙΧΩΡΙΑΖΟΥΣΑΙ ΕΝ ΣΩΖΟΠΟΛΕΙ ΤΗΣ Β. Α. ΘΡΑΚΗΣ *

* Αβουλος νους διπλός κόπος.
ΙΙρός τούς εξ απερισκεψίας επιχειροϋντας πράξίν τινα καί κατανα- 

λίσκοντας περισσότερον χρόνον, ή καί περισσότερα έξοδα. 
αδειανός δουλειά δεν είχε, λνοναε κ ’ εδενε τις κότες.
Περί εκείνων, οίτινες μή έχοντας άλλην, εργασίαν, ένασχολοΰνται 

είς ανωφελή τοιαύτην.



284 f  K. Παπαϊωαννίδου

αόονλος δουλειά δεν είχε, λυεΐ και δένει τά βρακιά dov.
Καθώς καί ή ανωτέρω.
άδρεφός άδρεφδ δε άόνε τρέφει, μά άλίς τονα που δε dov έ'χει. 
'Ότι καλόν είναι νά έ'χη τις αδελφόν, έστω καί νά μή εχη παρ’ 

αυτού ωφέλειαν.
άάΐς νά βάφουμε φρύδια, έβγάλαμε μάτια.
Έπί των, αντί ώφελείας, προξενησάντων βλάβην. 
άάις κέρδος κέρατα.
'Όταν αντί νά κερδίσωμεν ζημιοΰμεθα.
αάρας μου με κάν εικόνα κι τιάρας μου με κάνει χώμα.
'Ότι έκ τον άνδρός έξαρτάΐαι ή ύπόληψις ή ή περιφρόνησις τήζ 

γυναικός. '
άης Βασίλης ερκεται από άη Καισαρεία,
Προς τούς λέγοντας προς ημάς πασίγνωστα πράγματα 
άϋ'ρωπιάς με μυρίζει.
(Ύπόκειται μύθος, καθ’ δν δράκος έπανελθών εις τό ενδιαίτημά 

του, ήσθάνθη οσμήν άΐ'θρώπου, άποκρυβέντος εν αύτφ καί τότε είπε 
τ5 ανωτέρω). Λέγεται έπί τη εΐσόδφ εις φιλικήν, ή εις >,δικήν μας οι
κίαν, όπου οσφραινόμεθα εύχάριστον οσμήν νεομαγειρευθέντος εδω
δίμου

ακάλεστος άουγουντζης, όλόσωστος γάδαρος 1).
(<1ουγονντζής=ό παρευρισκόμενος εις γάμον). Λέγεται έπί αύτο- 

κλίτων εις διασκέδασιν γάμου.
ακριβός ϋαρρε ΐ κερδαίνει, χάνει-τα καί δε da  νοιώΰει 1 2). 
(άκριβός=φιλάργυρος). Περί εκείνων, οΐτινες έκ φιλαργυρίφς ά- 

γοράζοντες εύθηνόν πράγμα, έσται καί κατωτέρας ποιότητος, αναγκά
ζονται γρήγορα νά τό αντικαταστήσουν.

άκριβός στα πίτερα καί φτηνός στο λάδι.
Περί των φειδωλών εις τά μικρά καί άσωτων εις τά μεγάλα. 
ακριβού μπουγγί σε χαροκόπου χέρια.
(Χαροκόπος=ό σπαταλών εις τάς διασκεδάσεις). Έπί τή σπατάλη 

κληρονομιάς, προελθοιισης έκ τού θανάτου φιλάργυρου συγγενούς. 
άκουγε, γρηά, καί γροίκα καί σακκουλομάζωνε. 
(σακκουλομάζωνε=μάζωνε, σύλλεγε τά σακκούλια). Προς τούς δι’ 

υπαινιγμών άποδιωκομένους εκ τίνος θέσεως.

1) Πρβλ. Παροιμία» Πολίτου, τ. Β' σελ. 866-7,
2) Αυτόθι, σελ. 420.
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ακούεις τά τραγούδια μου και λες δεν εχω π ίκρα , μά ’γώ 'χω μέσα 
στη καρδιά ενα μαχα ίρ ι δίπλα.

Προς τούς θεωρούντος ήμας ώς ευτυχείς, ένφ συμβαίνει τό εναν
τίον.

αλϊς πε dov  3Αλί] πον δε φορεϊ βρακί.
Άπάντησις προς τούς αδίκως μεμτ|πμοιρούντας διά την τύχην των. 
άλίς-τονα πον άόνε τύχη κούτονρο πουκάμισο και δεν εχει νά τό 

μακραίνη.
(κούτουρο—κοντό). Περί των πτωχών στερούμενων προστάτου. 
άλίς-τονα πον λείπει πε do  γάμο dov.
“Οτι όπως είναι απαραίτητος ή παρουσία των μελλονύμφων εις 

τον γάμον των, τοιουτοτρόπως απαραίτητος είναι καί ή προσωπική 
μας επίβλεψις εις εργασίας, έκτελουμένας διά λογαριασμόν μας υπό ξέ
νων, άλλως ζημιούμεΦα.

άλλαξε ό Πακαλιός κι εβαλε τά ρονχά τον άλλοιώς !). 
(Πακαλιός=ΙΙασχαλιός, υποκοριστικόν τού ΙΙασχάλτ^. "Οταν άν- 

τικαθιστώμεν την ενδυμασίαν μ,ας πάλιν μέ τετριμμένα ενδύματα. 
άλλ’ η λάτρη τον ηλίον κι* άλλη η λάτρη της αυγής.
Περί μεγίστης διαφοράς μεταξύ άνθρώπω·' ή πραγμάτων. 
άλλο δρόμο πάω ’γώ κ ί  άλλο η φοράδα μον (φορβάς).
Έ πί ασυμφωνία δύο συνεταίρων.
άλλος ψυχομαχεί κι άλλος κανλομαχεί (πυροΰται).
"Οτι άλλοι πενθούσι καί άλλοι κατά τον αυτόν χρόνοι’ ίκανο- 

ποιούσι τάς ορέξεις των.
άλλοι χτυπούνε τό άαβονλι κ ι ’ άλλοι μαζώνουνε άη μπάρσα. 
(πάρσα=πουρμπουάρ). Λέγεται, όταν άλλοι έργάζωνται και άλλοι 

ωφελούνται.
άλλοι μικροφρονοΰνε κ ι* άλλοι μεγαλοφρονοννε.
Λέγεται εις τούς γονείς μικρών άτακτων καί ανόητων τέκνων ώς 

παρηγοριά.
άλλον ονειρος κά άλλον τό τλάμμα J).
"Οταν κάτι άπ’ αλλού ή εις άλλον έλπίζομεν νά συμβή καί απ’ αλ

λού ή ε’ις έτερον συμβαίνει. 
άλλοννον παπά  βαγγέλιο.
(άλλουνού = αλλού). "Οταν, έκτος τών γνωστών μας ατυχιών, μαν- 

θάνωμεν καί νετοτέραν.

1) Αυτόθι, σ. 5U8.
2) Αΰτ. σ. 588.
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αλλοίμονο στ3 αλείμματα, κρίμα στοίς παοτρονμάδες. 
Έλεεινολογία προς ανικάνους, 
άλογάριαστος μουσαφίρης, ζάλη σπιτιού.
"Οταν μιας επισκεφθή, κατόπιν ώρισμένων επισκεπτών, καί ετερος 

μιή αναμενόμενος.
άλογο κλάνει στο Καφφά κι άκούγεται στη Γιάφα.
(Καφφάς καί άλλως Θεοδοσία, πόλις προς την Ν. Α. παραλίαν 

τής Κριμαίας. Γιάφα. (Ίόππη)=παράλιος πόλις τής Παλαιστίνης). Λέ
γεται εις τούς δίδοντας άπάντησιν δλως άσχετον προς την προτα- 
θεΐσαν έρώτησιν.

ά μ 3 άκονσ Μάριο, και Γιάννη, βάνε χράρια στο τηγάνι, εξόν (εκτός) 
τον μπάρμπα-Γ ιάννη .

"Οτι κατά την εορτήν τής Θεοτόκου καί του °Αγ. Ίωάννου γίνε
ται κατάλυσις ιχθύων, ενφ κατά τήν 29 Αύγούστου, ή εορτή Ίω άν
νου τοϋ ’Αποκεφαλιστοΰ είναι νηστήσιμιος.

άνάϋεμα άην ευλογιά που μ ’ εκανε κουβάρι.
(κουβάρι=κουβαρίστρα σχήματος σφαιροειδούς. Έκ μεταφοράς, 

ό καθήμιενος «νεκούρκουτα»=(κλωκυδά κατά τον Ησύχιον, το καθή- 
σθαι επ’ άμφοτέρους τοϊς ποσί καί έπακουμιβάν τον πώγωνα επί των 
γονάτων). Λέγεται, δταν άδυνατοϋμιεν είτε έκ σωματικής ■ αδυναμίας, 
ε’ίτε έξ οικονομικής άνεχείας νά άντεπεξέλθωμιεν κατά τίνος. 

άν·ΰ·ρώπονς καί ζώα καί κτηνη σώσει Κύριος  ι ).
Λέγεται Ιπί αγροίκων καί αγαθών.
απ’ 3 Αϋηναις εις Λειβάδια, Θόδωρος καί πεντακόσια.
Άπάντησις επί τή έρωτήσει πόθεν έρχόμεθα. 'Η γνωστή άπάντη- 

σις τοϋ "Ελληνος ποιμένος.
απ’ αυτά που λες, κερά μου, χορτασμέν3 είν’ ή κοιλιά μου.
Λέγεται προς τους προσπαθούντας διά διαφόρων σαθρών έπιχει- 

ρημιάτο^ν νά μεταβάλλωσι τήν γνώμην μιας.
από δικό μου πόνεμα πονώ τοΐς πονεμένονς.
"Οτι ό παθών συμπονεΐ και λυπεΐται τους όμιοιοπαθήσαντας. 
άπάάρεντος σά μπαάρευτη δε μ πρέπει νά χορενη, μόνο αακκί στο 

νώμο άου αλεύρι νά γυρεύη.
"Οτι ό συζυγικός βίος εχει πολλάς υποχρεώσεις. 
άργιά-άργιά τό φίλημα νάχη καί νοστιμάδα. 1

1) 4ύτ· τόμ. Β' σελ. 279.
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Προς τούς συχνοεπισκεπτομένους μέρος τι, ή επαναλαμβάνοντας 
συχνάκις λέξεις ή φράσεις, λεχθείσας παρ ημών.

αρκούδα κακομούτσουνη πε τα πλατεία ποδάρια.
Λέγεται προς τάς άσχημους, η σωματώδεις καί αγροίκους γυ

ναίκας.
άρκοάα εβαλες οτδ όπ ίτ ι σου, φωτιά εβαλες.
"Οτι είναι επιζήμια ή επίσκεψίς πλουσίου εις πτωχικήν οικίαν, 

γρήγορα ή αργά θά διασυρθή ή ύπόληψις τής οικογένειας. 
άρρατα-ΰέματα, κομμάτια  πίττες.
Διά τούς όμιλούντας άσυναρτήτως καί άνευ σημασίας, 
άς πάει κ ι ' αυτό το φίλημα για τδ Χριστός Άνέστη.
Λέγεται, δταν συγχωρώμεν τό σφάλμα φίλου ή συγγενούς. 
ας γλέποννε κι άς περνούνε νά κάνουν ξομπλοπάνι. 
(ξόμπλι=κέντημα). Λέγεται χαιρεκάκως επί τή διαδόσει αξιόμεμ

πτου πράξεως.
άς με λείπη τό γ. . . . κι' άς φορώ τό καμηλαϋκι,
Ύπόκειται μύθος, καθ’ δν χήρα ερωτοτροπούσα προς ιερέα ελαβε 

την ανωτέρω άπάντησιν. Λέγεται, εις πρότασιν συμμετοχής εις αδικο
πραξίαν ή αίσχροπραξίαν, δταν άρνούμεθα νά συμμετάσχωμεν, άναλο- 
γιζόμενοι τάς συνέπειας.

άς με λένε αουρμπασίνα, κι' άς ψοφώ καί πε άη πείνα  Σουρ- 
μπασίνα=δσσυρμπασίνα=:σύζυγος τού οσούρμπαση=Διευθυντού τής 
είσπράξεως τής δεκάτης). Προς τούς προτιμώντας πρωτοκαθεδρίας 
καί τιμάς άνευ υλικής ώφελείας. 'Υπάρχει μύθος, καθ’ δν γυνή τις 
παρέπειθε τον σύζυγόν της ν ’ άναλάβη την εΐσπραξιν τής δεκάτης, 
έστω καί μέ ζημίαν του.

άσπρα μαύρα da ψοφήσουν καί τά κόκκινα θά σκάσουν. Λέγεται 
επί έπιζωοτίας προβάτων.

άσπρος πετεινός—μαύρος νοικοκύρης. Προτροπή προς σφαγήν τού 
άσπρου πετεινού τού τυχόν ευρισκομένου εν τή οίκίςι, διότι υπάρχει ή 
πρόλη\|πς, δτι επέρχεται θάνατος εν αυτή.

άσπροι παράδες για μαύρες μέρες. "Οτι πρέπει νά άποταμιεύωμεν 
χρήματα δι’ απροόπτους δυστυχίας.

αυτά δε άά πέρν η Τούρκισα η κρίση. Άπάντησις προς άστήρι- 
κτον δικαιολογίαν.

αυτό πού φορεϊ κι άλλα δέ ϋωρεϊ. Δι’ εκείνους πού δεν έχουν άλ
λο, εκτός μιας απλής ενδυμασίας.

άφκανε τά ήμερα καί κυνηγούνε τ' άγρια. Προς τούς έγκαταλεί-
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ποντας εΰκολον καί κερδοφόρον επάγγελμα καί επιδιδόμενους εις δύ- 
σκολον καί αβέβαιου κέρδους, ή καί έπιζήμιον

άφοε άό μύλο κι' ας βροε/α και τό νερό κ ι ’ άς τρέχ?], 
άφοε do  νειό κι' ας σ’ άγαπα και διάφορά ας μήν εχΐ). Τό είπε 

μήτηρ εις την θυγατέρα της, παραπονουμένην διά τάς έρωτοτροπίας 
του γείτονός της. Λέγεται δτι δεν μάς βλάπτουν αί πράξεις των άλλων 
καίτοι στρέφονται καθ’ ημών.

άφορμές, κερ’ άγαπώ-σε και έγόι κρνφοζονλώ-οε. Προς τους επι
δεικνύοντας προς ημάς φιλίαν καί οικειότητα, κρυφίως δέ επιδιώκοντας 
την ζημίαν μας.

ΠΑΡΟΙΜΙΩΔΕΙΣ ΦΡΑΖΕΙΣ
ΕΠΙΧΩΡΙΛΖΟΥΣΑΙ ΕΝ ΣΩΖΟΠΟΛΕΙ ΤΗΣ Β. Α. ΘΡΑΚΗΣ

1Αγαπά τά ξυνά. Περί των έκδοτων εις σαρκικάς ήδονάς.
άγαπα τά αύκα-μηλα. 'Ομοια τη ανωτέρω.
άάζες γκιούρικες. (Σημ. : άάζες=γαστροκνήμια, γκιοΰρικες=δυνα- 

τές). Λέγεται, όταν άδυνατώμεν νά έκτελέσωμεν σωματικήν τινα εργα
σίαν, ή προς αδυνάτους, καυχωμένους, δτι θά έκτελέσουν τοιαύτην.

— άάρα μ ’, άάρα μ *, ΰέλω ρούφα —
— Θά οε πάρ γυναίκα μ ' ρούχα.
— Τά τά κάν' εγώ τά^ροϋχα 

Σά μπεΰ·άνω χωρίς ρούφα ;
Ύπόκειται μύθος, καθ’ 8ν νεάνις συνειθισμένη εις τό πίνειν, ά

μα ύπανδρευθεΤ,σα έφανέρωσεν εις τον σύζυγον το ελάττωμά της μέ 
την λέξιν «ρούφα», την οποίαν μή άντιλαμβανόμενος, ή καί παρακού
ουν δ σύζυγος ύπέσχετο, δτι, θά τής άγοράση ρούχα. Καί τότε διημοί · 
φθη μεταξύ των ό ανωτέρω διάλογος. Λέγεται διά γυναίκας, έχούσας 
τό ελάττωμα τού πίνειν, προτιμοδσας αυτό αντί παντός άλλου.

άδειασέ μας άη γωνιά.
άλήΰε,α κι' άπ  άληϋεια α' εν α οακκι ρόβύΰια.
Άπάντησις εις έρώτησίν μας, εάν τά λεγάμενα παρά τίνος είναι 

ή καθαρά αλήθεια.
αλλού νά τά πουλάς αυτά.
ΓΙρός τούς αποπειρώμενους νά μάς έξαπατήσουν.



αμαρτωλών σωτηρία.
Λέγεται εκείνος πού άναγινώακει συνήθως συναξάρια αγίων ή 

ψυχιοφελή λεγάμενα βιβλία.
Άναψαν οί σκοϋτες dov.
(Σημ. σκούτες=κράσπεδα φορέματος). Λέγεται περί τίνος τρέχον

τος πολύ βιαστικά δι’ επείγουσαν ύπόθεσιν, σαν νά καίωνται οι σκοΰ- 
τες του καί ζητεί νερό νά τις σβΰση.

’Αναλόγως και 6 λόγος.
Έπ'ι καταλλήλφ καί αναλόγιο απαντήσει. 
ανϋονν οί άκρανιές Χ).
Φράσις, λεγομένη προς τούς όμιλοϋντας περί μυστικής τίνος ΰπο- 

θέσεως ενώπιον υπόπτων προσώπων, σημαίνουσα, ότι τά πρόσωπα 
ταΰτα εννοούν τά λεγόμενα. 

από δημαρχος-κλητηρας.
ΙΙερί εκείνων, οϊτινες κατέχοντες ανώτερα αξιώματα, εξέπεσαν καί 

κατέφυγαν εις ποταπόν βιοποριστικόν επάγγελμα. 
αρα γίνει και μη  γένη.
Δι5 άπαρέσκουσαν εις ημάς πραξιν, μέλλουσαν νά γείνη ά'νευ τής 

συναινέσεώς μας.
αρον-αρον=χ  αχαίως.
Παραδ. : Αυτή ή δουλειά γένικε ά'ρον ά'ρον. 
άσπρου διάφορο.
άσπρο=1]3 τού παρά. Δέν έχω άσπρου διάφορο. 
αχ, καλέ νενε, πόνος μέ κρατεί ’Αχ, καλέ νενέ, μ * έ'κανες και γέ

λασα.
(νενέ=μήτηρ). Ύπόκειται μύθος, καθ’ όν θυγάτηρ παραπονου- 

μένη εις την μητέρα της, ότι έχει στομαχόπονον, ήρωτήθη παρ’ αυτής 
μήπως έχει έρωτα. Καί τότε ή κόρη γελάσασα είπε τον δεύτερον στίχον. 
Λέγεται προς νεάνιδας εύχαριστουμένας ν’ ακούσουν, ότι θ ’ άρραβω- 
νισθούν. 1
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1) Αύτ. τομ. Β ' σελ. 308.
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A
Ά/?ατ£άρω===ύπερβαίνω, υπερθεματίζω. Άβατζάρησε στο ίκάντο 

=(πλειοδοσία).
άβονκάτος  (ό) ^δικηγόρος. Γ έν’κε άβουκάτος καί νεκατώνεται σέ 

ουλές τις δουλειές.
άβάντζο (τό)= ύπερτέρησις, ΰπερθεμάτισις. Βγήκ* άβάντζο. Δε 

φτάνει πού έκανε άή ζημιά μόνε βγαίνει καί άβάντζο.
άβουλος (ό)=άπερίσκεπτος. ’Άβουλος νους διπλός κόπος (παροιμ.). 
αβράκωτος (ό), ό μή φορών βρακί, πανταλόνι, περισκελίδα. Α 

βράκωτος καλόγερος (λέγεται είς τά μή φοροΰντα πανταλόνι παιδιά), 
Τί βγήκες όξω αβράκωτο, κόσεψε—(τρίξε) μέσα νά σέ βάλουνε τό βρα
κί σου.

*Άγάντα, προτρεπτικόν= άγωνίζου. Άγάντα νά βγάλουμε άή 
βάρκα στη στεργιά. Ά γάντα νά σηκώσουμε τό σεάούκι (μπαούλο).

άγαντάρω=ντίθμένω, κρατώ θέσιν αντιπάλου καί αγωνίζομαι. Δεν 
άγαντάρω πιά.

άγάηη  1) φιλία. Γέν’ κε αγάπη. ’Ήάασι μαλωμένες (δυσαρεστη- 
μένες) κι5 αγαπήθηκαν. 2) Ερωμένη, Είδα &ήν αγάπη μου.

άγγάϋ ι  (τό) =άκανθα.. Ούτε τ ’ άγγάθ’ είναι καλό, ούτε τό καλαγ- 
γάθι (=ψευδάνθραξ παροιμ.).

άγγανός (ό)=φυτόν μονοετές ακανθώδες, αλλαχού γαϊδουράγγαθο, 
Τ’ αμπέλι μου είναι γιομάτο άγγανούς.

αγγείο (τό)=σκωραμίς, άλλως—τσουκάλι, δοχείο νυχτικό καί τζιτζί. 
Φέρε τ ’ αγγείο μέσα νά κατουρήσω. Μεταφορικούς ή λέξις εν χρήσει 
επί ανθρώπου αισχρού καί διεστραμμένου. Κείνος είναι έν* αγγείο καί 
μισό. Σκάσε, ρέ άγγειό, πού χωρατεΰτις (όμιλεΤς) καί σΰ !

άγγελοκόφχω=ταρά«σω διά κλαυθμών τον ψυχορραγούντα. Dov 1

1) Των παροιμιών καί τοΰ γλωσσάριου μόνον τού Α γράμματος εΰρέΌη 
τό χειρόγραφον.
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άγγελόκοψανε καί δεν ξεψυχά. Dov άγγελόκοψανε dov άνθρωπο πέ 
τα κλαϊτά (=κλάματα) άους.

άγγόνι (τό)=έ'γγονος καί έγγόνι. Ό  βιος σά μπάη ώς τά παιδιά, δέ 
φτάνει ώς τ’ άγγόνια. ΓΙαπά παιδί διαβόλου άγγόνι.

άγγώνα= άΥκών. «Διές πά’στήν άγγώνα μιου...» ( ’Επί άρνήσει) 
Χτύπησα άήν αγκώνα μου καί φαρμιακώθηκα=(έπόνεσα πολύ). 

άγγωνας (ό)=άμιβων. Νέβ’κε πα’ στον άγγωνα νά βάλη λόγο. 
άγελάρης (ό)=βοσκός αγελάδων καί βοών (ΙΙοΰ τά πας, κερά, τά 

βώδια κι’ άγελάρης δέ άά θέλει) (παροι.μ.).
άγερικό (τό) Ή  αιφνίδια ώρα τών αρχαίων. «Ό  γάρ πατήρ έκ τί

νος ώρας αιφνίδιου αδύνατος Κχει» (Πλατ. Άξί,οχ. σ. 364), ξωτικό 
δαιμόνιο, κακιά ώρα, καθ’ ήν παθαίνει τις ασυνήθη ασθένειαν. 
Έ παθ ’ άγερικό. εή δεν είναι άλλη αρρώστια, είναι άγερικό.

άγιάρι (τό), μέτρον χωρητικότητας, συνήθως κάλαθος, διά του 
οποίου μετρούν τούς νωπούς τσίρους. Σήμερα πήραμε ’πό Ικατό άγιά- 
ρια τσίρους καθανείς (καθένας).

άγιασμα  (τό)=ύδωρ τού αγιασμού. Πήγα στην έκκλησιά ταχυά- 
ταχυά (λίαν πρωΐ) καί πήρα μιέγ’ άγιασμα.

άγίάσμα  (τό)—πηγή ιερά. Πήγαμε στ’ άγιάσμια καί νυφτήκαμε. 
άγιοτικά  (τά)=άνθη τού επιταφίου ή στεφάνων αγίων εικόνων, Τά 

φυλάττουν στά σπίτια καί μ’ αυτά καπνίζουν τά βασκαμένα παιδιά. 
Μαρή ματΐασμένο=(βασκαμένο) είναι τό παιδί, ά σέ δώκω καμπόσα 
άγιοτικά νά τό καπνίσης ;

άγος (ό)=ύδραγωγός, άβαθής χάνδαξ, αυλάκι. 
άγρΐεύομαι=φο^ονμαΛ,, Άγριεύουμιαι ολομόναχη μεσ’ το σπίτι. 
άγριόκατος (ό)=αιλουρος. ’Έχει κάτι μάτια, σά άού άγριόκατου. 
άγριοσυκιά (ή)=ερινεός. Πήγαμε κ’ εκατσαμε ’πό κά’ πέ μιάν ά- 

γριοσυκιά.
αγριοτριανταφυλλιά  (ή), άλλως κοκκολιά καί οι καρποί κοκκόλοι 

Τά άνθη άγριοτριαντάφυλλα καί ρόδα.
αγύριστος (ό)=1) τόπος έξ ου δεν επιστρέφει τις, ιδίως ό 'Άδης. 

Πήγε στύν αγύριστο. Νά πάγης στον αγύριστο ! (κατάρα). 2) παχύς. 
Γέν’ κε αγύριστος πέ τά πάχυτα. 3) Πράγμα, τό όποιον δεν έπιστρέ- 
φεται δανεικό κ ι’ αγύριστο.

αδούλευτος. 1) Ό μή καταπονήσας τό σόδμα του κατά τήν νεότη
τά του. ’Αδούλευτος άνθρωπος. 2) Ό ακαλλιέργητος αγρός. Τό χω
ράφι μου φέτο πόμειν’ αδούλευτο. 3) Τό ακατέργαστο άντικειμενον· 
Αύτύ τό μάρμαρο ειν ’ αδούλευτο.
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άδρέφινος (ό)=δελφίν, Τό νεογνόν λέγεται τελεφίνι, ίσως έκ τοΰ 
δελφίν. Κά’ στο ’γιαλό, μεσ’ τις πετροκαυκάλες=(βράχους) σφίχτηκ’ έ
νας άδρέφινος κι3 ένα τελεψίνι.

αδερφός — ή—αδελφός—ή. ’Έχω ’κόμα εν’ άδρεηώ καί μιαν α- 
δρεφή.

άάαμαμάν  αρχή του τουρκικού άσματος «αμανέ». 'Όσο νά πή 
άάαμαμάν» ξημέρωσε.

αάεάε =  βιάζου. "Αάεάε, σήκω νά πάμε ! 
δάερα  (τά)= έντερα. Νά βρομήσουνε τ’ άάερά άου (κατάρα). 
άάέτι (τό)=συνήθεια, έκ τοΰ τουρκ. άάέτ =  έθιμον. Γέρασε καί τ ’ 

άάέτι άου δέ d’ άφηκε. ’Εμείς στη μπατρίδα μας έχουμε τέτοιο άάέτι 
αάζα  (ή)=γαστροκνήμιον. «Ά ντα  ή άντζα» (Εΰσταθ. εις Ίλιάδα. 

Ψ. 1326). ’Άάζες γκιούρικες = (δυνατές).
οά/£απα=άραγε, εκ τοΰ τουρ. άτζεμπα. ’Άάζαπα πήγε ! 
άάζελες (ό)=άνάγκη. Κάθου δώ ποϋ κάθεσαι’ δέ είναι άάζελές νά 

πάγης.
άάζ ιαμης  (ό)=άρχάριος, πρωτόπειρος. Δέ άώκανε καλό, γιατί είναι 

άάζιαμής.
αάίμαχος  (ό)=ενάντιος, έμπόδιον πρόσκομμα, έναντιότης, άντηρίς 

Κείνος ειν ’ αάίμαχος στη δουλειά μου. Γιά νά μη ντραβιέται τό κα ΐ
κι, έχει άάίμαχο. ’Έβαλα άάίμαχο, γιά νά μή γκρεμήση τό ντουβάρι. 

άά ίμ ι (τό)= βήμα (Λ. Τ,). Νά μή γκάνης άάίμι ! (=μή κινηθής!) 
άΐ/ιττατώ=έπΐμένω, προσπαθώ έπιμόνως. Ά άιπατεϊ νά κάνει άή 

δουλειά άου, δπως θέλει.
άάροχωρίστρα (ή)=διαβολευς. Αυτή είναι παληά άάροχωρίστρα. 
άζίκι (τό)=προμήθεια τροφίμων δι’ έν έτος, έκ τοΰ τουρκ. άζίκ =  

εφόδιον.
ά'&άναχο νερό (τό)* απαντάται συχνά εις τά ελλην. παραμύθια καί 

τό φυλάττει συνήθως «δράκος», δπα)ς άλλοτε τό χρυσοΰν δέρας’ τουρκ. 
«Σεμσέμ-σουγιοΰ», τό όποιον λαμβάνεται ευκόλως έκ τής κρήνης Σεμ- 
σέμ τής Μέκας, έκ τής οποίας προμηθεύονται καί τό μοσχάλευμα, έχον 
θεραπευτικός ιδιότητας, κατά τάς δοξασίας των Τούρκων. Τον είπε νά 
πά ’νά άόνε φέρη τ’ αθάνατο νερό, που τό φύλαγε ένας δράκος.

άΌιβολοτόπι (τό) =μέρος θαλάσσης, καθαρόν από βραχώδη σκα- 
λώματα, κατάλληλον διά ρίψιμον άθιβόλου.

άΰυρόστομος -η= δ  μή κρατών μυστικά. Μή άόνε λέτε μυστικό, 
γιατί είναι αθυρόστομος.

α'&ωρο—α.νεν ζωηρού χρώματος. Αυτό τό ροΰχο (=ΰφασμα) 8ivaL 
δλως διόλου άθωρο.
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άΐζοχί (τό)=έμπόρευμα εκ πυρίτιδος. Βάλε στο κουμποΰρι (=εΐδος 
όπλου) άίζοτι.

άϊλάκης  (δ)= άεργος, εκ τοΰ τουρκ. άϊλάκ. Γυρνά δ άϊλάκης χρό
νος ήμερα χωρ'ις δουλειά.

άκάμωτος, η, ο,=ό μή ποιηθείς. ’Άφαάο (=μή ύφανθέν) κΓ άκά- 
μωτο στο κοάάρι (=κοντός, επί τοΰ οποίου κρεμάζαυν διάφορα αντι
κείμενα) κρέμεται. (Αΐνιγ.).

ακλουϋο  (τό)=όμφάλΐος χώρος. Έκ μεταφοράς λέγεται καί 6 συ
νεχώς παρακολουθών τινα. Γεν* κε άκλουθο τής μάννας του.

ακοίμητο  καάήλι(τό)=άενάως τροφοδοτουμένη από ελαιον κανδήλα 
ΐνα  μ ή σβύση. Πολλαί τάζουν νά διατηροΰν ακοίμητο καάήλι ενώπιον 
τοΰ εικονοστασίου τής οικίας των. Παναγίτσα μου, γιάνε (θεράπευσον) 
τό παιδί μου νά σέ τάξω ακοίμητο καάήλι.

άκόνί (τό) 1) λίθος, επί τοΰ όποιου ακονίζονται κοπτερά εργαλεία. 
Φέρε τό άκόνι ν ’ ακονίσω τό μαχαίρι ! 2) Είδος νοσήματος τοΰ λαι
μού. Νά βγάλη τ’ άκόνι τ ’ αγιάτρευτο καί νά μή μπιλογηθή (=άπαν- 
τήση) (κατάρα).

άκρα  τοΰ εοίχου (τά) = τά  κατά την νύκτα υπό τό φώς λαμπτήρος 
εμφανιζόμενα επί τοΰ τοίχου παιγνιώδη σχήματα, προερχόμενα έκ τής 
σκιάς των κινούμενων χειρών. ’Ελάτε νά παίξουμε άκρά τοΰ τοίχου. 
’Εγώ τώρα θά κάνω μια γάτα καί σύ νά κάνης ενα πουλί.

άκρανένιος  -α -ο=ό εκ δένδρου κραναίας.Ό δάσκαλος μ’ έδειρε πέ 
μιάν άκρανένια βίτσα (=βέργα).

άκράνης (ό) =  συνηλικιώτης. Εμείς πέ τ’ αΰτόνα εϊμεστε άκρά- 
νηδες.

άκρανιά  (ή) =  δένδρον ή κραναία καί καρπός άκράνια. Κεΐ κοάά 
στ’ αμπέλι μας έχει μιάν άκρανιά, φορτωμένη άκράνια,

άκρέντζος (ό) καί άκροΰτσικος, η, ο. Χαϊδευτικόν, τρελούτσικος, 
παλαβοΰτσικος. Προπάτιε, μπρε άκρέντζε, καί μην άκοΰεις κείνονα (ε
κείνον). Είναι κομμάτι (ολίγον) άκροΰτσικος.

άκριβοθώρετος η, ο, έκ τοΰ άκριβοθεώρητος, ό σπανίους θεώμε- 
νος. Λέγεται εις φίλους, παΰσαντας νά μάς έπισκέπτωνται, Γένκες 
άκριβοθώρετος.

ακριβός -η -ο 1) ό πωλών ακριβά. Αυτός ό μπακάλης είναι άκρι- 
βός. 2) ό φιλάργυρος. ’Ακριβός θαρρεί κερδαίνει, χάνει τα καί δέ da 
νοιώθει (παροιμ.). 3) ό πολυαγαπημένος. Ακριβός φίλος. ’Ακριβό μου 
παιδί !

άκρός -ή, -ό, =τρελλός, παλαβός. Αυτός ε ιν ’ άκρός. Τί άκρη που 
είμαι καί κάθουμαι ’δώ !
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άκρούμια  (τα)’ ασθένεια των βρεφών. ’Έχει άκροΰμι,α τό παιδί. 
ά κ ’ σα=ήκουσα. ’Ά κ ’ σα κι5 άλλο ! Δεν όίχ’ αες τί. οέ είπα , 
άλαβέρα (ή)=σχοίνινον εξάρτημα τοϋ ταλιανίου. Κρεμάστηκε πά’ 

στην άλαβέρα.
άλάΙ·-μαλά«=γενικώς. Καλή μέρα σας άλάϊ-μαλάΐ. Ούλοι τέτοιοι 

είναι, άλάΐ-μαλάϊ.
αλαμάνα  (ή)=λέμβος ίδιάζοντος σχήματος, κωπήλατος δι’ αλιείαν, 

ιδίως παλαμίδων, εις ανοικτόν πέλαγος.
άλαμάνατζης  (δ)=δ άλιεύων με αλαμάναν. 5Ηρχ’ ένας αλαμάνα" 

τζης καί μέ είπε πού οί αλαμάνες μας έχουνε πολλά ψάρια σήμερα. 
άλαοι (τό)=άλας. Φέρε κομμάτι άλασι.
άλααόνι (τό)=γλυκάνίσον, έχ τοϋ τουρκ. άνασόν.Ή ραχή έχει λίγο 

άλασόνι.
άλετροπόδι (τό)=άστερισμός τοϋ 'Ωρίωνος. 
ά2ις=άλλοίμονον. Ά λίς σέ μένα.
άλλαζομειο ιδ ιάζω—αλλοιονται τά χαρακτηριστικά τοϋ προσώπου

μου.
άλλαξομειο ίδ ιαομα  (τό)* ή άλλοίωσις των χαρακτηριστικών τοϋ 

προσώπου. Σά άόνε είδε, άλλαξομεισίδιασε.
άλμπάντης  (δ)=πεταλ(οτής εκ τοΰ Τουρκ. ναμπέντ. Πήγε τ’ ά'λογο 

στον άλμπάντη νά τό καλυβοόση (—πεταλοόση).
άμελες (δ)=μίσ{Ηος εργάτης οικοδομής, (Λ.Τ.) ’Έχω δύο άμελέδες 

πού βοθοϋνε (βοηθού vj τούς μαστόρους (κτίστας).
αμερικάνικο  (τό)=είδος βαμβακερού υπόλευκου υφάσματος, ώς 

προελθόν έξ ’Αμερικής, τό κάμποτ. Πήρε τρία μέτρα άμερικάνικ.
άμια  (ή) = ή θεία έκ πατρός ή μητρός. Ρήνε φώναξε ή άμια άης 

καί διάβηκε (=άνεχώρησε).
άμμονδα  (ή)=άμμος. Γιόμσανε τά παπούτσια μου άμμουδα. 
αμνός (ο)=τό κουβούκλιον τοΰ επιταφίου. Περνά δ αμνός. 
άμπανόζ ι (τό)=έβενος έκ τού Τουρκ. άμπανόζι. 
αμπούλα  (ή)= φιάλη έκ τοϋ Αατιν. "Έφερα μιάν αμπούλα κρασί. 
ανάγκη (ή) 1) Ή  κυρίως σημασία. ’Έχω ανάγκη πέ παράδες. 2) 

τό άποχωρητήριον. Λέγεται καί απόπατος, χρεία, αναγκαίο καί χαλές. 
Ή  ανάγκη μυρίζει (βρωμά).

άναμα  (τό) = σχοίνινον εξάρτημα ταλιανοϋ. Δέσε τ ’ άναμα. 
άνεγονλα (ή)=άναγοτ)λου άνακάτωμα τοϋ στομάχου’ καί ρήμα νε- 

γουλιάζω=έχω προδιάθεσιν δι’ εμετόν.
άνεμαλίδα  (ή)=δάμαλις. Ή ρ τ ’ή αγελάδα μαζί πέ άήν άνεμαλίδα.
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άνεμίζω  =κακολογώ, υβρίζω τινά. Καλά dov άνέμισα. 
άνεμόκωλος και άνεμόχολος (ό)=άνεμοστρόβιλος. Γένκ’ ένας άνε- 

μόκωλος φοβερός.
άνοιγάρι (τό)=στραβοκλεΐδι, σιδηρυϋν κυρτόν έργαλεΐον. δι’οΰ συ- 

ρουσιν δι’ οπής όπισθεν τής θύρας τον ξΰλινον μοχλόν. Πάρε τ’ άνοι
γάρι κι" άνοιξε άή πόρτα.

άνοιγοαφάλί (τό)=τό άνοιγοκλείσιμον των σκελών κατά τό κολυμ- 
βημα. Δεν έμαθε ’κόμα άνοιγοσφάλι

άνοιχτόκαρδος (ό) 1) άνθρωπος πρόσχαρος. Ό  φίλος μου ειν ’ ά- 
νοιχτόκαρδος. 2) τόπος αναπεπταμένος. Κάθομαι σέ μέρος άνοιχτό- 
καρδο.

άξεινο και πονξεινο—φράσις λεγομένη μέ θυμόν εις τους εκφρά
ζοντας απορία διά του ά ! "Α ! —"Άξεινο καί πουξεινο !

άξνοτα  (τά)=τά έ'χοντα άξεστον τό τρίχωμα τσαρούχια. Φορεΐ ά
ξυστα.

άπαξις-=έξαφνα αΐφνιδίως.ϋόνε (=τόν) είδα άπαξις μπροστά μου. 
άπαπα' την λέξιν μεταχειρίζονται αΐ μητέρες καί τροφοί, όταν θ έ

λουν νά είποΰν εις τά βρέφη των, οτι δεν έχει άλλο φαγητόν. "Άπαπα 
άλλο παιδί μου.

απίδ ια  (τά) 1) τά αχλάδια. 'Έφαγα πολλά απίδια. 2) οί χαλαροδε- 
μένοι τσίροι οί έκπίπτοντες από την παάοΰρα (=σχοινιά, σεηριζόμενα 
επί πασσάλων), επί των οποίων κρεμώνται οί τσίροι προς ξήρανσιν 
Ηύρα πολλά απίδια ’πό κά’ πέ άή μπαάοΰρα.

άπλοχερεί£ω=προσφέρω τι διά των ιδίων μου χειρών, δα)ρώ. Μ’ 
άπλοχέρισε ένα λουλοϋδι.

απόδειξη  (ή)=χρεωστικόν γραμμάτιον. Κάνε απόδειξη νά σέ δώκω 
παράδες.

απολαβή  (ή) 1) οικονομική ωφέλεια. Δεν έχω καμμιάν απολαβή. 2) 
λαθραία καλλιέργεια μέρους αδέσποτου άγροϋ προς οίκειοποίησιν. *Έ- 
καν’ απολαβή σ" ένα χωράφι.

αποχή  (ή)= εποχή. Κείν’ άήν αποχή ήμαν’ άρρωστος. 
άπραχτος  -η -ο. 1) άνάγωγος. Τί κάθεσαι καί συνερίζεις αυτό άόν 

άπραχτο. 2) ό μή φέρων αποτέλεσμα εις αποστολήν τινα. Γ'υρσε ά
πραχτος.

άραά/£ω=έρευνώ, παρατηρώ ή νά ευρώ κάτι. Τόσην ώρα άραάίζω 
καί δέ μπορώ νά τόβρω.

άρά£ω=στήνω ταλιάνι, ίχθυοτροφεΐον, ίχθυοσκοπεΐον(εκ μεταφο
ράς από του άράζθ)=άγγυροβολώ). Ή  πόχη (=ταλιάνι) μας άραξε.

αραξοβόλι (τό)=ώρισμένον μέρος εν τή θαλάσση διά τό άραγμα
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τοΰ ταλιανίου. Τό καράβι φουάάρησε (=ήγγυροβόλησε) πά’ στ’ άρσξο- 
βόλι τής πόχης.

αργαλειό (τό)=ύφαντικόν έργαλεΐον, τό άλλαχοΰ «άάί» λεγόμενον, 
ϋΰλιξε τό μπαμπάκι (=νήμα) στ’ αργαλειό καί τώβαζε στο λάκο.

άργιάνι (τό)—γιαούρτι αραιωμέ νο μέ νερό. Έγώ ά βάλω νερό στο 
γάλα 1) μου κ ι’ ά τό κάν’ άργιάνι.

άργ ιώ = άργώ, βραδύνω, άλλα άόριστος άργησα. Άργιώ νά τό κά
νω. ’Άργησε νανέρτη.

άρέντι=άπέναντι. Τό καΐκι φουάάρησε άρέντι στο νησί. 
άρ>/ά=άραιώς. Τά κλήματα ε ΐν ’ άρηά.
αρκάς  (ό) 1) κράσπεδον ίματίου. Ξυλώθκ’ άρκάς τής γούνας μας. 

2) ύποστήριξις, ύπεράσπισις υπό τίνος ίσχυροΰ. ’Έχ’ άρκά ό φίλος κα 
δέ φοβάται.

άρκοάας  (ό)=πλουσιος καί ρήμα άρκοάαίνω =πλουτίζω. Μη dove 
συνερίζεις αΰτόνα, αυτός ε ΐν ’ άρκοάας. Δέ θ ’ άρκοάαίνουμε καί ’μεϊς 
καμμιά φορά !

άρκοάικό  (τό)=σπίτι. 'Ορίστε στ’ άρκοάικό μου. 
άρκονδογιόβανος (ό)=άγροΐκθς καί βάναυσος άνήρ. IΙέ τέτοι’ άρ- 

κουδογιόβανο κάθεσαι καί χορατεΰεις (=όμιλεΙς) ;
αρμάδα  (ή)=στόλος. Κά5 στο λιμάνι ήρτ’ ή άρμάδα. 
αρματώνω==προμηθεΰω διά τό ταλιάνι άπαντα τά χρειώδη μετά 

τοΰ προσωπικού. Πύ δευτέρας θά χιρίσουμε ν ’ αρματώνουμε άή μπόχη 
μας.

άρματωσιά  (ή)=άπαντα τά εξαρτήματα ενός ταλιανιοϋ. 
αρμός (ο)=ρυμός άμάξης. ’Έσπασ’ αρμός τ’ αμαξιού μου. 
άρμοση  (ή)=ό διά τής ευχής τοΰ ίερέως άρραβών. ’Έ καν’ άρρα- 

βώνα πέ άρμοση.
άρμύρα  (ή)=ή ίδιότης τοΰ άλμυροΰ. Τό τυρί δέ άρώγεται πέ άήν 

αρμύρα.
άρμνρες (οί)—γή άγονος. Τις αρμυρές τις άφηκα όξω πέ τό χω

ράφι.
άρνί'&ια (τά)=εν γένει όρνιθες κσί πετεινοί. Λάλησανε τ’ άρνήθια 

κ ’ υστέρα διάβηκαμε. πέ άή διασκέδαση. Γεννήσανε σήμερα τ’ άρνί- 
θ ια  μας ;

άρπάγι (τό)=;άλιευτικόν έργαλεΐον εκ κυρτοΰ μετά μακράς λαβής

1) Ένταΰθα to γιαούρτι λέγεται γάλα ξυνό και χάριν συντομίας μόνον 
«γάλα».



ξύλου μετά δικτΰου. ’Αλλαχού κιεπτσές, απόχη. ΙΙήρ’ τάρπάγι νά πάη 
σ’καρίδες (=γαρίδες).

άρπαγια  (ή)=τό περιεχόμενον ενός άρπαγιοΰ. Πήραμ’ πό μια άρ- 
παγιά (=σκόμβροι).

άρπαγία  (ή)=άδικία, σφετερισμός. Ό  συγχωρεμένος έκανε πολ
λές άρπαγίες.

άρτος (ό)=1) τεμάχια άρτου, διανεμόμενα υπό τοϋ ίερέως εις τό 
εκκλησίασμα μετά την άπόλυσιν τοΰ εσπερινού επισήμων εορτών, καθ’ 
άς υπάρχουν άρτοκλασίαι. Πήγα στην εκκλησία καί μ’εδωκανε άρτο.— 
Τέτοια μέρα, ξημεροόνει αΰρι καί νά μ ή μιπάρης άρτο ’πόψα. 2) άρτοι, 
οί προσφερόμενοι εις την εκκλησίαν κατά την απονομήν ή καί ανήμε
ρα εορτής τίνος, υπέρ υγείας τοΰ προσφέροντος, φέροντος συνήθως τό 
όνομα τοΰ εορταζόμενου 'Αγίου ή υπό πανηγυριζουσης συντεχνίας καί 
είναι πέντε φέροντες σφραγίδα. Τώχω ταμένο νά στέρνω κάθε χρόνο 
άρτους στήν έκκλησιά στη βίζιτα τοΰ άάροΰς μου.

άρτοννι (τό)=ρώθων. ΙΊρήστηκανε τ’ άρτοΰνια μου πέ άή καταρ
ροή ή πέ do κυναχομό — κυναχομός (εκ τοΰ κυναχά>θηκα=συναχώθηκα) 

άρτσόνουμαί=ύπερηφανεΰομαι, περνώ θάρρος. Μήν άρτσόνεσαι 
τόσο.

άρτύνονμα ι=κάμνω  έ'ναρζιν κρεωφαγίας. Δέν άρτΰνουμαι τώρα 
που νήστεψα κοάά (—άχεδόν) οΰλη άή σαρακοστή.

αρωρο (τό)=3ταν ό αλέκτωρ φωνάζει προ τής ώρας. Καί τοΰτο 
προμηνΰει μεταβολήν καιροΰ. Τ’ άρνίθι ε ιν ’ άρωρο, ά χαλάσ’ ό καιρός. 

άοένιο =  παραλλήλως. Ταξείδευαμ’ άσένιο.
ασκημα=  1) τά αισχρά. Λέγ’ άσκημα λόγια. 2) κακώς. Ό άρρω

στός μας σήμερα ε ιν3 άσκημα. 3) κακά. ’Άσκημα μανάάτα (=είδήσεις).
αστραπή  (ή) καί αστροπελέκι (τό)=ό κεραυνός. Νά σέ κάψ3 ή α

στραπή ! (κατάρα).—’Αστροπελέκι καί φωτιά νά πέση νά σέ κάψη ! 
(επίσης).

άτσιγκιυζης  (ό)=έξυπνος, άνοιχτομμάτης. (Λ. Τ.) Γιά νά κάνη 
κανείς δουλειά δωπέρα πρέπει νανεΐναι άτσιγκιόζης.

αύγοφάς  (ό)=νόσημα κόττας ένεκα τοΰ οποίου αυτή δέν γεννά. 
Ή  όρνιθα μιας έχ3 αΰγοφά καί δέ γεννά.

αΰρι=αΰριον. Αΰρ3 είναι Κυριακή. Γιά αΰρι, γιά μεθαΰρι νά πά- 
γης νά τό πάρης.

αΰτονάς=δεικτική αντωνυμία (αυτός νά) κατ’ αναγραμματισμόν. 
Νενέ δά, αΰτονάς μ’ έδειρε. Σημ. νενέ=μητέρα.

αφαάος, -η, -ο=ό μή ύφανθείς, Τό πανί μου πόμειν’ άφαάο. 
αφαλός (ό)=1) όμφαλός. Μέ πονεΐ ό αφαλός μου.— 2) τό άνω μέ- 
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ρος τοϋ εφαπλώματος. Αυτό τό ρούχο α τό καν’ αφαλό για ενα πά
πλωμα,

άφεγγίτης (δ)~φωταγωγός, διαύγιον, δ αλλαχού φεγγίτης. Νέβκα 
πά’ στον άφεγγίτη.

άφεντόψαρα  (τά)=ώιάφορα είδη ιχθύων, σπανίως άλιευόμενα εις 
τά ταλιάνια Σωζουπόλεως, ώς χελιδονόψαρα, λαβράκια, τοϋρνες, σπα- 
ριά, μερσίνια, τά δποϊα έστελναν οί άλιεις εις τούς ιδιοκτήτας (α φ εν 
τικά) των ταλιανίων. Σήμερα επιασανε κάμποσα άφεντόψαρα.

αφορμή  (ή)=1) αιτία. Ηϋρ’ αφορμή.— «Σκύψε, ψύλε, δάγκασε, 
νάβρ3 δ χάρος αφορμή», (ΙΊαροιμ.). 2) άφορμαίς—δήθεν. Ειπ’ άφορ- 
μαίς π5 α πάγη.— «’Αφορμαίς, κερά, αγαπώ σε καί εγώ κρυφοζουλώ 
σε». (Παροιμ.).

άφράτο=  1) τό λευκόν ώς άφρός. Τρώγει ψωμί άφράτο. Τά ρούχα 
μου γένκαν άσπρ’ άφράτα. 2) είδος μυλολίθου. ’Έσπασε τ’ άφράτο τοϋ 
μύλου.

άφταατο (τό)=φάρμακον δοκιμασμένον καί άλάνθαστον. Κάν’αύ- 
τό τό γιατρικό' είναι άφταστο γιά do μπόνο (=στομαχόπονο).

άφτριγια  (ή)=έξάρτυμα τής κανδύλας έκ φελού, επιπλέον τού 
ελαίου, προς τοποθέτησιν τού φυτ.λιοϋ, ’ίσως εκ τοϋ «άπτρα». Χάλα σ ’ 
ή άφτριγια τοϋ καθυλιοΰ μας.

άχταριές (δ)=μυρωδικά είδη. Ό άχτάρης εφερ3 άχταριέ. 
άχτός (δ)=άετός. ΙΙό πάν’ πέ τό σπίτι μας πέρασ’ ένας άχτός. 
αψηλός, -η, - ο —υψηλός και ρήμα  άψ^λώνω=:ύψηλώνω. Ά ψήλωσ’ 

ή θεατέρα (=θυγατέρα μου). Γένκ’ άψηλή ώς κείνα πάνω.
' άψολαλώ= όμ ιλώ μεγαλοφώνως. Μην άψολαλείς, γιατί κοιμοϋάαι 

μέ’ στη γκάμαρα.
αψύς, - ειά , -ύ=δξύς, δριμύς, τσουχτερός. «Τ’ άψύ τό ξεΐδι τ3 αγ

γείο άου χαρνφ». (Παροιμ.).
t ΚΩΝΣΤ. ΠΑΠΑΤΩΑΠΝΙΔΗΣ



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ! ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ

Έν συνεχεία των έν προηγουμένοις τόμοις τών «Θρακικών» δημοσιευθει- 
σών συμβολών εις την Θρ ικικήν βιβλιογραφίαν, δημοσιεύομεν τάς κατωτέρω 
συμπληρώσεις ώς καί όσα βιβλία καί άρθρα άφορώντα την Θράκην έδημοσι- 
εύθησαν κατά τό 1942 καί περιήλθον εις γνώσιν τής διευθύνσεως των «Θρακι
κών»· ώς εκ τής πολεμικής καταστάσεως δέν ήτο δυνατόν νά λάβωμεν γνώσιν 
τών έκτος τών ’Αθηνών δημοσιευθέντων.

Τό Θρακικόν Κέντρον παρακαλεΐ τούς δημοσιεύοντας ιδιαιτέρως έργα ή 
πραγματείας είς περιοδικά καί εφημερίδας άσχολουμενας περί τής Θράκης γε
νικώς ή μέ θέματα ενδιαφέροντα την Θράκην, όπως άποστέλλωσιν είς τά γρα
φεία αυτών έν άντίτυπον ή σημείωσιν ακριβή τού τίτλου τοΰ δημοσιεύματος 
όπως γίνη μνεία είς τάς βιβλιογραφικάς σημειοισεις τών προσεχών τόμοον τών 
«Θρακικών».

Επίσης παρακαλεΐ τούς έχοντας νά συμπληριόσωσιν ή διορθώσωσί τι νά 
γράψωσιν αύτφ σχετικώς.

“Οπου δέν άναφέρεται τόπος έκδόσεως εννοούνται αί Άθήναι.
* ‘Ο προτασσόμενος αστερίσκος εμφαίνει δτι ή σημείωσις έλήιρθη έξ άλ

λου βιβλίου.
— Ό οβελός εμφαίνει έπανάληψιν τοΰ έν τώ προηγούμενος σημειώματι 

ονόματος τοΰ συγγραφέως.
ΑΙ σημειώσεις καταχωροΰνται ύπ’ αΰξοντα αριθμόν 3064 έν συνεχείφ τών 

δημοσιευθέντων είς τον ΙΖ' τόμον, όπου άναφέρεται καί είς ποιους προηγουμέ* 
νους τόμους τών «Θρακικών» έδημοσιεύθησαν βιβλιογραφικοί συμβολαί.

1828—3064 A nd reossy  Com te A .F. Constantinople et le Bosphore de Thra
ce, pendant les annees 1812, 1813 et 1814 et pendant I’annee 1826. 
Paris in 8. XLIII, 525 p. Atlas de six planches et quatre paysages 
lithographies—Bibliographie (J. K .)1).

1871 —3065 H e u ie y  L. A. Mission archeologique de Macedoine. Paris, Fou- 
illes et recherches dans la Macedoine et dans les parties adjacentes 
de la ^Thrace, de la Thessalie, de 1’Ulyrie et l ’Epire en 1861 (J. K.). 

* 1876—3066 Ό έν Φιλιππουπόλει Σύλλογος τών φιλομαθών. Έκθεσις τών πε-

1) J .  Κ. =  J e a n  G. K ersopoulos. Contribution a la bibliographie de la 
Thrace. «Άρχεΐον τοΰ Θρακικοϋ Λαογραφικοΰ καί Γλωσσικού Θη
σαυρού» Τόμβς Η' 1941-1942 σελ. 125—134.
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^ραγγμένων κατά to πέμπτον από τής συστάσεως αΰτοΰ έτος άναγνω- 
σθ·έν υπό τού Γεν. Γραμματέως Βλ. Γ. Σκορδέλη Κων)πόλει.

* 1876—3067 N itsehe Konig Philipps Brief an die Athener und Hieronymos
von Kardia. Berlin.

1878—3068 Hasdeu B P. Ethnologie des vilayets d’Adrianople, de Monastir, 
de Salonique, Constatinople, in 8 (J. K.).

* 1881—3069 Διαμαντοττονλον B. Νεοφύτου Μητροπολίτου έργα χιναΚ]λις σελ.
με' 834 [Προτάσσεται ή δικών μετά βιογραφίας τοΰ άρχιερέως].

* 1884—3070 B ro stean u  Ρ. Die Rumanen in Maksdonien, Thrazien, Thes-
salien, Epirus und Griechenland «A us alien Welttheilen» φυλλ. 7. 

1887—3071 B iancon i F. Bulgarie et Roumelie orientale.Paris in 4 cartelJ.K.) 
1892—3072 Donner E. Gompte rendu d’ un voyage d’exploration dans les 

Thrace et la Macedoine. Bruxelles in 8. Extrait du «Recueil con- 
sulare Beige* (J.K.).

1901—3073 Foucart. P. Ees Atheuiens dans la Chersonese de Thrace au IV 
siecle.Paris. Extrait des «Meinoires de l ’Academie des inscriptions et 
Belles Lettres» XXXVIII, ITe partie, Paris (J. K.).

* 1905—3074 ’Επίσημοι ειδήσεις έξ Ηπείρου, Μακεδονίας και Θράκης «Ελληνι
σμός» Η' σελ. 710—716

* 1909—3075 Δημητρακόπονλος Τό Ζαγόριον, Σουψλίον, Θράκης.
1909—3076 Νίπό,νδρον. «Γρηγορεϊτε» πατριωτικόν ποίημα προς τά τέκνα τής 

Θράκης κατά των Σλαΰων [εκδοσις των έν ΆΦήναις Θρακικοΰ πα
τριωτικού Συλλόγου τοΰ οποίου φέρει την σφραγίδα] σελ. 78.

3077—’Έκκλησις κεντρικής επιτροπής τής Θρυοακής Άμόνης [άνευ χρονο
λογίας] είς 4ον φόλλον 1 σελ.

* 1910—3078 Στατιστική τοΰ Νομοϋ Ίωαννίνων, Μοναστηρίου, Θεσσαλονίκης
καί Άδριανουπόλεως «'Ελληνισμός» τομ. ΙΓ' σελ. 248—250.

* 19L2—·3079 Γ ο ΰ ν α ρ η ς  Κ. Σ. Σουλιώται έν Μακεδονία καί Θράκη «Μακεδονι
κόν * Ημερολόγιον» "Ετος Ε' σελ. 206—207.

1914— 3080 A lau z ie r  O apitain  de R ip e rt d ’ Andrianople, Thrace, Mace
doine Paris (J. K.).

3081 Cruautes Bulgares eu Macedoine Orientale et en Thrace(1912—l913)Athe- 
nes in 8, 319 Faits, rapports, documents, temoignages (J. K.).

1915— 3082 P en en n b run  A la in  de. Da campagne de Thrace. Paris (J. K.).
* 1916—3083 ’ Αστεριού ’An. Τά Έλληνοσλαυϊκά σύννορα Μακεδονία, Θράκη,

’Αλβανία. Σελ. 73.
1919—3084 B erl A lfred  Publiciste. La Thrace et Constantinople. Conference 

de M.., «La Grece devant le congres». Conferences de la Ligue Fran- 
caise pour la defense des droits de rHell0nisme. Paris σελ. 75—107.

3085 Djenoubi Trakiada bakki takimiyet kimiudir ? (Τουρκιστί. Είς ποιον
τό δικαίωμα τής κυριαρχίας είς τήν Νότιον Θράκην ;) (Τοΰ Τουρκι- 
κοΰ κομιτάτου διά τήν Θράκην) Κωνσταντινοΰπολις 1335 σελ. 84.

3086 M ills  J. Saxon, Μ. A- and M atthew  G. C h ru ssach i, B A. The
Question of Thrace Greeks,? Bulgars and Turks. London [Μετά πολ
λών χαρτών φύλλα 18] δρα καί α' βιβλιογραφ. 1919.

3087 Le caractere Bulgare de la Thrace Orientale. Sofia in 4, 19p. Faits, don-
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nees statistiques et temoignages de voyageurs et savants 6trangers 
exposes par le Haut Comite de la Thrace Orientale (J. K.)

1919— 3088 Ethronagraphie du Vilayet d*Adrianople. Imp de l ’etat. Sofia in 8 ,
3i p. Article publie en 1878 par le «Courier d Orient* journal en 
lanque fraucaise, paraissant a Constantinople (J.K.).

3089—Memoire des Legionnaires Bulgares de Macedoine et de Thrace, pre. 
sent6 par le Comite General des legions avec representants des gran- 
des Puissances de Γ Entente et des Etats Unis d'Amerique. Sofia 
in 8 p. ( J .  K.).

1920— 3090 C a ssa v etis  S.N. Lettre d’Amerique. Art dans la ‘ Revue des B al
kans» Paris in 8 p. I 4 8 —14q Question de la Thrace (J.K!.).

3091 J e a n  S· Thrace autonome. Manoeuvres bulgares Art. dans la «Revue
des Balkans T. X IV  (Mai) Paris p, I 4 1 -1 4 2  (J. K.)

3092 N iColopoulo;P- La mission Thrace cn Amerique. Art. dans le «Revme
des Balkans» Paris p. 182—134. (J. K.)

3093 O sm an R i f a a t .  Quide d’ Adrinople (1361—1919). Adrinople in 8 (J. K.).
3094 La Eulgarie et la Thrace. Art. dans la «Revue des Balkans» Paris p.

139—140, ( J .  K.).
3095 Lois sur l'import des Patentee (s. 1.) in 16, 19 p. Thrace occidentale 

Direction des finances. (J . K ).
3096 Loi sur l’impot Foncier (s. 1.), in 16, 20 p. Gouvernement de la

Thrace. Direction de finances. (J. K.).
1921— 3097 B a h tia r  G. Memoire sur Thrace (s. 1.) (J. K ).
1921— 3098 V a s o ff  θΐ M a rk o ff . La Thrace a la veille de la revision du

Traite de Sevres—Sofia, in 8 , 30 p. (I. K.).
3099 Pour la Thrace. Sofia, in 8 , 45 p. Discours prononces a line reunion pu- 

blique au Theatre National a Sofia le 16 Mai 1921 par MM L.
Miletich, A. Tchirkoff, Mileff, D. Mihalteclieff, Dr Vasoff et S, R o- 
mansky (J . K.),

3100 Refugies Bulgares de Thrace (s. 1.) in 4, p. Memoire du comite 
des refugies bulgares de Thrace a Philippopoli adresse a Mr de Pre
sident de la commission mixte d’emlgration Greco-Bulgare. (J. K ) 

3101 Emigration Bulgare —Sofia, in 4 , section IV , 24 p. —I Causes d’ 1’ 6 mi- 
gration des Bulgares hors de la Thrace a diffdreutes epoques — 2 
Geographic et stati3tique—3 Signification geographique de la Thrace 
du Sud-Ouest—4 Conclusion generate (J. K.).

3102 Les Luttes Politiques des Bulgares en Thrace—Sofia, in 4, 10 p. E f
forts pour la conquete des droits ecclesiastiques, spirituels, culturels
et nationaux durant les differentes epoques de sa renaissance (J. K.) 

3103 La Thrace a la veille de la revision dn Traite de Sevres—Sopfia, in 8 , 
29 p., 1 carte, Discours prononces a la reunion publique au cercle 
militaire de Sofia le 13 Fevr.. 1921, par MM Ivan Vasoff, le Gen. 
T. Markoff, St. Karadjoff et le Dr B. Vasoff (J . K.).

1922— 3104 H o n o rs  M au rice- En Orient. Les derniers evenements. La Thra
ce. Edit, du comity Duple'ix. Paris, in 8 , 12 p. ( J .  K.l 

3105 La Paix dans la Proche Orient et le Probleme de la Thrace — Sofia in 
8 , 41 p. carte.—Disconrs prononces a la r6 xiuion publique dans la



salle du Cercle Militaire de Sophia le 27 Dec. 1920 par MM L. Mile- 
tich, Vl. Mollof, A. Tzankoff, Gr. Vassillieff Depute et le prof. St. 
Romansky (J . K.),

1922—3106 Description de la Frontriere de borne a borne.—Sofia in 4, 190 p.
Trait0 de Neuilly du 27 Nov. 1919. Commission de delimitation de la 
frontiere greco-bulgare. (J. K.)

1929— 3107 Recensement Agricole de l ’Annee 1929. Publication du service sta-
tistique. Ministere de l’economie National. Athenes, fasc. No 764. 
Thrace Occidentale. (J. K.)

1930— 3108 B u ja c  Le C olonel. Les campagnes de l ’arme helienique (1918—
1922), avec une preface du general P. 1. Bordeau Paris in 8 , 347 p. 
Croquis et cartes Occupation de la Thrace(Octobre 1919—juillet 1920 
( J -  K . )

1931— 3109 C a llin u s  M. La situation economique de la Macedoine et de la
Thrace occidentale. Art. dans le «Bnlletin Commercial» (Belgium) 50. 
18 Avr. p. 1029—1035. (J. K.)

3110 L am ouclxe Leon. Les Bulgares en Macedoine, dans les Confins occi- 
dentaux et en Thrace. Paris, 6 6  p. (J. K.).

1933—B il l  R o i s s a r t E .d e  Rodosto «Gazette de Hongrie* Βουδαπέστης 18 
Νοεμβρίου.

1938—3112 M arie R . Der Thrakische Reiter—eine Heilgotheit «Revue intern 
et balk.» 3 σελ. 581—583.

1929—3113 H a rtm a n n  Hans W . La Turquie dans le sud est enropeen. Art.
dans «Les Balkans*. Athenes p. 121—136. I La Thrace turque. I I  
Les minorites turque. I l l  La colonisation de Thrace. Observations 
finales. (J. K.)

3114 Κ α ρ δ α μ ά τ η  Ί ω ά ν ν ο υ  Γ. 'Εορτασμός όγδοηκονταετηρίδος 1889— 1939. Πεν- 
τηκονταετηρίς 1889—1939. Πρωτοβουλία της Α. Έ . τοΰ υπουργού Κρα
τικής υγιεινής και άντιλήψεως Κου ’Αλεξάνδρου Κορυζή σελ. 258 (Με
τά πολλών εικόνων τοΰ έορτάζοντος).

— Όγδοηκονταετηρίς 1859 — 1939. Έθνικοκοινωνικαί προσπάθειαι 1878 
—1939. ΙΊεντηκονταετηρίδες ’Ανθελονοσιακού άγώνος 1889—1939 Χρυ
σοί γάμοι 1 8 8 8 —1939 σελ. 232.

1941— 3115 Π ο η ω φ  Δ. "Ελληνες οΐ Καρυάται, Σόφια σελ. 152 (Άπάντησις είς
την μελέτην τοΰ αειμνήστου Μυρτ. Άποστολίδου δημοσιευΰεϊσαν είς 
τον 13 τομ. τών Θρακικών).

1942— 3116 ’Α οτοστολ ίδη  Κ . Μ υρτ .  Ή  Ρωμαϊκή επαρχία (Provincia Romana)
Θράκη καί ή Μητρόπολη; Φιλιππουπόλεως «Θρακικά» τομ. 17 σελ. 
241—275.

3117— Ή  έν Στενιμάχφ διά τήν μνήμην τών ‘Αγίων Ταξιαρχών οκταήμερος 
νηστεία. Αύτ. σελ. 432—433.

3118— Καί αύθις περί τής τών Βικαρίων τής Θράκης Σολομύνος έπιταφίας 
επιγραφής «ΑΘ» Τόμ, Η ' είς 1—16 (καί άνάτυπον]

3119— Συμβολή είς τήν ιστορίαν τοΰ έν τή Βυρείφ Θράκη ελληνισμού Αύτ. 
σελ. 17—64 (καί ανάτυπα].

3120— Ρωμανία-Ζαγόρα καί τά τής Θράκης όρια επί τής Βυζαντιακής αυτο
κρατορίας. Αύτ. σελ. 65 — 81 (και ανάτυπα όμοΰ μέ τό κατωτέρω].

3121 —Ή  διά τών αιώνων εθνική φυσιογνωμία τής Θράκης Αύτ. οελ 82-122.

S02 βιβλιογραφικοί σημειώσεις
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1942—8122 *Α η ο α τ ο λ ί δ η  Φωτ. Γ· Θρακική γλωσσογραφία.’Από τή γλώσσα τής 
Τσαντώς (Συνέχεια) «Θρακικά» τομ. 17 σελ. 5 96.

1942—3123 Β α φ ε ί δ η  Ά ρ χ ιμ .  Ν ικ .  Τό «Σκυλοδόντι» καί ή «Παπά Πέτρα» τοϋ 
Διδυμοτείχου. «Θρακικά» τόμ. 17 σελ. 276 — 283.

3124— Συμβολή ε]ς τήν ιστορίαν τής Μονής Λαδιάς. Αύτ. σελ. 284—291.
3125— Λησταί Πομάκοι κατά τοϋ Διδυμοτείχου Αΰτ. σελ. 434.
3126— Ή  Πανώλης έν Διδυμοτείχφ. Αύτ. σελ. 434—436.

1942 — 3127 Β έ η  Ν ίκ ο ν  Λ. Ή  διδακτορική αυτοβιογραφία τοϋ Γεωργίου Βι- 
ζυηνοϋ «Πρόκα» 29 Μαρτίου.

3128—*0  επίσκοπος Ναζιανζοΰ καί αί Άθήναι Αύτ. 27)9, 4)10.
3129 Ζ ή σ η  Ε ύστ .  Προλήψεις Αύδημίου «Θρακικά» τόμ. 17 σελ. 229—231. 

3130—Παρατηρήσεις εις παροιμίας Πετροχωρίου. Αύτ. σελ. 232—239.
3131 I. Ζ. ’Ιωάννης Ζήσης «Α. Θ.» τόμ. Η' σελ. 289—291.
3132 Κ . Κ  Θεολογής Γ. Βαφειάδης «Α. Θ.» τόμ. Η' σελ. 289.
3133 Ooncev D. Τό Θρακικόν ιερόν παρά τό χωρίον Βαρβάρα (Βεζίρ-Παζαρ-

τζίκ) καί αί έν τή περιοχή αύτοϋ αρχαιότητες. Βουλγαριστί μέ γαλλ* 
περίληψιν «Godisnik. Έ θν. Βιβλ. καί Έ θν. Μουσείου Φιλιππουπόλε- 
ως 1940—1». Σόφια σελ 61—87 μέ 38 είκ. [Τά παρά τφ ίερφ εύρε- 
θέντα νομίσματα τελειώνουν μέ τόν Βάλεντα 364—378. Έ ν έκτάσει 
περιγράφονται τά ερείπια τοϋ παρά τό χωρίον μεσαιωνικού φρου
ρίου Ντουβαρίτο. Τά εκεί κτισμένα παρεκκλήσια μέ τά τοϋ χωρίου 
Άγ. Βαρβάρα, υποθέτει ό συγγραφεΰς ότι άνήκον εις τό μοναστήριον 
τοϋ Μπατσκόβου].

3134 K ersop ou los J e a n  G. Contribution a la Bibliographie de Thrace. «Α.
Θ.» τόμ. Η' σελ. 125—134.

3135 Ζ —Κ ια χ ί δ ο υ  Θ. Διάφορα Λαογραφικά Σαμμακοβίου (Παιχνίδια, Παροιμίαι,
Τραγούδια, Δείγματα Σαμμακοβιανής όμι/ίας, Πανηγύρια στο Σαμμα- 
κόβι, Έορταί,Γεωργικαί έργασίαι, Οί έξω τοϋ Σαμμακοβίου δρόμοι, 'Ο
νόματα των βουνών τοϋ Σαμμακοβίου, Τοπαινύμια, Επίθετα, Ό  Λύ- 
ρατζης Παναγιώτης Γκόρες, ’Επεισόδια, Παραδόσεις), «Θρακικά», 
τόμ. 17, σελ. 188—221.

3136 Κ ό λ ι α  Γ. Τ. [Βιβλιοκρισία] «Θρακικά» σύγγραμμα περιοδικόν τόμ. 16 «Α.
Θ.» τόμ. 8 σελ. 801—303.

3137 f  Κ ο ρ υ ζ σ α ς  Ε ν λ ο γ ίο υ  Κ ο υ ρ ί λ α .  Εισαγωγή εις τήν ’Εκκλησιαστικήν ιστο
ρίαν τής Ήρακλείας «Θρακικά» τόμ. 17 σελ. 358—378.

3138—Heraclea Sacra. Αύτ. σελ. 379—418.
3139 Κ ο ν ρ τ ί δ ο ν  Κ .  Σημείωμα διά τήν μονήν Λαδιάς «Θρακικά» τόμ. 17, σελ.

291.
3140 Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ί δ ο υ  Γ. Ό/άγα περί Άδριανουπόλεως «Θρακικά» τόμ. 17 σελ.

297—307.
3141 Κ ω ν α τ α ν τ ο π ο ν λ ο ν  Ν, Κ .  ’Απόστολος Δοξιάδης «Α.Θ.» τόμ, 8 ος, σελ. 305

—307 [μετά ελεγείου],
3142 Ν ιχ ο λ α ΐ δ ο ν  Σ τ α ύ ρ ο υ .  Άχιλλεύ, Κ. Παπαδάτος. «Θρακικά» τόμ. ΙΖ ’ σελ.

σελ. 4 6 1 -4 6 5 .
3143 Π a η  α δ  ο π  ο ν  λ ο υ  'Α ρσ ιν όη ς .  Οί "Ελληνες τής Θράκης. Τό Μυριόφυτον.
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« Άπρ παντού τής ‘Ελληνικής Γής». Διηγήματα ηθογραφικά, σελ. 
2 0 -4 2 .

1942—3144 Π α π α χ ρ ι σ τ ο δ ο ν λ ο υ  Π ολυδ .  Κοσμάς Μυρτ. Άποστολίδης [μετά βι
βλιογραφίας). «Νέα «Εστία», τόμ. 31, σελ. 403—408.

3145·—"Ενας παλαιός χάρτης τής «Θράκης «Α. Θ.», τόμ. 8ος σελ. ε '—η'.
3146 —Κ. Μ. Άποστολίδης. Αύτ. σελ. 274—285.

3147 Π ε τ ρ ο π ο ύ λ ο υ  Δημ. Α. Λαογραφικά Σκοπέλου Πέτρας. (Ανατολικής
Θράκης. Αύτ. σελ, 135— 192.

3148 Σ αμο& ράκη  Ά χ . Θ. Ή  Σταυροπηγιακή Μονή τής Θεοτόκου τής έπιλε-
γομένης Σκαλωτός «Θρακικά», τόμ. 17, σελ. 308 — 329.

3149 —'Εκπαιδευτήρια Αίνου επί Τουρκοκρατίας, Αύτ. σελ. 330—357.
3150—Ό  ναός Ίιοάννου Προδρόμου έν Αΐνιρ. Αύτ. σελ. 443—445.
8161—Δανεισταί τοΰ άγιου Αίνου Ματθαίου. Αύτ. σελ. 445.
3152— Δύο ανέκδοτοι έπιγραφαί τής μεσημβρινής Θράκης. Αύτ. σελ. 446.
3153— Λεξικόν γεωγραφικόν κα! Ιστορικόν τής Θράκης [συνέχεια άπό τό 

Βύζας—Θάσος) «Α. Θ.» τόμ, 8ος σελ. 193 272.
3154 Σ τ α μ ο ν λ η  Α.Α· Έπωνύμια Παναγίας έν Θράκη «Θρακικά», τόμ. 17 σελ. 

222—226.
3156—Σηλυβρίας τοποθεσίαι. Αύτ. σελ. 226—228,
3156— Μεγάλοι Βεζίραι Θράκης καί έν Θράκη. Αύτ. σελ. 447—419.
3157— Περιηγήσεις. «Α. Θ.» Τόμ. Η' «ελ. 123—124.

3158 Σ τ α μ ο ν λ η  Σ α ρ α ν τ ή  Ε λ π ι ν ί κ η ς ,  Παραμύθια τής Θράκης (Τέλος) «Θρακι
κά», τόμ .17 σελ, 97—187,

3159 Σ. Μ. Α. Βιβλιογραφικοί σημειώσεις καί συμπληρώσεις.Αύτ. σελ. 419 —428.
3160 Σ τ α μ ο ν λ η  Μ,Α. ’Αρχιερείς Θράκης. Προσθήκαι καί Διορθώσεις. «Θρακι

κά» ΙΑ ' σελ. 452—456 Καθολικοί Αρχιερείς 456.
3161 Τ ζ ε λ έ π η  Π άνου .  Χρήστος Τσούντας. Προσκύνημα στη μνήμη του. «Α.Θ.»

τόμ. Η' σελ. 285—288.
3162 Φ ιλα δ ε λφ έω ς  Ά λε ξ .  Ή  κεφαλή τής Περίνθου. «Νέοι Δρόμοι», έτος Ε',

άριθ. 56—57, σελ. 1—2.
3163 Άκολουθίαι τής έξ Επιβατών όσιας Πρρασκευής «Θρακικά», τόμ. 17, σελ.

4 2 9 -4 3 1 .
3164 Συμβολή Θρακών εις τήν έπανάστασιν. Αύτόθι, σελ. 436—438.
3165 Ή  κατάληψις τής Αίνου καί μνημεία πασάδων έν Θράκη. Αυτόθι, 

σελ. 439—441.
3166 Βιβλιοθήκη Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου τών Άδριανουπολιτών έν 

Θεσσαλονίκη. Αύτόθι, σελ. 441—442.
3167 Θράκες είς τάς ’Ινδίας. Αύτόθι, σελ. 443.
3168 Άνασκαφαί στο Βυζαντινόν Ρήγιον Αύτόθι, σελ. 449—451.
3169 Έργασίαι άναστηλώσειος είς Φέρρας. Αύτόθι, σελ. 451.
3170 'Ελληνικές φορεσιές Αύτ. σελ. 451.

3171 Αθανάσιος Φ. Μανουηλίδης. Αύο. σελ. 458 461.
3172 'Ο πριοην Λαγκαδά Γερμανός Άναστασιάδης. Αύτόθι. σελ. 461.
3173 Αντώνιος Σταμούλης. Αύτόθι, σελ. 465—466.
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3174 Κοσμάς Μυρτίλος Άποοτολίδης. Αυτόθι, σελ. 466.
3175 'Αντώνιος Σταμουλης «Α. Θ.» τόμ. Η' σελ. 288—280.

3176 Α ΡΧ ΕΙΟ Ν  ΤΟΥ Θ ΡΑΚΙΚΟ Υ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΛΩ ΣΣΙΚΟΥ 
ΘΗΣΑΥΡΟΥ. Τόμος Η '(1041-42), οελ. η—322.

3177 «ΘΡΑΚΙΚΑ» σύγγραμμα περιοδικόν έκδιδόμενον υπό τού εν Άθήναις 
Θρακικοϋ Κέντρου. Τόμος ΙΖ '. σελ. 472.

3178 'Εταιρεία Θρακικών μελετών. <Α,Θ,», Τό[ΐος 8, σελ. 304.
3179 ’Ανέκδοτο ποίημα Γ. Βιζυηνοϋ [από χειρόγραφόν του ευρισκόμενον εις 

τον Ν. Βασιλειάδην], «Πειραϊκά γράμματα» Χρόνος Β ' σελ. 210.
3180 Abrege H istorico— Cosmographique de la Thrace (s.l.) (s.a.) in 8, 15p, (J.K ) 
3 lS l A d a n se n  C h a r le s  fL o tiis . Du Bosphore de Thrace on Canal de Mer 

Noire, (s. ed·) (9. 1.) in 8. (J. K.).
‘Ο κ. Ν. Μοσχόπουλος εις τό βιβλίον του «La Question de Thrace». 
(Άθήναι 1922), σελ. 53 αναφέρει δτι ό Dr Fr. Schrader έδημοσίευσεν 
εις τον «Osmanisher Lloyd» τής Κωνσταν/πόλεως σειράν μελετών επί 
των 'Ελλήνων κατοίκων τής σημερινής Θράκης. (‘Όρα καί βιβλιογρα
φίαν ΙΖ ' τόμου, σελ. 422, άρ , 2930.



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ- ΠΡΟΣΘΗΚΑΙ—ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

Καί πάλιν περί χης μονής Δαδιας. Ε ις το ν  δ έκα το ν  τόμον 
τ ω ν  «Θ ρ α κ ικ ώ ν»  (έτος 1938) ε ιχ ο ν  δ η ιιοσ ιευσ ε ι σ ύντο μ ο ν  μ ελ έτη ν  
περ ί τής δ ια λ υ θ ε ίσ σ η ς  επ α ρ χ ια κ ή ς  (Δ ιδυμ οτείχου) Μ ονής Δ α δ ια ς , 
ε ις  τό τέλος τής ο πο ία ς έσ η μ ε ίω σ α  κ α τά λο γο ν  τω ν  η γ ο υ μ ένω ν  
της από τοΰ 1830 —1930 π ερ ίπ ο υ . Ε ις το ν δ έκα το ν  έβδομον τόμον τω ν  
«Θ ρ α κ ικ ώ ν»  διά μ ικρού μου ση μ ε ιώ μ α το ς (σελ . 291) ομολογώ , ότι ό 
κατάλογος ουτος τ ω ν  η γ ο υ μ έ νω ν  ε ίν α ι  α τελή ς , δ ιότι, ε λ λ ε ίψ ε ι κ ω δ ί
κ ω ν , κ α τη ρ τ ίσ θ η  έκ  σ το ιχ ε ίω ν , τά  ό π ο ια  ά ν ε κ ά λ υ ψ α  ε ις  β ιβ λ ία  εκ κ λ η 
σ ια σ τ ικ ά  εν  χρήσει τή ς  ίερ ά ς  Μ ονής, ε ις  σ η μ ε ιώ σ ε ις  προχείρους κ α ί ε ις  
α σ φ α λ ε ίς  μ α ρ τυρ ία ς  γ ερ ό ν τω ν  Ιερέω ν ή π ο λ ιτώ ν  Σ ο υφ λ ίο υ  κ α ί εξ ιδ ία ς 
μου ά ν τ ιλ ή ψ ε ω ς  μ ετά  τό έτος 1870, εις εποχήν δηλαδή κ α θ ’ ή ν έ'ζη α 
κόμη ό μ νη μ ο νευό μ ενο ς Π α να γ ιώ τη ς  Τ υρής κ α ί ο ί μ ε τ ’ α υ τό ν  σύγχ ρ ο 
νο ί μου.

’Ο φ είλω  χ ά ρ τ α ς  ε ίς  το ν  ά ο κνο ν  κ α ί μ ελετηρόν ισ το ρ ιο δ ίφ η ν  τής 
ισ τορ ικής μ η τροπόλεω ς Δ ιδυμ οτείχου , τον φ ίλ ο ν  α ρ χ ιμ α νδ ρ ίτη ν  Ν ικό 
λα ο ν  Β α φ ε ίδ η ν , δσ τ ις  ε ίς  το ν δέκατον έβδομον τόμον έδημ οσ ίευσε σ ύ ν 
τομον συμβολήν το υ  ε ίς  τή ν  ισ τορ ία ν  τής Μ ονής Δ α δ ια ς , έν  τή όποίςι 
ε π ί τή  βάσει κ ω δ ίκ ω ν  τή ς μη τροπόλεω ς Δ ιδυμ οτε ίχο υ , ό π ό θ εν  έξηρτάτο  
ή Μ ονή Δ α δ ια ς , α να γ ρ ά φ ε ι ακρ ιβή  κ α τά λο γο ν  τ ω ν  η γ ο υ μ ένω ν  τη ς , έ ν  
τ φ  ό π ο ίφ  τό σπ ο υδ α ιό τερ ο ν  ε ίν α ι  ή χρονολογία , κα ίΕ  ή ν  υπ ή ρ ξα ν  η 
γο ύμ ενο ι.

Ε π ε ιδ ή  δμω ς πολλο ί ιερ ε ίς  έκ τή ς έπα ρχ ία ς  Σ ο υφλ ίου , μ ο λο νό τι 
δ ιε τ έλ εσ α ν  π ρ οσ ω ρ ινο ί δ ια χ ε ιρ ισ τα ί ή ά π λο ι έπ ίτρ ο π ο ι μέχρι τή ς έξευ- 
ρ έσ εω ς κ α ί τοΰ  δ ιορ ισμ ού νέο υ  η γο υμ ένο υ  προς ά ν τ ικ α τ ά σ τ α σ ιν  ά π ο - 
χ ω ρ ή σ α ντο ς ή θ α νό ν τ ο ς  το ιο ΰτο υ , φ έρ ο ντα ι ώ ς τα κ τ ικ ο ί τής Μ ονής 
η γο ύμ ενο ι, ά λ λ ω ν  δέ π ά λ ιν  σ υγχ έετα ι ή ο μ ω νυμ ία  κ α ί δή κ α τά  τά  τ ε 
λ ε υ τ α ία  ετη , δ ιά  το ΰτο  προέβην ε ις  τή ν  ά ν α σ ΰ ν τ α ξ ιν  κα τα λό γο υ  τω ν  
η γ ο υ μ ένω ν , δσ τ ις  δ ΰ να τα ι νά  θ ε ω ρ η θ ή  πλήρης κ α ί ακρ ιβής, ώ ς προερ_ 
χομενος Ικ τή ς σ υ νερ γ α σ ία ς  έμοΰ κ α ί το ΰ  φ ίλ ο υ  κ. Ν. Β α φ ε ίδ ο υ , π ί-  
ν α ξ  τω ν  τ α κ τ ικ ώ ν  η γ ο υ μ ένω ν  τή ς Μ ονής Δ α δ ια ς  :

1) ’ Α ρ χ ιμ α νδρ ίτη ς Χ α τζή  Π α π ά  Β ενέδ ικ το ς  Ζ οΰμας, ιερομόναχος 
έκ Σ ο υ φ λ ίο υ  από  τό 18 28 — 1836. Ε γ γρ ά μ μ α το ς  κα ί μ ουσ ικός.

2) Χ α τ ζ ή ’Α γά π ιο ς , 1836— 1843.
3) Μ οναχός Π α ντελ εή μ ω ν .
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4) Προκόπιος, από 1847—1863.
5) 'Ιερομόναχος Ζαχαρίας, από 1863—1864.
6) Ό Πρωτοσύγκελλος της μητροπόλεως Διδυμοτείχου ’Ιάκωβος 

Καβάσιλας ηγούμενος από 1867 —1869.
7) Οικονόμος Παπαπαναγιώτης Τυρής, εκ Σουφλίου, κατά τό 

έτος 1869.
8) Άβέρκιος ιερομόναχος, κατά τό 1872.
9) Φίλιππος ιερομόναχος, έκ Σαράντα Εκκλησιών, μετ’ αυτόν μέ

χρι του 1878.
10) Πολύκαρπος ηγούμενος από 1878-1876.
1 1) Παπαπασχάλης, εκ Κορνοφωλέας. ’Ασθενικός άπεσΰρθη καί 

άπέθανε άργότερον φθισικός εις τό χωρίον του.
12 Παπαπασχάλης πρωτόπαπας Παπασιλέκας έκ Σουφλίου. Έσΰ- 

λησε καί κατέστρεψε την μονήν, διό καί έπάυθη μετά τινα έτη κατά 
τό 1890.

13) ΙΙαπαϊωάννης Παπαδοπούλας εκ Κορνοφωλέας, εγγράμματος 
καί καλλίφωνος, 1890. Μετά έν έτος άπεσΰρθη διορισθείς ίερεύς εις 
την πατρίδα του καί έπειτα επί πολλά έτη εις τήν έν Άδριανουπόλει 
εκκλησίαν Χρίστου.

14) ΓΙαπαθανάσης ίερομάνοχος Ίβηρίτης εγγράμματος καταγόμε- 
μενος έκ Κιουπλίου επαρχίας Σουφλίου. 'Ηγουμένησε επί πολλά έτη 
από 1891—1904.

15) Παπαπαναγιώτης έκ Λαβάρων (Σαλτίκιον) Διδυμοτείχου. ’Αλ
κοολικός άπεσΰρθη μετά δυο έτη.

16) Παπασοοτήριος έκ Κορνοφωλέας τό 1907. Άπεσΰρθη μετά 
έν έτος διορισθείς ίερεΰς εις τήν πατρίδα του.

17) Σπυρίδων ιερομόναχος διάκονος καί Παπακλεώπας άμφότεροι 
Ίβηρίται, ό μεν έκ Περιστάσεως, ό δε έκ Κεφαλληνίας. Οΰτοι παρέ- 
λαβον ώς έφημέρων τής Μονής τον έκ Σουφλίου Ίβηρίτην ιερομόνα
χον Σπυρίδωνα.

’Από τοΰ έτους 1908 μέχρι του 1910 μόνος, καθόσον δ Παπα
κλεώπας έκρεουργήθη αγρίως μίαν νύκτα, ό δέ διάκονος γέρων Σπυ
ρίδων άπεσΰρθη εις τό χωρίον Δαδιά, δπου έκτισεν κατοικίαν καί ά- 
φήκεν άργότερον αυτήν καί τήν περιουσίαν του εις τήν κοινότητα 
Δαδιάς.'Ο έκ Σουφλίου Παπασπυρίδων άπεσΰρθη εις τήν πατρίδα του, 
ένθα καί άπέθανεν άργότερον εκ πνευμονίας.

18) ΙΙαπαϊωάννης Μαργαζίδης έκ Κορνοφωλέας, εγγράμματος καί 
μουσικός καλλίφωνος. ’Από τοΰ 1910-1913 μέχρι τής κατοχής τής Δυτ. 
Θράκης υπό των Βουλγάρων καί τό δεύτερον άπό 1920-1926, οπότε



διαλυδείσης της Μονής αί γαΐαι αυτής πεοιήλθον εις το χωρίον 
Δαδιά

Νοσοκομεΐον «Σωτηρία»
Μάϊος 1943 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΥΡΤ1ΔΗΣ

Ά π ό  τά  'Α γ ιάσμα τα  ιής  Θ ράκης .—Εις τον ΙΗ' τόμον των «Θρα- 
κικών» (σελ. 219—290) έδημοσίευσα κατάλογον των εις εμέ γνωστών 
αγιασμάτων. Είς αυτά προσθέτω έκ τής «Μνήμης Γανοχώρων» Χ) του 
κ. Μ. I. Γεδεών τά κατωτέρω ώς καί τι να άλλα ών κατόπιν ελαβον 
γνώσιν.

'Αγίου Α'&ανασίου (εν δλω 20) 1 2 3) 377 Γιολτζήκ (Μουσουλμανικόν 
χωρίον Μυριοφυτου).

* Αγίας Αναστασίας  (εν δλφ ο) 378 Πλάτανος.
'Αγίων ’Αναργύρων (έν δλω 7) 379 Ήρακλείτσα’ προς νότον.
'Αγίας Ά ννης  (έν δλορ 5) 380 Γάνος 3) —381 Πλάτανος.
Αρχιστράτηγων  ('Αγίασμ. 43) 382 Γάνος—383 Μιαελή (Γανοχώ- 

χων—384 Στρένα.
Αγίας Βασιλείου ('Αγίασμ. 1) 385 Καλαμίτζι (φρέαρ).
'Αγίου Βλασίου (εν δλω 2) 386 Γάνος* εις τό μέσον τής προς τό 

Μηλιό όδοϋ· κέκτηται φήμην θαυματουργού.
Άγιου Γεωργίου (έν δλφ 34) 387 Χώρα' εϊ,ς τά υπόγεια τής μο

νής του Ξενίτα.
Α γίας  'Ελένης ('Αγίασμ. 1) 388. Γάνος' άρχαϊον κτίριον καί 

σπήλαιον.
Αγίου ‘Ερμολάου (καί Παρασκευής) ('Αγίασμ. 1.) 389 Γάνος.
Ζωοδόχου Πηγής (έν δλφ 15) 390 Γάνος—391 Ήρακλείτσα — 392 

Καβακλή 4) ’Αδριανουπόλεως— 393 Περίστασις.
Α γίων Θεοδώρων (έν δλφ 3) 391 Περίστασις.
Θεοδώρου Στρατηλάτου  ('Αγίασμ. 1) 395 Μηλιό (Μυριοφυτου).
Ίωάννου  Θεολόγου (έν δλφ 29) 396 Κερασιά.
'Αγίου *Ιωάννου Προδρόμου (έν δλφ 20) 397 Καλαμίτζι— 398 

Λοΰπιδα—399 Μηλιό (Μηλέα) έντός του ρεύματος —400 Πλάτανος.
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1) Κωνσταν)πολις 1913 σελ. 122—126.
2) Όμοΰ μέ τά είς ΙΗ' τόμον σημειωθέντα.
3) Δεν άναφέρεται παρά τφ Γεδεών.
4) Τό έν σελ. 249 τοϋ ΙΗ' τόμου άναφερόμενον ώ ; άγιασμα τοϋ Προφή

του Ή λιου, κατά τήν άπό 6 ’Απριλίου 1893 παρά τφ  Θρακικφ Κέντρφ έπιστο- 
ήν τοΰ Γ. Λαμπουσιάδη πρός τον Μ. I. Γεδεών είναι τής Ζωοδόχου Πηγής.
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* Αγιον Κηρύκον  (εν δλφ 4) 401 Γανος —402 Πτέρνα.
'Αγίας Κυρ ιακής  (εν δλφ 14) 403 Αυδημιον
cΑγιον Κωνσταντίνον  (εν δλω 15) 404—5 Γανος 2 ων το εν εν

τός ΐοΰ ρεύματος—406 Περίστασις—407 Πλάτανος.
'Αγίου Μερκούριον ('Αγιασμ. 1) 408 Περίστασις.
Μεταμορφώσεως (εν δλω 18) 409 Κερασιά.
'Αγίων Μακκαβαίων  ('Αγιασμ. 2) 410 Γανος χ)—411 Περίστασις.
*Αγίας Μαρίνης (εν δλφ 7) 412 Στέρνα.
'Αγίου Νικολάου (εν δλφ 5) 413 Μυριόφυτον.
Παναγίας 414 Νικαιωτίσσης έν Γάνει—415 Θεοτόκου Όδηγητρίας 

Αυτόθι—416 Καρδιοβαστοΰνης εν Μυριόφυτφ 417 Πλάτανος —418 
Παχνιώτισσας (8 Σεπτεμβρίου) έν Χώρα.

Ά γιον Παντελεήμονος (έν δλφ 17) 419 Καλαμίτζι—420 Μυριό- 
ψυτον—421-422 Περίστασις δυο.

Ά γιας Παρασκευής (έν δλφ 53) s) 423 Νεοχώριον Μυριοφΰτου— 
424 Πλάτανος.

Ά γιας Σολομονής (έν δλφ 2) 425 Ήρακλείτσα.
Άγιου Σπυρίδωνος  (έν δλφ 2) 426 Στέρνα.
Ταξιαρχών (έν δλφ 5) 427 Περίστασις—428 Πλάτανος.
'Αγίας Φωτεινής (έν δλφ 8) 429 Κερασέα.
Κρυφαϊγ ιάννη  430 Χώρα. Ε.Σ.Σ.

Έ η ω νυ μ ία ι  Π αναγ ίας  έν Θράκγι.—Εις τάς έν σελ. 222—226 
του ΙΖ' τόμου των «Θρακικών» δημοσιευομένας προσθέτομεν τάς κα
τωτέρω : Καρδιοβαστονσα  Παναγία άγί«σμμ έν Μυριοφύτφ ’’5).

Παχνιώτισσα έν Χώρα ά).

Περί Κ ν ρ ίλ λ ο ν  χοϋ ΣΤ'. Εις τδ τέλος του τετραδίου του αειμνή
στου Λαμπουσιάδη περί οΰ άναφέρεται εις σελ. 72—104 τοϋ παρόντος 
τόμ,ου υπάρχει ήέξής σημείωσις χωρίς νά άναφέρεται πόθεν άντεγράφη 
« ’Έτος 182ΓΑπριλίου 7Ένθύμισις όντας έγινε αιματοχυσία εις τήν’Αν- 1 2 * 4

1) Δεν άναφέρεται παρά τφ Γεδεών.
2) Ώς παρατηρεϊται τά περισσότερα αγιάσματα ετιμώνχο είς μνήμην της 

Αγίας Παρασκευής· τό ατιτό αναφέρει καί ό Μ. I. Γεδεών (Μνεία των προ 
εμού σελ.. 340) διά την Κων)πολιν σημείων 33 αγιάσματα καί ναούς είς μνήμην 
"Αγίας Παρασκευής.

ο) Μ. I. Γεδεών. Μνήμης Γανοχώρα Κ]λις 1913 σελ. 125,
4) Αύτ. σελ. 126,
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δριανούπολιν καί άποκεφάλησαν τούς κληρικούς.Ό" Αγιος Θεός νά τούς 
άναπαύση καί ήμερα Κυριακή τού Θωμά «όρα τής 6 ήμερες. Την δέ 
δεύτερα μέρα κρέμασαν τον Κύριλλον Πατριάρχην ώραν τής 5α τής ή- 
μέρας' ή ευχή του νά μάς διαφυλάττη».

Διάφορα. Εις το συμπλήρωμα τού Εγκυκλοπαιδικού Λεξικού 
(Πολίτου Μπάρτ) εις την λ. Λιμπεράκης (Λιβέρισς Γερακάρης) άπαν- 
τώμεν τα εξής«Ό Λιμπεράκης άνεχοόρησε τόιε (αφού διά στρατηγήμα
τος συνεζεύχθη έν Κ)πόλει την ’Αναστασίαν Βουχουζιστή εξ Άδρια- 
νουπόλεως, ανεψιάν τού ήγεμόνος τής Μολδαυίας Δούκα καί μετ’ ολί
γον έγκατέλιπεν αυτήν) εις Ελλάδα διά ξηράς επί κεφαλής 5 χ. Τούρ
κων καί εσπευσεν εις βοήθειαν τής υπό των Βενετών πολιορκουμένης 
Μονεμβασίας». Ή  Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια εις τήν λ. Γερακάρης 
(1645-1696) άναφέρουσα διά μακρών τά τού γάμου σημειώνει τήν οι
κογένειαν τής συζύγου Βουχουζεστίδων χωρίς νά άναφέρη τήν πατρίδα 
της. Οικογένειαν μέ παραπλήσιον όνομα δεν γνωρίζουν οί έξ Άδρια- 
νουπόλεως.

—Εις τον Γ' τόμον των παρά τού κ. I. Βλαχογιάννη χορηγία τής 
Παγκείου επιτροπής έκδοθέντων «Ενθυμημάτων Στρατιωτικού» τού 
Νικολάου Κασομούλη (1942 σελ. 241) ό συγγραφεύς αφηγούμενος τά 
γεγονότα τού 1829 αναφέρει δτι «οί Ρώσσοι νικώντες παντού τά στρα
τεύματα των Τούρκων προχωρούν εις Σηλυβρίαν». Κατά τάς προφο
ρικός αφηγήσεις οί Ρώσοι τότε μόνον μέχρι Τυρολόης προυχοόοησαν.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΙΗ' ΤΟΜ.

Σελ. 105 στι,χ. 24 άνωθ.Ό  Ναούμ Ζουπάν ήτο άδεληιύς τού Γ. Ζουπάν
καί τής Ελ. Χρ. Δουλλά καί υιός Κων. Ζουπάν. 
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Η ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΛΙΝΑΡΙΟΥ 
ΣΤΟ ΣΛΜΑΚΟΒΙ

ΟΙ γεωργοί μας σπέρνανε και λίγο λινάρι πού τούς κόπους και τις 
στενοχώριες μονάχα ή γυναίκες τις έννοιωθαν όλότελα γιατί τις άφι- 
ναν οι άντρες μόνες τους μέ τό λινάρι. Οί άντρες μόνο τό σπέρνανε, 
καί στο καιρό τό πετρώνανε μέσα σε λίμνη δπου υπήρχε άφθονώτατο 
νερό καί μέ τό στέγνωμα πήγαιναν για νά τό φορτωθούν μέ τ3 αμάξια 
τους καί νά τό κατεβάσουν στα σπίτια τους. ΟΙ κακομοίρες καί φτω- 
χές γυναίκες ήτανε υποχρεωμένες νά καταγίνονται πέντε κι’ έξη μή
νες μ’ αυτό τό θεοκατάρατο λινάρι. Ή  πρώτη τους δουλειά ήτανε τό 
στέγνωμα μόλις τό έβγαζαν (απ’ τό χωράφι γιά την άποξήρανσι). Κα
τόπιν έχουν ένα εργαλείο πού τό λένε κόπανον καί μαύτό χτυπούσαν 
μόλις πέφτανε δεμάτια-δεμάτια τά λινάρια καί τά θρυμματούσαν. "Υ
στερα άπ3 αυτό τά έβαζαν στο νερό νά λιμνιασθούν έως 10 μέρας 
γιά νά μαλακώσουν καί ύστερα βγάζοντάς το νά τό καλοστεγνώσουν 
καί μέ τις κρυπάνες ή νέες παίρνοντας από ένα δέμα κάθε μιά νά τό 
χτυπούν αλύπητα «πού σέ τροίη πού σέ πονάει» ολόκληρες ώρες ώς 
πού νά μαλακώση τό κάθε δεμάτι καί νά πέφτη τό ξύλο του. "Υστερα 
από αυτά έρχεταιτό μελ ίκ ι1) πού κάθε σπίτι έχει 5-6 τέτοιες μέλικες. 
Τις βγάζουν καί αφού τις στήσουν σέ δυο ξύλινα πόδια συναθροί
ζουν καί μερικά κορίτσια συγγενικά καί γειτονικά καί από τά χα
ράματα αρχίζουν την μέλικα (πλάκ, πλάκ, πλάκ) καί μέ τραγούδια τ’ 
αλωνιού συνεχίζουν την ατελείωτη δουλειά τους μέ τ ’ ατελείωτα τρα
γούδια του. Στη Μέλικα μέ τό πολύ χτύπημα καί μέ τό πολύ δούλεμα 
βγαίνει άπ3 τό λινάρι τό κροκύδι καί καθαρίζει γιά καλά ύστερα τό 
λινόξυλο πέφτει κάτω καί τό λινάρι μένει στά χέρια των εργατριών ο
λοκάθαρο. Καί κείνα πού πέφτουν άπ3 τό λινάρι δέν είναι άχρηστα. 
Τό κροκύδι τό μαζεύουν καί τό χρησιμοποιούν γιά πολλές δουλειές : 
πρώτα-πρώτα τό κλώθουν στο ροδάνι χονδροκαμωμένο καί βάζουν καί 
ατιμόνι' από τό δεύτερο, γνήσιο λινάρι διότι τό λινάρι έχει δύο ειδών

1) Ξύλινον έργαλεΐον εις τό όποιον θέτουν τό χόρτον λινοσπόρου καί τό 
κτυποΰν διά νά χωρίζει ό σπόρος από τό χόρτον.
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καθαρισμούς χωρίζεται σέ δυο τάξεις. Την πρώτη τάξι τά χρησιμο
ποιούν για ράψιμο κλωστών γνησί,α και στέρεα κλωστή, από τούς μα- 
καράδες πολύ γεριώτερες, μέ τις όποιες ράβουν ενδυμασίες και αΐ γυ
ναίκες τού Σαμμακοβίου δεν εννοούν νά ράψουν μ3 άλλες κλαιστές 
ούτε μέ τούς μακαράδες.

"Οσο για τή δεύτερα τάξι γίνεται χρήσι τού λιναριού για διάφορα 
αντρικά καί γυναικεία ενδύματα καί για διάφορα είδη σπιτικά σα
κούλια. "Οσο για τά κροκύδια τά χρησιμοποιούν νά κλώθουν καλά 
στο ροδάνι χονδρά, βάζουν καί κλωστή νήμα στερεόν από την δεύτε
ρα τάξι τού λιναριού καί υφαίνουν αύτά στον σπιτίσιο λάκκο , διότι τό 
κάθε σπίτι έχει καί τον λάκκο του' μετά βγάζουν αυτά από τον λάκκο 
καί κόβει τρία-τέσσαρα κομμάτια κατά τό φάρδος πού έχει, κατά τό 
μάκρος δέ τ ’ αφήνουν έάος τέσσαρα μέτρα καί ενώνουν αυτά σ’ ένα 
μέρος καί σχηματίζουν την λεγομένην τρεπετοιά 1) πού την χρησιμο
ποιούν όχι μόνον στ5 αλώνια εν καιρφ βροχής νά σκεπάζουν τά σιτά
ρια καί τις βλάσκες παρά καί σ’ άλλα πολλά μέρη. Τό δέ λινόξυλο καί 
μερικά άχρηστα κροκύδια τά χρησιμοποιούν στους άσβεστες καί στις 
λάσπες διά παλαιά χτήματα. ’Από τό δεύτερον νήμα, πρώτον καί κυ- 
ριώτερον υφαίνουν πανί ωραίο στον λάκκο πού τό κάμουν για τούς 
άντρες στερεά βρακιά καί κυρίως καλοκαιρινά γιά τή δουλειά τους τή 
γεωργία καί τήν καρβουνική. Πολλά δέ τά βάφουν μαύρα καί κάμουν 
γιά τούς άντρες γιορτερά πανοβράχια αντεριά καί μαύρες οερβέτες γιά 
τούς γηραλέους γεωργούς πού συνείθιζαν καί τά φορούσαν έως τώρα 
τελευταίως. Κάμουν ακόμη καί διάφορα μεγέθη σακκούλι,α γιά γεννή
ματα τά όποια γίνονται στερεώτατα κ ι’ από τά όποια παραχωρούν καί 
προικιά γιά νεονύμφους. Τό πανί τό λιναρίσιο τό γνήσιο τό χρήσιμο 
ποιούν στις εκκλησίες.τήν ώρα τής έγκαινιάσεως. Φροντίζουν δέ νά 
βρούν γνήσιο πανί λιναρίσιο τή στιγμή τής έγκαινιάσεως καί νά σκε
πάσουν μ’ αυτό τήν 'Αγία Τράπεζα διότι τό λινάρι έχει πολλά πάθει 
όπως καί ό ’Ιησούς Χριστός έπαθε τά πάνδεινα.

Έπεκράτει μάλιστα ή συνήθεια σάν θύμωναν αί μητέρες μέ τά 
παιδιά τους καί δηϋεν τά βλαστημούσαν έλεγαν : «νά τραβήξεις παι
δί μου τής έληάς τά βάσανα καί τού λιναριού τά πάθη».

Θ. ΚΙΑΚ1ΔΗΣ 1

1) Είδος χαλιού άπό λινό.



Εις τά « ΘΡΑΚΙΚΑ  » δημοσιεύονται έργααίαι πρωτότυποι η μεταφρα- 
Όμέναι άφορώααι την αρχαιολογίαν, Ιοτορίαν, γεωγραφίαν της Θράκης, ώς 
καί γλωσσικό. κείμενα, γλωσσάρια καί λαογραφικαί σνλλογαί άπολύπτονσαι 
την Θρακικην ψυχήν καί τον δημόσιον καί Ιδιωτικόν βίον των Θρα
κών. cI I  διενδύνοναα την εκδοαιν των « Θρακικών* επιτροπή διά την ά- 
φορώααν τά « θ ρ α κ ικ ά » νλην εδεσεν όρια τον Νέστον προς Δνσμάς καί 
τον Αίμον προς Βορράν, εκτός της Κων)πόλεως.

Τό ΘΡΑΚΙΚΟΝ KENTPON πάρακαλε ϊ δερμώς τους έχοντας 
παντοίαν Θρακικην λαογραφικην νλην, όπως άποστείλωσιν αυτήν εις τά 
γραφεία αυτόν ΐνα , κατά την κρίσιν της οικείας επιτροπής, δημοαιενδοΰν 
εις προσεχείς τόμους. ’Αμοιβή <5ίά την δημοσιενομένην λαογραφικην 
νλην δίδεναι κατά την κρίσιν της Διευδύνσεως.

Τό περιοδικόν ανταλλάσσεται με παν όμοιον.
Τό Θρακικόν Κέντρον ε ιδοποιεί τους έχοντας διαδέσιμα αντίτυπα τον 

Α' τόμον η του α καί β' τεύχους τον Α' τόμον των « Θρακικών» ότι αγο
ράζει αυτά προς ανμπληρωοιν σειρών.

Αιά παν ότι αφορά τά « θ ρ ακ ικ ά * παρακαλοϋνται οί ενδιαφερόμενοι 
νά άπευδύνουν τάς επιστολάς των εις τό γραφεΐον τον κ. Μ. Σταμούλη  
Σοφοκλέους 10.

Τό Θρακικόν Κέντρον παρακαλε ΐ τους δημοσιεύοντας έργα , η πραγ
ματείας εις περιοδικά καί εφημερίδας, άσχολονμένας περί Θράκης γενι
κώς η με δέματα ενδιαφέροντα τά «Θρακικά*, όπως άποοτέλλωσιν εις τά 
γραφεία αντον έν άντίτνπον η σημείωσιν άκριβή τον τίτλου του δημοσιεύ
ματος των, ϊνα καταχωρεϊται εις τους έκάστότε έκδιδομένους τόμους τών 
«Θρακικών*.

Τά « Θρακικά» πωλοννται εις τά γραφεία τον Θρακιν.ον Κέντρον καI 
εις τά βιβλιοπωλεία Ελενδερονδάκη καί Κολλάρον.

I

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΘΡΑΚΩΝ ΠΟΙΗΤΩΝ 
Παράρτημα « Θρακικών*


