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ΕΚ8ΕΣΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΟΓΟΑΟΣΙΑΣ TOY Β Ρ Α Κ ΙΟ Υ  ΚΕΝΤΡΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΣΘΕΙΣΑ ΥΠΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ κ. Φ. ΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ·· ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΝ ΤΗΣ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1928 

Φίλοι cΕταίροι,

Συμπληροΰται τό πρώτον έτος άπό της ίδρύσεως τοΰ ΗρακικοΟ Κέντρου 
καί το Διοικητικόν αύτοΰ Συμβούλιον συμφώνως τω έν ίσχύι καταστατικψ 
λαμβάνει την τιμήν νά υποβάλη προς την Γεν. Συνέλευσιν την εκθεσιν 
των πεπραγμένων. Άπευθύνομεν θερμάς ευχαριστίας προς τά αξιότιμα μέλη 
τοΰ Σωματείου και προς πάντας τούς συντελέσαν.τας διά την υποστηριξιν 
καί προαγωγήν τοΰ έργου αύτοΰ καί δίδομεν σύντομον των συντελεσθέντων 
άπολογισμόν. Όμοίαν εκθεσιν διά τό πρώτον έςάμηνον τοΰ 1927 έθεωρή- 
σαμεν συντελεστικόν νά διανείμωμεν προς άπαντα τά μέλη προς διαφώτισιν 
αότών.

Α'. ΣΥ Ν Ε Δ Ρ ΙΑ ΣΕ ΙΣ .— Κατά τό ετήσιον διάστημα τοΰ παρελθόντος 
έτους ή μέν Διευθυνουσα Επιτροπή συνήλθεν εις 49 εν ολω τακτικάς 
συνεδριάσεις και δυο έκτακτους, τό δέ Διοικητικόν Συμβοΰλιον εις 7 έν 
δλφ τοιαΰτας.

Παρετηρήθη συνεπώς διά τάς συνεδριάσεις τοΰ Διοικητικού Συμβου
λίου ποια τις απροθυμία και δυσχέρεια προς έπίτευξιν απαρτίας. Καί αΐ 
μέν έργασίαι τοΰ Σωματείου όχι μόνον δέν παρημποδίσθησαν άλλα καί 
ηΰξήθησαν καί ή διεκπεραίωσις βαίνει όμαλώς, 6 σκοπός όμως τοΰ νομο- 
θέτου έπιζητοΰντος την διά τοΰ 20μελοΰς διοικ. Συμβουλίου συχνήν επι
κοινωνίαν καί επαφήν εΐκοσιν έκλεκτών μελών αύτοΰ προς εύρυτέραν 
συνεργασίαν καί προαγωγήν τών έπιδιωκομένων σκοπών, δέν έξεπληρώθη. 
Διά ταΰτα συνιστώμεν όπως κατά τάς προσεχείς αρχαιρεσίας έκλεγώπι 
πρόσωπα διαθέτοντα περισσότερον χρόνον καί διατεθειμένα νά έργασθώσι 
όχι μόνον διά τακτικής προσελεΰσεως εις τάς συνεδριάσεις, άλλ" έ'χοντα, 
καί όλην τήν διάθεσιν γενικής ΰποστηρίξεως τοΰ Σωματείου.

Β'. Μ ΕΛΗ .— CH έγγραφή τών μελών έσυνεχίσθη, καί ό αύξων αρι
θμός αυτών έχει έξιχθή είς τούς 383 μέ καθημερινήν εγγραφήν νέων
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μελών. Εις την προσπάθειαν μας δμως ταύτην, όπως αύξήσωμεν τα τακτικά 
μέλη, δεν εύρήκαμεν την δέουσαν αρωγήν έκ μέρους δλων των μελών, ή 
προς τά όποια έκκλησίς μας διά τής προηγηθείσης εξαμηνιαίας έκθέσεως, 
έμεινεν άνευ αποτελέσματος.

Διατηρούμεν πάντοτε την πρόβλεψιν δτι ό σημερινός αριθμός τακτι
κών μελών δυνατοί ευκόλως νά διπλασιασθή καί επιμένομεν εις την σΰ- 
στασίν μας δπως έκαστον έν ένεργεία μέλος άναλάβη την εγγραφήν ενός 
νέου τοιουτου μεταξύ τών εν Άθήναις γνωρίμων καί φίλων του Θρακών. 
Τύ Διοικ. Συμβούλιον εύρίσκεται εις τήν δυσάρεστον θέσιν νά άνακοι- 
νώση δτι ήναγκάσθη νά διαγράψη 65 εκ τών ώς άνω μελών, συνεπεία μή 
εκπληρώσεως τών ταμειακών των υποχρεώσεων, συμφώνως τώ κανονισμό).

Γ'. Μ Η ΤΡΩΟΝ .— Έσυνεχίσθησαν αϊ έγγραφοί έν τώ καταρτιζομένω 
μητρώω. Χρειάζεται έν τούτοις καί άλλη-πολλή καί συστηματική έργασία 
προς αποπεράτωσην ενός τοιουτου έργου, τήν σοβαρότητα τοΰ οποίου θεω- 
ρούμεν περιττόν νά έξάρωμεν. "Αμα σηστηματοποιηθή καλλίτερον ή άπα- 
σχολήσασα τό Γραφεΐον τελευταίως έκδοσις τών «Θρακικών», θά έπρεπε 
διά τάς έγγραφάς τού μητρώου νά χρησιμοποιηθή καί χρόνος περισσό* 
τερος, αλλά κυρίως νά κεντηθή καί έπιδειχθή τό ένδιαφέρον δλων τών 
μελών διά τήν έπιτυχίαν ενός τόσον ωφελίμου αλλά καί τόσον δυσχερούς 
έργου. Βεβαίως έάν διενεργηθή ή μελετοηιένη ,γενική άπογραφή τών κα
τοίκων υπό τού Κράτους τό έργον μας διευκολύνεται, έφόσον θά πρό
κειται πλέον μόνον περί τής έξακριβώσεως καί στατιστικής διαπιστώσεως 
τών έξ αυτών Θρακών.

Δ '. ΚΙΝ Η ΣΙΣ ΓΡΑ Φ Ε ΙΟ Υ .— Ή  προσέλευσις δχι μόνον τών τακτι
κών μελών, αλλά καί παντός Θρακός έρχομένου εις Αθήνας είτε έκ τών 
έπαρχιών τής Ελλάδος είτε έκ τού Εξωτερικού εις τά Γραφεία τού Κέν
τρου ηύξησε καταπληκτικούς καί προσλαμβάνει τον χαρακτήρα μιας συρ
ροής και συγκεντρώσεως δχι μόνον δι’ ατομικός υποθέσεις, αλλά καί διά 
παν ζήτημα άφορών γενικώτερον τήν Θράκην. Κατά τάς προοϊνάς ώρας τών 
τακτικών καθημερινών ακροάσεων οί προσερχόμενοι Θράκες είναι βέβαιοι, 
δτι δχι μόνον θά τύχωσιν ευμενούς υποδοχής καί προσοχής, άλλ’ οτι απερ
χόμενοι θά άποκομίσωσιν εκτός υποδείξεων καί καθοδηγήσεων, ούσιαστι. 
κάς ένεργείας, βοηθήματα, συστατικός κ,λ.π. συντελοΰντα ώς έπί τό πλει- 
στον εις τήν θετικήν διεκπεραίωσιν τών υποθέσεων των. Τά τακτικά μέλη 
πρέπει νά αίσθάνωνται πλήρηf ίκανοποίησιν, διότι έναντι τής θυσίας τού 
ελάχιστου αυτών επιδόματος, έκτος τών πλεονεκτημάτανν εις ά συμμετέ-
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χουσιν, έδημιούργησαν φιλόξενον στέγην εν τη πρωτευούση και προσφέ
ρουν πραγματικήν άνακοΰφισιν και προστασίαν εις τους πάσχοντας και 
ταλαιπωρουμένους συμπολίτας των Θράκας και λοιπούς πρόσφυγας.

Άλλ’ ας άφήσωμεν έν προκειμένω νά ομιλήσουν εύγλωττότερον οΐ 
αριθμοί:

Έκδοθέντα πιστοποιητικά δω ρεάν ................... « . . .  345
Διάφοροι τοποθετήσεις, εισιτήρια βοηθήματα, είσαγωγαι 

εις νοσοκομεία, συστατικά, διεκπεραιώσεις υποθέ
σεων δωρεάν, ών λεπτομερής κατάλογος εύρίσκεται
έν τοις Γραφείοις  ..........................................  496

Σύνολον........................ .......................  841

Συνεπώς έξυπηρετήθη τριπλάσιος αριθμός των έν ένεργεία τακτικών 
μελών, έκαστον τών οποίων δύναται νά ΰπερηφανεΰηται, διότι έβοήθησε 
θετικώς κα'ι Ιπροστάτευσεν άνά δύο ή και πλείονας συμπατριιότας του- 
Το Διοικ. Συμβούλων διά τον λόγον τούτον ακριβώς έπιμένει εις τήν 
αύξησιν τών τακτικών μελών, ινα άναλόγως έπεκταθή και ή άκτίς τής 
γονίμου δράσεως τού Σωματείου.

Ε'. ΓΕΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜ ΑΤΑ. Ή  Διευθύνουσα Επιτροπή μετά πάσης 
έπιμελείας καί δραστηριότητος παρηκολούθησε τά γενικά ζητήματα τά 
σχετιζόμενα προς τούς πρόσφυγας όμαδικώς και προέβη συχνάκις εις δια
βήματα προφορικά καί δι’ αιτήσεων καί υπομνημάτων παρά τοΐς άρμο- 
δίοις. Έ άν τινές τούτων δεν άπέδωκαν τήν δέουσαν προσοχήν δεν καθί
σταται διά τούτο όλιγωτέρα ή εύχαρίστησις καί μικροτέρα ή ΐκανοποίησις, 
διότι παρά πλείστων έτύχαμεν καί εύγενούς υποδοχής αλλά καί προθύμων 
καί ικανοποιητικών απαντήσεων. Προσεπαθήσαμεν άλλως τε, μετ’ αυστη
ρός προσοχής, ουδέποτε τό Θρακικόν Κέντρον νά άσχοληθή ή νά δια- 
βιβάση αιτήματα μή άνταποκρινόμενα προς τό δίκαιον, ή τοιαύιη δε 
τακτική διεπιστώσαμεν ρτι έκτιμάται παρά παντός άμερολήπτου κριτού- 
Προς τούς κ.κ. Υπουργούς, τήν Διοίκησιν τής Εθνικής Τραπέζης, τήν 
Διεύθυνσιν ’Ανταλλαγής καί τάς λοιπάς Κρατικάς καί άλλας υπηρεσίας, 
αίτινες καθ’ οίονδήποτε τρόπον διηυκόλυναν τό έργον τού Κέντρου, άπευ- 
θύνομεν καί δημοσία τάς εύγνώμονας ευχαριστίας μας.

ζ ' .  ΑΛΛΗ ΛΟΓΡΑΦ ΙΑ. — Καί ή αλληλογραφία τού Κέντρου βαίνει 
όσημέραι αύξάνουσα καί πληθυνομένη. Έκ τών Σωματείων τών ’Επαρ
χιών οί Θρακικοί σύλλογοι Καβάλλας, Κομοτινής, Ξάνθης. ’Αλέξανδρου-
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πόλεως κ.λ.π. μάς έγραψαν κατ’ έπανάληψιν και διατηροΐμεν τακτικήν 
μετ’ αυτών αλληλογραφίαν. Επίσης διατηροΰμεν μετά των εδώ σωμα
τείων καί οργανώσεων γραπτήν επαφήν καί συνεργασίαν. Δέον νά ση- 
μειωθή δτι. διά νά μή δημιουργήσω μεν ανεπάρκειαν υπηρεσίας Γραφείου 
δεν επεδιώξαμεν αυξησιν αλληλογραφίας κ ί περιωρίσθημεν εις τήν απα
ραίτητον διεκπεραίωοιν μόνον αυτής. Ό  συνολικός αριθμός τών κατά 
τήν λήξασαν περίοδον εξελθόντων εγγράφων άνή?°σν εις 734.

Ζ'. ΤΑΜ ΕΙΟΝ— ΛΟ ΓΙΣΤΙΚ Η .—  Συνεχίζεται ή άγρυπνος παρακο- 
λοΰθησις τών υλικών υποθέσεων του Σωματείου καί ή τακτικωτάτη τή· 
ρησις διπλοτύπων αποδείξεων καί ενταλμάτων πληρωμής μετά τών συνα
φών βιβλίων. Ύπάρχουσιν άτυχώς καί πάλιν παρά τήν άναπτυσσομένην 
συνεχή προσπάθειαν καθυστεροΰμενα, άτινα μάς ήνάγκασαν, συμφώνως τω 
κανονισμφ, νά προβώμεν εις τό λυπηρόν μέτρον τών διαγραφών περί ών 
εν άλλφ κεφαλαίφ άνεφέραμεν.

Παραθέτομεν πίνακα ισολογισμού εκ τών υπό τοΰ κ. Ταμίου τηρου- 
μένων βιβλίων :

Ίσολογιομδς έσόδων και δαπανών Κέντρου (Δωδεκάμηνον 1 9 2 7 )

'Από δωρητάς Άδελ Μα- 
νουηλίδη καί Άδελ.
Καλούδη................... Δραχ. 20000.—

“Από δικακόματα έγγραφης
301 μελών . . .  . . » 64675.—

Άπό μηνιαίας συνδρομάς . » 85725.—
Από συγκεντριόσεις . . .  » 8609.30

’Από τόκους.......................... > 870,50
Άπό πιστοποιητικά. . . .  » 135.—

'Ολικόν.......................  » 180014.80

Έδαπανήθησαν είς μισθούς Δραχ. 37000.—
Είς ενοίκια ....................... » 35746.—

» Γεν. δαπάνας · . . . , 23040,05
» άπόσβεσιν επίπλων. · » 19300.—

.'Υπόλοιπον............... » 65198,75

* 180014 80

Ίοολογιομός περιοδικού

Είσεπράχθησαν Δραχ. 65775.— Έδαπανήθησαν είς γραφι
κήν ΰλην έκτΰπωσιν εκ
κλήσεων, δελτίων κλπ· 

Έδαπανήθησαν εϊς έπιπλα 
αγοράν βιβλίων, δετικά 
αυτών καί οδηγούς . . 

Έδαπανήθ- είς αντιμισθίας 
» είς χάρτην περιοδικού 
»' έναντι τυπογραφικών 
» εις κλισέ διάφορά - . 
»· * συγγραφ. περιοδ. 
> » ταχυδρομικά. . .
» » διάφορα έξοδα- .

Υπόλοιπον έν τφ ταμείφ

Δραχ. * 2228 —

»  4866. -
> 4500 —
» 8625 —
. 18625. - -
»  1870 —
» 1500.—
» 575,60
» 628,90
. 30981,50
» 65775.—



Γ ενικ ή  κατάατααις 3 1  Δεκεμβρίου 1 9 2 7

Ύπόλ. εσόδων Κέντρου ··. Αραχ- 65198,75 
·■> » περιοδικού. * 30981,50

Προκαταβολή ενοικίου τρι-
μηνίας................·' - λρα>: ;. 8100 —

’Έπιπλα · · · Δρ. 39300- — 
Άπόσβεσις. ν 19300.—

20000.—
’Εθνική Τράπεζα ΐΜητρο-

πόλεως)......................
Έθν- Τράπεζα \ Κεντρικόν) *

20732,80
27340.—

Τσμεϊον . . » 20007,45
» 96180,25

Συνεπώς εκ τοΰ άνω ποσού των 96.180,25 ύπάρχουσιν ε!ς μετρητά 
76180,25 και ώς έπιπλα κατόπιν άποσβέσεως τοΰ ήμίσεως τής αξίας των 
Δρ. 20000.

Η '. ΕΟΡΤΑΙ.— Σΰμψωνα προς τό καταστατικόν κατηρτίσθησαν και 
έλειτούργησαν διάφοροι Έπιτροπαί. fO σκοπός των τοιοΰτων επιτροπών 
ή το διττός, νά έργασθώσι βεβαίως και να προαγάγωσι τούς ειδικούς σκο
πούς, οΰς έπεδίωκεν έκαστη τούτων, αλλά διά τής δημιουργίας των και 
τής άλληλογνωριμίας και επικοινωνίας τών άπαρτιζόντων αύτάς μελών, νά 
δοθή ή ευκαιρία και εις άλλα μέλη έκτος τοΰ Διοικ. Συμβουλίου νά καλ- 
λιεργήσωσι και συσφίγξωσι τάς μετ3 άλλήλων σχέσεις και νά άναπτύξωσι 
πρωτοβουλίας υπέρ τής προαγωγής τοΰ Σωματείου. Έκ τών Επιτροπών 
τούτων ή τής εγγραφής μελών και ή νομική δεν έλειτούργησαν κανο
νικούς, καί ήναγκάσθη ή Διευθύνουσα επιτροπή νά συμπεριλάβή και τά 
καθήκοντα αυτών εις τάς ιδικάς της φροντίδας. ’Αξιόλογος δμως ήτο ή 
δρασις τών δύο επιτροπών «Θρακικών Μελετών» καί «εορτών καί συγ
κεντρώσεων» αϊτινες όπό τήν φιλόπονον προεδρείαν τής μέν πρώτης τοΰ 
κ. 9Απ. Δοξιάδου τής δέ.δευτέρας τοΰ κ. I. Λάγια, μελών τοΰ Διοικ. Συμ
βουλίου άπέδωκαν έξαιρετικώς λαμπρά αποτελέσματα.

Και διά μέν τά «Θρακικά» όμιλοΰμεν έν ίδιαιτέρφ κεφαλαίφ, διά δέ 
τάς έορτάς καί συγκεντρώσεις, άναφέρομεν δτι έγένοντο τρεις τοιαΰται 
έν άπολύτφ επιτυχία, άποδώσασαι πλήρως τούς σκοπούς τής συγκεντρώ- 
σεως, άλληλογνωριμίας καί ψυχαγωγίας τών έν τή πρωτευούση διαμενόν- 
των Θρακών. ’Οφείλεται ωσαύτως πας δίκαιος έπαινος διά τήν φιλοπονίαν 
καί τήν ταχύτητα μεθ’ ής είργάσθη ή εκτατός έπιτροπή τής τροποποιή- 
σεως καί συμπληρώσεως τοΰ έν ισχύϊ καταστατικοΰ άποπερατώσασα εντός 
Ιβδομάδος τό άνατεθέν αυτή έργον. Αί τροποποιήσεις αύται, προϊόν 
διδαγμάτων τής πείρας τών κατά τό λήξαν έτος έμφανισθεισών περιπτώ- 
σεο>ν, συζητηθεΐσαι υπό τοΰ Διοικ. Συμβουλίου, υποβάλλονται εις τήν
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έγκρισιν της Γεν. Συνελεΰσεαίς. Μία των υποβαλλόμενων τροποποιήσεων 
άφορώσα εις την εγγραφήν τακτικών μελών τοΰ Κέντρου και τών Θρακών 
τών Επαρχιών θά προλειάνη το έδαφος τής δημιουργίας τοπικών Θρα- 
κικών Κέντρων εις τάς διαφόρους πόλεις τής επικράτειας καί θά δικυ- 
κολΰνη το έργον τής ειδικής επιτροπής. Ή  διευθύνουσα Επιτροπή άπο- 
δίδουσα ιδιαιτέραν σημασίαν εις το έ'ργον τών επιτροπών καί έχουσα ύπ’ 
δψει τά εν βραχεί έπιτευχθέντα αποτελέσματα, φρονεί δ'τι συν τώ χρόνφ, 
κατανοουμένης τής σκοπιμότητος και ωφελιμότητος των, θά έκλείψουν τά 
παρατηρηθέντα κρούσματα απροθυμίας καί δτι τά μέλη τοΰ σωματείου 
θά επιζητώσι αύτοπροαιρέτως τήν συμμετοχήν καί συνεργασίαν των εν 
ταΐς ειρημέναις έπιτροπαΐς. ,

Θ'. ΕΚΔΟΣΙΣ Π ΕΡΙΟ ΔΙΚ Ο Υ.—Μεθ’ ίκανοποιήσεως καί υπερηφά
νειας εύρισκόμεθα εις τήν εύχάριστον θέσιν νά άναγγείλωμεν δτι έργον 
έξόχως κοινωφελές καί σημαντικόν, ή έκδοσις τοΰ εικονογραφημένου επι
στημονικού περιοδικού τά «Θρακικά» ^κατόπιν συντόνων προσπαθειών καί 
εργασίας έπιπονωτάτης, εύρίσκειαι ήδη εις το τέρμα τής εκτυπώσεως τοΰ 
εκ 16 τυπογραφικών φύλλων πρώτου έξαμηνιαίηυ τεύχους του. Οί άνα- 
λαβόντες ένα τόσον δυσχερές καί επίπονον έργον εκαλούντο έξ αρχής νά 
αντιμετωπίσουν δυσκολίας παντοίας μεταξύ τών οποίων προεΐχεν ή συλ
λογή τής δημοσιευομένης αποκλειστικούς Θρακικής ύλης καί ή κάλυψις τής 
υλικής δαπάνης. Διά τό πρώτον άπετελέσθη επιτροπή συντακτική έκ τών 
λογιών καί επιστημόνων κ.κ. Τσούντα X., Κυριακίδου Σ., Κουρτίδου Άρ., 
καί Παπαχριστοδούλου Πολ., ήτις άνέλαβε τήν συλλογήν καί τον έλεγχον 
τής ύλης, τήν προκήρυξιν διαγωνισμού, τήν έγκρισιν ταξιθέτησιν καί διόρ- 
θωσιν τών δημοσιευόμενων. Χάρις εις τήν φιλόπονον τής Ιν λόγω επι
τροπής εργασίαν καί κυρίως εις τήν άξιέπαινον καί άξιομίμητον δραστη
ριότητα τού κ. Παπαχριστοδούλου άναλαβόντος τήν διεύθυνσιν τής δημο- 
σιεύσεως, ό σκόπελος τής έξευρέσεως επαρκούς ύλης παρεκάμφθη καί σή
μερον υπάρχουν έτοιμοι πραγματεΐαι προς κάλυψιν τού πλείστυυ μέρους 
καί τών υπολοίπων τευχών τού έτους ή έγκαιρος έκδοσις τών οποίων 
κατά τον τρόπον τούτον εξασφαλίζεται. "Οσον αφόρα τήν κάλυψιν τών 
υλικών δαπανών δέν δυνάμεθα νά άποκρύψωμεν δτι παρετηρήθη έλλειψις 
εν,διαφέροντρς καί απροθυμία προς εγγραφήν συνδρομητών έκ μέρους τφν 
Θρακών δυσανάλογος προς τήν σπουδαιότητα ενός τοιούτου έργου. Ευ
τυχώς φιλότιμα καί φιλοπάτριδα τής Θράκης τέκνα, οΐ έκ Ραιδεστού κ.κ.
Αδελφοί Καλούδη καί ’ Αδελφοί Μανουηλίδη, οϊτινες από τής ίδρύσεως 

τού Κέντρου διά δεκακισχιλίων έκαστοι δραχμών άνεκηρύχθησαν δωρηταί,



άνέλαβον κατόπιν παρακλήσεως του τακτικού ημών Προέδρου νά μας βοη- 
χ^ήσωσιν άποτελεσματικώς και εις την περίστασιν ταύτην.

Ένεγράφησαν οΰτω υπό των πρώτων διά τής εν Θεσσαλονίκη ’ Ανώ
νυμου Εταιρίας Εξαγωγής Ελληνικών καπνών συνδρομηταί 1 3 9  κα'ι 
δωρηταί διά Δραχ. 9 0 0 0 .  Προς τον Γ. Διευθυντήν τής εν λόγω Ε ται
ρίας κ. Δ. ’Αθηνοδώρου οφείλεται και δημοσία πας έπαινος διά τά απο
τελέσματα ταΰτα. Ένεγράφησαν ωσαύτως υπό τής Άτμ/ΐας Μανουηλίδη 
διά τών διαφόρων πρακτορείων συνδρομηταί 4 7 , υπό τοΰ . Προέδρου του 
Κέντρου έν Άθήναις, Θεσσαλονίκη καί τω Νομώ "Εβρου συνδρομηταί 
1 9 3 , καί παρά τών κ. κ. συναδέλφων συνδρομηταί 3 9 .  Άναφέρο- 
μεν ωσαύτως δωρεάς διά τοΰ κ. Δοξιάδη τής Κυρίας Μπενάκη Δραχ. 
2 0 0 0  καί τής Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος Δραχ. 5 0 0 0  διά τοΰ 
κ. Παπαχριστοδοΰλου τής Κυρίας Μακκά Δραχ. 5 0 0  καί τοΰ κ. Σαράντη 
Παπαδοποΰλου Δραχ. 5 0 0  καί τοΰ Δήμου Άλεξανδρουπόλεως εκ Δραχ. 
5 0 0 .  Προς πάντας τούς ανωτέρω συνδρομητάς καί δωρητάς άπευθΰνο- 
μεν καί δημοσία τάς εΰγνώμονας ευχαριστίας μας.

Έξασφαλισθείσης ήδη τής εκδόσεως τών προκών τευχών, έλπίζομεν δτι 
πάντές οί Θράκες καί ιδία τά τακτικά μέλη θά μάς βοηθήσουν διά την 
συνέχισιν έργου, οπερ όχι μόνον θά τιμήση το Θρακικόν ό'νομα καί θά 
περισώση θησαυρούς κινδυνεύοντας νά άπωλεσθοΰν, άλλ’ ή έμφάνισις τοΰ 
οποίου θά σημειώση ένα ακόμη πολύτιμον επιστημονικόν σταθμόν εις τήν 
πρόοδον τής πνευματικής κινήσεως τοΰ τόπου.’ Ή  εγγραφή συνδρομητών 
συνεχίζεται υπό πάντων τών ανωτέρω καί ι̂ ά συμπληρωθή καί μετά τήν 
έμφάνισιν τοΰ περιοδικού. Άπεστάλησαν τελευταίως εκκλήσεις τής έκδό- 
σεως τοΰ περιοδικοΰ προς τούς έν Ευρώπη καί ’Αμερική Θράκας μετ’ ιδιαι
τέρων επιστολών καί δεν άμφιβάλλομεν δτι ή εγνωσμένη φιλοπατρία τών 
έν τή ξένη συμπατριωτών καί ομογενών θά έκδηλωθή έμπράκτως καί έν 
τή προκειμένη περιστάσει.

Τοιαΰτα, φίλοι κύριοι, εν ξηρά αφηγηματική συντομία τά κατά τό οια- 
νυθεν ετήσιον διάστημα πεπραγμένα. Όμολογοΰμεν δτι οι συλλαβόντες τήν 
ιδέαν τής ίδρύσεως τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου δεν έφαντάζοντο τόσον γόνιμον 
τήν έξέλιξιν αύτοΰ έν βραχυτάτω διαστήματι. Ά λλ ’ αί βλέψεις τών ιδρυτών 
δεν περιορίζονται εντός τόσω στενών ορίων δράσεως. Βεβαίως αί στερεαί 
βάσεις έτέθησαν καί ή καλή αρχή συνετελεσθη. Απαιτείται όμως όργάνωσις 
συστηματική καί έργασία, εργασία έπίμοχθος καί ένταντική δτά νά προσεγ- 
γίσωμεν εις τό τέρμα καί διά νά πραγματοποιήσωμεν τούς έπιδιωκομένους 
σκοπούς. Τό Θρακικόν όνομα άπόλαμβάνον έκτιμήσεως καί σεβασμού άνα-
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λόγου προς την ιστορίαν καί τον πολιτισμόν του δεν ούναται νά μή φανή 
αντάξιον του ονόματος τούτου καί νά μή έδραιώση την καλήν του φήμην. 
’’Ας άποδείξωμεν* ότι. ύπάρχουν και άτομα και οργανώσεις άτινα πιστά είς 
τάς άναμνήσεις τής πατρίόος άκολουθοΟντα τό σύστημα τής ίδεαλόγου κοι
νοτικής των δράσεως ήμποροΰν ύπερκείμενα παντός συνήθους επιπέδου, νά 
έξαρθώσιν είς πράξεις γονίμους καί εύγενεΐς αλληλεγγύης καί άλτρουΐσμού 
καί νά συντελέσωσι γενικώτερον διά την προαγωγήν των ζητημάτων §ν άνα- 
ποσπάστω συνδυασμω προς τό γενικόν καλόν καί συμφέρον.

Μέ .τοιαύτας ίδεας καί άρχάς καί με φιλόπονον συστηματικήν εργασίαν 
πιστεύομεν δτι. δυνάμεθα καί νά άναδειχθώμεν καί νά έπικρατήσωμεν. Καί 
εις τοιαύτην αρμονικήν συνεργασίαν καλοΰμεν τούς Θράκας συμπατριώτας 
τής πρωτευούσης, τούς άνά τήν Ελληνικήν επικράτειαν διεσπαρμένου?, καί 
τούς έν τή ξένη εόρισκομένους.

ι(.Λς έςαρθώμεν ύπεράνω των συνήθων καί τετριμμένων. Όμονοουντες 
δργανούμενοι καί εργαζόμενοι άς άποδείξωμεν δτι γνωρίζρμεν. νά διατηρή- 
σωμεν τάς Θρακικάς παραδόσεις, οτι πιστεύομεν είς τήν ζωτικότητα τής 
φυλής καί εις καλλιτέραν αύριον, δτι. διατηροΟμεν ευλαβή άνάμνησιν των 
γενεθλίων χωρών έν αίς αναπαύονται τά οστά των πατέρων μας καί άφ’ 
ών βία άπεσπάσθημεν, καί δτι δεν λημονουμεν τήν άγαπητήν μας πατρίδα.
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ΔΗ άΩ ΣΙΣ ΤΩΝ “ ΦΡΑΚ1ΚΩΝ,,

Δίεν'&υντης της Σνντά^εως τον Περιοδικόν είναι 
ό έκ των μελών της ’Εχνιτρ&πης έπϊ τής έκδόσεως 
ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΑΟΥ, ηρδς δν 
δέον νά άηεν&ύνωνται οί άλληλογραφονντες μέ τά 
« Θρακικά».

ΤΥΤΓΟ ΙΣ E T A IP E fA I -  ΤΤ. &. ΣΑ Κ Ε Λ Λ Α Ρ ΙΟ Σ  -  3942



ΠΡΟΣ

ΤΟΥΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΙ ΑΟΙΠΟΥΣ ΣΥΝΑΡΟΜΗΤΑΣ
ΤΩΝ «ΘΡΑΚΙΚΩΝ»

Τδ « θρακικόν Κέντρον » άνδρωθέν καί δυναμωθέν είς το έλά- 
χιστον διάστημα τής διάρρεύσεως ένδς και μόνον έτους (δπως όμιλεϊ 
εύγλωττότατα ή είς τδ τέλος τον περιοδικού έπισνναπτομένη εν πα- 
ραρτήματι ετήσια έκθεσις των πεπραγμένων) αισθάνεται υπερηφάνειαν 
διά την πραγματοποίησιν ένδς των μεγάλων του σκοπών, τής πνευ
ματικής έξυπηρετήσεως τής Θράκης διά τής επιστημονικής έρευνης 
αυτής άπδ πάσης άπόφεως, έφ' δσον μέχρι τονδε ούδέν τοιοντον 
έγένετο καί δτε ό 'Ελληνισμός ευρίσκετο καί έπεκράτει έν αυτή, καί 
δτε άπηλευθερώθη διά νά νποδονλωθή καί πάλιν.

'Η  άπόκτησις των οικονομικών μέσων καί έξασφάλισις τών 
■πνευματικών κεφαλαίων διά την εύόδωσιν ένδς τοιοντον σκοπού, 
άπήτησαν κόπους πολλούς καί φροντίδας δχι τάς τυχούσας.

3Ήδη, δτε τδ έργον έτέθη είς ενέργειαν καί τά «θρακικά» διά 
τής συνεργασίας τών διανοουμένων καί ειδικών επιστημόνων, κα,ί 
τής υλικής συνδρομής τών Θρακών καί ξένων εμφανίζονται, έκφρά - 
ζομεν ικανοποιημένοι την χαράν μας καί προοκαλοΰμεν τους ά,παν- 
ταχοϋ Θράκας δπως εκτιμήσουν την σπουδαιότητα του έμφανιζομέ- 
νου έργου καί ένισχύσουν αντδ διά την άπρόσκοπτον καί τελείαν 
έξασφάλισιν μακράς ζωής.

Τά «Θρακικά» διά τών επιστημονικών των ερευνών καί τών 
ποικίλων μελετών των Θά διακηρύξουν καί πάλιν διά μυριοστήν 
φοράν, δτι ή Θράκη ύπήρξεν ανέκαθεν ή κοιτίς τοΰ Ελληνισμού 
καί ή Χώρα δπου ήνθισε καί έζησεν αμείωτος 6 'Ελληνικός 
πολιτισμός.

5Επί τούτοις διακηρύττοντες δτι άποβλέπομεν είς καλυτέραν 
αϋριον, προτρέπομεν καί καλού μεν τούς άδελφούς Θράκας νά ένωθούν 
καί οργανωθούν, έτοιμοι πρδς μεγαλουργόν πατριωτικήν δράσιν, 
καί άπευΟννομεν πρδς πάντας ενθουσιώδεις χαιρετισμούς.

’ Αθήναι Φεβρουάριος 1928.

‘ Ο Πρόεδρος
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΑΝΟΥΗΛ ΙΔΗΣ

' Ο Γεν. Γραμματείς 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΑ!ΑΣ



Π ρο ς
τους άπανταχον της Ελλάδος καί εν τω ' Εξωτερικό) 

Θράκας καί λοιπούς ''Ελληνας.

Φίλοι ουμηατριώται και λοιηοϊ ομογενείς,

Ό  κατακλυσμός τής τελευταίας εθνικής περιπετείας μεταξύ των 
τόσων άλλων τραγικών συνεπειών πού είχε διά την μητέρα πατρίδα επέ
φερε, ως γνωστόν, και την όδυνηροτέραν δλων δι’ ημάς, την απώλειαν 
τουτέστι και την καταστροφήν τής προσφιλούς μας Θράκης.

Ή  ωραία αυτή και κατ’ εξοχήν ελληνική χώρα ή οποία επί μάκρους 
αιώνας έκράτησε καί έν συνεχεία από γενεάς εις γενεάν μετεβίβασεν άσβε- 
στον τό πύρ τής ελληνικής ιδέας, ήτο πεπρωμένον εις μίαν άτυχή διά τό 
έθνος στιγμήν ν’ αποκοπή εκ τού κορμού τής μεγάλης πατρίδος, τό δέ 
ιερόν της έδαφος, κατά τό μεγαλΰτερον καί σημαντικώτερον αυτής μέρος, 
νά περιέλθη καί πάλιν υπό ξενικόν ζυγόν. Οί δέ ατυχείς Θράκες κατα- 
φυγόντες είς τό ελεύθερον έδαφος, οπού εύρήκαν φιλοξενίαν καί στορ
γήν, εγκατεσπαρμένοι τώρα πανταχού τής Ελλάδος καί ιδίως εις τάς βο- 
ρειοτέρας επαρχίας δεν παύουν ν’ αποτελούν επίλεκτα κύτταρα τής δλης 
Ελλάδος ώς γεωργοί, ώς βιοτέχναι καί έμποροι ως επιστήμονες καί δια
νοούμενοι, στοιχεία δπου καί αν εύρεθώσιν προόδου καί πολιτισμού. 
’Έ τσι έσβυσεν επάνω ακριβώς είς τήν ώραιοτέραν στιγμήν τής πραγμα- 
τοποιήσεως τού εθνικού ονείρου, έσβυσεν— έστω καί προσκαίρως όπως θά 
ηύχετο κάθε έλληνική "ψυχή — ένας ελληνικός βωμός, επάνω είς τον όποιον 
ελειτούργησεν επί αιώνας ακοίμητη ή φλόγα τής ελληνικής ψυχής.

’Αλλά μαζύ με τήν εδαφικήν απώλειαν τήν τόσον τραγικήν καθ' 
εαυτήν, κινδυνεύει τώρα νά επέλθη καί μία άλλη, σπουδαιοτέρα ίσως διά 
τούς δυναμένους νά έμβαθύνουν κάπως ούσιαστικώτερον εις τά πράγματα : 
Είναι ή έπαπειλουμένη αηώλεια τής ψ υχής τής Θράκης. Καί αυτήν 
τήν ψυχήν ακριβώς, τήν θρακικήν, ξητοΰμεν τώρα νά περισώσωμεν.

Διότι—ποιος θά τό πιστεύση— ή χώρα αυτή ή κατ’ εξοχήν ελληνική, 
από τών μυθικών χρόνων τού Ό ρφέως μέχρι τών χθεσινών μαρτύρων 
των σφαγιασθέντων υπέρ τής ελληνικής ιδέας, ή χώρα αυτή ουδέποτε 
έμελετήθη έπαρκώς καί ϊσαξίως τής θέσεως καί περιωπής τήν οποίαν



Π ροκήρνξις ε'

κατέχει μέσα εϊς τό γενικόν πλαίσιον των ελληνικών χωρών. Ή  αρχαιο
λογία της, ή ιστορία τής, ή λαογραφία της, ή γλώσσα καί αί τόσαι αλλαι 
Εκδηλώσεις του ψυχικού βίου της, παρά ϊάς γενομένας τήδε κακ&Χσε καί 
σποραδικώς άξιολόγους άλλως επ’ αυτών μελετάς, παράμένουν έν πολλοίς 
ακόμη ανεξερεύνητοι καί κατ’ άκολουθίαν άγνωστοι διά τον πολύν ελλη
νικόν καί ξένον κόσμον. "Ισως διότι λόγφ τής γεωγραφικής της θέσεως, 
ως άποτελούσης τον τελευταΧον κρίκον τής ελληνικής όλοκληρώσεως διά 
την Νεωτέραν Ελλάδα, δεν ειχεν έφελκύσει ακόμη όσον έπρεπε την πανελ
λήνιον επιστημονικήν προσοχήν. "Ισως καί διότι ούοείς ποτέ έθεσεν έν 
άμφιβόλω την εθνικήν αυτής οντότητα καί καταγωγήν, ούδείς ποτέ ήμφι- 
οβήτησε τήν ελληνικότητά της.

Καί όμως καιρός πλέον νά έπιστηθή ζωηρά ή προσοχή καί τό ένδια- . 
φέρον του επιστημονικού κόσμου τής Ελλάδος^ επί τής. ωραίας ταΰτης 
χοόρας. Κίναι επείγουσα εθνική ανάγκη αί ώραιαι εκδηλώσεις τής ζωής 
της νά τυχουν μιας συσΐηματικωτέρας συγκεντρώσεως καί περισυλλογής, 
μιας επιστημονικωτέρας Ιρεύνης καί επεξεργασίας, ιδία εκ μέρους τών 
τέκνων της, ϊνα τοιουτοτρόπως εντονώτερον ή ψυχή αυτής άναδειχθή, ΐνά 
έμφανέστερον καί οΐονεί έν άναγλυφφ έξαρθή ή άγλαόμορφη εικών τής 
άλησμονήτου χώρας. Έ πί του κεφαλαίου τοΰτου, οϊ Θράκες, οπουδήποτε 
γης ευρισκόμενοι, έχουσιν άναμφισβήτητον καί έξω πάσης υπεκφυγής ή 
δικαιολογίας ύποχρέωσιν. Ούτε επιτρέπεται αναβολή.. Ό  κρατικός καί κοι
νωνικός όδοστρωτήρ θά ίσοπεδώση αΰριον παν τό οπωσδήποτε χαρακτη
ριστικόν καί ίδιάζον εντός τής ζωής τών ελληνικών φύλων, ttai ή έπικει- 
μένη κράσις αυτών— τόσον φυσική καί άναμενομένη άλλως τε— , συντε- 
λουμένη ήδη γοργή καί ακούραστος μέσα εις τούς εκτεταμένους κάμπους 
τής βορείου Ελλάδος, θά καταστήση εντός ολίγου δυσδιάκριτον τήν ιδιαι
τέραν φυσιογνωμίαν ενός Ικάστου τμήματος τής όλης πατρίδος, θά εξα
φάνιση έπί άνεπανορθώτω ϊσως ζημία τής πραγματικής ιστορίας τής 
φυλής αυτήν τήν ψυχήν τών έπί μέρους Ελλάδων. Πρέπει νά σπεύσω- 
μεν, διότι μετ’ ολίγον θά είναι ίσως αργά. Πολύτιμον καί άνεκτιμήτως 
πλούσιον υλικόν, πού έπεσώρευσαν οΐ αιώνες, κινδυνεύει τώρα Vs άπολεσθή. 
Πώς είναι δυνατόν ήμεΧς οί Θράκες νά μείνωμεν ασυγκίνητοι διά μίαν 
τοιαύτην καταστροφήν; Έχομεν καθήκον νά κινηθώμεν, εΐμεθα υποχρεω
μένοι νά περισώσωμεν τήν ψυχήν τής Θράκης.

Διά τούτο κατόπιν πολλής καί εμπεριστατωμένης σκέψεως εύρομεν 
ότι ώς πρώτον βήμα πραγματοποιήσεως τού ιερού σκοπού μας θά έπρεπε 
νά είναι ή έκδοσις ενός περιοδικού δημοσιεύματος αποκλειστικούς θρα- 
κικού, μέσα εις τό οποίον θά περιληφθή πάν ό,τι διασώζεται καί υπάρχει 
τό ιδιαιτέρως θρακικόν, πάν ό,τι αφορά τήν Θράκην. Έ ν  τώ περιοδικφ 
τούτφ, θέλει άποταμιευθή ως έν κυψέλη πάν ό,τι αμέσως ή εμμέσως 
συνδέεται μέ τήν ζωήν καί τήν έμφάνισιν τής Θράκης, γραπτόν ή προ
φορικόν, ιστορία, μνημειον, γλώσσα, παράδοσις, έθιμον. Πάσα εκδήλωσις 
τού ψυχικού βίου τών Θρακών, εθνική, κοινωνική, πατριωτική, βιοτεχνική, 
καλλιτεχνική καί οίαδήποτε άλλη, θά παρελάση διά τών σελίδων τον,



Π ρσκήρνξις

κατοπτρίζουσα τό τε παρελθόν και τό παρόν, τής θρακικής διανοήσεως. 
Ταύτα δέ πάντα επι τώ εύρυτέρω σκοπώ, ΐνα έκ του πλουσίου τοΰτου 
υλικού συγκροτηθή άργότερον και όλοκληρωθή εις χεϊρας εμπείρου και 
δεξιού επιστήμονος ή γενίκωτέρα Ιστορία της Θράκης από τής ιστορι
κής έμφανήσεως αυτής μέχρι σήμερον.

Ά λλ ’ ώς είναι ευνόητον, εν τοιούτον έργον συνεπάγεται δαπάνας 
σημαντικάς, καί έκτος τής διανοητικής συνδρομής έχει ανάγκην καί υλι
κής ύποστηρίξεως οΰ τής τυχοΰσης· άλλως αδύνατος αποβαίνει ή καλή 
σταδιοδρομία του. Διά τούτο κάμνομεν έκκλησιν προς πάντας τούς δυνα- 
μένους δπως συντρέξωσι καί ύλικώς τό έργον, καί άποτεινόμεθα τόσον 
προς τούς πλουσίους Θράκας καί λοιπούς ομογενείς — οπουδήποτε ούτοι 
εύρίσκονται— όσον καί προς τούς ταπεινούς έργάτας τής ιδέας καί τούς 
ανθρώπους τού λαού ζητοϋντες την ηθικήν καί υλικήν αυτών ύποστήριξιν.

Τό έργον δεν είναι εύ'κολον. Συναισθανόμεθα πλήρως τάς δυσχε- 
ρείας. Πόθος δμως ημών καί δλων τών μελών τοϋ Θρακικού Κέντρου, 
έλπίζομεν δέ καί δλων τών Θρακών, είναι νά ύπερπηδήσωμεν τά εμπόδια 
ταΰτα. Είναι ανάγκη νά καταβληθή πάσα προσπάθεια δπως ή Θράκη 
έρευνηθή, ϊνα καί έπιστημονικώς καταλάβη τήν έμπρέπουσαν αυτή θέσιν 
μεταξύ τών άλλων αδελφών χωρών τής Ελλάδος. Ό  δέ θρακικός κόσμος, 
φιλότιμος, φιλόμουσος καί φιλοπρόοδος δπως είναι, θά φιλοδοξήση καί 
εν τή περιστάσει ταύτη νά πράξη τό καθήκον του. Βασίμως έλπίζομεν 
ότι τό έργον θέλει άχθή εις αίσιον πέρας. Διά τήν πραγματοποίησιν τής 
ωραίας αυτής έλπίδος έπικαλοΰμεθα τήν ηθικήν καί υλικήν συνδρομήν 
παντός Θρακός, παντός πατριοότου, παντός “Ελληνος.

Ε̂ν ’Αθήναις ’Ιούλιος 1927.
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Η  αρχαία φυλή τών Θρακών, καθ' α απέδειξε προ πολλον ή 
γλωσσολογία, ήτο συγγενής τής ελληνικής και επιδεκτική πολιτισμού 
(πρβλ. T om asch ek , Die alten Thraker). Γνωστόν δέ είναι 
δτι καί έπιγαμίαι έγίνοντο μεταξύ cΕλλήνων καί Θρακών καί πρα)- 
τος γνωστός καρπός τής κεπιμειξίας ταύτης ήτο δ μέγας Θεμιστο
κλής, δπως καί τδ γνωστόν επίγραμμα λέγει « Α β ρ ό τ ο ν ο  ν Θρήϊσσα  
γ υ ν ή  γένος·  άλλα τεκέσ  θαι τον μ έ γ α ν  " Ελλη σίν φημι  Θε- 
μ ι σ τ ο κ λ έ α » .  "Ore (5e κατά τον Α' π. X . αιώνα ή Μακεδονία διά 
του Φιλίππου έπεξετάθη προς άνατολάς, τότε ή Θράκη άπήρτισε μέ
ρος τον ελληνικόν τούτον κράτους. ’Ολίγον βραδύιερον δ βασιλεύς 
Λυσίμαχος εν τή Θράκη έστησε τον θρόνον τον. Τοσοϋτον δε ταχέως 
έξηλληνίσθη αυτή, ώστε κατά τον Α' μ. X. αιώνα, δτε τδ ρωμαϊκόν 
κράτος διηρέθη εις Ανατολικόν καί Αυτικδν καί τδ εν Θράκη Βυ
ζάντιον υπό τδ όνομα Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ  π ό λ ι ς  έγινε πρωτεύουσα 
τον ’Ανατολικού, ή Θράκη —  τότε τελείως ελληνική— έγινε μετά τής 
Μ. ’Ασίας τδ κύριον έρεισμα τον κράτους τούτον. Αιά τούτο δέ καί 
οΓΕλληνες βασιλείς τής Κωνσταντινουπόλεως άδιαλείπτως ύπερήσπι- 
ζον τήν χώραν ταύτήν, μαχόμενοι πρδς τούς άπδ βορρά κατερχ^ομέ
νους βαρβάρους: ΊΊετσενέγους, Βουλγάρους κ. λ. καί έσωζον τον ελ
ληνικόν χαρακτήρα τής χώρας ταύτης μέχρι τού Αίμον. Μόνον μετά 
τήν Τουρκικήν κατάκτησιν καί Ιδίως κατά τον τελευταίου ΙΘ' αιώνα 
οι Βούλγαροι ήδυνήθησαν νά εγκατασταθούν πυκνότεροι εις τήν ύπαι
θρον χώραν, ονχί δέ εις τάς πόλεις καί μάλιστα τής παραλίας, αί 
δποϊαι ήσαν πάντοτε καθαρώς έλληνικαί. Μετά τον Ρωσσοτουρκι- 
κδν πόλεμον τού 1877— 8, ότε ή Βουλγαρία ήλευθερώθη καί άπε- 
σπάσθη διά τών άγώνων τών Ρώσσων άπδ τής Τουρκίας, ή βορειο- 
τέρα Θράκη υπό τδ όνομα * Α ν  ατ ο λ ικ ή  e Ρ ω  μ υ λ ί α  άπήρτισεν 
ιδιαιτέραν αυτόνομον επαρχίαν, τήν οποίαν βραδύτερου τώ 188 θ κατέ-
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λαβον έξ υφαρπαγής οι Βούλγαροι και σννεχώνευοαν μετά τής προς 
βορράν τον Αίμον Βουλγαρίας. Οι ° Ελληνες κατόπιν τούτον ήρχισαν 
ν’ άποχωρονν έκεϊθεν και το κακόν ’έγινε μεγαλύτερον/δτε μετά εικο
σαετίαν έκινήθη μέγας κατά των'Ελλήνων διωγμός και ούτοι ήναγ- 
κάσθησαν νά έγκαταλείψονν κατά μέγα μέρος την χώραν ταύτην, 
την οποίαν επί 2300 έτη κατωκονν, έδόξαζον και διά τον αίματός 
των ύπερήσπιζον. Και άλλη σνμφορά έπεφυλάσσετο εις τον Θρακι- 
κόν ελληνισμόν, δτε μετά τά προ πενταετίας περίπου θλιβερά γεγο
νότα τής Μ. Α σίας το ελληνικόν στοιχεϊον ήναγκάσθη νά εκπατρι- 
σθή, έγκαταλειπον εις τούς Τούρκους και την μεσημβρινήν Θρά- 
κην την πέραν τον''Εβρον. ’Ή δη ό Θρακικός ελληνισμός περιωρί- 
σθη εις την μεταξύ Νέστου και 'Έβρου στενήν δυτικήν Θράκην. 
Ά λ λ 1 ας μη άποθαρρννώμεθα! Θά έλθη και πάλιν ό καιρός, καθ' 
όν θά διαδώμεν τον"Εβρον καί ή Θράκη ή ελληνική θά καταλάδη 
τά παλαιό, τά φυσικά της δρια. 3Αρκεί μόνον νά πιστεύωμεν άκρα- 
δάντως εις τούτο, νά σωφρονώμεν καί νά έργαζώμεθα.

Γ. Ν. ΧΑΤΖΙΔΛΚ1Σ
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Σ.  Ϊ Ι Ε Α Ε Κ Ι Δ Ο Υ
’Εφόρου 'Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης.

ΜΝΗΜΕΙΑ Τ Η Σ  ΘΡΑΚΗΣ

Τά δΰο μάρμαρα τής αρχαιολογικής συλλογής τοΰ Θρακικοΰ Φιλεκ
παιδευτικού Συλλόγου Ραιδεστοΰ ι), περί των οποίων γίνεται λόγος εν 
τοίς εξής, εΰρίσκονται ήδη ε!ς τό Μουσεϊον τής Θεσσαλονίκης, δπου έχουν 
μεταφερθή μαζί μέ τό μέγιστον μέρος τής έν λόγφ Συλλογής από τοΰ 
’Οκτωβρίου τοΰ 1922.

Τό ένα από αυτά είναι

1. Η ΚΟΡΗ ΤΗΣ ΒΙΖΥΗΣ 

(Εικόνες 1—4)

ήτοι άγαλμάτια γυναικός, αρχαϊκής τέχνης, τοΰ γνωστού τΰπου των 
«κορών» 4).

Τής λείπουν ή κεφαλή μαζί μέ τον ?πχιμόν, οί πόδες από τά γόνατα 
και κάτω, ή άκρα δεξιά χειρ κα'ι τής άριστεράς ένα μεγάλο κομμάτι από 
τό μέσον τοΰ βραχίονος και κάτω. Τό δλον σωζόμενον ύψος της ανέρ
χεται εις 0,δ5 μ. Εύρέθη πιθανώτατα εις περιοχήν τής Βιζΰης5), είναι

‘ ) Πρβλ. «Θρακικός Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος έν Ραιδεστώ. Έκθεσις των πε
πραγμένων από τής συστάσεως αύτοΰ μέχρι τέλους τοΰ Γ' έτους. Έν Κωνσταντινου- 
πόλει 1874. Τύποις Βουτυρά καί Σ ας». Κατάλογοι τής Συλλογής ταύτης υπάρχουν : 
Α' τοΰ Γρ. Καλλίδου εις τάς σελ. 59—73 τοΰ άνω φυλλαδίου καί Β' τοΰ Παπαδο- 
πούλου Κεραμέως ώς συμπλήρωσις κατά τό πλεϊστον τοΰ Παραρτήματος τοΰ ΙΖ' τό
μου τοΰ έν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου σελ. 75 κ. έξ. Αί 
περιγραφαί των περιόπτιον έργων καί κυρίως εις τον Α δεν είναι πάντοτε σαφείς.

2) Ή  διάσωσις τής συλλογής κατά τήν έκκένωσιν τής ’Ανατολικής Θράκης οφεί
λεται εις τόν τότε Γενικόν Επιθεωρητήν Έκπαιδεύσεως Θράκης κ. Β. Νικολαϊδην 
καί τόν καθηγητήν κ. Δρόσον.

4) Πρβλ. Lechat, Au Musee de l’Acropole d ’Athenes, etudes sur la scul
pture en Attique avant la ruine de l’Acropole par 1’invasion de Xerxes. 1903. 
Τοΰ αύτοΰ, La sculpture Attique avant Phidias.

°) Είναι τό μόνον από όλα τά άγάλματα τής συλλογής, εις τό όποιον δύναται νά 
άναφέρεται ή τοΰ Α καταλόγου (σελ. 70 άρ. 6) περιγραφή : «Κορμός γυναικός μετά 
χλαμύδος (=έννοειται προφανώς τό ΐμάτιον) λαμπρώς έπεξειργασμένης. Έλλείπουσιν 
ή κεφαλή, αί χεΐρες καί οί πόδες. Εύρέθη έν Βιζύη καί έδωρήθη υπό τοΰ Άλληλο- 
διδακτου Εύστρατίου».
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δέ είργασμένη από to λευκόν, ελαφρώς κυανίζον και μέ βαθυκύανους 
φλέβας μαρμάρου τής Προκοννήσου 6) (του Μαρμαρά).

Ή  κόρη τής Βιζύης κατά τό σύνηθες σχήμα τής αρχαϊκής τέχνης φαί
νεται νά στηρίζεται επί του δεξιού ποδός και νά ξεκινά διά του αρι
στερόν, τό όποιον προεκβάλλει. Είς την δεξιάν χεΐρα, ή οποία λείπει, 
έκράτει κάποιαν προσφοράν 7), ένα πτηνόν πιθανώς, άν πρέπη νά κρίνω- 
μεν από τό σχήμα τοΰ σπασίματος, διά δέ τής άριστεράς ανασύρει (»άνέ- 
χει«) τον χιτώνα και έτσι δίδει είς τό σώμα ελευθερίαν προς κίνησιν.

Ό  εκ των τοΰ υφάσματος χιτών πού φορεΐ, αρκετά ανοικτός περί 
τον λαιμόν, έζωσμένος καί μέ κοντάς χειρίδας, πού καταλήγουν ολίγον 
ΰψηλότερον τοΰ άγκώνος, φέρων δέ προς τούτοις ποίκιλμα— δέσμας λε
πτών κυματοειδών πτυχών κατά ώρίσμένα διαστήματα8).—  μόνον είς τό 
άνω μέρος του, κατήρχετο, δν πρέπη νά κρίνωμεν από άλλα καλλίτερα 
σωζόμενα έργα τοΰ ίδιου τύπου, μέχρι σχεδόν τών αστραγάλων. Αί προς 
τά κάτω πυκναί πτυχαί αύτοΰ πηγαίνουν κατά την κάθετον τοΰ σώματος 
καί παρεκκλίνουν ταύτης εκεί μόνον, δπου αναγκάζονται νά ακολουθή
σουν την φοράν τοΰ διά τής άριστεράς χειρός άνασυρομένου ενδύματος.

’Α π ’ επάνω από τον χιτώνα τούτον φέρει τό ίμάτιον, ήτοι τό μακρόν 
καί στενόν τεμάχιον υφάσματος, τό όποιον— κατά την μόδαν τών αρχαϊ
κών χρόνων— εφορμόζεται κατά τό μέσον τοΰ ανεπτυγμένου υπό την 
άριστεράν μασχάλην ούτως ώστε ό ώμος νά μένη ελεύθερος, ειτα, συρό- 
μενον λοξώς επί τοΰ στήθους εμπρός καί επί τών νώτων δπίσω, πιάνεται 
επί τοΰ δεξιού ώμου καί τοΰ βραχίονος διά πόρπης ή αραιών ραφών 
καί αφήνεται νά χυθή περί τό σώμα, μακρότερον κατά την δεξιάν καί 
κοντότερον κατά την άριστεράν πλευράν. Οί άριστα διατεταγμένοι καί 
μέ άμεμπτον τσάκιση πλισσέδες τοΰ ίμαιίου σχηματίζουν κατά τά προς 
τά κάτω φερόμενα κράσπεδα αύτοΰ μίαν συνεχή, γεμάτην από ζωήν τεθλα- 
σμένην, ενώ τουναντίον τό άνω κράσπεδόν του, πού περνά λοξώς επί 
τοΰ στήθους — διαφορετικά παρά εις τάς άλλας κόρας — διαγράφει απλήν 
ευθείαν.

Ή  κόμη, τής οποίας την διάταξιν επί τοΰ μετώπου καί τής κεφαλής

,;) Πρ8λ. »Προκόννησος μετάλλου έχουσα τής λευκής μαρμάρου πολύ τε καί σπου- 
δαϊον «Στραβ. VII, 331 fr. 56 ή »μέταλλον μένα λευκοΰ λίθου σφόδρα έπαινούμενον» 
Στραβ. XIII* 588. Περί τής μεγάλης χρήσεως τοΰ μαρμάρου κατά πρβλ. Darembery 
—Saglio, Diction· des antiquites gr. et rom. I l l  σ. 1603, a xalb.

7) "Ανθος λ. χ. καρπόν, πτηνόν, στέφανον. Μνημεία τής Ελλάδος (1906) σ. 74 
(Lechat).

8) Κατά παρόμοιον τρόπον πεποικιλμένος ό αρχαϊκός κορμός τής Χίου. F. Win
ter, Kunstgesch, in Bildern VII σ. 200, 1.
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έν γένει. δεν ήμπορούμεν νά γνωρίζωμεν, επί των νώτων εξαπλώνεται 
λυτή ώς μία μάζα κυματιζόντων βοστρύχων.

"Ιχνη πολυχρωμίας, τής οποίας ή προϋπόθεσις έπ'ι τής ζώνης κυρίως 
επιβάλλεται, δεν σώζονται.

Κατά την στάσιν, την ενέργειαν των χειρών καί την περιβόλήν ανή
κει ειδικώτερον ή κόρη τής Βιζύής εις τον τύπον των αρχαϊκών κορών, 
του οποίου γνωστότερος αντιπρόσωπος είναι ή κόρη του Άντήνορος. 
"Αλλά μεταξύ τών άλλων κορών τού τύπου τούτου και τής ήμετέρας ύπάρ- 
χουν άρκεται τεχνικαί διαφοραί, επί τών οποίων θά ήτό ϊσως δυνατόν 
νά βασισθή ακριβέστερα χρονολογική έκτίμησις τής τελευταίας :

Πλήν τής αύστηροτέρας σχηματοποιήσεως, ή οποία παρουσιάζεται 
ιδίως εις τήν πτύχωσιν τού κάτω χιτώνος και υπενθυμίζει τήν "Ηραν 
τού Χηραμύου, οί προς τά εμπρός έπ'ι τών ώμων και τού στήθους ανα
παυόμενοι πλόκαμοι τών άλλων κορών τού τύπου λείπουν εντελώς από 
τήν ήμετέραν, και έτσι εις τό σημεϊον τούτο συμφωνεί ή τελευταία προς 
κόρας τής παλαιοτέρας αρχαϊκής τέχνης, όπως είναι ή "Ηρα τού Χηρα
μύου ή ύπ3 άρ. 677 τού Μουσείου τής "Αλροπόλεως9), ένω ή οπίσθια 
κόμη αυτής διατάσσεται κατά τό σχήμα σχεδόν τών αρχαϊκών κούρων.

Επίσης κατά τρόπον, τού οποίου δεν γνωρίζομεν άλλο παράδειγμα, 
τού ΐματίου τού άνο> κρασπέδου, πού τέμνει λοξώς τό στήθος, διαγρά
φεται δι’ απλής ευθείας, στερείται δέ τής πλισσεδωτής παρυφής, ή οποία 
συνήθως ξεχειλίζει από τό ίμάτιον τών κορών τού ήμετέρου τύπου ή 
είναι προσερραμένη 10) εις αυτό.

Προς δέ τούτοις ή δεξιά χειρ, πού έκράτει τήν προσφοράν, εις τήν 
ήμετέραν κόρην δεν προεκτείνεται, δπως είς τάς άλλας τού τύπου της, 
προστεθειμένη από ιδιαίτερον τεμάχιον μαρμάρου, αλλά κατά τον τρόπον 
τής παλαιοτέρας αρχαϊκής τέχνης u) πιέζεται προς τό στήθος έκλαξευομένη 
εκ τού αυτού έξαέδρου μαρμάρουι2) έξ ου τό δλον άγαλμα.

Ή  κατά τον άνω παραλληλισμόν διαπιστουμένη στενωτέρα συγγένεια

!!) F. Winter, Kunstgesch. in Bildern VII σελ. 201, 2 καί 3.
Ι0) Πρβλ. Ε. Pfuhl, Athen. Mitteil. 1923.
11) Έκ παραλλήλου προς τάς άλλας κόρας τοϋ τύπου πρ6λ. τάς υπό τοΰ Ler- 

mann (Altgried. Plastik σ. 48) ώς altarchaiselie Frauendarstelhmgen χαρακτη
ριζόμενης κόρας τοϋ Μουσείου της Άκροπόλεως ύπ’ άρ. 593 Dickins cataloque of 
Acropolis museum σ. 127), ύπ’ άρ. 619 (Dickins σ.. 150) καί υπ’ άρ. 677 (Dickins 
σ. 219), προς δέ τούτους τήν "Ηραν τοΰ Χηραμύου, τήν Άφροδίτην τής Μασσαλίας 
καί τήν κόρην τών Ιίλάζομενών (Winter, Kunstgesch, in Bildern VII σ. 201, 2 
καί σ. 207, 4, 5. 6) ώς καί τό τελευταΐον πρόσκτημα τοϋ Μουσείου τοϋ Βερολίνου 
(Wiegand, Salrhucl ΧΧ'ΧΧ σ. 395 κ. έ.).

*-) Πρβλ. Gardner, Journal of Hellenic Stud. XI (1890) σ. 131 κ. έ.
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τής ήμετέρας κοριός προς τά έργα τής παλαιοτέρας αρχαϊκής τέχνης οδη
γεί εις το πιθανόν συμπέρασμα οτι αΰτη μεταξύ τών άλλων κορών του 
τΰπου της είναι ή όλιγώτερον Ιξειλιγμένη, επομένως ή σχετικώς αρχαιότερα.

2. Ο ΚΟΥΡΟΣ ΤΗΣ ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ

’Έργον αρχαϊκής ωσαύτως τέχνης παρέχει εις ή μας και τό έ'τερον 
των εν λόγω μαρμάρων, ό έφηβος, ό όποιος άναπαρίσταται διά των 
εικόνων δ --8 .

Και τούτου λείπουν ή κεφαλή μαζί μέ τον λαιμόν, άμφότεραι αΐ χεί- 
ρες— ή αριστερά ύψηλότερον άποκεκρουσμένη— , καί άμφότεροι οι πόδες 
από τά γόνατα καί κάτω. ΓΙρός δέ τουτοις φέρει ελαφρά τραύματα εις 
διάφορα σημεία καί έν ΐσχυρότερον όπίσω επί τοϋ δεξιού γλουτοϋ. Τό 
σωζόμενόν του ύψος ανέρχεται εις 0,δ8 μ.

Είναι είργασμένος, δπως ή κόρη τής Βιζύης, από τό λευκόν, ελα
φρώς κυανίζον καί μέ βαθυκυάνους φλέβας μαρμάρου τής ΙΙροκοννήσου, 
καί έχει εύρεθή εις την περιοχήν τής Ραιδεστοϋ ι3).

Ό  αρχαϊκός χαρακτήρ του ήμετέρου έφηβου — παρά τον ισχυρόν αύτοϋ 
ακρωτηριασμόν— φαίνεται καθαρώτατα. "Ισταται μέ τούς πόδας ολίγον 
απέχοντας άπ’ άλλήλων— στηριζόμενος επί τοϋ δεξιού καί προεκβάλλων 
τον αριστερόν—, μέ τάς χεΐρας παραλλήλως προς τό σώμα κατερχομένας 
καί έφαπτομένας αυτού κατά τούς γλουτούς, μέ τήν μακράν κυματίζουσαν 
κόμην, ή οποία ξαπλωτή αναπαύεται επί τών νώτων. Φέρει προς τούτοις 
ιμάτιον, τοϋ οποίου τό μέσον πιάνεται άνεπτυγμένον υπό τήν δεξιάν μα
σχάλην, ενώ τά δύο άκρα αύτοϋ συμπτυσσόμενα ρίπτονται επί τοϋ άρι- 
στεροϋ ώμου,— τό έν έκ τών όπίσω προς τά εμπρός καί έτερον αντι
στρόφους— , ούτως ώστε τό δεξιόν στήθος αφήνεται γυμνόν. Αί περί τό 
σώμα πλατεΐαι καί άβαθεΐς πτυχαί, ένεκα τής προς τον αριστερόν ώμον 
έλξεως τού ενδύματος, στενεύουν έκ τών κάτω προς τά άνω, at δέ τών 
άκρων αύτοϋ τών έξηρτημένων έκ τοϋ ώμου βαίνουν κατά τήν κάθε
τον τοϋ σώματος.

Τό δλον του σχήμα ήτοι ή στάσις, ή θέσις τών χεριών καί ή περι- 
6ολή δεικνύουν σαφώς δτι πρόκειται περί ένδεδυμένου 14) »κυρίου«.

Ό  τύπος ούτος, άλλοτε όλιγώτερον καί άλλοτε περισσότερον εξειλιγμέ- 1

1S) Ή  προέλευσίς του δίδεται σαφώς από τήν περιγραφήν κατά τον Β κατάλογον 
(σελ. 76 άρ. 1), ή οποία έχει ώς έξης : «Κορμός (υψ. 0, 58) ανδρικού αγάλματος φέ· 
ροντος (εννοεί : ιμάτιον). Τό δεξιόν ήμισυ στήθος γυμνόν. Κεφαλή, χεϊρες καί πόδες 
έλλείπουσιν. Εΰρέθη έν Τουρκικφ χωρίφ περί τήν Ραιδεστόν».

u) Πρ6λ. Lowy, Die Typenwanderung. Arch Jalrbuch XII σ. 293.
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νος, είναι αρκετά γνωστός από διάφορα ευρήματα εκ Κύπρου, 1δ) από τον 
κοΰρον τής Σάμου,1β) από μίαν κεφαλήν κοΰρου τοΰ Μουσείου τού Βε
ρολίνου έν Περίνθω, π) από μίαν άλλην τοΰ τής Κωνσταντινουπόλεως 
εν Ραιδεστω, * 18 *) από τό άνάγλυφον τής βάσεως κίονος τοΰ ’ Αρτεμισίου 
τής Εφέσου, ι9) από τοΰ ΰπ’ άρ. 633 κοΰρου τοΰ Μουσείου τής Άκρο· 
πόλεως. 20) Έ δ ώ  ανήκει και ό μικρός χαλκοΰς Διόνυσος τής Μοδένας.21) 
Προς δέ τοΰτοις και ό Αίάνης τής Σ άμου22) ή ό Χάρης και τά άλλα 
δμοια τής Μιλήτου, 23) εάν άποβλέψη τις εις την τεχνοτροπίαν τής κεφαλής 
καί τοΰ ενδύματος αυτών, τίποτε άλλο δεν είναι παρά κούροι καθήμενοι.

Τό ένδυμα, τό οποίον διακρίνει τον τύπον των άνω κούρων από 
τούς γυμνούς τοιούτους, είναι συνάμα και τεκμήριον τής ιωνικής αυτού 
καταγωγής: Οί ’Ίωνες, οι όποιοι ενεκα επιδράσεως τοΰ πολιτισμού τής 
’Ανατολής άπέδιδον μεγάλην σημασίαν 24) είς την περιβολήν, φυσικόν 
ήτο νά απασχοληθούν ενωρίς μέ τό ένδυμα και εις την τέχνην τω ν25) 
έν άκρα άντιθέσει προς τούς Δωριείς, οί όποιοι ως θαυμασται μάλλον 
τής σωματικής ρώμης προτιμούσαν και είς την τέχνην αυτών τό γυμνόν 
όπως καί είς τάς παλαίστρας.

,5> Perrot et Chipiez, Hist de P art III σ. 539 είκ. 365. W. Deonna, Les 
Apollons archaiques σ. 237 n° 140. Ohnefalsch—Richter, K^pros XLII, 4. 7. 
Όμοίως to μετ’ επιγραφής XLII, 8α καί 8β =  Mures—OhnefalscI—Richter, Ca
talogue n° 5009. De Ridder, Collection Lellercq, Les antiquites Cypriotes σ. 
40Πίν. I. Έ κ Κύπρου επίσης ό κούρος τοΰ Λούβρου : Φωτογρ. Alinari n° 23860.

1δ) Wiegand, Ath. Metteil. XXI σ. 87—88.
1T) Beschreibung n° 538.
18) Mendel, Catalogue des sculptures gr. et roni. du Musee de Constanti

nople II n° 530.
10) Murray, Journ. Hellen. Stud. 1889 6. 9 Πίν. III.
-’°) Diclcins, Catalogue of Acropolis Museum.
-*) Einzelanfnahmen n° 1954—1955.
-2) Wiegand, Ath. Mitt. XXI.
-:!) Rayet—Thomas, milet et le golfe latmique σ. 25 κ. έ.
-4) ίΐρβλ. Θουκυδ· I, 6, 3-5, δπρυ χαρακτηρίζεται ή κοινωνία των χρόνων περί

που τής αρχαϊκής τέχνης «Έν τοϊς πρώτοι ’Αθηναίοι..........καί άνειμένη τή διαίτη
εις τό τρυφεροντερον μετέστησαν. Καί οί πρεσβύτεροι αύτοΐς των εύδαιμόνων ον πολύς 
χρόνος επειδή χιτώνας τε λινούς έπαύσαντο φοροϋντες καί χρυσών τεττίγων ένέρσει 
κρωβύλου άναδούμενοι τών έν τή κεφαλή τριχών- Ά φ ’ οδ καί Ίώνων τους πρεοβντέρονς 
επί πολν αΰτη ή σκευή κατέσχέ. Μέτρια δέ αδ έσθήτι πρώτοι Λακεδαιμόνιοι έχρή-
σαντο......... έγυμνώθησάν τε πρώτοι καί είς τό φανερόν αποδύντες λίπα μετά τοΰ
γυμνάζεσθαι ήλείψαντο»—’Ίσως άντιθέτως πρός όσα λέγονται ενταύθα, καί τών ’Αθη
ναίων ή άνειμένη δίαιτα οφείλεται είς την πρός τούς "Ιωνάς καί τήν ’Ανατολήν επι
κοινωνίαν αυτών.

28 j Πρβλ. Winter, Griechische Kunst Gercke-Norden, Einleitung II 6. Il8> 
De Kidder-Deonne, L’art en Grece 6. 255.

ΘΡΛΚΙΚΑ A' 2
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Άλλα και κατά τό πνεύμα ιών Ίώνων καλλιτεχνών, τό οποίον εινε και 
τής καθόλου τέχνης τό πνεϋμα, τό γυμνόν σώμα αποτελεί τό κύριον, ή 
δέ περιβολή δευτερεϋον πλαστικόν στοιχεΐον, όπέρ υποτάσσεται εις εκείνο: 
τό ένδυμα έρχεται νά κόσμηση, όχι δέ καί νά έξαφανίση τάς γραμμάς 
και την κίνησιν τοϋ θεάματος, την ζωήν.

Εις τό πρόβλημα τοϋτο, τό όποιον δρθώς αντιλαμβάνονται και θέ
τουν οι ’Ίωνες καλλιτέχναι διά νά απασχολήσουν δλην την μετέπειτα τέ
χνην μέχρι τών Μοιρών του Ανατολικού αετώματος τοϋ Παρθενώνος ή 
τής έν Κήποις λεγομένης Αφροδίτης ή τών Νικών τοϋ Θωρακείου του 
ναοϋ τής Νίκης ’Αθήνας — είς τό πρόβλημα τοϋτο οι ίδιοι ευρίσκουν και 
την πρώτην λ,ΰσιν : διά τής περισφίγξεως καί έπικολλήσεως τών λ,επτών 
ενδυμάτων επί τοϋ σώματος δχι μόνον δεν εξαφανίζονται υπό τάς πτυ- 
χάς, αλλά καί έξαίρονται μέ αφελή έπίδειξιν αΐ προς τά δπίσω καί προς 
τά εμπρός λ, χ. καμπυλότητες τών κορών καί τών κουρών ή δ,τι άλλο 
τών κουρών πιέζεται υπό τό ένδυμα.

Αυτά πλήν τοϋ τεχνικού χαρακτήρας τών ένδεδυμένων κουρών, δστις 
άναντιρρήτως είναι ιωνικός, συμβαίνει κ«ί νά προέρχωνται όλοι από την 
περιοχήν τής “Ιωνίας ή από άλλους τόπους, ο! όποιοι ή σαν υπό τής 
ιωνικής τέχνης την έπίδρασιν 26), μόνον δέ περί δυο έξ αυτών, περί τής 
κεφαλής δηλ. τοϋ Μουσείου τής Κωνσταντινουπόλεως καί τής τοϋ Μου
σείου τοϋ Βερολίνου έχει έγερθή άμφισβήτησις 27), άν αληθώς προέρχωνται 
έκ Ραιδεστοϋ καί Περίνθου. Ά λλ ’ εάν ληφθη ΰπ“ oijnv ότι ή Ραιδεστός 
(παλαιότερα Βισάνθη28) καί ή Πέρινθος, όπως καί ή Βιζΰη καί αυτή ή 
Προκόννήσος μέ τό φημισμένο της μάρμαρον 29) καί πολλαί άλλαι πόλεις 
τής Θράκης, είναι άποικίαι30) ίωνικαί, καί οτι άμφόιεραι αί έν λόγω κεφαλαί 
είναι από προκοννήσιον μάρμαρον ειργασμέναι, προς δέ τοΰτοις δτι καί 
άλλα ιωνικά έργα ασφαλώς είς την Θράκην . έχουν, εΰρεθή, όπως λ. χ. ό 
ήμέτερος κοϋρος τής Ραιδεστοϋ καί ή κόρη τής Βιζϋης,— άν δλα ταϋτα 
ληφθοϋν ύπ' δψιν, αί άμφιβολίαι περί τής έκ Θράκης προελεϋσεως καί 
τών κεφαλών τούτων μένουν άνευ βάσεως.

2Π) Περί της έπιδρ'άσεως της Ιωνικής τέχνης είς τήν Κύπρον πρβλ. Picard, 
Historie de la sculpt. I 216 καί 299.

-7) Mendel Oataolgue des sculpt, gr. et rom. du Musee de Constantinople. 
II 6- 239. At ύποψίαι του στηρίζονται είς τήν ύπόθεσιν δτι αί περί προελεϋσεως τών 
κεφαλών τούτων πληροφορίαι οφείλονται είς τον Dethier. δ όποιος πραγματικούς μέ- 
χρις ώρισμένου χρόνου τής ζοοής του συνέχεε τήν Ραιδεστόν μέ τήν Ρόδον.

'1Η) Πτολεμ. Γεούγ.ρ. III, 11, 6.
2:>) Ι'τράβ VII 331 fr. 56 XIII 587 588
:ι°) Περί αποικιών τών Ίοόνων τής 'Σάμου είς τήν Θράκην πρβλ. Pauly Wissowa 

Real Enzyklopadie ΙΑ, 2 σελ. 2203
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Περί του κούρου τής Ραιδεστου πρέπει ιδιαιτέρως νά παρατηρηθή 
δτι ώς περίβλημα έχει μόνον τό ίμάτιον, διαφέρων κατά τούτο των άλλων 
οι οποίοι φέρουν ΰπ’ αυτό και χιτώνα. "Ωσαύτως ή κόμη έν συγκρίσει 
λ.χ. προς τον κούρον τής Σάμου κατέρχεται χαμηλότερον συγκλίνουσα 
προς τό τέρμα και έν γένει εΧνε κάπως διαφορετικά είργασμένη.

Προς τον τελευταΐον τούτον παραβαλλόμενος, άν καί έχη κοινά προς 
αυτόν τους εύρεις ώμους καί ίσως καί τον βραχύν λαιμόν, άν επιτρέπε
ται νά κρίνωμεν από την θέσιν καί τό σχήμα του σπασίματος, διά την 
φυσικωτέραν δμως διάταξιν των πτυχών του ΐματίου καί την έλευθερω- 
τέραν έν γένει στάσιν φαίνεται μάλλον έξειλιγμένου τόπου. Παραβαλλό
μενος τουναντίον προς τον του Μουσείου τής Άκροπόλεως, δίδει την 
αυτήν περίπου έντυπωσιν, την οποίαν δίδει ή κόρη τής Βιζυης παραβαλ
λόμενη προς την τού Άντήνορος.



ΙΩΑΝΝΟΥ Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Καβηγητοϋ τοΰ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Ε Π Ι Τ Υ Μ Β Ι Ο Σ  Σ Τ Η Λ Η  
ΕΥΡΕΘΕΙΣΑ ΕΝ ΣΩΣΘΕΝΙΩ ΤΟΥ ΒΟΣΠΟΡΟΥ

Κατά μήνα Μάρτιον τοΰ 1926 άνευρέθη εν τινι άμπελώνι, κειμένω 
επί των υψωμάτων τοΰ χωρίου Σωσθένιον τής Θρακικής όχθης τοΰ Βο- 
σπόρου, επιτύμβιος στήλη, ήν περιγράφω κατωτέρω.

Μάρμαρον Προκοννήσου, ΰψους 0,μ-60, πλάτους 0,μ,42, πάχους 0,μ07. 
Τό μάρμαρον παρουσιάζει οξειδώσεις καθ' δλην την επιφάνειαν αΰτοΰ· ή 
δέ δεξιά αΰτοΰ πλευρά εινε βεβλαμμένη, ως καί τό κατοδτερον δεξιόν 
μέρος. Παρατηρούνται προσέτι διαβρώσεις τοΰ μαρμάρου, ιδία επί τοΰ 
άνω πλαισίου.

Ή  ανάγλυφος παράστασις κεΐται επί πεδίου κοίλου καί απαρτίζεται 
από τέσσαρα πρόσωπα όρθια. Έκ δεξιών άρχόμενοι παρατηροΰμεν πρώτον 
παιδίσκην μέ κατατομήν τριών τετάρτων, φέρουσαν ποδήρη χιτώνα- μετά 
δέ ταΰτην γυναίκα περικεκαλυμμένην διά πέπλου άφήνοντος ανοικτόν τό 
πρόσωπον καί τον λαιμόν καί 'έχουσαν τάς χεΐρας εσταυρωμένος επί τοΰ 
στήθους. Ό  πέπλος ύπεγειρόμένος άψήνει νά φαίνεται τό κάτω μέρος 
τοΰ ποδήρους αυτής χιτώνος. Παρά · την γυναίκα ϊστανται δύο νεανίαι, 
έ'χοντες την κόμην βραχεΐαν καί περιβεβλημένοι διά χλαμΰδος, ήτις επι
τρέπει νά φαίνηται μόνον τό πρόσωπον καί ό λαιμός, ώς καί οι πόδες 
μέχρι τής κνήμης. Ή  μέν γυνή στηρίζει τό βάρος τοΰ σώματος έπί τοΰ 
δεξιοΰ ποδός καί έ'χει ώς έκ τούτου τόν αριστερόν πόδα κεκαμμένον οΐ 
δ3 άνδρες τό εναντίον.

Τό μνημειον ανήκει κατά πάσαν πιθανότητα τώ Γ μ.χ. αιώνι.
Ή  επιγραφή έχει ώς εξής:

Κατεοκευαοα τό μνη- 
μΤον αίαντώ και τος

εκννς μου.



w

Επιτύμβιος στήλη εύρεθεΐσα έν Σωσθενίω τοϋ Βοσπόρου.
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Διορθώ δέ ταύτην ουτω :
Κατεσκεύασα το μνη- 
μεϊον εαντφ και τοις 
τέκνοις μον.

’Ήτοι διώρθωσα έν τή· δεύτερα σειρά τον ιωτακισμόν τής πρώτης 
συλλαβής, άντεκατέστησα το at τής δευτέρας λέξεως δΓ ε και έθεσα ύπο- 
γεγραμμένην υπό το ω τής ληγοΰσης. Διώρθωσα προσέτι έν τφ τελεί 
τής αυτής σειράς το τος είς τοΐς. Ή  έν τή έπιγραφή παράλειψις τοΰ ι 
το όποιον προσέθηκα οφείλεται προφανώς εις απροσεξίαν τοΰ μαρμαρο- 
γλΰφου. Έν τή τρίτη σειρά προσέθηκα το ·έκ διαβρώσεως έξαφανισθέν 
γράμμα ι έν αρχή τής πρώτης λέξεως και άντεκατέστησα το ν  δι’ οι έν 
τή δευτέρα αυτής συλλαβή : δθεν έγραψα τέκνοις αντί τέκνυς.

Θά ασχοληθώ ένταΰθα επί τής γραφής τέκνυς την οποίαν παρουσιά
ζει ή ήμετέρα έπιγραφή.

Εις πολλάς Θρακικάς έπιγραφάς εύρίσκομεν την χρήσιν τοΰ ν  αντί 
τής τοΰ οι. Βλέπε π.χ. τους αριθμούς 77, 82 και 83 τής Συλλογής Στα. 
μοΰλη 3); Έ ν  τή έπιγραφή τοΰ άριθμοΰ 83 το τοιοΰτον δις άπαντα: 
έμύ άντι έμοί και τέκνυς άντί τέκνοις. Ό  έκδούς τάς Θρακικάς έπιγρα
φάς τής Συλλογής Σταμοΰλη κ. Seure βλέπει έν τώ τοιοΰτω «νέον 
σφάλμα ίωτακισμοΰ» «une nouvelle faute d ’iotacism e»2)

Είναι γνωστόν έν τοΰτοις δτι ή χρήσις τοΰ ν  άντί τής τοΰ οι οφεί
λεται εις σΰγχυσιν προερχομένην εκ τής όμοιότητος τής προφοράς αυτών 
καί δτι το τοιοΰτον παρατηρεϊται ήδη άπό τών μέσων τοΰ Γ. π. X. 
αιώνος. Οί Βοιωτοί έγραψαν τότε Ρυκίας, αύτϋς, τϋς, τνΐ, αλλνς, προξέ- 
νυς τραγαΡυδός, έρχομενΰ, καταλυπον, ΡεΡυκονομειόντων:ί)- εύρέθη δέ 
καί ή γραφή β υ ω τώ ν 4), καίτοι προκειμένου περί επισήμου αυτών ονό
ματος οΐ Βοιωτοί διετήρουν τήν ιστορικήν ορθογραφίαν.

Χρήσιν τοΰ ν  άντί τοΰ οι βλέπομεν και επί αιγυπτιακών παπύρων 
τοΰ Β '. προ Χριστοΰ αιώνος: άνύγω άντί ανοίγω  κτλ.5).

Ή  χρήσις τοΰ ν  άντί τοΰ οι έξηπλώθη επί τοσοΰτον ώστε άπαντα * *)

J) G. Seure Collection Stamoulis, Antiquites Thraces de la Propontide, 
Bulletin de Correspondence Hellenipue, XXXVIIe annee. σελ 620, 625, 629.

■) G. Seure. έ’νΟ’ ανωτέρω σ 627.
Γ ωργίου Ν- Χατζηδάκι, άκαδημεικά αναγνώσματα εις τήν έλλ.ηνΐκήν καί Λα

τινικήν Γραμματικήν, Άθήναι1 1924. Τ- Α. σ 1J3 καί 114.
*) Γ. Χατζηδάκι, ένδ5 ανωτέρω σ. 113. Βλέπε καί Bulletin de Correspondence 

Helienique, Τ. Θ. σ. 470.
ή Edwin Maysen. grammatik der griecliischen papyri aus der Ptolamaer- 

/eit. Leipzig, 1906, σ. 110 κ έπ-
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έν έπιγραφαΐς διαφόρων χωρών του ελληνισμού* Ιδία δέ εν ’ Αττική, Μα- 
δονία, Θράκη και Μικρά ’Ασία.

Έ ν τω Μέσφ ΑΙώνι ή σΰγχυσις αΰτη περί τε την προσφοράν και 
την επιγραφήν του ν  καί τοΰ οι εξακολουθεί* εις τοιαΰτην δέ σΰγχυσιν 
τής προφοράς πρέπει νά άποδώσωμεν την γραφήν Δι»κητής, ήτοι Διου- 
κητής, ήν άπαντήσας ό Παπαδόπουλος Κεραμεύς επί μολυβδοβοΰλλου 
δημοσιευθέντος υπό τοΰ Schlumherger *) αποδίδει εις ορθογραφικόν 
σφάλμα2). Σημειωτέου δέ δτι ή γραφή αΰτη οΰδαμώς είναι άήθης, άλλ’ 
άπαντα λίαν εΰκρινώς άναγινωσκομένη καί έν έτέροις Μολυβδοβοΰλλοις, 
είτε μέ άκεραίαν τήν λέξιν Δι&κηνης εϊτε συντομογραφικώς Αι8κτής8).

Καταφανέστερον παρατηρειται ή έν λόγω σΰγχυσις καί έν ταΐς έλλη- 
νοβουλγαρικαΐς έπιγραφαΐς, τάς οποίας έδημοσίευσεν ό κ. Beschewliew, 
ένθ’ άφ ’ ενός μέν παρατηρούνται αί γραφαί: έπΰϊσε, υκον, Γρικΰ, πνί- 
σα ς4), άφ ’ ετέρου δέ τό ν, ώς παρατηρεί ό εκδότης, τίθέται καί προς 
άπόδοσιν τοΰ φθόγγου ον  των ελληνιστί γεγραμμένων βουλγαρικών 
λέξεων.

Αί έπιγραφαί αΰται είναι τοΰ ένάτου μ. X, αίώνος* άποτελοΰσι δέ 
πολυΐιμότοτον υλικόν διά τήν μελέτην τής έξελίξεως τής ελληνικής γλώσ- 
σης κατά τον Μέσον αιώνα, καθότι δείγματα τής όμιλουμένης ελληνικής 
κατά τήν ένάτην εκατονταετηρίδα μ. X. κατέχομεν δλίγιστα.

Θά είναι ευχής έ'ργον νά μελετηθη έπισταμένως ή πρρφορά τών 
αγροτών τής ’Ανατολικής Θράκης* έχω λόγους νά νομίζω δτι εις τήν περί 
τήν Σηλΰβριαν περιοχήν διασώζεται εισέτι έν τισι λέξεσι καί ή προφορά 
τοΰ ν  ώς ον  καί ή σΰγχυσις αΰτοΰ μετά τής διφθόγγου ο ι 5).

** *
Τό χωρίον Σωσθένιον ένθα εύρέθη ή έπιτΰμβιος στήλη, Στενή κοι

νώς τήν σήμερον καλοΰμενον, κατέχει τον καλλίτερον καί ασφαλέστερου

') C. Sehlumberger, έν Πασισίοις, 1884, σ. 196.
■) Ά  Παπάδοπούλου Κεραμέως. Διορθωτικά εις χριστιανικός έπιγραφάς. Έν Δελ- 

τίω τοΰ Ροοσσικοΰ υπουργείου της παιδείας νέα σειρά No XII, 1907, σ. 506, κ. έ. 
άριθ. 80.

:1) G. Sehlumberger. έν θ’ ανωτέρω σ. 466, 498 άριθ. 14 καί 17, σ· 499 άριθ. 18.
Νίκου Α. Βέη, άναγνώσεις καί κατατάξεις Βυζαντινών Μολυβδοβούλλων έν Jour

nal international d ’ archeologie numismatique. T. X σ· 349.
J) W. Beschewliew, Die griechische sprache in der Urbulgariehen iuschri- 

i'ten. Sofia, 1926, έν σελ. 411, 413, 41δ, 418, 42δ.
Ηδε κριτικήν τής έκδόσεως ταύτης υπό Γεωργίου Ν. Χατζηδάκι, Μικραί Σύμ

βολα! εις τήν "Ιστορίαν τής Μεσαιωνικής καί Νεωτέρας γλώσσης, έν τή Επιστημο
νική Έπετηρίδι τοΰ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, έ'τος Α, 1927. σ· 10—17.

Τοϋτο άντελήφθην έν Άθύρα (Μεγάλφ Τσεκμετζέ) δτε έγραφεν καθ’ ύπαγό-
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λιμένα εν τφ Βοσπόρψ. Τά τής ετυμολογίας του ονόματος αυτού εισίν 
όλως ασαφή. Τινές βασιζόμενοι επί Διονυσίου του Βυζαντίου, του Πλι- 
νίου καί Στεφάνου του Βυζαντίου όνομάζουσι αυτό Λασθένιον ή Λεω- 
σθένιον από Λασθένους ή Λεωσθένους του Μεγαρέως ίδρΰσαντος ενταύθα 
αποικίαν. Παρά των Βυζαντινών συγγραφέων μνημονεύεται συχνάκις υπό 
τό ό'νομα Σωσθένιον. ’Ιδού τί γράφει περί τής ονομασίας ταύτης ό Μα- 
λάλας * 2) : «Οι Άργοναύται... περάσαι βουλόμενοι τον άνάπλουν τής Πον
τικής θαλάσσης (Βόσπορον) καί έπολεμήθησαν πάλιν υπό τού (βασιλέως) 
Άμύκου καί φοβηθέντες τού άνδρός την δύναμιν κατέφυγον εν κόλπω 
τινί κατάλσω, δασυτάτφ πάνυ καί αγρίφ· καί εθεάσαντο εν οπτασία δύ- 
ναμίν τινα ώς εκ τού ουρανού προσπελάσασαν «προς αυτούς άνδρός φο
βερού, φέροντος τοίς ώμοις πτέρυγας ως αετού, δστις έχρημάτισεν αύτοΐς 
την κατά τού Άμύκου νίκην... νικήσαντες αυτόν καί εύχαριστούντες, έκτι
σαν ιερόν... στήσαντες έκτύπωμα τής παρ’ αυτών θεαθείσης δυνάμεως, 
καλέσαντες τον αυτόν τόπον ή τό ιερόν Σωσθένην, διότι εκεί φυγόντες 
εσώθησαν δστις τόπος ούτως κέκληται εως τής νύν». Κωνσταντίνος δ 
Μέγας έπισκεφθείς τον τόπον καί ίδών τό παρά τών Αργοναυτών στη- 
θέν άγαλμα παρωμοίασε τούτο ως άγγελον καί εκτισεν εκεί ναόν τού ’ Α ρ
χιστρατήγου Μιχαήλ 3).

Ή  ύπαρξις ναού τού Αρχιστρατήγου Μιχαήλ έν Σοισθενίφ μαρτυ- 
ρεΐται καί υπό τών συνεχισάντων τον Θεοφάνην. Έ ν τή βιογραφία Βα
σιλείου τού Μακεδόνος βλέπομεν δτι ό Βασιλεύς ούτος έπεσκεύασε «τον 
τού Αρχιστρατήγου Μιχαήλ ιερόν οίκον έν Σωσθενίφ, έκ μακρών διαρρυ- 
έντα χρόνων καί πλείστοις δκλάσαντα ρήγμάσι καί ήδη προς γόνυ κλι- 
θέντα σχεδόν...» 4) Έ ν  τή Ανθολογία σώζεται επίγραμμα Άγαθίου τού 
Σχολαστικού, τού γνωστού ιστορικού εις εικόνα τού ’Αρχαγγέλου Μιχαήλ 
«έν τώ Σωσθενίφ»:

«Κορυκός Αιμολιανός Ίωάννου τε συν αύτώ,
Ρουφΐνος Φαρίης, Άγαθίης Ά σίης» 
πέπρωτον, άγγελίαρχε, νόμων λυκάβοντα λαχόντες

ρευσιν γηραιάς γυναικός τό τήν πρόίτην Μαρτίου υπό τών παίδων προς περισυλλογήν 
ώών ψαλλόμενο ν ασμάτων

«Μάρτης μάς ήρϊε καλώς μας ήρτε■>
Ό  στίχος ένθα διεπίστωσα τήν προφοράν τοϋ οι ώς ου έχει ώς έξης :

«Σηκού σύ Νουκουκίουρά, άνοιξ τό ντουλάπι σου»

2) ’Ιωάννης Μαλάλας, Βόννης, σ. 78.
:ι) Μαλάλας, σ· 79.
'■) Συνεχ (~)εοφ. Βόννης, σ. 340—341.
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άνθεσαν εις σέ, μάκαρ, την σφετέρην γραφίδΐχ, 
αιτοΰντες τον έ'πειτα καλόν χρόνον άλλα φανείης 
ελπίδας ιθύνων έσσομένου βιότου 3)

Οί Ρώσσοι κατά την επιδρομήν αυτών (942) κατέστρεψαν τά πάντα 
εν τω Σωσθενίω και τους ναούς και τον συνοικισμόν αΰτοΰ.

s) Anthologia graeca, Η Stadtmiiller, II, Teubner, σ. 14—15.



X. Τ Σ Ο Υ Ν Τ Α
Καθηγητοΰ τού Πανεπιστημίου.

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΙΣ ΘΡΑΚΩΝ
ΕΙΣ ΕΝ ΑΡΓΕΙΟΝ

'Η ελληνική τέχνη των χρόνων του Κίμωνος καί τοΰ Περικλεούς έπα- 
νειλημμένως παρέστησε τον Όρφέα μεταξύ των ομοεθνών του, είς τάς 
παραστάσεις όέ ταύτας ιδιαιτέραν άξίαν προσθέτει τό γεγονός, δτι οι άκρο- 
αταί τοΰ άοιδοϋ Θράκες είκονίζονται μέ την έθνικήν των ενδυμασίαν .ή 
τοόλάχιστόν μέ χαρακτηριστικά στοιχεία αύτής καί μάς δίδουν έπομένως 
μάλλον ή ήττον άρτίαν είκόνα τής έξωτερικής των έμφανίσεως. Διά τόν λό
γον τούτον ή έκδοσις τοΰ παρόντος περιοδικού έκρινε καλόν ν’ άνατυπώση 
χάριν των αναγνωστών αύτοΰ τήν άξιολογωτέραν από τάς έν λόγω παρα
στάσεις, ή όποια στολίζει έν πήλινον άγγεϊον, καί νά συνοδεύση τήν ει
κόνα μέ σύντομον υπόμνημα.

Τό άγγεΐον εύρέθη είς τήν Γέλαν τής Σικελίας, άλλ’ είναι γνήσιον 
άττικόν έργον καί κατεσκευάσθη εις τάς Αθήνας κατά τό 450 π.Χ., 
σήμερον δ’ άπόκειται είς τό Μουσεϊον. τοΰ Βερολίνου. Ή  τεχνοτροπία αύτοΰ 
είναι ή «ερυθρόμορφος» λεγομένη, αί μορφαί δηλαδή έχουν ώραίον στιλπνόν 
κοκκινωπόν χρώμα καί' έξαίρονται ζωηρότατα άπό τό πεδίον. ή βάθος, τό 
όποιον είναι μελανόν, τά ποικίλματα τών ένδυμάτων δμως, αί κόμαι καί 
άλλαι λεπτομέρειαι είναι πάλιν μελαναί. Είς τό μέσον τής παραστάσεως 
(ίδε είκόνα σελ. 27) κάθεται ό Όρφεύς επάνω είς ύψηλόν βράχον, ό 
όποιος δηλώνει τό ΙΙάγγαιον ή άλλο όρος, καί ψάλλει μέ τήν λύραν είς 
τάς χείρας, περιστοιχίζουν δέ αύτόν τέσσαρες Θράκες, αί στάσεις καί τά 
πρόσωπα τών όποίων κατοπτρίζουν παραστατικώτατα τήν θαυμαστήν ενέρ
γειαν τοΰ θείου άσματος είς τήν ψυχήν των. Ό  Όρφεύς δέν έχει τίποτε τό 
ξενικόν επάνω του καί είναι φανερόν, ότι ό άγγειοφόρος δέν ήθέλησε νά 
τόν παρουσίαση ώς ένα σύγχρονον αύτοΰ Θράκα' ή ενδυμασία του άποτελεΐ- 
ται άπό τό ίμάτιον μόνον, τό όποιον καλύπτει τά κάτω σώμα καί άφίνει
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γυμνόν τον κορμόν, μέ τήν ιδίαν δέ περιβολήν είκονίζει συχνά ή έλληνική 
τέχνη καί θεούς των Ελλήνων καί θνητούς "Ελληνας. Το μακρόν περίβλημα

δμως μέ τά υφαντά ή κεντητά ποικίλματα, τό όποιον φορούν οι άκρραταί τού 
μυθικού άοιδού εις τό σώμα, καί τό περίεργον κάλυμμα τής κεφαλής των 
είναι πολύ χαρακτηριστικά τής ενδυμασίας των ιστορικών Θρακών. 'Ο Ξενο
φών μνημονεύει είς τήν Κύρου Άνάβασιν τάς άλωπεχας, τάς όποιας έφορούσαν
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οί θυνοί Θράκες εις τήν κεφαλήν καί τά ώτα («επί ταΐς κεφαλαΐς καί τοΐς ώσί»), 
καί όμοίως μέ άλωπεκάς έκάλυπτον τάς κεφαλάς των κατά τον Ηρόδοτον οι 
Θράκες τής Ασίας, οί όποιοι έλαβον, ώς υπήκοοι των ΙΙερσών, μέρος είς τήν 
εκστρατείαν τοΰ Ξέρξου κατά τής Ελλάδος. Ήσαν δέ αί άλωπεκαι αύταί δχι 
βεβαίως άκατάσκευα δέρματα άλωπέκων, άλλά πραγματικά, μάλλον ή ήττον 
τεχνικά καλύμματα, καί δτι τοιαϋτα φοροΟν οί Θράκες τοΰ άγγείου ήμών, 
— είς έχει ρίψει αυτό είς τον τράχηλον — δεν ήμπορεϊ νά υπάρξη αμφι
βολία. Άπό τό άγγεΐον μάλιάτα βλέπομεν, δτι έδιδον είς αυτά τοιοϋτο 
σχήμα, ώστε ή κεφαλή τοΰ ζώου νά κεϊται επάνω άπό τό μέτωπον τοΰ 
φοροΰντος καί ή ουρά είς τον τράχηλόν του, είς τά πλάγια οε νά ύπάρ- 
χουν δύο περισσεύοντα τεμάχια, δύο «παρωτίδες», διά νά σκεπάζουν έν 
καιρφ μεγάλου ψύχους τά ώτα· προσέτι είς τήν κορυφήν τοΰ καλύμματος 
έπρόσθετον μίαν άπόφυσιν μέ όπήν, διά νά τό κρεμοΰν. "Οσοι έγνώρισαν 
τούς βαρείς χειμώνας τής Θράκης, εύκολα έννοοΰν πόσον κατάλληλον διά 
τό κλίμα αυτής ήτο τό κάλυμμα τοΰτο, τό όποιον έπροστάτευε καί τά ώτα.

Το μακρόν περίβλημα ή έπανωφβριον των Θρακών τοΰ άγγείου μέ τά 
ύφαντά ή κεντητά ποικίλματα γνωρίζομεν πάλιν άπό τον Ηρόδοτον καί 
τόν Ξενοφώντα, οί όποιοι ονομάζουν' αυτό μέ ξενικόν δνομα ζειράν καί 
ρητώς άναφέρουν ό πρώτος τά ποικίλματα, ό άλλος τό μέχρι τών ποδών 
μήκος αύτοΰ. Τάς ζειράς κατεσκεύαζον άναμφιβόλως άπό χονδρόν μάλ- 
λινον ύφασμα, τό σχήμα των δέ ήτο πολύ άπλοΰν, δπως άπλούστατον ήτο 
καί τό σχήμα τοΰ ελληνικού ίματίου, προς τό όποιον άντιστοιχεΐ1 αί ζειραί 
δέν είχον χειρίδας (μανίκια), άλλά τάς έφεραν άνηρτημένας είς τά νώτα 
άπό τον λαιμόν, δπου συνήπτον καί έπόρπωνον δύο άκρα των. Άπό τούς 
βράκας τοΰ άγγείου οί τρεις νεώτεροι άφίνουν τήν ζειράν των νά κρέμεται 
ούτω είς τά νώτα ελεύθερα, ό τέταρτος δμως συνάγει τάς δύο καθέτους 
πλευράς αυτής καί τυλίσσεται είς τό φόρεμα ολόκληρος, πλήν τής κεφα
λής καί τών ποδών.

Ή  συμφωνία αυτή τής είκόνος τοΰ άγγείου μέ .τάς πληροφορίας τοΰ 
Ηροδότου καί τοΰ Ξενοφώντος άποδεικνύει, δτι ό είς τάς Αθήνας εργα
ζόμενος άγγειογράφος είχεν άκριβή γνώσιν τής εθνικής ενδυμασίας τών 
Θρακών καί απέδωσε πιστά τήν αλωπεκήν αυτών καί τήν ζειράν. Άπό 
τούς ιδίως όμως συγγραφείς μανθάνομεν, δτι κάτω άπό τήν ζειράν έφο- 
ροΰσαν οί< Θράκες καί χιτώνα, είς τούς πόδας δέ κατά τον ’Ηρόδοτον 
υψηλά υποδήματα άπό δέρμα νεβρών έλάφου. Τάς μαρτυρίας ταύτας τών 
δύο ιστορικών επιβεβαιώνουν καί μνημεία τής τέχνης, είς τά όποια καί ό 
χιτών καί τά υποδήματα άπαντόυν, δέν είναι δμως δύσκολον νά έννοή- 
σωμεν, διατί παρέλειψεν αύτά ό τεχνίτης τοΰ άγγείου μας. Ό  σκοπός αύτού
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δεν ήτο νά μιμηθή κατά πάντα τήν πραγματικότητα, άλλα νά δηλώση μό
νον σαφώς τήν εθνικότητα τών ακροατών του Όρφέως καί διά τήν επιτυ
χίαν αύτού ένόμισε— πολύ ορθά — οτι άρκοΰν ή αλωπεκή καί ή ζειρά· κατά 
τά λοιπά δέ, ήκολούθησε τήν γνωστήν καί τόσον γενικήν ροπήν τής ελληνικής 
τέχνης νά παριστάνη γυμνά ή ήμίγυμνα ωραία νεανικά σώματα καί έγυμνωσε 
καί αυτός, κατά τό πλείστον τούς εύρωστους νεαρούς Θράκάς του. ’Άλλως 
ώς προς - τά ύποδήματα — καθώς καί τήν άλωπεκήν — πιθανώτατον είναι, δτι 
οί Θράκες -εκαμνον χρήσιν αύτών ώς έπΐ τό πολύ μόνον τον χειμώνα 
καί εις έκστρατείας ή άλλας παρομοίας περιστάσεις, δχι δε τό θέρος καί 
είς τά χωρία των πολλούς άνυποδήτους εβλεπέ τις τότε καί είς τάς μεγα- 
λυτέρας καί μάλλον πολιτισμένας πόλεις τής Ελλάδος, έκτος άλλων δέ 
άνυπόδητος ©γύριζε συνήθως είς τάς όδούς τών Αθηνών και δ Σωκράτης.

Διά νά σχηματίσωμεν άρα πλήρη τήν ίδέαν τής εξωτερικής έμφανίσεως 
ενός Θρακός του 5ου αίώνος, πρέπει ·νά φαντασθώμεν αύτάν μέ χιτώνα, 
δ όποιος έσκέπαζε τό σώμα από τον λαιμόν μέχρι τών γονάτων περίπου 
καί βεβαίως, έζώνετο είς τήν μεσην, μέ εν μέγα είς τον λαιμόν πορπω- 
μένον τεμάχιον χονδρού ύφάσματος — τήν ζειρά/— επάνω από τόν χιτώνα, 
μέ τήν άλωπεκήν είς τήν κεφαλήν καί υψηλά δερμάτινα υποδήματα είς 
τούς πόδας. Συμπλήρωναν δέ τήν στολήν ταύτην αί δυο λόγχαι, τάς 
όποίας κρατεί είς τό άγγείον δ καθείς άπό τούς Θράκας· διότι κατά πάσαν 
πιθανότητα Ιφερον αύτάς οί άνορες τακτικά εξω άπό τήν οίκίαν, δπως 
έκαμναν καί οί Έλληνες όχι μόνον είς τούς, χρόνους τού Όμήρου, άλλά 
πολλοί καί είς τούς χρόνους τού Θουκυοίδου άκόμη.





Γ. Α . Σ Ω Τ Η Ρ Ι Ο Υ
Κ α θη γ η τού  τοΰ Π αν επ ιστη μ ίου  Α θ η ν ώ ν .

ΑΝΑΓΑΥΦΟΝ Α Γ ΙΟ Ι ΓΕ ίΙΡ Γ ΙΟ Ι ΕΞ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ THE ΠΡΟΠΟΝΤΙΑΟΣ

Ή  παρατιθέμενη ενταύθα εικών παριστά άνάγλυφον επι μελανός 
λίθου (1 ,12x0,64 μ.) εΙκόνα τοΰ άγιου Γεωργίου, προερχομένην εκ τοΰ 
ομώνυμου ναοΰ εν Ήρακλείφ τής Προποντίδος. Ή  εικών άπόκειται σή
μερον εν τή μητροπολιτική εκκλησία Γρηγορίου χοΰ Παλαμά τής Θεσ
σαλονίκης, διασωθεΐσα υπό των προσφυγών Θρακών.

Έ π ί τή βάσει φωτογραφίας, παρασχεθείσης εις εμέ υπό τοΰ «Θρακι- 
κοΰ Κέντρου» με την παράκλησιν νά δώσω οπωσδήποτε ερμηνείαν τινά 
αυτής, παρέχω κατωτέρω δλίγας λέξεις, επιφυλασσόμενος νά συμπληρώσω 
την ερμηνείαν τής εικόνος μετά την εξέτασιν τοΰ πρωτοτύπου ').

Ώ ς έν τφ φωτογραφικά) άντιτΰπω διακρίνεται, εικονίζεται εις χαμη
λόν άνάγλυφον έφιππος πολεμιστής. Ό  λίθος έχει προφανώς άποκρουσθή 
εις άμφοτέρας τάς μακράς πλευράς, οΰτω δ’ έχουν αποκοπή : μέρος τής 
κεφαλής, τό κάτω άκρον ενός τών ποδών και μέρος τών οπισθίων τοΰ 
ίππου μετά τοΰ δεξιοΰ οπισθίου ποδός. Ό  ίππος παρίσταται βαδίζων ό

J) ΑΙ παρασχεθεϊσαι υπό τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου πληροψορίαι είναι αί έξης : «Ή  
εικών τοΰ άγ. Γεωργίου είναι ανάγλυφος έπί μαρμάρου (;) μελανός ή μίγματος, ευ
ρισκόμενη έν τή ίερρ Έκκλησίρ τοΰ άγιου Γεωργίου έν Ήρακλεία τής Προποντίδος 
καί σεβόμενη υπό τών κατοίκων τής πόλεως καί τών πέριξ. Έγίνετο δέ έν Ήρακλεία 
κατ’ έτος, τήν 23 ’Απριλίου, πανήγυρις, προσερχομένων πολλών προσκυνητών έκ τών 
πέριξ, κομιζόντων διάφορα αφιερώματα μεταξύ άλλων καί άρνία πρόβατα ή δαμά- 
λεις, τά όποια καί έπέρνων έμπροσθεν τοΰ 'Αγίου. Κατά τήν 8ην Σεπτεμβρίου 
πολλοί τών προσερχομένων εις τήν πανήγυριν Σηλυβρίας έκ Κωνσταντινουπόλεως με- 
τεβαΐΛΌν δΓ ατμόπλοιού εις προσκύνησιν τοΰ 'Αγίου έπιστρέφοντες αυθημερόν καί 
πλοίαρχοι δέ τών νήσων, ιδίως 'Υδραίοι καί Σπετσιώται, πολλάκις, πλέοντες εις Κων
σταντινούπολή ή έπιστρέφοντες έκείθεν, προσωρμίζοντο, έχοντες τάξιμον κατά τον 
πλοΰν αυτών. Ή  έν λόγφ είκών πρό 200 σχεδόν ετών ευρέθη αυτομάτως έπί τίνος 
βράχου εις τήν παραλίαν, "όπου εύρίσκεται καί τό άγιασμα τοΰ Αγίου καί μετεφέρθη 
εις τον ναΐσκον τοΰ 'Αγίου Νικολάου, ό όποιος κατόπιν μετετράπη εις έκκλησίαν 
έπ’ όνόματι τοΰ “Αγίου Γεωργίου»»

ΘΡΑΚΙΚΑ Α' 3
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δέ ίππεύς καθήμενος επί έφιππίου και εχων κατ’ ενώπιον στάσιν, έστραμ- 
μένον δμως τον κορμόν χα'ι την κεφαλήν. Φορει στρατιωτικόν ένδυμα 
μέ βραχείαν περισκελίδα και χλαμΰδα κυμαινομένην όπισθεν τοΰ δεξιοΰ 
ώμου, άμυδρώς διακρινομένην ή άνωθεν τοΰ αριστερού ώμου καμπύλη 
ύποδηλοΐ πιθανώς ασπίδα (όπως βλέπομεν καί εις παραστάσεις εφίππων 
αγίων επί ελεφαντοστών). Μεταγενέστεροι επενδύσεις αποκρύπτουν την 
δεξιάν κνήμην καί τον δεξιόν βραχίονα, δστις άρχικώς δεν έκράτει το 
προστεθέν τόξον καί βέλος, άλλα βραχύ δόρυ προ τοΰ στήθους τοΰ ΐπ- 
πέως διαγωνίως, φθάνον μέχρι τοΰ άριστεροΰ ώμου. Χαρακτηριστικόν 
είναι οτι ό ίππος δεν φέρει (πλήν τοΰ έφιππίου) οΰδεμίαν εξάρτησιν καί 
δα  ό θώραξ καί ή άσπίς τοΰ ίππέως δεν ύποδηλοΰται διά λεπτομερειών 
οΰτε επιγραφή τις υπάρχει- πιθανόν πάντα ταΰτα ν’ άπεδίδοντο άρχικώς 
διά χρώματος. Ή  κεφαλή δλως κατ’ ενώπιον έχει κόμωσιν έν εΐδει στε
φάνης καί περιβάλλεται μέ μεταγενέστερον άργυροΰν φωτοστέφανον.

Τό άνάγλυφον είναι χονδροειδοΰς εργασίας, άπομακρΰνεται δέ πολΰ 
τής τεχνοτροπίας τών λοιπών βυζαντινών άναγλΰφων. Ώς είναι γνωστόν, 

,τά επί μαρμάρου, έλεφαντοστοΰ, ξΰλου κλπ. άνάγλυφα τά παριστώντα 
σκηνάς τοΰ ευαγγελίου καί πρόσωπα αγίων, Χριστοΰ, ιδία δε τής Θεο
τόκου, ήσαν λίαν διαδεδομένα παρά τοΐς Βυζαντινοΐς μέχρι τής Τουρκο
κρατίας, μεμονωμένως δέ μέχρι τοΰ 17ου αιώνος, τιθέμενα εντός τών ναών: 
επί πεσσών, εις κόγχας, άνωθεν τών πυλών, εις αγιάσματα κ.λ.π. Πολλά 
παραδείγματα σώζονται εις τά διάφορα Μουσεία, τό Βυζαντινόν δέ Μου- 
σείον Αθηνών κατέχει δεκάδα τοιοΰτων. Μεταξύ αυτών μάλιστα υπάρχει 
και μία άνάγλυφος επί ξΰλου εικών τοΰ αγίου Γεωργίου δεομένου τοΰ 
Μου at. μέ έπίδρασιν δυτικήν, "Ετερον επί ξΰλου ομοίως άνάγλυφον τοΰ 
αγίου Γεωργίου καί τής αυτής ίσως εποχής εύρίσκεται εις ομώνυμον 
ναόν έξωθεν τής Καστοριάς. Άρχαιότερον τοΰ 10ου αιώνος επί στεα- 
τίτου άνάγλυφον τοΰ Αγίου Γεωργίου στήρίζοντος την δεξιάν επί δόρα- 
τος καί την άριστεράν επί άσπίδος, κατέχει ή μονή Βατοπεδίου τοΰ ‘Αγ. 
“Όρους (βλ. εικόνα έν Diehl, Manuel d ’art byzautin, εΐκ. 310), επί 
ελεφαντοστού δέ μέ άλλας παραστάσεις έχομεν τό άνάγλυφον τών άγ· 
Γεωργίου καί Δημητρίου εις τό περίφημον τρίπτυχον τοΰ H arbaville 
(βλ. εικόνα εν Diehl έ.ά. ε’ικ. 309). Εις πάντα ταΰτα τάνάγλυφα ό άγ. 
Γεώργιος παρίσταται έν στρατιωτική στολή, άλλ’ άνευ ίππου, όπως καί 6 
άγ. Δημήτριος, τοΰ οποίου άνάγλυφα ύπάρχουσιν έν ‘Αγίψ Ό ρει (εντοιχι
σμένου επί θεσσαλικοΰ λίθου εις την πρόσοψιν τοΰ Καθολικοΰ τής Μονής 
Ξηροποτάμου) καί εν άγ. Μάρκω τής Βενετίας (βλ. εΐκ. έν WullT, Alt- 
chr. unci byz. Kunst, εικ. 519). Οΐ δΰο oucoi στρατιωτικοί άγοιί,



Γ. Α. Σ ω τήριον, Ανάγλυφον άγιον Γεωργίου 35



3t>

εφ* δσον γνωρίζω, παρουσιάζονται εις την βυζαντινήν τέχνην έφιπποι άπο 
τοΰ 13ου αιώνρς και έξης "Εν άρχαιότερον παράδειγμα είναι τό ώραιον 
φορητόν μωσαϊκόν τοΰ Λοΰβρου τοΰ 13ου αΐώνος (έν Diehl έ.ά. εικ. 
258), κατά δέ τον 14ον αιώνα έχομεν πολλά παραδείγματα εις τοιχογρα
φίας. Εις πάσας ταΰτας τάς παραστάσεις τοΰ άγ. Γεωργίου έφίπίτου, τό 
κύριον χαρακτηριστικόν είναι ό παρά τούς πόδας τοΰ ίππου δράκων δια- 
περώμενος υπό τοΰ μακροΰ δόρατος τοΰ 'Αγίου. Ή  έλλειψις τοΰ δρά- 
κοντος εις τό θρακικόν άνάγλυφον, ή τεχνοτροπία του και πολλά! λεπτό- 
μέρειαι ως είναι : 6 βαδίζων ίππος, ή κατ' ενώπιον στάσις τοΰ ΐππέως, ή 
κόμωσις, 6 κυμαινόμενος μανδύας, και ή στρατιωτική στολή μέ περισκε- 
λίδα, συνδέουν τοΰτο στενώς μέ τά ανάγλυφα τοΰ θρακικόν ηρωος αρχη
γέτου (πρβλ. ιδίως Ν° 38 και 48 τής συλλογής Σταμοΰλη έν Bull, de 
corr. hellenique, 1912, σ. 583 κ. έ.).

Θά ήδύνατό τις μάλιστα έκ πρώτης όψεως νά ύποθέση δτι τό άνά
γλυφον είναι πράγματι εθνικόν, των εσχάτων δηλ. ρωμαϊκών χρόνων επι
τύμβια τις στήλη, παριστώσα άφηρωισθέντα νεκρόν (διότι ό 'ίππος βαδί
ζει έν άντιθέσει προς τά ανάγλυφα τοΰ ΐππέως κυνηγοΰ Θεοΰ, τά παρι- 
στάνοντα τον ίππον τρέχοντα), μετατραπεΐσα κατόπιν υπό τών χριστιανών 
εις άνάγλυφον τοΰ 'Αγ. Γεωργίου. Ή  κατασκευή δμως τοΰ λαιμού και 
ιδία ή όμοιότης τών χαρακτηριστικών τοΰ προσώπου προς τον τύπον τών 
βυζαντινών εικόνων: οξύ ωοειδές πρόσωπον, οφθαλμοί εντός σκιάς,
μακρά ρίς και μικρόν στόμα, μάς άναγκάζει νά ύποθέσωμεν, δτι μάλλον 
έγένετο υπό χριστιανού τεχνίτου κατά τούς βυζαντινούς χρόνους. Είναι 
άληθές δτι ή κατασκευή τών βαθέως είσεχόντων οφθαλμών κα! τών 
άλλων χαρακτηριστικών δέν άπαντφ εις γνωστά βυζαντινά άνάγλυφα’ επο
μένως πρέπει νά ύποθέσωμεν, δτι ό τεχνίτης δέν θά είχεν ύπ3 άψιν του 
βυζαντινά ανάγλυφα άλλά γραπτήν εικόνα διά τό πρόσωπον τοΰ αγίου, 
ενώ διά τό λοιπόν σώμα και τον ίππον θά τώ εχρησίμευσεν ως πρότυ
πον άνάγλυφον τοΰ εγχωρίου Θρακός ΐππέως. "Οτι δέ ό τεχνίτης δέν προ
σέθεσε τον δράκονυα υπό τούς πόδας τοΰ 'ίππου, άφίνει νά ύποθέσωμεν, 
δτι δέν είχε διαμορφωθή είσέτι ό τύπος τοΰ έφιππου “Αγίου μέ τον 
δράκοντα, δπως βλέπομεν τούτον εις μνημεία άπό τοΰ 13ου αιώνος κα! 
εξής. Ό  χρόνος άρα τής κατασκευής του πρέπει γά τεθή προ τον 13ον 
αιώνος. *Η χονδροειδής τεχνοτροπία του δέν συμφωνεί προς τά πλεΐ- 
στα τών βυζαντινών άναγλύφων τοΰ 10— 12ου αιώνος, άτινα δεικνύουν 
πολύ τεχνικωτέραν εργασίαν. 3Αλλ3 ή έξέλιξις τών βυζαντινών άναγλύφων 
δέν είναι τοσοΰτον ομαλή· ενίοτε μάλιστα επαρχιακά έ'ργα είναι ειργα- 
σμένα κατά χονδροειδέστερον ακόμη τρόπον, ώς είναι π. χ. τό έν τφ Μου-
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σείω του Βερολίνου εκ Μικράς 3Ασίας άνάγλυφον του 12ου πιθανώς 
αϊώνος (βλ. εικόνα εν D a lton , Byzantin art and Archaeology, 1911, 
είκ. 92). ’Ά ν  πάντα ταΰτα ληφθώσιν ύπ5 οψιν, τό άνάγλυφον τής Η ρ ά 
κλειας ενέχει μεγάλην σπουδαιότητα διά την 'Ιστορίαν τής Βυζαντινής 
Τέχνης, ώς έργον επαρχιακής τεχνοτροπίας μέ εγχώριον χαρακτήρα καί 
ώς τό άρχαιότερον ίσως άνάγλυφον του εφίππου αγίου Γεωργίου.

Ή  προσωνυμία «Άράπης» προσεδόθη άναμφιβόλως είς τό άνάγλυ
φον ενεκα του βαθέος χρώματος τής ΰλης, εξ ής είναι κατεσκευασμένον. 
Άνάλογον μικρόν άνάγλυφον του αγίου Ίωάννου του Προδρόμου, πολύ 
καλυτέρας τέχνης, υπάρχει άνέκδοτον άκόμη είς τό Μουσεΐον ’ Αργοστο
λιού τής Κεφαλληνίας.
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Την μεγαλϋτέρβιν σπουδαιότητα από όλας τάς αρχαιότητας τής πό- 
λεως τού Άδριανού— την οποίαν μέχρι τής σήμερον οι κάτοικοι αυτής 
εξακολονθούν νά την λέγουν ή Άδριανού— ειχον τά περιώνυμα αυτής 
τείχη μέ τούς ορθογωνίους και κυκλοτερείς πύργους των. Τά τείχη ταύτα 
με τάς Ιπάλξεις, τούς πύργους και τάς ποικιλώνυμους πύλας των περιέ
γραψα εν συντόμφ εις άρθρον δημοσιευθέν εις τον «Πυρσόν» τόΰ Ά ρ ί : 
στου Χασηρτζιόγλου, ό δέ αείμνηστος καθηγητής Γεώργιος Λαμπουσιά- 
δης, 9Αδριανουπολίτης, εις εκτενή μονογραφίαν, έκδοθεΐσαν δαπάναις τής 
Γεν. Διοικήσεως Θράκης εν Κομοτίνη.

Τά τείχη αυτά, μεγαλοπρεπέστατα καί όχυρώτατα, περιέκλειον τό 
ά'σιυ, ιό Κάστρο, δπως γενικώς ελέγετο ή Άδριανούπολις εις δλην την 
πέριξ αυτής Θράκην. Διήρχοντο δέ αυτά από Έλληνικάς συνοικίας, τάς 
ενορίας του 'Αγίου Στεφάνου, Μητροπόλεως, 'Αγίου Γεωργίου (ευρισκο
μένων έξωθεν των δυτικών τειχών), 'Αγίου Δη μητριού, Προδρόμου, Τα
ξιαρχών, Χριστού και Παναγίας. Κατεδαφίσθησαν δέ αυτά έξ ολοκλήρου 
σχεδόν μετά τον Ρωσσοτουρκικόν πόλεμον, επανελθόντων τών Τούρκων 
εις την Άδριανούπολιν δυνάμει τής Βερολινείου συνθήκης κα'ι τό υλικόν 
των εχρησιμοποιήθη εις την άνέγερσιν τών στρατώνων και νοσοκομείων. 
Παρεχωρήθη όμως τό άπαιτούμενον λίθινον υλικόν διά την άνέγερσιν τών 
ωραίων εκπαιδευτικών μεγάρων τής Άδριανουπόλεως, τού ελληνικού Γυ
μνασίου και τού Ζαπείου Παρθεναγωγείου, ώς άποζημίωσις τρόπον τινά 
διά την έπελθούσαν φθοράν εις τάς οικίας τών ομογενών, οι όποιοι ει- 
χον αύτάς ένθεν και ένθεν τών τειχών.

’Από τούς πύργους τών τειχών παρέμεινεν ανέπαφος και ορθιος ιίς 
.μόνον πύργος, περί τού οποίου θά άναφέρωμεν περαιτέρω.
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Εις ενα εκ τών κατεδαφισθέντων ;πύργων ύπήρχεν ή έξης επί, μικρού 
μαρμάρου αναθηματική επιγραφή :

ΑΝΑΞ ΜΙΧΑΗΛ ΑΥΣΟΝΩΝ ΟΝΤΩΣ ΚΛΕΟΣ 
ΛΥΤΡΩΣΙΝ ΕΥΡΕ ΔΙ ΟΥ Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΠΥΡΓΩΜΑ ΤΕΙΧΕΙ ΚΑΤ ΕΝΑΝΤΙ ΒΑΡΒΑΡΩΝ 
ΜΕΧΡΙΣ ΠΡΟ ΑΥΤΩΝ ΑΠΤΟΗΤΟΝ ΚΑΘ ΑΠΑΞ

Ή  επιγραφή αυτή, ή οποία χαρακτηρίζει τήν μεγίστην σπουδαιότητα 
των τειχών τής "Αδριανουπόλεως διά τήν ασφάλειαν τής-βυζαντινής πρω- 
τευούσης, Ιχαράχθη προς τιμήν του Μιχαήλ Παλαιολόγου, δστις επε- 
σκεύασε τον είρημένον πύργον.

Καθώς εϊπομεν, οί Τούρκοι κατέρριψαν μέν τά τείχη κα'ι τούς πύρ
γους τής πόλεως, διετηρήθη δε εκέραιος μέχρι τής σήμερον 6 εΰρισκό- 
μενος ακριβώς εις τήν βορειοανατολικήν γωνίαν τού αρχαίου άστεως επι- 
σκευασθείς καί χρωματισθείς. Έ π 3 αυτού εκτίσθη τριώροφον υψηλόν οικο
δόμημα, είδος τι μικρού πύργου "'Αϊφελ, εστήθη ώρολόγιον καί άπό τό 
άνώτατον θεωρεΐόν του ή πυροσβεστική υπηρεσία βλέπει τάς πυρκαϊάς 
τής πόλεως, τάς οποίας αναγγέλλει ό κρότος μικρού τηλεβόλου καί ό ση- 
μαντήρ φανός δεικνύει τό μέρος τής πυρκαϊάς.

Εινε πολύ περίεργον και σημαντικώτατον διά τήν ελληνικήν ιστορίαν 
γεγονός, οτι και μετά τήν επισκευήν και επίχρισιν τού ιστορικού τούτου 
πύργου ot Τούρκοι όχι μόνον δεν κατέστρεψαν τήν εις τον πύργον ύπάρ» 
χουσαν επιγραφήν, αλλά κα'ι επιδιώρθωσαν τά Ιφθαρμένα καί εκαλλώπισαν 
αυτήν μέ ώραίαν προεξοχήν τών γραμμάτων της, ώστε μακρόθεν νά εινε 
ευανάγνωστα. Βεβαίως οί Τούρκοι υπήρξαν ά'ριστοι θεματοφύλακες τών 
ιστορικών όνομάτο)ν κα'ι διετήρησαν τά περισσότερα ονόματα τών μεγα- 
λουπόλεων, πόλεων και τών ελληνικών χωρίων ακόμη. ΕΙχον όμως τήν 
κακίστην συνήθειαν έξ άγνοιας ή άμαθείας, νά αντικαθιστούν όχι μόνον 
εις τά Ελληνικά μνημεία, αλλά καί εις τά τουρκικά ακόμη έργα τάς Ε λλη
νικός, "Αραβικός ή Τουρκικάς έπιγραφάς δΓ ά'λλων νεωτέρων, αναγόμενων 
εις τήν εποχήν τής επισκευής και τό όνομα τού δαπανώντος ή διατάξαν- 
τος τήν επισκευήν, ώστε νά είναι αδύνατος, εν πολλλοΐς, νά άνευρεθή τό 
ό'νομα και ή εποχή τών κτητόρων τών στοών, λουτρώνων, γεφυρών, τζα
μιών και άλλων δημοσίων έργων.

Ή  ιστορική επιγραφή τού πύργου άποτελεΐται από γράμματα μεγάλα 
εκ πλίνθων εντειχισμένων εις τήν επιφάνειαν τού πύργου και ε'χει ώς εξής:

ΚΥΡΙΕ ΒΟΗΘΕΙ ΤΩ ΕΥΣΕΒΕΣΤΑΤΗ ΚΑΙ 
φίΛΟΧΡΙΣΤΩ ΒΑΣΙΛΕΙ ΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΗ,

2Γ. Κ ονρτίδον , Β υζαντινού αρχαιότητες
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Αλλά εις ποιον αύτοκράτορα και βασιλέα του Βυζαντίου Ίωάννην 
άναψέρεται αύτη ;

Προ τής ελληνικής κατοχής κα'ι άπελευθερώσεως τής γηραιάς πόλεως 
του Άδριανού, δταν δηλαδή πάσα εθνική κίνησις και ιστορική ερευνά εγί- 
νετο εν κρύπτω και παραβυστω, εις τά στόματα των οπωσδήποτε ειδικών 
έφέρετο, orι ή επιγραφή άναφέρεται εις τον τολμηρόν και εκλεκτόν του 
Βυζαντίου αύτοκράτορα Ίωάννην τον Τσιμισκήν. Μετά τήν κατοχήν δμως 
ήρχισε γενικώς δ πύργος νά ονομάζεται πΰργος Ίωάννου τοϋ Καντακου- 
ζηνού. Τοΰτο ιστορικούς εινε κα'ι τό όρθότερον. Διότι ό Τσιμισκής ασχο
λούμενος άεννάως και άποτελεσματικώς κατά τών εχθρών εις τά ανατο
λικά θέματα τής ελληνικής αυτοκρατορίας, εινε αμφίβολον άν έλαβεν ανάγ
κην νά επισκευάση τον πύργον τούτον. "Άλλως δμως έχει τό ζήτημα διά 
τον Ίωάννην Καντακουζηνόν και επειδή αυτό έχει ιδιαιτέραν σημασίαν 
διά τήν ιστορίαν τής Άδριανουπόλεως, θεωρούμεν ΰποχρέωσιν επιβεβλη
μένη ν διά τήν ιστορίαν τής ιδιαιτέρας πατρίδος ημών νά σημειώσωμεν 
τά εξής ενδιαφέροντα.

Ό  Ιωάννης Καντακουζηνός, άνήρ λόγιος, ήτο συγγενής τών Πα- 
λαιολόγων. Επειδή δ βασιλεύς Ανδρόνικος δ τρίτος ήσθένησε, διωρίσθη 
σύμβουλος αύτοϋ κα'ι μετά τον θάνατόν του έγινε κηδεμών τών ανηλίκων 
τέκνων του. ΙΙλήν ευρισκόμενος εις τό Διδυμότειχον καί επωφελούμενος 
άνωμαλίας τινάς, συνηθεστάτας προ πάντων κατά τήν εποχήν εκείνην τής 
παρακμής τοΰ Βυζαντινού κράτους, άνεκήρυξεν εαυτόν βασιλέα τό 1341 
καί εστέφθη υπό του πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως τό 1347, κατόπιν 
δέ δευτέραν φοράν εις τήν Άδριανοΰπολιν υπό του πατριάρχου Ιερ ο σ ο 
λύμων παρά τήν επικρατήσασαν τάξιν. Μολονότι δ Καντακουζηνός δεν 
έστερεΐτο αρετών, ούτε προσωπικής ανδρείας, από πολιτικής άπόψεως επο- 
λιτεύθη οικτρώς, καθόσον οχι μόνον συνεμάχησε μέ τούς Σέρβους καί τούς 
Τούρκους έπικαλεσθείς τήν βοήθειαν των, διά νά στερεωθή εις τον θρό
νον, τον όποιον ήρπασεν από τούς νομίμους κληρονόμους καί δικαιού
χους, άλλ’ έδωκεν εις γάμον τήν νεαρωτάτην θυγατέρα του εις τον γέροντα 
Σουλτάνον Όρχάν, Τέλος τό 1355 ήναγκάσθη νά καταλίπη τον θρόνον 
καί έγινε μοναχός μετονομασθείς Χριστόδουλος. Καί κατ’ άρχάς μεν άπε- 
σύρθη εις τινα μονήν τής Κωνσταντινουπόλεως, κατόπιν δμως κατέφυγεν 
εις τό Ά γιον  "Όρος, δ που επί τριάκοντα έτη συνέγραψεν, εκτός άλλων, 
τάς Ιστορίας του εις τέσσαρα μεγάλα βιβλία, πραγματευόμενος εΐς αύτάς 
τήν ιστορίαν (χρονογραφίαν) τού Βυζαντινού Κράτους από τού 1320— 1356, 
δηλαδή τήν σύγχρονόν του.

Αϊ Ίστορίαι τού λογίου τούτου αύτοκράτορος καί μοναχού εινε πράγ-
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μαπ γραμμέναι εις ύφος εύληπτον καί γλαφυρόν, εις γλώσσαν έπιτυχώς 
άττικίζουσαν, μέ περισσήν τέχνην καί ευχέρειαν. Πλήν τοΰτο δεν εΐ,νε εκ
πληκτικόν, αν τις λάβη ΰπ’ ό'ψιν την λογογραφικήν δεινότητα τής ελλη· 
νικωτάτης δυναστείας των Κομνημών, των οποίων ή υπέροχος φιλολο
γική πνοή έξηκολούθει νά εμψυχώνη τούς αύτοκράτορας και λογίους τού 
Βυζαντίου καί τοΰ Μιστρά μέχρι καί πέραν τής καταλΰσεως τής άτυχους 
εκείνης αυτοκρατορίας. Είν,ε δέ αί ίστορίαι αΰται πολύτιμοι καί από Θρα- 
κικής άπόψεως καί δι3 άλλας μέν ειδήσεις χρονογραφικάς καί τοπογρα- 
φικάς περί σημείων τινών τής Θράκης καί δή περί Διδυμοτείχου— τό 
όποιον διά πρώτην φοράν από τής αγνώστου ίδρύσεώς του άναφέρεται, 
εκτός, εννοείται, από τό γεγονός τής επί Φωτίου έν Κωνσταντινουπόλει 
τό 879 τοπικής Συνόδου, τής οποίας τό πρακτικόν υπέγραψε καί ό επί
σκοπος Διδυμοτείχου — άλ?ώ προ πάντων διά τήν πολυτιμοτάτην εΐδησιν, 
τήν οποίαν μάς διεφύλαξε ό Καντακουζηνός περί ενός ναού τής Ά δρια - 
νουπόλεως, διά τόν όποιον δεν λέγει έπ3 δνόματι τίνος αγίου ετιμάτο, 
άλλ’ απλώς τόν τιτλοφορεί Ναός ό έν Κήποις,

’Αλλά ποιος εινε ό ναός οΰεος καί εις ποιον μέρος τής Άδριανόυπό- 
λεως εύρίσκετο;

Έ ξ ω  τής Άδριανουπόλεως προς δυσμάς εις απόστασήν ενός περίπου 
τετάρτου τής ώρας εύρίσκεται τό έλληνικώτατον προάστειον αυτής Τλδι- 
ρίμ μέ τά δύο εξαρτήματά του Γενή Ίμαρέτ καί Κούμ Μαχαλέ, άμφό- 
τερα ελληνοτουρκικά. Ό  ποταμός Τόνσος χωρίζει τό προάστειον από τήν 
πόλιν, ενώνονται δέ διά τής γέφυρας Μιχάλ Κιοπροΰ. Τό προάστειον 
ώνομάσθη προς τιμήν τοΰ ατρόμητου Σουλτάνου Βαγιαζήτ, οστις διά τήν 
εξαιρετικήν ταχύτητα μεθ’ ής ενέσκηπτεν εις μακρυνάς αποστάσεις κατά τοΰ 
εχθρού επωνομάσθη Γιλδιρίμ, δηλαδή Κεραυνός.

Μεταξύ τοΰ προαστείου Ίλδιρίμ καί τοΰ Κούμ Μαχαλέ σώζεται μέχρι 
τής σήμερον ακέραιον καί εντελώς άθικτον τό μικρόν μέν, πλήν κομψόν 
τζαμίον, τό όποιον καλείται Σουλτάν Βαγιαζήτ Τζαμισί. Ό  ναός (τζαμίον) 
είνε έστραμμένος ακριβώς προς άνατολάς, ό δε μιναρές προσετέθη άρ- 
γότερον ξεχωριστός εις τήν νοτιοανατολικήν γωνίαν τοΰ ναοΰ. Τό εσω
τερικόν τοΰ ναοΰ είνε διηρημένον εις σχήμα σταυρού, τό οποίον ση
μαίνει, δτι εινε νεωτέρου ρυθμού, ενώ οί ναοί των άρχαιοτέρων αιώ
νων «ϊχον συνήθως ορθογώνιον σχήμα, τοΰ λεγομένου βασιλικού τύπου 
Οί Τούρκοι έφρόντισαν νά καλύψουν έπιμελώς τάς τοιχογραφίας τού ναοΰ, 
αί όποιαι βεβαίως θά υπάρχουν κάτω από τό άσβεστοΰχον άμμοκονίαμα. 
Εις τό ιερόν όμως τού ναοΰ καί εΐζ τι διαμέρισμα άνατολικώς αύτοΰ ευ
ρισκόμενον (πιθανώς φυλακτήριον των αμφίων, ιερών σκευών καί ιερών



42 Κ . Κ ουρτίδον, ΒνζαντιναΙ αρχαιότητες

λειψάνων) εύρίσκονται γεγλυμμένα επί μαρμάρινων παραστατών καί πλαι
σίων εικονισμένα διάφορα Χερουβείμ. Κα'ι επεχρίσθησαν μέν και αυτά 
έπανειλημμένως και μέ πείσμα, άλλα τά αφελή καί γελαστά Χερουβείμ φαί
νονται ευκρινέστατα.

Τον ναόν περιβάλλει τοίχος ως αυλόγυρος, κατασκευασμένος μέ λίθους 
καί πλίνθους λεπτούς, Βυζαντινής εποχής καί συστήματος. Εις την ανα
τολικήν πλευράν του τοίχου υπάρχουν χωρισμένα μικρά διαχωρίσματα, 
άτελώς πλέον διατηρούμενα καί ήμικατατεστραμμένα, καταφανή λείψανα 
μικρών κελλίων καί μαγειρείων. Τά οχήματα ταύτα έδωκαν αφορμήν εις 
τούς έρασιτεχνικώς άρχαιολογούντας--φαίνεται δέ δτι ούδείς αρχαιολόγος 
κατώρθωσε νά άσχοληθή επί Τουρκοκρατίας σοβαρώς μέ τό κομψόν καί 
σημαντικώτατον τούτο μνημεΐον τής Βυζαντινής τέχνης— δπως χαρακτη
ρίσουν τον ναόν τούτον ώς μοναστήριον καί δή γυναικεΐον. Πού εστη- 
ρίχθησαν ίστορικώς, αγνοώ. Τήν ιδίαν γνώμην είχε, ώς ήκουσα, καί ό 
μετά τον ΡωσσοτΟυρκικόν πόλεμον γενικός τής Ρωσίας πρόξενος εν ’Αδρι- 
ανουπόλει Λίσσιν, άπόστρατος συνταγματάρχης, δεινός Ελληνιστής καί 
αρχαιολόγος.

Ά λλ ’ ό Καντακουζηνός ευτυχώς μας λύει τήν απορίαν όνομάζων αυτόν 
«Ναόν τον εν Κήποις». Ότι δέ πράγματι ό έν Κήποις οΰτος ναός εινε τό 
σημερινόν τζαμίον τού Σουλτάν Βαγιαζήτ, ούδεμία αμφιβολία πρέπει νά 
ΰπάρχη περί τούτου, διότι καί μέχρι τής σήμερον οί περιώνυμοι λαχανό
κηποι τής Άδριανουπόλεως αρχίζουν ακριβώς ολίγον πέραν τού περιω
νύμου ναού καί Ικτείνονται προς νότον εις τήν γονιμωτάτην περιοχήν 
τήν περιλαμβανομένην μεταξύ τής δεξιάς ό'χθης τού Τόνσου καί τής άρι- 
στεράς τού ποταμού 5'Αρδα.

Σονψλίον.
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Καθηχητοϋ τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών.

8Ε0Λ0ΣΙ0Σ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΗΑΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΜΟΠΟΑΕίΙΣ
(1623- 1636)

Έ κ τής αδελφότητος τής εν τώ νησάρ τής Σωζοπόλεως κείμενης 
μονής τοΰ 'Αγ. Ίωάννου τοΰ Προδρόμου, ή οποία μάλιστα από τοΰ ΙΕ ' 
αιώνος μέχρι περίπου τοΰ έτους 1625 ύπήρξεν άξιόλογον φυτώριον των 
ελληνικών γραμμάτων,1) άνεδείχθησαν κατά τό πρώτον ήμισυ τοΰ 1Ζ' 
αιώνος δυο λόγιοι αρχιερείς, ό Νίκαιας Πορφΰριος και ό Μήδειας και 
Σωζοπόλεως Θεοδόσιος2). Έ ξ  αυτών ό πρώτος είναι γνωστός μάλιστα 
εκ τής ΰπ’ αΰτοΰ συντεθείσης διά στίχων πολιτικών εμμέτρου «Περιόδου 
τοΰ άγιωνΰμου όρους τοΰ ’Ά θ ω ν ος» .3) Περί τοΰ Πορφυρίου Νίκαιας 
θέλω διαλάβει ά'λλοτε διεξοδικώτερον. Ό  δε Μήδειας και Σωζοπόλεως 
Θεοδόσιος προ τής χειροτονίας αΰτοΰ εις τό αρχιερατικόν αξίωμα διέ- 
τριψεν έν τή μονή τοΰ Προδρόμου έπ'ι τοΰ νησίου τής Σωζοπόλεως 
πολλά έ'τη (μεμαρτυοημένως μετά τό 1612) ασχολούμενος μετ’ αγάπης 
περί βιβλιογραφικά έργα. Κατ’ άπρίλιον τοΰ 1613 κατέστρωσεν ό Θεο
δόσιος ιερομόναχος ών τά αΰτοκρατορικά χρυσόβουλλα και πατριαρχικά 
γράμματα, τ’ άναφερόμενα εις την προμνημονευθεισαν μονήν τοΰ Προ
δρόμου, «κατά τό δμοιον καί ίσον» εις ’ίδιον κώδικα. ;0  κώδιξ οΰτΟς 
μετά τό 1626 μετηνέχθη εις την μονήν τής Παναγίας τής Χάλκης, όπό-

3) Πρβλ. τό δημοσίευμα τοΰ Α, ΣΓαπαδοηονλον—Κεραμέως, «Ή  έν τω νησίω 
Σιοζοπόλεως βασιλική μονή Ίωάννου τοΰ Προδρόμου και ή τύχη τής βιβλιοθήκης 
αυτής·· έν τοΐς «Βυζαντινοΐς Χρονικοΐς» (Πετρουπό?ι·ειρς), τόμ. Ζ' (1900) σελ. 661—695.

2) Πρβλ. Μανουήλ I. Γεδεών, «Έπισημείωσις συμπληροΰσα τά περί των μητρο
πολιτών Βιζύης καί Μήδειας* έν τή «Εκκλησιαστική ’Αληθείς» τόμ. Γ ' (1882—83) 
σελ. 418-419.

η) Έξεδόθη πολλάκις, υπό Β . M ontfaucon , Palaeographia graeca (έν Παρι- 
σίοις 1708) σελ. 501—5(9, αύτοτελώς έν Βενετία τφ 1745, καί υπό Μανουήλ I. JV  
δεών, ό “Άθως (έν Κων/πόλει 1885) σελ. 241—244·
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θεν οΐτος υπεξαιρεθείς περιήλθεν εις την κατοχήν βιβλιοκαπήλου τίνος 
τοΰ Σταυροδρομιού, δστις καί έπώλησεν αυτόν, περί τό έτος 1880, εις 
τον Τωάννην Σακκελίωνα (γ 1891). Και. αγνοείται μέν νυν ή τΰχη τοΰ πολυ
τίμου κώδικας, 6 όποιος είχε γραφή κατά μίμησιν γραφής τοΰ ΙΒ' αιώνος 
και περιείχε και άξιολόγους παρεκθολάς τοΰ ήμετέρου Θεοδοσίου εις τά 
ύπ αΰτοΰ άντιγεγραμμένα αύτοκρατορικά και πατριαρχικά γράμματα 1), 
άλλ’ είναι γνωστόν, ότι ακριβώς εκ. τοΰ κώδικος αΰτοΰ περί τά τέλη τοΰ ΙΖ ' 
αιώνος αντέγραψε τά γράμματα ταΰτα ό πατριάρχης Ιεροσολύμων Δοσίθεος 
Νοταράς.2) Οΰτω διά τής προνοίας καί έπιμελείας τοΰ ήμετέρου Θεοδο
σίου περιήλθον εις ημάς επίσημα καί αυθεντικά γράμματα, διαλευκαί- 
νοντα μεγάλως τάς τΰχας τής γεραράς μονής τοΰ ΙΙροδρόμου τής Σωζο- 
πόλεως.

Έ ν  τή μονή τής Παναγίας τής Χάλκης έναπόκεινται δυο κώδικες 
γραφέντες χειρί τοΰ ήμετέρου Θεοδοσίοα κατά τό έτος ,ζρκβ' (=1613/4) 
έν τή μονή τοΰ Προδρόμου τής Σωζοπόλεως προ τής άναρρήσεως αΰτοΰ 
εις τό αρχιερατικόν αξίωμα. Έ κ  τών ιδΰο τούτων κωδίκων ό μέν φέρων 
σύγχρονον αριθμόν κατατάξεων 109 περιέχει τό Μηναΐον τοΰ ’ Ιουνίου 
ό δέ φέρων αριθμόν κατατάξεων 144 περιέχει τάς τρεις λειτουργίας γρα- 
φείσας χάριν ΐερέως τίνος δ.νόματι ’Αμβροσίου s. Τάς τρεΐς λειτουργίας 
«άμα συν τφ τακτικφ» περιέχει και άλλο καλλιγραφικόν έργον τοΰ Θεο
δοσίου, έτι ιερομονάχου δντος, ήτοι ό ΰπ’ άριθ. 329 κώδιξ τοΰ έν Κων- 
σταντινουπόλει Μετοχιού τοΰ Παναγίου Τάφου. Καί ό κώδιξ οΰτος έχει 
γραφή κατά τό έτος ,ζρκβ' (=1613/4 ) «έν τή θεία καί ιερά καί βασιλική 
πατριαρχική μονή τοΰ τιμίου Προδρόμου τοΰ έν τή Μαύρη Θαλάσση, 
πλησίον Σωζοπόλεως^ καθ’ ά λέγει τό σχετικόν βιβλιογραφικόν σημείωμα4), *)

*) Πρ6λ. χά γεγραμμένα υπό Ιωάννον Σακκελίωνος έν τφ Δελτίω τής 'Ιστο
ρικής και Εθνολογικής Εταιρείας τής 'Ελλάδος, τόμ. Β' (1885—1889) σελ. 612 κ.έ. 
καί Α. Παηαδόατουλον—Κεραμέα, ένθ ανωτέρω, σελ. 668.

·) Τ ’ αντίγραφα τοΰ Δοσιθέου Νοταρά περιέχοντα'ι έν τφ ύπ’ άριθ. 276 κώδικι 
τής πατριαρχικής συλλογής τοΰ’Ορθοδόξου Πατριαρχείου ‘ Ιεροσολύμων (ίδέ Α. Πα- 
ηαδοηονλον—Κεραμέως, Ίεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη, τόμ. Α', έν Πετρουΐιόλει 1891, 
σελ. 334—335, πρ6λ. καί τά ύπ’ αύτοΰ γεγραμμένα έν τοΐς «Βυζαντινοϊς Χρονικοΐς» 
Πετρουπόλεως, τόμ. Ζ', 1900, σελ. 663 κ. έ.)

a) Α. Παπαδόπουλος—Κεραμενς έν τοΐς «Βυξαντινοϊς Χρονικοΐς» τόμ. Ζ'(1900) 
σελ. 675, άριθ. κδ', 677 άριθ. λδ'.

■ 4) Αύτόθβ σελ. 679, άριθ. μγ'. Πρβλ. καί Α. Παηαδοτζονλον—Κεραμέως, Ίεροσο- 
λυμιτική Βιβλιοθήκη, τόμ. Δ' (έν Πετρουπόλει 1899) σελ. 304 κ.έ. Περί των κωδίκων, 
τούς οποίους έγραψεν ό Θεοδόσιος έν τή μονή τοΰ Προδρόμου τής Σωζοπόλεως προ 
τής χειροτονίας αύτοΰ εις αρχιερέα, ίδέ καί N ikos A. B e e s  (Βέης), Verzeichnis der 
griechischen Handschriften des peloponnesischen JKlosters Mega Spilaeon, 
τόμ. Α' (έν Λειψία 1915) σελ. 80 κ. έ.



εν φ ο Θεοδόσιος ταπεινοφρονών χαρακτηρίζει αυτός εαυτόν διά φράσεως 
καί άλλης αγαπητής του *) ώς «καί των ελάχιστων ιερομόναχων ελαχιστό- 
τερον». Έ ν τοις διπτΰχοις των κεκοιμημένων τής λειτουργίας του Με
γάλου Βασιλείου εν τω κώδικι τοΰτω (άριθ. 329 του Μετοχιού του Π α
ναγίου Τάφου Κών/πόλεως) ο Θεοδόσιος έγραψε «Μνήσθητι, Κύριε, της 
ψυχής τον δούλου οον θεοδοοίου ιερομονάχου, και Δεοτιοινέτας και τών 
γεννητόρων αντοϋ, και Λνάπανοον αυτούς» 2) κτλ. Πιθανώς ή ενταύθα μνη
μονευόμενη Δεσποινέτα ΰπήρξεν αυταδέλφη του Θεοδοσίου.

Κατά τα έτη 1623 — 1626 ή χριστιανοσύνη των Θρρκικών παραλίων 
του Εύξείνου ύπέστη πολλά και αφόρητα δεινά. Κατά την χρονικήν ταΰ- 
την περίοδον επέδραμον εις τά παράλια ταΰτα Κοζάκοι, καθ’ ών άντεπεξ- 
ήλθεν ό Πιαλή—πασσάς μετά του οθωμανικού στόλου, εξεδίωξε τούς επι
δρομείς, αλλά καί κατέστρεψε πολλά ιερά καταγώγια τής Παρευξεινίου 
Θράκης καί τον χριστιανικόν πληθυσμόν αυτής, επί τή προφάσει ότι συν- 
έπραξε μετά τών Κοζάκων ή ύπέθαλψεν αΰτους, ποικίλω'ς κατέθλιψε. 
Τότε κατεστράφη καί ή επί του νησίρυ τής Σωζοπόλεως μονή του Προ
δρόμου, οί δέ πατέρες αυτής διεσκορπίσθησαν άλλοι αλλαχού, πολλοί δέ 
έξ αυτών συναποκομίζοντες κειμήλια, σκευή, άμφια καί χειρόγραφα τής 
ΰπ’ αυτών έγκαταλειφθείσης μονής εΰρον άσυλον εις τήν μονήν τής Πανα
γίας τής Χάλκης3).

Λόγω τής ερημώσεως του Χριστιανικού πληθυσμού, τήν οποίαν προ* 
εκάλεσαν κατά τάς εκκλησιαστικός επαρχίας Μήδειας -καί Σωζοπόλεως ή 
επιδρομή τών Κοζάκων καί at επακολουθήσασαι καταθλίψεις τών Τούρκων, 
τό Οικουμενικόν Πατριαρχειον άπεφάσισε κατ= Αύγουστον του 1623 νά 
ένωση τάς δΰο ταύτας έκκλ. επαρχίας εις κοινήν Μητρόπολιν. 4) Βραχύ πρό

J) Πρ6λ. δσα γράφει ό Θεοδόσιος έν τελεί του ύπ’ αύτοϋ γεγραμμένου Μηναίου 
του Ιουνίου, τό όποιον εναπόκειται (κατά τά προειρημένα σελ. 44) έν τη μονή τής 
Παναγίας τής Χάλκης υπό σύγχρονον αριθμόν κατατάξεως 309.

*) Α. Π,απαδόπονλος—Κεραμεύς, ένθ’ ανωτέρω, σελ. 365·
8) Δοσιθέου [Νοταρα], Ιστορία τών έν Ίεροσολΰμοις πατριαρχευσάντων. Έ ν( 

Βουκουρεστίω 1715, σελ. 1229. *Αθανασίου Κομνηνον c Υψηλάντον, Τά μετά τήν 
"Αλωσιν, έκδ. άρχιμανδρ. Γερμανόν Άψθονίδου (έν Κων/πόλει 1870) σελ. 1Β2 κ έ. 
Βαρθολομαίον Κοντλουμονσιανον, Υπόμνημα Ιστορικόν περί τής κατά τήν Χάλκην 
μονής τής Θεοτόκου (έν Κων/πόλει 1846) σελ. 16 κ. έ., (σπουδαΐον διά τά κατά τήν 
καταστροφήν τής μονής τοϋ Προδρόμου Σωζοπόλεως είναι τό αυτόθι σελ. 174 κ;έ. · 
έκδεδομένου χρυσόβουλλον τοϋ Ίωάννου ’Αλεξάνδρου βοεβόδα, υίοΰ τοϋ 'Ράδουλ 
βοεβόδα, ήγεμόνος τής Μολδαβίας, άπολυθέν τω 1630).—Πρβλ. I. Σακκελίωνα έν τω 
Δελτίω τής'Ιστορικής καί Εθνολογικής Εταιρείας τής Ελλάδος, τόμ. Β '(1885—1889) 
σελ. 611 κ. έ., Α. Π,αηαδόπονλον —Κεραμέα έν τοις «Βυζαντινοΐς Χρονικοΐς» τόμ. 
Ζ ' (1900) σελ. 667 κ. έ.

4) Πρβλ. τήν περίληψιν του σχετικού πατριαρχικού γράμματος παρά Κ. Ν. Σά·&α,
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τούτον, μην'ι ’ Ιουλίω 1623, 6 άρχιερεύς Σωζοπόλεως παρητήθ η τού θρόνου 
αυτού «διά την ερήμωσιν τής πόλεως εκ των συχνών αιχμαλωσιών τών 
Έ ώσσων [=Κοζάκων] και τούς λοιπούς περισπασμούς τών ’ Αγαρηνών», 
ώς λέγει ή περίληψις τού σχετικού γράμματος. ,1) Κατ’ Αύγουστον τού 
1623 ό ήμέτερος Θεοδόσιος υπέγραψε κατά τά ειωθότα επίσημον ομο
λογίαν πίστεως, μεθ’ δ προυχειρίσθη εις μητροπολίτην Μήδειας και Σ ω 
ζοπόλεως «αντί τών παραιτηθέντων Καλλινίκου και ’ Αρσενίου»2).

Συνήθως χάριν συντομίας ό ήμέτερος Θεοδόσιος άναφέρεται ούχι 
«Μήδειας καί Σωζοπόλεως», άλλ3 απλώς «Μήδειας». Πλήν καί ό ίδιος 
συνήθως υπογράφει απλώς «ό  Μήδειας», παραλείπων χάριν συντομίας 
τό «Σωζοπόλεως». Έ ν τοΰτοις τον πατριαρχικόν τόμον, τον όποιον μην'ι 
Ίουλίω τού 1624 συνέταξε καί κατέστρωσεν εν τω κώδικι τής Μεγάλης 
Εκκλησίας ή εν Κων/πόλει συνηγμένη αρχιερατική σύνοδος, ής μετέσχεν 
ό Θεοδόσιος, υπογράφει ούτος εν πληρεστέρα μορφή τού τίτλου του ώς 
ό «Μήδειας καί Σωζοπόλεως^. 3) Καθ’ ά Ιλέγχεται καί ώς μητροπολίτης ό 
φιλόπονος Θεοδόσιος έξηκολούθησε τό καλλιγραφικόν αυτού έργον. Ούτω 
κατά τό έτος 1635 έγραψε κώδικα εναποκείμενον μέν τανύν εν τή Λαυρεν- 
τιανή Βιβλιοθήκη τής Φλωρεντίας ύπ* άριθ. 47 μεταξύ τών codices graeci 
Acquisti, περιέχοντα δέ την λειτουργίαν τού Χρυσοστόμου καί τού 
Μεγάλου Βασιλείου, προς δέ τάς τάξεις επί χειροτονία αναγνώστου, υπο
διακόνου, διακόνου, πρεσβυτέρου «καί μητροπολίτου ή επισκόπου». Έν 
φ. 93® χοΰ κώδικος κεΐται τό βιβλιογραφικόν σημείωμα: «μνήοθητι τον 
γράψαντος Θεοδοσίου Μήδειας ταπεινού, του μ(ητ) ροπολίτου: αχλε' όκτω- 
βρίω, κβ\ ημέρα, ε. ίνδ. δ ’ » . 4)  "Ετερον καλλιγραφικόν έργον τού Θεο
δοσίου έταξα εγώ εν τή βιβλιοθήκη τής μεγαλώνυμου μονής τού παρά 
τά Καλάβρυτα κειμένου Μεγάλου Σπηλαίου καί δή ύπ3 αριθμόν 81 μεταξύ 
τών χειρογράφων αυτής. Είναι τό καλλιγραφικόν τούτο έργον κώδιξ εκ 
χάρτου λείου περιέχων τάς τρεις λειτουργίας καί τάς τάξεις επί χειροτο
νώ*. αναγνώστου, διακόνου, .πρεσβυτέρου «καί μητροπολίτου ή επισκόπου». 
Κατά ταύτα τό περιεχόμενον τού κώδικος είναι mutatis mutandis τό 
αυτό προς τούς αύτογράφους κώδικας τού Θεοδοσίου εκείνους, τούς ενα-

Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, τόμ. Γ' (έν Βενετία 1872) σελ..563.
J) Παρά Κ. Ν. Σάθα, ένθ' ανωτέρω, τόμ. I”  σελ. 563.
2) Κατά την περίληψιν τοΰ σχετικοί γράμματος παρά Κ. Ν· Σάθα, ένθ’ ανωτέρω, 

τόμ. Γ ', σελ. 563.
8) Α. Παπαδοπούλου—Κεραμέως, Άνάλεκτα Ίεροσολυμιτικής σταχυολογίας. τόμ. 

Δ' (έν Πετρουπόλει 1897) σελ. 95—97.
4) Ε . R o s t& g n o —N. F e s t a ,  Inclice dei codici greci Laurenziani non com- 

presi nel catalogo del Bandini (έν Φλωρεντία—Ροηιη 1893). σε?- 201.
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N. Be η, Θεοδόσιος Μήδειας και Σωζοπόλεως 47

ποκειμένους σήμερον εν τή μονή τής Παναγίας τής Χάλκης, εν τώ Με· 
τοχίω του Παναγίου Τάφου εν Κων/πόλει και εν τή Λαυρεντιανή Βιβλιο
θήκη τής Φλωρεντίας J). Έ ν  φ. 100β του προμνημονευθέντος κωδικός 
του Μεγάλου Σπηλαίου κεΐται κατά πιστόν άντίγραφον τό εξής βιβλιο
γραφικόν σημείωμα: ή- έγράφη διά χειρόβ τοϋ \ ταπεινοί) μ(ητ)ροπολίτον | 
ΜηδείαΟ Θεοδοσίου | εν rfj βασιλική θεία και \ π(ατ)ριαρχική μονή τ(ή)Ά

t

υπρ,άγίαβ Θ(εοτό)κον. Trjc έν τή νή ! οω Χάλκηβ, καιπεδόθη \τώ άγίω
,Τ  ___ _______- ___

προηγούμενα) \ πά[~παπά/ κυρ Ίακώθφ  :— | Ένέτ(ει). α χ λ ζ, σεπτε^(ίω), 
| ίν(δικτιών)ος Αλλά και εν φυλλφ 19^ εν τή ευχή των δεή-

σειον τής λειτουργίας του Χρυσοστόμου έ'γραψεν ό βιβλιογράφος εν αΰτφ 
τουτω τώ κειμένω : «μνήοθητι κύριε της ψυχής τον δούλου σου Θεοδο
σίου άρχιερέως και των γονέων αύτοΰ» 2) Έ ν φ. 98^ εγραψε,ν δ άρχιε- 
ρευς Θεοδόσιος τους εξής άνεπιγράφους στίχους ών παραθέτομεν πιστόν 
έκ του κωδικός άντίγραφον :

Ίσος τε πατρι, Θειος νιος και μία.
*'Αναρχος αρχή, "Εν προθλήματ' '&σία.
Ιίράτησον ορθούς. 7Ορθοδόξους νΐέας.

"Ορθών άν ή μας, Δείξον όικον σου φά8ς.
Βίθλω τε γράψον, Ούρανοφρόνων βίω.

7 Off αν ψέροιμεν, Οεπτά δ3 ασματα νό8.
Col τφ τριφεγγέϊ, Ίσχνρφ  Θεφ μόνω.
Τώ δόντι πιςοΐς Ονρανόθρυτον χάριν.
Οέ γαρ δ’ εχοιμεν Οτεμματόχρυσον κλέ0(ι: -a

α χ μ η 7Ιν(δικτιών)ος ά9.

Και έν φ. 99“ έγραψεν ό άρχιερεύς Θεοδόσιος άλλους στίχους, οΰς 
παραθέτομεν μεθ’ δλων των έν τω κώδικι ανορθογραφιών και των περί 
την γραφήν ιδιορρυθμιών:

3Ίθυνον αγνή, Θεία μήτηρ λόγον
3Άννμψε νύμφη, 7Ελθέ τον σδν οίκέτην.
Κράναν τε άυτς, °Οπλισον ςεφηφόρον.
7 Ορθοφρονεϊν δός, Δεξιόν άντφ νόον.
Βάθη έρευναν, 'Ορθά τώς θείων λόγ(ων).

’Ώκτειρον αυτόν, Οτήσον άγνον νυμφίω.
Οτολή τε λαμπρά, ’Ισχνροβλύτω φάει.
Λάμψειε φωτι, 7 ΟρθοννκτΙ έν μέσω.
Δόξαν φέροι σ0ί, Συν χοροϊς τών παρθέν(ων)

φευρ8(α)ρ.(ί&), κς ■'

') Πρβλ. ανωτέρω σελ. 44 κ· έ. 46. a) Πρβλ. ανωτέρω σελ. 45.
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Καθ’ α ό αναγνώστης παρατηρεί τα ήμίστιχα των στίχων τούτων, 
■καί των εν φ. 98® καί των εν φ. 99α , σχηματίζουσι την ακροστιχίδα: 
ζ'Ιαχώβω ... Θεοδόσιος». Είναι δέ δ ’ Ιάκωβος οΰτος δ καί έν τω ανω
τέρω (σελ. 47) παρατεθειμένω σημειώματι μνημονευόμενος προηγούμενος 
τής μονής τής Θεοτόκου τής Χάλκης, *) εις δν καί έπέδωκεν δ άρχιερευς 
καί βιβλιογράφος Θεοδόσιος τον ύπ’ αΰτοϋ φίλοτεχνηθέντα κώδικα, δ 
δποίος είναι καί διά καλλιγράμμων επιτίτλων καί πολυχρόμων αρκτικών 
γραμμάτων περικεκοσμημένος. Οΰτω πλούσιοι εις κόσμον είναι καί τά 
λοιπά καλλιγραφικά έργα τοΰ. άρχιερέως Θεοδοσίου καί δη δ' ύπ3 αρι
θμόν 329 κώδιξ τοΰ Παναγίου Τάφου εν Κων/πόλει. 2) Καθ' ά φαίνεται 
ό άρχιερευς Θεοδόσιος συνήθιζε νά φιλότεχνη αυτός οΰτος καί τά διά
φορα κοσμήματα των ύπ’ αΰτοΰ γραφόμενων κωδίκων. ’Αφιέρωσε δέ κατά 
τό έτος 1682 εις την μονήν τοΰ Μεγάλου Σπηλαίου τον υπό τσΰ άρχι- 
ερέως Θεοδοσίου γεγραμμένον κώδικα δ «πνευματικός παπά κυρ Σ ω 
φρόνιος δ Κερτεζίτης», (ήτοι δ εκ τοΰ χωρίου Κέρτεζη τοΰ τέως δήμου 
Καλλιφωνίας δρμώμενος), καθ’ ά λέγέι σημείωμα, άναγινωσκόμενον έν 
φΰλλφ 97® τοΰ αΰτοΰ κώδικος3).

Συμφώνως προς περίληψιν πατριαρχικών γραμμάτων τή 29 ’Οκτωβρίου 
1636 δ Μήδειας Θεοδόσιος «διά την προς τούς έπαρχιώτας αΰτοΰ συμ
βάντα σκάνδαλα» υπέβαλε παραίτησιν από τής επαρχίας'αΰτοΰ καί συγ
χρόνως αντί τούτου εζελέγη Μήδειας δ Μητροφάνης, δ όποιος προέστη 
τής επαρχίας ταΰτης μέχρι τοΰ Ιν έιει 1651 έπελθόντος θανάτου του 4). 
”Αν αί προκείμεναι ήμιν περιλήψεις τών πατριαρχικών γραμμάτων είναι 
άπηλλαγμέναι σφαλμάτων περί τάς χρονιάς, τότε δ Θεοδόσιος δεν ήτο εν 
ένεργεία μητροπολίτης Μήδειας [καί .Σωζοπόλεως], δτε έγραψε κατά 
Σεπτέμβριον τοΰ 1637 τό έν φ. 100® βιβλιογραφικόν σημείωμα5) τοΰ ύπ’ 
αριθμόν 81 κώδικος τοΰ Μεγάλου Σπηλαίου, δν δ αΰτός έφιλοτέχνησε. 
Καί ποια μέν είναι τοΰ Θεοδοσίου «τά προς τούς έπαρχιώτας αΰτοΰ συμ
βάντα σκάνδαλα», άτινα υπαινίσσεται ή περίληψις τοΰ. σχετικού πατριαρ
χικού γράμματος, άγνοοΰμεν άλλ’ εΰκόλως είκάζομεν τον λόγον διατί κατέ- 
φυγεν εις την μονήν τής Παναγίας τής Χάλκης, δπου άπαντώμεν αΰτόν 
κατά Σεπτέμβριον τοΰ 1637 °). Εις τήν αΰτήν δήλον δτι μονήν, ώς προ-

') Προςθετέος δ ’Ιάκωβος οΰτος είς τούς ολίγους γνωστούς ηγουμένους της μονής 
τής Παναγίας'τής Χάλκης κατά τον ΙΖ' αιώνα, τούς όποίόυς ό Βαρθολομαίος Κου- 
λονμονσιανός, ενθ’ άνοοτέρω σελ. 43 κ.'ε., αναγράφει.

°) Α. ΙΙαπαδοτζονλου—Κεραμέως, Ίεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη, τόμ. Δ', σελ. 304.
8) Πρβλ. N ikos A. B ee s  (Βέης), |νθ’ ανωτέρω, σελ. 79—82.
4) Κ . Ν. Σά&α, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, τόμ. Γ ', σελ, 571 κ. έ, 585.
8) Ίδέ ανωτέρω σελ. 47. (1) Αυτόθι.
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είρηται χ), ειχον ζητήσει καί εΰρει άσυλον οΐ παλαιοί του Θεοδοσίου συμ- 
μονασταί μετά την καταστροφήν τής εν τώ νησίφ τής Σωζοπόλεως μονής 
του Προδρόμου. Μεταξύ των παλαιών τούτων συμμοναστών του ήσθά- 
νέτο ασφαλώς ό Θεοδόσιος εαυτόν εύτυχέστερον ή τουλάχιστον ήττον 
άτυχή ή μεταξύ των άλλων ανθρώπων, δι’ ο και παραιτηθείς τού θρόνου 
εσπευσε. προς τούς παλαιούς συμμοναστάς, έγκαθιδρυμένους ήδη έν τή 
μονή τής Παναγίας τής Χάλκης.

Κατά ’ Ιούλιον τού 1641 εν πράξει ψήφων επ’ εκλογή μητροπολίτου 
Μεσημβρίας άναφέρεται ως τρίτος συνυποψήφιος «ό Θεοδόσιος πρώην μη
τροπολίτης Μήδειας», άλλ’ άντ’ αυτού και τού δευτέρου συνυποψήφιου (τού 
πρώην Σοφίας Ιγνατίου) έξελέγη ό πρώτος σινυποψήφιος Δαμασκηνός, 
πρώην μητροπολίτης Βιζύης. 2) Κατά δέ Φεβρουάριον τού 1642 έν πράξει 
ψήφων επ’ εκλογή μητροπολίτου Παλαιών Πατρών, τού τέως τοιούτου 
καθαιρεθέντος, άναφέρεται ως τρίτος συνυποψήφιος ό « Θεοδόσιος πρώην 
Μήδειας»' άλλά καί πάλιν άντί τούτου καί τού δευτέρου συνυποψήφιου 
(τού πρώην Γάνου καί Χώρας ’Ιακώβου) έξελέγη ό πρώην Φαναριού καί 
Νεοχωρίου άρχιερεύς Θεοφάνης. Πότε άπεβίωσεν ό ήμέτερος Θεοδόσιος δεν 
είναι άσφαλώς έξηκριβωμένον. Πάντως έ'ζη είσέτι κατά Φεβρουάριον τού 
έτους 1648. Τούτο έλέγχεται έκ τής χρονιάς, ό όποια κεΐται έν τέλει τών 
ύπ’ αυτού γεγραμμένων στίχων έν φύλλφ 98® καί 99α τού ύπ’ άριθ. 81 
κώδικος τού Μεγάλου Σπηλαίου.3)

Ό  περί οΰ ό λόγος Θεοδόσιος δέν υπήρξε , μόνον έπιμελής βιβλίο- 
γράφος καί συνθέτης εμμέτρων βιβλιογραφικών σημεία)μάτων,4) άλλά καί 
ποιητής έκκλησιασακών ύμνων καί ιαμβικών ποιημάτων, τά όποια, έφ’ δσον 
γνωρίζω, δεν έχουσι τύποις έκδοθή. Παραδίδονται δέ τού «Θεοδοσίου 
Μήδειας ύμνοι καί ιαμβικά ποιήματα» π. χ. έν τώ ύπ’ άριθ. 315 κώδικι 
τής 'Αγιορειτικής μονής τού Έσφιγμένου 5).

9 Ίδέ ανωτέρω σελ. 45.
*) Α. Παηαδοπονλον—Κεραμέως, Ίεροοολυμιτική Βιβλιοθήκη, τόμ. Δ', σελ. 14,. 

άριθ. 35, 16, άριθ. 42 (ένθα ή χρονιά καί το δνομα τοΰ Μήδειας κεϊνται εσφαλμένα). 
3) Ίδέ άνωτέρω σελ. 47.
9 Πρβλ. άνωτέρω σελ. 47 καί τό σημείωμα τοΰ ύπ’ άριθ. 144 κώδικος τής μονής 

τής Παναγίας τής Χάλκης παρά Α. ϋααταδοποΰλφ—Κεραμεΐ έν τοΐς «Βυζαντινοΐς 
Χρονικοΐς» τόμ. Ζ' (1900, σελ. 677, άριθ. λδ' (πρβλ. καί άνωτέρω σελ. 44).

Γ>) Sp. Ρ. L a m b ros , Catalogye of greke manuscripts on Mount Athos, τόμ. 
Α'. (έν Κανταβριγία 1895) σελ. 199, άριθ. 2328,2.
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ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΙΣ -  ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΙΣ ΘΡΑΚΗΣ

Μ ΕΤΑΝ ΑΣΤΕΥΕΙΣ Κ Α Ι Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ ΙΣ  Θ Ρ^Κ ΙΚ Η  1920— 1927

Ή  άπελευθέρωσις τής Θράκης ήτο αποτέλεσμα άφ’ ενός μέν των νι
κών του Ελληνικοί) στρατού καί της εθελοθυσίας του Ελληνικού έθνους, 
άφ’ ετέρου 5έ τής ίκανρτητος τής Ελληνικής κυβερνήσεως κα'ι προσωπι
κής επιρροής των τότε πρωτοστατοΰντων εν αυτή, ή δέ εκ νέου ΰποδοΰ- 
λωσίς της πάλιν, αποτέλεσμα τοΰ καμάτου του Ελληνικού λαού κα'ι των 
ελαττωμάτων αύτοϋ άφ’ ενός, οΰχί δμως όλιγώτερον άφ’ ετέρου τής αδε
ξιότητας τής Ελληνικής κυβερνήσεως κα'ι των αντιπαθειών τών τότε ισχυ
ρών προς τους Ιθύνοντας τά Ελληνικά πράγματα.

Βάσις κυρία έπ'ι τής οποίας έστηρίχθήσαν πάντοτε τά επιχειρήματα 
τών διεκδικουντων καί άμυνομένων και άγωνιζομένων υπέρ τής άπελευ- 
θερώσεως τής Θράκης ύπήρξεν ή έλληνικότης αυτής.

Ταΰτην την εγνώριζον πολύ σαφώς όχι μόνον οι Τούρκοι, άλλα συγ
χρόνως καί όλοι οΐ διαμφισβητοΰντες αυτήν γείτονες καί ταΰτην προσεπά- 
θησαν κατά καιρούς νά έπισκιάσωσιν οι μέν Τούρκοι διά τής προ τοΰ 
Βαλκανικού πολέμου πολιτικής τών καταπιέσεων καί κυρίως τοΰ έποικι- 
σμοΰ εις επίκαιρα σημεία Τούρκων άπό σκοποΰ μεταφερομένων εξ άλλων 
τόπων τής Βαλκανικής χερσονήσου καί κυρίως έκ Βοσνίας καί Ερζεγοβί
νης πρώτον, εκ Βουλγαρίας δέ άργότερον ώς καί εξ άλλων χωρών. Κατά 
τάς άρχάς όμως τοΰ μεγάλου πολέμου οΐ Τοΰρκοι άντελήφθησαν καλώς 
ότι μετά την λήξιν αΰτοΰ, τό ζήτημα τοΰ καθεστώτος τής Θράκης ίσως 
θά άνεκινεΐτο και διά τοΰτο προσεπάθησαν νά άλλοιώσουν την εθνολογι
κήν μορφήν άφ ’ ενός μέν διά τοΰ έκτοπισμοΰ τών ελληνικών οικογενειών 
εις τήν Μικράν ’Ασίαν όπόθεν δυσκόλως θά έπέστρεφον, άφ’ ετέρου δέ 
διά τής στρατολογίας τοΰ άκμαίου άρρενος πληθυσμοΰ, δ όποιος θά εΰ- 
ρισκε τον θάνατον αΰτοΰ υπό τάς δύσκολους συνθήκας τής ζωής υπό τάς 
οποίας έξηναγκάζοντο νά διάγουν. Οΐ Τοΰρκοι διαβλέποντες τον κίνδυνον



ό όποιος ήπείλει την πρωτεύουσαν εκ της πλατείας ζώνης του Ελληνικού 
πληθυσμοί) ή οποία περιεκΰκλου αυτήν, άπεφάσισαν άπαξ διά παντός νά 
άπομακρΰνωσι τοϋτον, γνωρίζοντες δα  και εν περιπτώσει τελικής τροπής 
των όπλων υπέρ αυτών και των συμμάχων των, πάλιν ή παρουσία τόσου 
μεγάλου όγκου ετέρου έθνους, άλλοδόξου και αλλοθρήσκου, με τοιαΰτην 
βαθεΐαν συνείδησιν τής ιστορίας του, του προορισμού του καί του πολι
τισμού του, δεν ήτο δυνατόν παρά νά εινε τό διαρκές φόβητρον και άμε
σος κίνδυνος τής αυτοκρατορίας των.

Έκτος όμως των Τούρκων ΰπήρχον και ο! Βούλγαροι, οί όποιοι δνει- 
ροπολοΰντες πάντοτε την πραγματοποίησιν τής συνθήκης τοΰ 'Αγ. Στε
φάνου, προσεπάθουν άφ’ ενός μέν διά των ενεργειών τοΰ Μακεδονο— Ά -  
δριανοπολιτικοϋ κομιτάτου έν Τουρκία 3<αί Βουλγαρία, άφ ’ ετέρου δέ διά 
τής θαυμασίως (οργανωμένης προπαγάνδας των έν τώ έξωτερικώ, νά τρο
μοκρατήσουν μέν πολλνάκις έν συνεργασία μετά τών Τουρκικών ’Αρχών 
τον έγχώριον πληθυσμόν διά τών ένεργειών τοΰ κομιτάτου, νά διαδώσουν 
δέ συγχρόνως μεταξύ τών εύπιστων Ευρωπαίων καί Αμερικανών την γνώ
μην ότι μέγα μέρος τής Θράκης καί κυρίως τό γειτνιάζον προς την Βουλ
γαρίαν κατωκειτο υπό Βουλγάρων. Εις τάς ένεργείας ταΰτας μέχρι τοΰ 
Βαλκανικοΰ πολέμου δέν ήτο αμέτοχος καί ή Ρωσσία ή οποία έξηκολού- 
θει νά αύταπατάται καί νά πιστεΰη ότι ή Βουλγαρία παρ’ δλας τάς έν- 
δείξεις τής απιστίας τάς οποίας κατά καιρούς έξεδήλωσεν, αργά ή ενωρίς 
θά έπανήρχετο εις τούς κόλπους τής μητρός Ρωσσίας καί θά έχρησίμευεν 
ώς γέφυρα διά την κατάκτησιν τής Κωνσταντινουπόλεως. Έ κ  τών ξένων, 
οί Αμερικανοί ήσαν έκεΐνοι οί οποίοι έπιπτον θύματα τής αρετής των 
καί εύπιστίας των, και τοΰτο κυρίως διά τών διαφόρων Βουλγάρων δια
νοουμένων, οί οποίοι έξεπαιδεΰοντο εις την έν Κωνσταντινουπόλει Ρο- 
βέρτειον σχολήν, καί έν Αμερική όπου κατά δεκάδας έστέλλοντο ώς υπό
τροφοι, πολλοί τών οποίων διά λόγους τόσον έξυπηρετήσεως τής εθνικής 
το)ν ’ Ιδέας, όσον καί προσωπικούς καί τό θρήσκευμα αυτών ήρνοΰντο.

Σύμμαχοι τών δύο τοΰτοον έχθρών ήσαν κατά καιρούς μερικοί από 
τούς Έλληνας προξενικούς υπαλλήλους, καί τούς προστάτας των εις ’ Αθή
νας, οί όποιοι ούχί βεβαίως έν έπιγνώσει καί έκ προδοτικών σκέψεων 
όρμώμενοι, άλλ’ απλώς εξ αδιαφορίας καί άνικανότητος, ούτε τό κέντρον 
ποτέ ιήθέλησαν νά διαφωτίσουν καταλλήλως, άλλ' ούτε καί τό έπιτόπιον 
στοιχεΐον νά> οργανώσουν καί ένδυναμώσουν, ά'νευ δέ συστήματος καί κα- 
τευθΰνσεως εργαζόμενοι, συνετέλουν εις συχνάς απογοητεύσεις τών Θρα
κών οί όποιοι έν τούτοις διετήρησαν άκμαΐον τό αίσθημα- τής ένότητος 
τοΰ Ελληνικού ’Έθνους.

54 Δ . Δοξιάδου, 'Απελευθέρωαΐξ— Ύ π οδούλω σίς Θράκης
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Οι Βαλκανικοί πόλεμοι του 1912— 1913 ήσαν από πάσης άπόψεως 
σωτήριοι διά to Ελληνικόν ’Έθνος, διότι έκτος των νικών του Ελληνικού 
στρατού συνετέλεσαν ώστε οί "Ελληνες νά αποκτήσουν την αύτοπεποίθησίν 
των, και την πίστιν προς τό Κράτος τό όποιον επί τόσας δεκαετηρίδας 
έφαίνετο αδρανούν, συγχρόνους δμως έκλόνισαν την πίστιν των Βουλγά
ρων επί την πληθύν αυτών καί την δΰναμιν τού Βουλγαρικού στοιχείου 
έκτος τών συνόρων τής έλευθέρας Βουλγαρίας, καθ’ δτι τα στρατεύματα 
αυτής διασχίζοντα τάς Μακεδονικός και Θρακικάς πεδιάδας έπείσθησαν 
δτι ή Μακεδονία καί ή Θράκη δεν ήσαν Βουλγαρικοί χώραι καί δτι δλα 
τα σχετικά τά διδασκόμενα εις τά σχολεία των περί τής Βουλγαρικότητος 
τών δύο αυτών χωρών ήσαν μυθεύματα αναγραφόμενα εις τάβ ιβλία τών, 
καί φαντασιοπληξίαι διαδιδόμενοι υπό τών διδασκάλων των.

Ό  κ. Γεραγάς εις τό βιβλίον του «’Αναμνήσεις τής Θράκης» αναφέρει 
δτι ό βασιλόπαις Βόρις κατά την κατάληψιν τών Σαράντα Εκκλησιών 
υπό τών Βουλγάρων βλέπων μόνον ακραιφνή Ελληνισμόν παντού δπου 
διήλθεν άνεφώνησεν «πού εινε ό Βουλγαρισμός τής Θράκης τον όποιον 
ήλθομεν νά έλευθερώσωμεν;» Καί έγώ, δεν θά λησμονήσω την άγανάκτησιν 
ενός Βουλγάρου στρατηγού, ό όποιος μη άκούσας ούτε μιάν λέξιν βουλ
γαρικήν απανταχού δπου διήλθε φθάσας μέχρι Τσατάλτζας, εις εν έπίση- 
μον γεύμα διεκήρυξεν δτι ευθύς ώς έπιστρέψει εις Βουλγαρίαν τό πρώτον 
του μέλη μα θά εΐνε νά ξυλοκοπή ση δλους τούς διδασκάλους τής' χώρας 
του, διότι έδίδασκον ψεύδη εις τά παιδτά, διακηρύττοντες την Βουλγαρι- 
κότητα τής Θράκης, καί θά καύση δλους τούς χάρτας καί τάς γεωγραφίας 
αί όποΐαι παρεπλάνουν τον Βουλγαρικόν χ\αόν.

Ή  υπεροχή αύτη τού Ελληνικού στοιχείου καθ’ δλην τήν Θράκην 
καί τήν ’Ανατολικήν, Δυτικήν καί Κεντρικήν Μακεδονίαν, ήτο μία από 
τάς κυριωτέρας ψυχικός άφορμάς τού Έλληνο-Βουλγαρικού πολέμου, διότι 
οί Βούλγαροι στρατιωτικοί, πολιτευόμενοι, καί διανοούμενοι, περιερχό- 
μενοι τάς κατακτηθείσας χώρας, έβλεπον δτι αντί τού Τούρκου ά'ρχοντος 
τον όποιον έξεδίωξαν, πραγματικοί ά'ρχοντες τού τόπου ήσαν οί "Ελλη
νες, οί όποιοι εκτός τού αριθμού των εΐχον υπέρ εαυτών καί τήν κολοσ- 
σιαίαν υπεροχήν εις πλούτον καί πολιτισμόν. Ώ ς έκ τούτου εξηγούνται άφ’ 
ενός μέν οί διωγμοί τούς οποίους ύφίσταντο οί "Ελληνες κατά τήν διάρ
κειαν τού συμμαχικού άγώνος άφ ’ ενός ,καί οί προσεταιρισμοί τούς οποίους 
διενήργουν οί κατακτηταί μεταξύ τών άλλων άλλοδόξων καί αλλοθρήσκων 
στοιχείων κυρίως δέ τών Εβραίων καί ’Αρμενίων. Έπεδίωκον τήν συμ- 
μαχίαν ούτως είπεΐν τών άλλων μειόνοψηφούντων πληθυσμών έλπίζοντες 
νά στηρίξωσι 8πΙ τούτων τάς διεκδικήσεις των. Οί δέ Τούρκοι εις τάς
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κατακτημένας χώρας υπό ιών Βουλγαρικών στρατευμάτων βλέποντες τους 
νικήτας συμμαχοΰντας προς τάς μικράς μειονοψηφίας, προσέτρεχον προς 
τους Έλληνας, διότι έγνοόριζον δτι ούτοι Ισχυροί άριθμητικώς και ποιο- 
τικώς ήσαν οί μόνοι φυσικοί των προστάται, καί επεκαλούντο την συν
δρομήν των όπως διασώσουν την ζωήν και περιουσίαν των. . Αί Ελλη
νικά! μητροπόλεις ήσαν τα άσυλα εις τα όποια κατέφευγον οί Μωαμε
θανοί, τα δ έ  προυχοντικά Ελληνικά σπίτια επί πολλούς μήνας εφιλοξέ- 
νουν τάς οικογένειας των μέχρι τής χθες ισχυρών τής χώρας. Τό γεγο
νός τοϋτο συνέτεινε εις τό νά έπαυξηθή τό μίσος τών Βουλγάρων προς 
τούς "Ελληνας καί νά πληθΰνη τά καταπιεστικά εναντίον τών ομοεθνών 
μέτρα. Τό λυπηρόν από τής άπόψεως ταΰτης εινε ότι οί "Ελληνες τής 
Θράκης διττόν ύφίσταντο διωγμόν. Τον ενα εκ μέρους τών Τουρκικών 
στρατευμάτων καί άτάκτων, οί οποίοι καθ’ δλας τάς διακυμάνσεις τών 
μαχών διά τά κακουργήματα τών Βουλγαρικών ομάδων έξεδικοΰντο εναν
τίον τού Ελληνικού αμάχου πληθυσμού, καί έκ μέρους τών Βουλγαρι
κών αρχών άφ ’ ετέρου στρατιωτικών καί πολιτικών, αί όποιαι διαβλέ- 
πουσαι κώλυμα διά την Βουλγαροποίησιν τής χώρας εις τό Ελληνικόν 
στοιχεΐον προσεπάθουν νά έξασθενήσωσι τό γόητρον αυτού καί νά μειώ- 
σωσι την δΰναμίν του. Σύν τώ χρόνοι δ έ  ήρχισαν καί οί επίσημοι παρά- 
γοντες ακόμη νά μή αποκρύπτουν τούς πόθους καί τά σχέδια των. Δεν 
λησμονώ την πρόποσιν την οποίαν ήγειρε κατά την διάρκειαν ενός επι
σήμου γεύματος εις εκ τών άνωτέρων βουλγάρων αξιωματικών, ό όποιος 
ειπεν «δτι μετά την κατατρόπωσιν τών τουρκικών στρατευμάτων, καθήκον 
ύπέρτατον έκάστου Βουλγάρου είναι νά προσπαθήση πάση δυνάμει νά έξον- 
τώση τον προαιώνιον εχθρόν μας τον "Ελληνα».

Αί διαθέσεις αΰται τών δύο τούτων κρατών δηλ. Τουρκίας καί Βουλ
γαρίας έξεδηλώθήσαν έπισήμως πλέον μετά την λήξιν τών βαλκανικών 
πολέμων καί κυρίως κατά την έναρξιν τού Ευρωπαϊκού. Κατά την εποχήν 
εκείνην ολαι οί "Ελληνες τής Δ. Θράκης έξεδιώχθησαν υπό τών Βουλγα
ρικών αρχών, ενώ ούδείς Βούλγαρος εξεδιώχθη υπό τών Ελληνικών εις τά 
μέρη εκείνα τά όποια έπεδικάσθησαν εις την Ελλάδα. Την ιδίαν μοίραν 
ΰπέστη καί μέγα μέρος τού πληθυσμού τής =Αν. Θράκης υπό την Τουρκι
κήν ’Αρχήν. 'Ος έκ τούτου καθ’ δλην τήν διάρκειαν τού Ευρωπαϊκού πο
λέμου μέγας αριθμός θρακικών οικογενειών εύρίσκετο έν Έλλάδι καί κυρίως 
εις Θεσσαλονίκην. Ή  παρουσία τόσων χιλιάδων Θρακών μέ τό συναίσθημα 
τής προσωρινής αυτών διαμονής έν τή έλευθέρα πατρίδι, συνετέλεσεν ώστε 
τόσον εις τύν ημερήσιον τύπον δσον καί παρά τή κοινή γνώμη νά έκφράζωνται 
άλλοτε ελπίδες καί άλλοτε φόβοι περί τής τύχης τής γενετείρας των.
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At σκέψεις αύται προΰκάλεσαν την ΐδρυσιν διαφόρων συλλόγων εργα
ζομένων προς τό αυτόν σκοπόν. Μεταξύ αυτών τό νεώτερον ήτο ή <ΙΤαν
θρακική "Ενωσις» εν Άθήναις, ή οποία εόρισκομένη εις άμεσωτέραν επα
φήν μέ τούς αντιπροσώπους των φίλων και ουδετέρων δυνάμεων καθφς 
και των κυβερνητών, καί διαφόρων άλλων κοινωνικών καί δημοσιογραφΐ: 
κών παραγόντων έθεώρησεν ως πρώτον της μέλη μα τήν ύποκίνησιν τού 
ενδιαφέροντος τού εντός καί έκτος τών ορίων τού κράτους κόσμου διά 
τήν Θράκην. Γεγονός εινε ότι μέχρι τής εποχής εκείνης ή κοινή γνώμη 
άπησχολειτο συχνά μέ τά ζητήματα τής Μακεδονίας καί ’Αρμενίας, Συ
ρίας καί Μικράς ’Ασίας. Ό  τύπος τής Ευρώπης καί ’Αμερικής συνεζήτει 
έπιμόνως περί τής τύχης τών χωρών αυτών. Θρακικόν ζήτημα δεν έφαί- 
νετο νά υπάρχη. ’Έκτοτε αρχίζει ή πρώτη συστηματική προπαγάνδα προς 
τον σκοπόν αυτόν. Χάρται έξετυπώθησαν, στατιστικοί εδημοσιεύθησαν, 
καί μία επιμελής ενέργεια έπέτυχεν ώστε καί ό ξένος τύπος, ό όποιος έως 
τότε δεν ειχεν Ιπιδείξει μέγα ενδιαφέρον διά τήν τύχην τής Θράκης, να 
άρχίση νά ένδιαφέρηται περισσότερον καί νά δημοσιεόη ευκόλως παν τό σχε
τικόν προς τήν χώραν ταύτην. "Ολοι οί Θράκες οί εγκατεσπαρμένοι είς τά 
διάφορα μέρη τού ’Ελευθέρου Βασιλείου, οί ευρισκόμενοι εις τάς χώρας 
μετά τών οποίων ήτο δυνατή ή επικοινωνία ύπεβοήθουν τό έ'ργον. Οί εν 
’Αμερική Θράκες, καί πρό, κυρίως όμως μετά τήν περιοδείαν εκεΐ τριών 
έξ Ελλάδος άφιχθέντων αντιπροσώπων, τή αρωγή καί τού τότε Μητροπο
λίτου ’Αθηνών, ήρχισαν μεταξύ τών ’Αμερικανών νά δφκδικοϋν τά δικαιώ
ματα τών συγχωριτών των επί τής ελευθερίας διά τήν οποίαν έμάχοντο 
τά δημοκρατικά κράτη τού κόσμου. Κατά τήν εποχήν ακριβώς εκείνην τά 
Ελληνικά ητρατεύματα συγκεντρωθέντα επί τού μετώπου ήρχισαν τήν νι- 
κηφόρον προέλασίν των μετά τών συμμαχικών συναγωνιστών των. Καί 
μετ’ όλίγας ημέρας, δυστυχώς ένωρίτερον από ό,τι έπρεπε ύπεγράφετο ή 
ανακωχή μετά τής Βουλγαρίας. Οί Βούλγαροι καί τήν φοράν ταύτην άπι- 
στήσαντες προς τούς συμμάχους των, και προτρεπόμενοι υπό αντιπροσώ
που μεγάλης δυνάμεως φιλικά προς αυτούς διακειμένου, υπέγραψαν άνευ 
όρων τήν ανακωχήν, λαβόντες ύπόσχεσιν ότι κατά τον εκκαθαρισμόν τής 
καταστάσεως δεν θά ελησμονεΐτο ή προθυμία των διά τήν κατάπαυσιν τών 
εχθροπραξιών. Ή  διαγωγή της δέ αύτη είχε μεγάλην σημασίαν, καί ήδύνατο 
νά έχη άνευ πάλιν τής επιδέξιου διαχειρίσεως τού ζητήματος εκ μέρους τών 
αντιπροσώπων τής Ελλάδος όχι ευχάριστους συνεπείας διά τό ζήτημα τής 
Δυτικής Θράκης, ή οποία συμφώνως μέ τά διαμειφθέντα κατά τήν άνακωχήν 
θά κατελαμβάνετο υπό συμμαχικών στρατευμάτων καί θά έκυβέρνάτο υπό 
τού στρατιωτικού διοικητοΰ μέχρι τής οριστικής έπιλύσεως τού ζητήματος.
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Κατά την εποχήν εκείνην, συνεκροτήθη εις Θεσσαλονίκην συλλαλητή- 
ριον των Θρακών συγχρόνως σχεδόν μέ την άναχώρησιν του πρωθυπουρ
γοί) τής Ελλάδος διά Παρισίους. Τό συλλαλητήριον τοΰτο γενόμενον εν 
Θεσσαλονίκη την στιγμήν κατά τήν οποίαν εύρίσκοντο εκεί αντιπρόσωποι 
δλων των νικητών, αντιπρόσωποι όλοι του διεθνούς τύπου, συγκέντρωσαν 
δέ υπέρ τάς 50.000 Θρακών, διεκήρυξεν ότι ό λαός ό Θρακικός συμφώνως 
προς τάς άρχάς τής ελευθερίας των λαών, και του δικαιώματος τής αύτο- 
διαθέσεως αυτών, άξιοι και εκείνος νά άπολυτρωθή από τον ζυγόν τυράν
νων οϊ όποΐόι κατά τήν διεξαγωγήν του πολέμου έπέδειξαν έναντι του 
αμάχου πληθυσμού τής χώρας διαγωγήν μή άρμόζουσαν εις κράτη καί εις 
έθνη άξιοΰντα νά συγκαταλέγωνται μεταξύ τών πολιτισμένων τοϋ κόσμου. 
Μία επιτροπή έλθοϋσα εξ ’Αθηνών, καί εις τήν οποίαν συγκατελέγοντο 
ώς μέλη καί αντιπρόσωποι τών φιλελευθέρων λαών διά τής έπισκέψεώς 
των εις τά άνακαταληφθέντα υπό τού Ελληνικού στρατού μέρη τής ’Ανα
τολικής Μακεδονίας έπιστοποίησε τάς φρικαλεότητας αΐ όποΐαι διεπράχθη- 
σαν υπό τών Βουλγαρικών στρατιωτικών καί πολιτικών αρχών.

Συνέδριον δέ αντιπροσώπων όλων τών Θρακικών περιφερειών συγ- 
κληθέν εν Άθήναις ευθύς μετά τό εν Θεσσαλονίκη συλλαλητήριον, συνε- 
δριάσαν επί ολόκληρον εβδομάδα, μελέτησαν από πάσης άπόψεως τό Θρα- 
κικόν ζήτημα κατέληξεν εις συμπεράσματα όμοια προς τό τού συλλαλη
τηρίου τής Θεσσαλονίκης καί διά ψηφίσματος καί υπομνημάτων επιδοθέντων 
εις τάς συμμαχικός καί ούδετέρας πρεσβείας, καί τηλεγραφηθέντων εις τούς 
κυβερνήτας τών συμμάχων χωρών έζήτησεν τήν άπολύτρωσιν τών Θρακών 
από τού Τουρκικού καί Βουλγαρικού ζυγού. Ό  Θρακικός λαός, μή άρνοΰ- 
μενος τούς δεσμούς προς τήν μητέραν Ελλάδα, έπιθυμών διακαώς νά ένωθή, 
μετ’ αυτής, έν τή σωφροσύνη του κατά τάς ημέρας έκείνας εζήτησε προς 
τό παρόν τήν ελευθερίαν του, καί τήν άπομάκρυνσιν τών τυραννικών αρ
χών, άφίνων διά τον μετέπειτα χρόνον τήν επιδίωξιν τήν εισόδου του είς 
τήν μεγάλην πολιτείαν ή οποία θά έλέγετο «Ή  Μεγάλη Ελλάς».

“Οσοι σήμερον ακόμη ζώσιν, όσοι παρηκολούθησαν τήν έξέλιξιν τών 
διαπραγματεύσεων έν Παρισίοις, όσοι γνωρίζουν πόσοι καί ποιοι παρά
γοντες έκ τών μέχρι χθές συμμάχων παρενέβησαν διά νά ματαιώσουν τό 
έργον τής όλοκληρώσεως τού Ελληνισμού, εκείνοι μόνον εινε εις θέσιν νά 
εκτιμήσουν καί τάς υπερανθρώπους προσπαθείας τών εν Παρισίοις αντι
προσώπων τής Ελλάδος μέ αρχηγόν τον κ. Ε. Βενιζέλον, καί τούς κόπους 
τών συνεργατών του απανταχού τού κόσμου.

Τό ζήτημα κυρίως τής Δυτικής Θράκης ήτο τό .φλέγον καί έπίμαχον. 
Φιλόδοξοι στρατιωτικοί, έλαυνόμενοι από γνωστάς καί αγνώστους αιτίας,
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νομίζοντες δ α  θά ήδΰναντο νά άλλάξαισι τάς έπωμίδας των μέ τον τίτλον 
του αρχηγού κράτους αυτονόμου διοικουμένου τη εντολή των συμμάχων 
δυνάμεων, προσεπάθησαν νά έμποδίσωσι την επάνοδον των έκτοπισθέντων 
κατοίκων τής Δυτικής Θράκης, έλπίζοντες δτι διά το\3 τρόπου τοΰτου θά 
ήτο εΰκολον νά άλλάξωσι την Εθνολογικήν σΰστασιν τής χώρας και στη- 
ριζόμενοι έπί τής φαινομενικής πλειονοψηφίας των Τούρκων και Βουλ
γάρων νά έπιτΰχοοσι την κατοχΰρο;>σιν διοικήσεως συμφώνου προς τούς 
πόθους των παραμενόντων κατοίκων.

Μία παράκλησις άποσταλεΐσα έκ μέρους των Θρακών προς τον αρχι
στράτηγον των συμμαχικών δυνάμέων ευρισκόμενον τότε εν Κωνσταντινου- 
πόλει ειχεν ώς αποτέλεσμα την παροχήν άδειας όπως ολίγοι πρόκριτοι 
μεθ’ ενός ίερέως αναχωρήσουν έκ Πειραιώς διά τήν Άλεξανδροΰπολιν, 
και έκεΐ πανηγυρίσουν τήν πρώτην Ελληνικήν λειτουργίαν. Ευτυχώς τή 
σιωπηλή συναινέσει τών έν Άθήναις αρμοδίων δεν ήμποδίσθη δπως αντί 
των ολίγων προκρίτων έπιβιβασθώσι του πρώτου ατμόπλοιου μερικαί εκα
τοντάδες, καί δπως διά του τρόπου τοΰτου διανοιχθή ό δρόμος προς τον 
όποιον ήρχισαν νά κατευθΰνωνται πρώτον δεκάδες, έπειτα εκατοντάδες, 
καί αργότερα χιλιάδες έκ τών κατοίκων τής Δ. Θράκης οΐ όποιοι έπί τόσα 
έτη έζησαν μακράν από τάς εστίας των. Ευθύς δέ έπανέκαμψαν οί έπι- 
ζήσαντες από τούς έκτοπισθέντας, καί ή χώρα ήλλαξεν δψιν από άπόψεως 
έθνότητος, καί οι διάφοροι φιλοδοξούντες κύριοι, ήρχισαν νά άπελπίξων- 
ται περί τής πραγματοποιήσεως τών ονείρων των καί νά χαλαρώνουν τάς 
προσπάθειας των διά τήν ματαίωσιν τών οποίων ούχί ολίγον συνεισέφερον 
καί οι κατά καιρούς άντιπροσωπεΰσαντες τήν Ελλάδα παρά τή Κυβερνή-. 
σει έν Κομμοτινή.

'Η  κατάστασις αυτή τής διασυμμαχικής κατοχής διήρκεσε μέχρι τής 
Μαιου τού 1920 οπότε ήρθη πλέον αυτή καί έγκατεστάθησαν έκεΐ 

Ελληνικά! Πολίτικα!> Άρχαί.
Μετά τήν έγκατάστασιν τών Ελληνικών ’Αρχών έν τή Δ. Θράκη άνε- 

μένετο από ημέρας εις ήμερον ή προέλασις τού Ελληνικού στρατού προς 
τήν Α. Θράκην. Τήν β’Φ' Ιουλίου κατελαμβάνετο ή 'Ραιδεστός. Κατά τήν 
12ΐν Ιουλίου εΐσήρχετο ό Ελληνικός στρατός εις Άδριανοΰπολιν. Τά γεγο
νότα αυτά εινε εις δλους γνωστά. Λεπτομέρειας πας ό έπιθυμών ευρίσκει 
εις τό ώραΐον βιδλίον τού κ. Γεραγά. «’ Αναμνήσεις έκ Θράκης». Τήν δέ 
28 Ιουλίου, 10 Αύγουστου 1920 έτηλεγράφει ό κ. Βενιζέλος έκ Παρισίων 
προς τον κ. Σακτοΰρην.
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°Υπατον 'Αρμοστήν DΑδριανοναολιν

Χαίρω μεγάλως αγγέλων ύμΐν o r ι σήμερον έδδόμην επέτειον Συνθή
κης Βονκουρεατίου ύπεγράψη συνθήκη ειρήνης μετά Τουρκίας <5ι ής αϊ 
σύμμαχοι Δυνάμεις μεταδιδάζονσιν ήμΧν Δυτικήν Θράκην, και ή Συνθήκη 
δι ής "Ιταλία μεταδιδάζει Δωδεκάννησα.

Βενιζέλος.

Ενταύθα λήγει ή ενδοξωτέρα περίοδος τής νεωτέρας Ελληνικής "Ιστο
ρίας. Μόνον επί ό/Κγον χρονικόν διάστημα οί Θράκες άπήλαυσαν αμέρι
μνοι την ελευθερίαν των, μόνον επί ολίγους μήνας προσευχόμενοι την 
πρωίαν έβλεπον προς Άνατολάς καί ήτοιμάζοντο νά αποτελειώσουν την 
διακοπείσαν λειτουργίαν. Μόνον επί ολίγον καιρόν ολόκληρος ό Ελληνι
σμός εκτός ολίγων εξαιρέσεων είχε τά βλέμματά του έστραμμένα προς 
Άνατολάς, μή δυνάμενος ακόμα νά διακρίνη έ'ως που θά εφθανον τά δρια 
τής Μεγάλης 'Ελλάδος. Καί δμως μέσα είς την παραζάλην των μεγαλείων, 
μία μεγάλη μερις τοΰ 'Ελληνικού λαοΰ παρεφρόνησε. Έπήλθεν ή αλλαγή 
τής Κυβερνήσεως.

Οί εκ παραδόσεως, αισθήματος καί υπολογισμών φίλοι μας άπεγοη- 
τεΰθησαν, οί εκ παραδόσεως, μόνον καί υπολογισμών μετεστράφησαν, οί 
κατά συνθήκην μόνον ήλλαξαν φανερά την κατεΰθυνσίν των. Οί εχθροί 
μας ενθουσιάσθησαν. Ή  Σόφια, ή Άγκυρα, αί Άθήναι έώρτασαν συγχρό
νως την πτώσιν τοΰ Βενιζέλου. Ουδέποτε τόσον άφθονος καμπανίτης 
ερρευσεν είς τό κυλικεΐον τοΰ Βουλγαρικού Βουλευτηρίου’ ουδέποτε ήκοΰ- 
σθησαν περισσότερα θούρια είς τό στρατόπεδον τοΰ Κεμάλ, ουδέποτε διήλ- 
θον διά τών δρόμων τών ’Αθηνών περισσότεροι άλλόφρονες εκ χαράς "Έλ
ληνες. Οί άλλοι, οί μεγάλοι, οί ισχυροί ήσαν συντηρητικότεροι είς τάς εκ
δηλώσεις των.

Καί από τότε αρχίζει τό μαρτΰριον τών Θρακών. Βούλγαροι καί 
Τοΰρκοι ηνωμένοι την προπαγάνδαν αυτών είς τό εξωτερικόν εντείνουν 
περί άναθεωρήσεως τής συνθήκης τών Σεβρών, ενώ άφ3 ετέρου δι’ εσωτε
ρικών περισπασμών προσπαθούν νά κλονίσουν τό νέον καθεστάις. Καί 
μεταξύ τών ήμετέρων μία ατμόσφαιρα άπογοητεύσεως υποφώσκει. Εις 
την Θράκην άποστέλλονται υπάλληλοι, οί οποίοι δεν επίστευον δτι ή 
Θράκη ήτο ελεύθερα, καί την παραμονήν των εκεί μέσα την έθεώρουν 
προσωρινήν. Καί δπιος ή λαϊκή ψυχή τών "Ελλήνων διησθάνετο τούς 
κινδύνους τοιουτοτρόπως καί ή λαϊκή ψυχή τών Τούρκων διησθάνετο τάς 
ελπίδας. Καί τήν νοοτροπίαν αυτήν ένίσχυεν ή διαγωγή τής Ελληνικής 
Κυβερνήσεως, τής Τουρκικής, καί μερικών συμμάχοον καί .φίλων. Ή  ιδία



ηττοπάθεια, ή ιδία απιστία κατείχε και τάς ψυχάς των κατοίκων τής πα- 
λαιάς Ελλάδος. Kfxi τό αόρατον ρεΰμα τής ψυχικής επικοινωνίας έφθανε 
μέχρι των τελευταίων φυλακίων εις τό Μικρασιατικόν Μέτωπον.

Τό παραλήρημα μιας μεγάλης μερίδος του Ελληνικού Λαόν, κατέ- 
στρεψεν ολόκληρον τό Ελληνικόν 'Έθνος, και ή Μικρασιατική καταστροφή 
έπήλθεν. Ό  στρατός μας, πού δεν είχε γνωρίσει ύποχώρησιν, έφευγε προ 
τού Κεμάλ. Και ό πληθυσμός τής Μικράς ’Ασίας ήρχισε νά αποβιβάζεται 
εις τά πλησιέστερα παράλια τής Θράκης. Καί ό στρατός- δεν υστερεί.

Τί θά εγίνετο ή Θράκη; "Οστις ενδιαφέρεται διά τάς λεπτομέρειας άς 
άναγνώστ] τό βιβλίον τού κ. Γεραγά. Δΰναται νά παρακολούθηση εκεί 
ολας τάς λεπτομέρειας των τελευταίων ημερών.

Τήν 20ην Σεπτεμβρίου έ'φθασαν εις Άδριανούπολιν, καί άλλας πόλεις 
τής Θράκης διασυμμαχικά! Έπιτροπαί άποτελούμεναι από αξιωματικούς: 
"Ολοι διηρωτώντο ποιος ό σκοπός τής άφίξεώς τω ν ; Κάθε ένας άναλό- 
γως τής νοοτροπίας του πρ,οσεπάθει νά εξηγήση τήν παρουσίαν των, 
ό,πότε έν δελτίον τού τύπου ’Αθηνών έφανέρωσε τήν πραγματικότητα τήν 
25ης Σεπτεμβρίου 1922.

«Κατά τήν τελευταίαν σύσκεψιν τών Παρισίων τού ’Άγγλου Υπουργού 
τών Εξωτερικών καί τού Πρωθυπουργού τής Γαλλίας Πουανκαρέ, άπε- 
φασίσθη όριστικώς ή έκκένωσις τής Θράκης συντελεσθησομένη κατά τρία 
στάδια». Έξητάσθη συγχρόνως ό τόπος καί ό χρόνος τής διασκέψεως. 
Κατ’ εγκύρους τελευταίας πληροφορίας εκ Λονδίνου, ό Βενιζέλος έπισκε- 
φθείς εις Παρισίους τον Πουανκαρέ ύπέμνησε μετά μακράν συνδιάλεξιν 
υποσχέσεις παλαιοτέρας υπέρ τής Ελλάδος επικαλεσθείς τήν προσωπικήν 
συνδρομήν καί βοήθειαν -τής Γαλλίας προς περίσωσιν τής Θράκης. *0 
Γάλλος, πρωθυπουργός έδήλωσεν δτι ή έπελθούσα εν Έλλάδι καθεστωτική 
μεταβολή έφθασε δυστυχώς πολύ αργά, ώστε νά τυγχάνη απολύτως αδύ
νατος οΐαδήποτε μετατροπή τής Γαλλικής Πολιτικής εις τήν εγγύς ’Ανα
τολήν χαραχθείσης προ τελευταίων γεγονότων. Αί αποφάσεις περί Θράκης 
εινε ε’ιλημμέναι από κοινού μετά τής ’Αγγλικής Κυβερνήσεως, ώστε απο
βαίνει αδύνατος ή ανατροπή ή μετατροπή αυτών ό Βενιζέλος κατόπιν 
εξαντλήσας παν μέσον καί πεισθείς περί τού αδυνάτου τής διασώσεως τής 
Θράκης, αγωνίζεται νά έπ.ιτύχη προθεσμίας έπιτρεπούσης ά'νετον άποχώ- 
ρησιν έκείθεν τών πληθυσμών μετά τών κινητών περιουσιών των, Παντα- 
χόθεν υποδεικνύεται δπως ή Ελλάς ύποταχθή εις τάς συμμαχικός αποφά
σεις καί άποβάλη πάσαν ιδέαν ενόπλου άντιστάσεως ώς άσυμφόρου........
Ό  Βενιζέλος ήναγκάσθη νά ύποχωρήση εις τό Θρακικόν δπως έπιτύχη 
ρητάς υποσχέσεις Γάλλου Πρωθυπουργού διά τήν Δ. Θράκην.
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Σ υ γ χ ρ ό ν ω ς  ελ ή φ θ η  καί έ τ ε ρ ο ν  τ η λ ε γ ρ ά φ η μ α  του  κ. Β εν ιζέλ ου  π ρ ό5  

Θ ρ ά κ α ς  π λ η ρ εξο υ σ ίο υ ς  έχον ω ς  έξη ς :

’Ανατολική Θράκη άπωλέσθη άτνχώς δι ‘Ελλάδα, και επανέρχεται εις 
άμεσον κυριαρχίαν Τουρκίας, άποκλειομένΎ}ς πάσης διαμέσου Χύσεως οϊα 
υπονοούμενη εις τηλεγράφημά σας. 9Επί πλέον ύποχρεούμέθα νά εκκενώσω- 
μεν άπδ του δε Θράκην. ' Ολόκληρος προσπάθειά μου στρέφεται πώς χάνον- 
τες Θράκην σώσωμεν εν μέτρω δυνατω Θράκας. Γνωρίζων οτι πάσαι αΐ 
εγγυήσεις άς συνθήκη ειρήνης ήδύνατο νά προΐδη, καί άς Τούρκοι θά έδέ- 
χοντο, ούδεμίαν ασφάλειαν πραγματικήν άποτελούσι, ό<ά χριστιανούς καί 
χαίρω διότι επί τούτου συμφωνείτε εντελώς. "Οσον τραγικόν καί άν ήνε, 
ανάγκη Θράκες εγκαταλείψωσι γην, ήν από τόοων αιώνων κατοικοϋσιν αυ
τοί και οΐ πρόγονοί των, δεν υπάρχει άλλο μέσον σωτηρίας δι' αυτούς μετά 
την. θριαμβευτικήν επιστροφήν των Τούρκων εις Ευρώπην. Κάμνω δ,τι εϊνε 
δυνατόν ϊνα επιτύχω, όπως τήν άποχώρησιν τής 'Ελληνικής Διοικήσεως μή 
έπακολουθήση αμέσως έπαναφρρά Τουρκικής Διοικήσεως καί χωροφυλακής, 
άλλα συμμαχικά στρατεύματα άναλάβωσι προσωρινώς Διοίκησιν, ΐνα δοθή 
καιρός εις τούς θέλοντας εκ των κατοίκων νά μετοικήσωσιν άποκομίζοντες 
τάς κινητάς περιουσίας των. Νομίζω διά τούτο οτι από τού δε πρέπει ν' άρ- 
χίση ή μεταφορά, χωρίς νά χάνεται δώλου καιρός, καί δέον νά φροντίσητε 
συνεννοούμενοι μετά τής Κυβερνήσεως, όπως πλοία χρησιμοποιούμενα μέχρι 
τού δε διά μεταφοράν προσφύγων έκ τής 3Ασίας διατεθώσιν εις μεταφοράν 
προσφύγων Θράκης. Μέρος υμών πρέπει νά μεταβή επί τόπου, όπως έκ 
συμφώνου μετά κατοίκων καί Κυβερνήσεως καθορίσητε τόπον προορισμού των. 
'Από τής Κυβερνήσεως δέον ν' άπαιτήσητε τον διορισμόν άνωτάτου υπαλλήλου, 
δστις νά έξουσιοδοτηθή με δργάνωσιν έκκενώσεως. ’Εάν ώς μανθάνω έζ 
εφημερίδων στρατηγός Νίδερ διορίσθη αρχηγός στρατιάς Θράκης, δύναται 
ούτος λαμβάνων σχετικός οδηγίας Κυβερνήσεως νά πάράσχη πολύτιμον επι
κουρίαν εις έκκένωσιν υπό πνεύμα αληθώς άνθρώπινον. Ζήτημα στεγάσεως 
μεταναοτευόντων είνε σχεδόν άλυτον. 'Από τής Κυβερνήσεως δέον νά ζητή
σετε, δπως κατά δεινοτάτην 'Εθνικήν αϋτήν κρίσιν, αφού εκλεγώσι καταλλη
λότερα! μέρη προορισμού έπιβληθή · είς τούς κατοίκους νά δεχθώσιν εντός των 
οικιών των άναλόγονς οικογένειας μεταναστών. . ν Οχι μόνον είς Χριστιανι
κός αλλά καί είς Τουρκικός οικίας πόλεων καί αγροτικών περιφερειών πρέπει 
νά  έπιβληθή άπόδοχή αναλογών μεταναοτευόντων, άποφευγομένων σταθμών.

Βενιζέλος - Ρωμανός

Οΰτωτ 5έ τηλεγραφήματα του Βενιζέλου άνεκρίνωσαν τήν ελευθερίαν 
καί τήν ΰποδρΰλωσιν τής Θράκης, συγχρόνως δμως καί τήν Ιγκατάλβιψιν
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του πατρφου εδάφους από τούς πρώτους κατοίκους αυτής. Τραγική ή μοΐραΓ 
καί των παθόντων άλλα καί εκείνου ό οποίος ένίκησε καί έρχεται πάλιν νά. 
γνωστοποίηση την ήτταν των άλλων.

Ό  Ελληνικός Στρατός ώφειλε νά εγκατάλειψη την Θράκην εντός 15 
ημερών από τής 1— 2 Όκτωβρίου π. έ. μέχρι τής 14— 15 τού ΐδίου μη
νάς, αϊ δέ Ελληνικοί πολιτικαί ’Αρχαί καί ή χωροφυλακή μετά άλλας 30 
ημέρας ήτοι τήν 15Τ1'ν Νοεμβρίου π. ε. Επομένως ό Ελληνικός πληθυ
σμός είχε καιρόν 45 ημέρας δπως έκκενώση τήν Θράκην.

Δεν κατέστη δμως δυνατόν νά συγκροτηθούν οι πληθυσμοί μέχρι τής 
ημέρας εκείνης, διότι άφ" ενός μεν αι εκ Μικράς ’Ασίας καταφθάνουσαι 
ειδήσεις περί των φρικαλεοτήτων αι δποΐαι έλαβον χώραν εκεί, περί των 
σφαγών καί ατιμιών αι όποΐαι διεπράχθησαν, άφ ’ ετέρου δέ ή πολύ ορθή 
άλλως τε σκέψις δτι μόνον ό Στρατός ό Ελληνικός θά ήδΰνατο νά προ- 
λάβη παρόμοιας σκηνάς, δτι ή χωροφυλακή καί τά συμμαχικά στρατεύ
ματα θά ητο δύσκολον νά προλάβουν αιματοχυσίας τόσον περισσότερον 
καθ’ δσον κρούσματα ήδη τοιαύτα υπό άτακτων τουρκικών στιφών καθη
μερινώς άνηγγέλλοντο, ήνάγκασαν τον πληθυσμόν νά εγκατάλειψη τήν 
χώραν πριν ή λήξη ο Όκτώβριος, άπολέση δέ καί τό μεγαλείτερον μέρος 
τής κινητής του περιουσίας τήν οποίαν εδικαιούτο νά συναποκομίση μαξύ του-

'Ως εκ τούτου ό κ. Κατεχάκης διορισθεις Γενικός Διοικητής προς συν
τονισμόν των ενεργειών μετά τής Στρατιάς, άνέλαβε τήν φροντίδα τής 
συγκεντρώσεως καί μετακομίσεως τού Θρακικού πληθυσμού.

Μόνον ό πληθυσμός τής χερσονήσου Καλλιπόλεως ήδύνατο νά παρα- 
μείνη επί τού παρόντος καί μέχρι συνομολογήσεως τής ειρήνης δπως έτη- 
λεγράφησεν ο κ. Κακλαμάνος έκ Λονδίνου. προς τήν Κυβέρνησιν. Καί 
έπετεύχθη μέν ή συγκράτησις των κατοίκων τής Καλλιπόλεως, άργότερον 
δμως κατόπιν τηλεγραφήματος τού στρατηγού Χάριγκτων προς τον στρα
τηγόν Κατεχάκην δτι αΐ Έλληνικαί πολιτικαί άρχαί ώφειλον νά άποσυρ- 
θώσι μέχρι τής 20ύζ Νοεμβρίου, μετεδόθη καί εκεί ό πανικός μεταξύ τών 
ομογενών οΐ όποιοι εν μέσφ χειμώνι ήναγκάσθησαν μέχρι τής 11*19 
Νοεμβρίου νά έγκαταλείψουν τάς εστίας των.

Διά τής άποχωρήσεως καί τελευταίου κατοίκου Καλλιπόλεως τελειώ
νει ή πρώτη πράξις τής τραγωδίας, διά νά άρχίση ή δευτέρά κατά τήν 
οποίαν εν καί ήμισυ έκατομμύριον λαού αποτελούν to 1js σχεδόν- ιού όλου 
πληθυσμού τής Ελλάδος, ταλαίπωρημένον σωματικώς καί ψυχικώς, άνευ 
τροφής, επενδύσεως, εζήτησε στέγην καί περίθαλψιν παρά τών αδελφών του.

Δεν πρέπει νά λησμονηθή ή μπέροχος διαγωγή τού στρατού μας, ή 
πολύτιμος αρωγή τήν οποίαν παρέσχεν ούτος διά τήν έκκένωσιν τής χά>-
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ρας, όπως και πρέπει νά τονισθή ή τραγική θέσις των πολιτικών αρχών 
και τής χωροφυλακής τών οποίων οί άπομείναντες τελευταίοι ύπέστησαν 
δλας τάς πικρίας, πληρώ.σαντες και διά τής ζωής των την άφοσίωσιν προς 
τό καθήκον των.

Παραθέτομεν ενταύθα τηλεγράφημα τοΰ Γενικού Διοικητοΰ στρατη
γού κ. Κατεχάκη διά την εκκένωσιν τής Θράκης.

«Πρόεδρον 'Υπονργικοϋ Συμβονλίον, Ύ πονργόν Περιθάλψεως.

Κατόπιν αννεννοήοεως μετά στρατιάς, έκανονίοθη ώς έξης τρόπος άπο· 

χωρήσεως έπιθνμούντων τούτο εκ χριστιανικών πληθυσμών ’Αν. Θράκης, 
οΐτινες παρά πάσαν οδηγίαν ήρξαντο πανικόβλητοι άναχωρούντες.

Κάτοικοι περιφερειών γειτνιαζονσών προς τά παράλια Εύξείνου και Προ- 
ποντίδος θά συγκεντρωθώσιν και θά άναχωρήσωσιν εκ λιμένων Θυνιάδος, 
Μήδειας, *Εξαστέρον, Έπιβάτων, Σηλνβρίας, cΗράκλειας, Έαιδεστον, Μυρο- 
φύτον, Περιστάσεαις καί ενδιαμέσων μικρών ορμών Προποντίδος. "Απαντα 
ατμόπλοια προοριζόμενα διά μεταφοράν κατοίκων εξ άνω λιμένων δέον 
κατενθύνωνται εις c Ραιδεστόν, όπόθεν θά διατίθενται καί εις άλλους λιμένας 
άναλόγως σνγκεντρωθέντων έκεΐ κατοίκων υπό στρατιάς εν σννεννοήσει μετά 
νομάρχου Ραιδεστοϋ. Μετά άναχώρησιν ’Αρχηγείου στρατιάς έκ Ραιδεοτον 
έξουσιοδοτήσαμεν προς τον σκοπόν τούτον ειδικήν επιτροπήν.

(Υπολογίζομεν κατά προσέγγισιν μέλλοντας έπιβιβασθώσιν εκ λιμένων 
Ενξείνου εις 6.000, έκ δε τών λιμένων εις 100,000. Στρατιά σήμερον 
έτηλεγράφησεν οτι ελάχιστα άτμόπλοια άφίχθησαν εις Ραιδεστόν, καί οτι τά 
πρώτα άφιχθέντα άπέστειλεν εις Μήδειαν καί Θννιάδα, καί λιμένας Προ- 
ποντίδος από 'Εξαστέρον μέχρι ’ Ηράκλειας. Κάτοικοι γειτνιαζονσών περι
φερειών προς Αίγαΐον θά συγκεντροοθώσιν εις κόλπον Ξηρόν καί ορμον 
Αίνον. cΥπολογίζομεν κατά προσέγγισιν πλ,ηθυσμόν συγκεντρωθηοόμενον 
εις πρώτον λιμένα εις 30.000 καί εις δεύτερον 5.000. Μέχρι σήμερον δεν 
έχομεν πληροφορίας άν άνεχ^ώρησαν ατμόπλοια μετά ,προσφύγων έξ άνω- 
τέρων λιμένων. Τόπος προορισμού τών εκ τών λιμένων τούτων· άναχωρή 
σεων φρίσαμεν βάσει οδηγιών υπουργείου Περιθάλψεως διά μεν αστικούς 
πληθυσμούς Θεσσαλονίκην καί Καδάλλαν, <5«ά γεωργικούς Κασσάνδραν καί 
Μονήν Άγ. Νικήτα. Κατόπιν πληροφοριών στρατιάς οτι προς παρόν είνε 
αδύνατος διάθεσις βαγονίων διά μεταφοράν κατοίκων μεσογείων περιφερειών 
σιδηροδρομικώς καί επειδή ούδεμίαν. εΐσέτι εγομεν πληροφορίαν περί αριθ
μού συρμών διατεθησομενών εις Θεσσαλονίκην συνεστήσαμεν σήμερον εις 
δνναμένους άναχωρήσωσιν όδικώς κατευθυνθώσιν εις · διαβάσεις Ενρον 
προς Δυτικήν Θράκην. Εις λοιπούς δέ μή δνναμένους άναχωρήσωσιν όδι-
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κώς συνεοτήοαμεν συγκεντρωθώοι σιδηροδρομικούς σταθμούς Σαράντα ’Εκ
κλησιών, Άρτισκοϋ και * Αρκαδιονπόλεως ένθα μέχρι διαθέσεαχς σιδηροδρο
μικών συρμών θά τεθώσιν υπό προστασίας στρατευμάτων κατοχής και 
* Ελληνικής χωροφυλακής. Θέσις τελενταία>ν εινε πολύ δυσχερής μετ απο
χώρησα> ήμετέρου στρατού.

Διά τούτο νψίστη καί άκρως έπείγρυ,σα ανάγκη νά εισέλθωσιν έπι τής 
γραμμής Ανατολικών Σιδηροδρόμων 'Ελληνικά Βαγόνια εις μέγαν αριθμόν 
οπότε μετά τών κατοίκων θά ερώζετο μέγα μέρος τοΰ κινητού πλούτου αυ
τών. 5Επαναλαμβάνομεν παράκλησιν όπως άποσταλώσιν από τονδε άλευ ρά  

εις Δυτικήν Θράκην οπού θά συγκεντρωθή άπειρον πλήθος προσφύγων

Γεν. Διοικ, Κατεχάκης.

Έ κ της άναγνώσεως τοΰ τηλεγραφήματος τοΰτου προκύπτει πόσον 
δύσκολος ήτο ή όργάνωσις τής υπηρεσιακής μεταφοράς και πόσον μεγί- 
στας υπηρεσίας προσήνεγκον εις τό έργον αί σιδηροδρομικά!— άτμοπλοϊκα! 
ύπηρεσίαι τής Ελλάδος αί όποϊαι έ'πρεπε νά μεταφέρουν τον στρατόν 
καί τον πληθυσμόν Μικράς ’Ασίας καί Θράκης προς τό ελεύθερον .έδαφος 
εντός διαστήματος μικρότερου τοΰ ενός καί ήμίσεος μηνός.

Ή  θέσις τών Θρακών προσφυγών έν συγκρίσει προς τους έκ Μ. 
’ Ασίας είχε τά πλεονεκτήματά της καθώς και τά μειονεκτήματα. Υπερείχε 
τοΰτο τών άλλων, δ,τι είχε σχετικήν άνεσιν χρόνου νά συναποκομίση μέ
ρος τής κινητής του περιουσίας κυρίως δσον αφορά τρόφιμα καί ενδύ
ματα, μειονέκτημα δε διότι μεταναστεύσαντες οΐ Θράκες ολίγον άργότερον 
τών άλλων αδελφών των εΰρισκον τά περισσότερα χωρία ήδη κατειλημμένα. 
Έ ν  πάση περιπτώσει ή κατάστασις άμφοτέρων ήτο δεινή. Ή  Κυβέρνησις 
βεβαίως δεν ήτο δυνατόν ούτε έκ μαγείας ν3 άνεγείρη αμέσως στέγην διά 
τουλάχιστον 100,000 οίκογενείας αί όποϊαι ή σαν συσσωρευμέναι υπό τον 
άνοικτόν ουρανόν τής Μακεδονίας καί Θράκης ό όποιος παν άλλο ή ευ
νοϊκός ήτο κατά την έποχήν εκείνην. Ή  θέα τών κυριωτέρων σταθμών 
καί περισσότερον έκείνων οί όποιοι εύρίσκοντο εις πόλεις παρθαλασσίους 
ήτο απελπιστική. Δεκάδες χιλιάδων κόσμου εύρίσκοντο έκτεθειμέναι εις 
τό ύπαιθρον υπό καιρικάς συνθήκας χειμερινός. ’Άλευρα δεν ύπήρχον εις 
τάς άποθήκας, καί ούτε ήτο δυνατόν νά γείνη προμήθεια, διότι καί εις τά 
κέντρα κυρίως εις Πειραιά καί Θεσσαλονίκην έσπάνιζον. Είδη ρουχισμού 
έπίσης ούδαμοΰ εύρίσκοντο. Μόνον μερικαϊ ξέναι οργανώσεις έκ τών 
οποίων πρώτη έφθασεν ή Νέα East B elie f προσεπάθουν νά έλαφρΰνωσι 
τάς άρχάς καί νά περιθάλψωσι τούς πρόσφυγας. Αί άλλαι οργανώσεις 
έφθαάαν πολύ αργότερα. Ό  έντόπιος πληθυσμός έπέδειξε τά ύψηλότερα

ΘΡΑΚΙΚΑ Α '  5
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αισθήματα αλληλεγγύης. Μερικά! κοινότητες επ! πολύν καιρόν διέτρεφον 
τούς εις αύτάς καταφυγόντας πρόσφυγας. Και ή σωτηρία των πλείστων 
οφείλεται άποκλειστικώς εις την ευγένειαν τής ψυχής τού αυτόχθονος πλη
θυσμού. Εις τάς στιγμάς αύτάς τής συμφοράς συνεσφίχθησαν στερεώτε- 
ρον οι δεσμό! οί όποιοι ήνωσαν δλον τον Ελληνισμόν.

Τό ζήτημα δμως δεν ήτο μόνον ολίγων ημερών. "Ώφειλεν ή Κυβέρ- 
νησις νά λάβη μέτρα συντονώτερα, κα! τότε ήναγκάσθη νά προβή εις την 
έπίταξιν τού ήμίσεος τής κινητής κα! ακινήτου περιουσίας των μακεδονι
κών και θρακικών πληθυσμών. Τό μέτρον τούτο έσωσε την κατάστα- 
σιν, διότι κα! στέγην παρέσχε ε!ς 100,000 τουλάχιστον οικογένειας και 
αγρούς προς καλλιέργειαν, κα! συγχρόνως δ,τι άλλο άναγκαΐον διά την 
αγροτικήν εργασίαν ήτο. Συγχρόνως δέ επίδομα ημερήσιον εις τούς έχοντας 
απόλυτον ανάγκην τούτου, διευκόλυνε την θέσιν εκείνων οΐ όποιοι ού'τε νά 
έργασθώσιν ήδύναντο, ού'τε κα! τά μέσα προς συντήρησή ειχον.

Γεγονός εινε δτι κατά τούς πρώτους 8 -10  μήνας προσήλθον πλεΐσται 
δσαι ξέναι οργανώσεις έκτος τής Νέας East Relief, αί όποΐαι δι3 άφθο
νων μέσων έφοδιασμέναι προσέτρεχον αρωγοί πανταχού ΰπου ύπήρχεν 
άμεσος ανάγκη κα! δπου έγίνετο ή αρμοδία ύπόδειξις υπό τής Κυβερνή- 
σεως. Την πρώτην θέσιν κατέχει πάντων ό "Αμερικανικός Ερυθρός Σταυ
ρός, και μετ’ αυτόν ό American Women’s hospital, ό ’Αγγλικός Ε ρ υ 
θρός Σταυρός, ό ’Αγγλικός τοιούτος, ό Σουηδικός, ό Ελβετικός, ό Διεθνής, 
ή Παπική ’Επιτροπή. Πάντοτε όμως οφείλομεν νά όμολογήσωμεν δτι 
άνευ τής κολοσσιαίας συνδρομής την οποίαν παρέσχεν ό ’Αμερικανικός 
λαός διά τών φιλανθρωπικών του οργανώσεων ή κατάστασις θά ήτο 
πολύ δύσκολος. ΙΙρός τιμήν τής Ελληνικής κοινωνίας επίσης πρέπει νά 
όμολογηθή, ότι εις δλας τάς πόλεις δπου προσέφυγον τά θύματα τής 
καταστροφής ωργανώθησαν τοπικά! έπιτροπαι αί όποιαι δι’ εράνων με
ταξύ τών συμπολιτών έπήρκουν εις τάς έκάστοτε παρουσιαζομένας άνάγ- 
κας εφ’ δσον δεν ύπήρχεν άλλη τις βοήθεια. Και δλα τά Ελληνικά σω 
ματεία, δλοι οί σύλλογοι, αί αδελφότητες ετέθησαν παρά τό πλευρύν τής 
Κυβερνήσεως. Ό  Ελληνικός ’ Ερυθρός Σταυροί, τό Πατριωτικόν 'Ίδρυμα 
ΓΙεριθάλψεως ήσαν οί πρόδρομοι έκάστοτε τοιαύτης κινήσεως.

Προς συντονισμόν τών εργασιών τών διαφόρων τούτων οργανώσεων 
ίδρύθη εν "Αθήναις τό Συμβούλων τών φιλανθρωπικών οργανώσεων υπό 
την προεδρείαν τού 'Υπουργού τής Περιθάλψεως τή συμμετοχή και αν
τιπροσώπου τής κοινωνίας τών εθνών. Κατά τούς πρώτους μήνας ένεφα- 
νίσθησαν και μεγάλα νοσήματα, μεταξύ τών οποίων ό έξανθηματικός τύ
φος, ή ευλογία και άλλα, και ήπείλησαν προς στιγμήν αυτήν ταύτην τήν
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υπαρξιν του Ελληνικού λαοΰ. Και ταύτα όμως κατεπολεμήθησαν και κα- 
τεστάλησαν χάρις εις την άοκνον ελληνικήν υγειονομικήν ΰπηρεσίαν παρά 
τήν οποίαν ετάχθησαν καί ξένοι Ιατροί άποσταλέντες υπό τής Κοινωνίας 
των ’ Εθνών καί των διαφόρων εταιρειών κυρίως τών ’Αμερικανικών και 
τών ’Αγγλικών, καί τών ’Αμερικανίδων νοσοκόμων.

Προς οριστικήν δέ άποκατάστασιν τών προσφύγων ιδρύθη δια νόμου 
τό Ταμεΐον Περιθάλψεως προσφυγών τό όποιον διά τών παραρτ7)μάτων 
του είς ολας τάς πόλεις, καί διά κρατικής ένισχΰσεως προερχόμενης εξ 
είδικών προς τον σκοπόν φόρων, άνέλαβε τήν έγκατάστασιν κυρίως τών 
αστών. Τον δέ Νοέμβριον του 1923 έφθασεν ενταύθα καί ό Πρόεδρος 
τής Επιτροπής Άποκαταστάσεως μετά του συνεργάτου καί ήρχισε τό 
έργον τής αγροτικής άποκαταστάσεως συμφωνήσας μέ τό ήδη από τής 
Κυβερνήσεως άρξάμενον έργον καί συνεχίσας αυτό διά του σήμερον ακόμη 
λειτουργοϋντος οργανισμού «Επιτροπής Άποκαταστάσεως προσφύγων», 
ή . οποία διά τών πρώτων δέκα εκατομυρίων λιρών καί τού τώρα συνα- 
πτομένου δευτέρου δανείου έκ 2 1/ 2 — 3 εκατομμυρίων προσπαθεί νά φέρη 
εις πέρας τό δύσκολον έργον.

ΟΙ Θράκες σήμερον διαιρούνται εις δύο κατηγορίας εις αστούς καί 
τούς άγρότας. Καί οι μέν πρώτοι είνε εγκατεστημένοι εις τάς πόλεις κυ
ρίως Αθήνας, Πειραιά, Θεσσαλονίκην, Καβάλλαν, Ηράκλειον Κρήτης, 
ο ι  δέ δεύτεροι κυρίως εις τήν Μακεδονίαν καί Θράκην δπως έμφαίνεται 
έκ τού επισυναπτομένου πίνακος.

Τόσον οΐ πρώτοι δσον καί ό δεύτεροι διακρίνονται μεταξύ τών αδελ
φών των διά τήν φιλεργίαν των, τήν έντιμότητά των καί τον πολιτισμόν 
των. Μέ τοιαύτα εφόδια ούδεμία αμφιβολία δτι άποτελούσι σήμερον 
πολυτιμότατον στοιχεΐον διά τον τόπον καί υπάρχει βεβαίωσις δτι θά 
δυνηθώσι νά άνταποκριθώσι προς τάς προσδοκίας τού ’Έθνους καί τάς 
θυσίας δλων τών Ελλήνων.

Δεκέμβριος 1927
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εμφαίνων τον άριΌ'μον τω ν μέχρι 31  Ιουλίου 1 9 2 7  έγκαταοταθει- 
οώ ν υπό τής ΕΑΠ. τιροσφυγικών οικογενειών έκ Θράκης κατά 

έηικιοτικάς ηεριφερείας καί γεωργικά έηοικιοτικά Γραφεία.

3 Ε π ο ιχ ισ τ ιχ α ί περιφέρειαν 
xa l γραφεία

Ο ίχογένεια ι χα τά  γρα φ εία  
kai περιφ έρειας

Μακεδονία :

Β έρ ρ ο ιά ...............................................  . 657
Βοέμιτσα .................................................... 966
Γενιτσά . ...................  . . 2.928
Δράμα . . . : ...................................... 2.864
’Έ δ ε σ σ α .................................................... 709
Θεσσαλονίκη . . . .  . . . . . 3 453
Κ α βά λ λ α .................................................. 3.3ρ9
Κ αϊλάρια................................................... 903
Κ αστόρια................................................... 44
Κατερίνη . ...................................... ....  ' 928
Κ ιλκίς...........................  ................... 2.183
Κοζάνη....................................................... 610
Λαγκαδάς................................................... 2.774
Χέρραι - .................................................... 3.131
Σιδηρόκαστρον......................  . . . 2.385
Φ λώρινα.................................................... 699
Χαλκιδική....................................  . . 683 29.286

Θράκη :

Αλεξανδροΰπολις . . ....................... 2.782
Διδυμότειχον......................  . . . . 1.776
Κομοτίνη ................................................... 2.610
Ξ ά νθ η ...................... ................................. 1.511
Ό ρεστιά ς .................................................. 2.466 11.145

”Ηπειρος :

’ Ιωάννινα. . . ................................. 2
Π ρέβεζα .................................................... 23 25

Θεοσαλ ία .

Β όλ ος ........................................................ 13
Λ ά ρ ισ σ α ................................. .... 128 141

Εις μεταφοράν . . . 1 40.597
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3 Ε τζο ιχ ιο τιχ α ί περιφέρειαν  
x a i γραφεία

Ο Ικογένειαι κατά  γραφεία  
και περιφ έρειας

Έκ μεταφοράς . . . 40.597

Παλαιά c Ελλάς :

Αιτωλοακαρνανία............................ <S
Άττικοβοιωτία....................... .... 156
Ά χ α ϊο ή λ ις ..........................................  . 1
’ Α ργ ος....................................................... —
Εύβοια...................... .... 617
Λ ακωνία .................................................... — 782

Κρήτη :

Η ρά κ λ ειον ..................................... —
Λασσήθι . ............................................... —

Ρέθυμνον ................................................... — ΐ
Χ α ν ιά ......................................................... 1 1

Λήμνος : 187 187
41.567

(Γ ρ α φ εΐο ν  Σ τα τ ισ τ ικ ή ς  Α γ ρ ο τ ικ ή ς )



Κ. ΜΥΡΤΙΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ
Διδάκτορος της Φιλολογίας-

ΙΙΕΡΙ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΡΑΚΩΝ')

§ 1. Οΐ λαοί, οΐηνες κατοικούν έν τή άρχαιότητι τήν λεγομένην Ι λ 
λυρικήν ή Ελληνικήν Χερσόνησον, ώς και τάς πλείστας των παραλίων 
τής Μικράς ’Ασίας χωρών, άνήκον εις τήν οικογένειαν των Ίνδοευρωπαϊ- 
κών ή Ίνδογερμανικών ή "Αριών 2) εθνών τής Καυκασίας φυλής 3). Ή  
πρώτη κοιτις τούτων ετίθετο άλλοτε έν τη κεντρώα ’Ασία, σήμερον όμως 
οί πλεΐστοι τών ιστορικών και άλλων ειδικών, δυναμένων νά έκφέρωσιν 
επί τοιοΰτων ζητημάτων έγκυρον γνώμην, φρονοΰσιν οτι οϊ ’ Αριοι έκ τής 
Ευρώπης έπεξετάθησαν καί εις τήν ’Ασίαν διότι κοιτις αυτών είναι ή 
Κεντρφα Ευρώπη ή τά ανατολικά αυτής μέρη, δηλαδή τά δρια τής Εΰ- *)

*) ’ Εκ τοϋ ανεκδότου συγγράμματος «Θράκη καί Φιλιππούπολις» από τών αρχαιό
τατων μέχρι τών καθ’ήμάς χρόνων, A. I.

Ή  λέ?.ις είναι σανσκριτική «arya» καί σημαίνει ενγενής, αγαθός.
3) Ταΰτα τά ονόματα έπλάσθησαν υπό τών νεωτέρων ιστορικών καί γλωσσολό

γων καί οί μεν Γερμανοί καλοΰσι. τούτους τούς λαούς Ίνδογερ μανούς, οί δέ Γάλλοι 
καί ’Άγγλοι Ίνδοευρωπαίονς ή καί Ίνδοκελτονς καί άλλοι Αρίους. Πάντες όμως οί όροι 
φαίνονται πλημμελείς, άτε μή συμπεριλαμβάνοντες έν τή αυτή λέξει πάντας τούς ανή
κοντας εις τό προπάεορ έθνος λαούς' δθεν προτιμότερος κρίνεται ύπό πολλών ό υπό 
τοΰ Diefenbach προταθείς δρος ‘Ιαπετικοι λαοί. ν1δε W hitney-Jolly-Χατζιδάκι Γλωσ- 
σικά αναγνώσματα σελ. 299.

Δυστυχώς ό τελευταίος δρος, καίπερ προσφορώτερος, δεν έπεκράτησεν, δθεν καί 
ήμεϊς ποιούμεθα χρήσιν πάντων τών άλλων αδιακρίτως- Σημειώτέον δέ ότι παρά τοϊς 
Γερμανοις ή χρήσις τοϋ δρου "Λριοι περιωρίσθη νΰν εις τον ’Ασιατικόν 'κλάδον τών 
λαών τής οικογένειας, δηλαδή εις τούς ’Ινδούς καί τούς Ίρανούς. ' -

Ό  γ/αοσσολόγος Kretschmer υπάγει εϊς τήν οικογένειαν τούτων τών λαών έκ μέν 
τών ’Ασιατικών έθνών τούς 5Ινδούς, τούς Ίρανονς (Βακτρίους, ΙΙέρσας, Μήδους), εις 
οΰς διά τήν συγγένειαν τής γλώσσης άνήκουσι καί οί πρός βορράν τοΰ Εύξείνου 
Πόντου οίκοήντές ποτέ Σκνϋ·αι, τούς Τοχαρονς, Τνδοσκυθικόν φΰλον, οΰ ή γλώσσα 
έγνώσθη έσχάτως έκ χειρογράφων εόρεθέντων έν Τουρκεστάν, τούς Αρμενίους καί τούς 
Φρνγας, έκ δέ τών Ευρωπαϊκών έθνών τούς Σλανονς, τούς Λυθουανούς, τού'ς Γερμανούς, 
τούς Κέλτας, τούς ’Ιταλούς, τούς Ίλλυρεοΰς, τούς Θρακας καί τούς “Ελληνας. ’Ίδε : Ndrde 
n n d  Gerc/ce, Einleitung in die Altertums wissenschaft, τόμ. I, έκδ. 2. ετ. 1912. 
σελ. 521, Leipzig.
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ρώπης καί τής ’ Ασίας κατά τάς μεσημβρινός εύρείας τής Ρωσσίας χώρας, 
όπόθεν ήδυναντο ευκόλως καί την επί την άπώτέρω Α σίαν  οδόν καί την 
επί την δυτικήν Ευρώπην νά τραπώσιν.

Έ άν αυτή ή γνώμη άληθεΰη, δπερ καί πιθανώτερον, τότε οΐ πλείο- 
νες των Άρίων τής μικράς ’ Ασίας, εν οις καί οί Φρυγες, πρώτον εις την 
Θράκην κατήλθον εκ των βορειότερων χωρών καί εντεύθεν διά των στε
νών του τε Βοσπόρου καί του Ελλησπόντου διεπεραιώθησαν εις την 
απέναντι ήπειρον. Έ κ τοΰτου έπεται οτι οί κατοικήσαντες την Θράκην 
Ά ρ ιο ι ή άπεσπάσθησαν κατά την διάβασιν των άλλων εις την ’Ασίαν 
καί παρέμειναν έν τή λεγομένη Θράκη ή έπανήλθον βραδΰτερον εκ τής 
πλησίον κείμενης Φρυγίας καί· κατέλαβον την καταληφθεΐσαν πρότερον 
χώραν, δι’ ής διήλθον. Την εκ τής Θράκης δέ εΐς την Φρυγίαν ή τάνά- 
παλιν διάβασιν τών Ά ρίω ν  μαρτυρεί καί ή μετά τών Φρυγών συγγένεια 
των Θρακών είκαζομένη καί εκ τής στενωτέρας συγγένειας τής Φρυγικής καί 
Θρακικής γλώσσης καί εξ ομωνυμιών, ως ό Στράβων πρώτος παρετήρησε: 
«Πολλαί δ ’ όμωνυμίαι Θραξί καί Τρωσίν, οιον Σκαιοί Θράκες τινες καί 
Σκαιός ποταμός καί Σκαιόν τείχος καί έν Τροία Σκαιαί ,πΰλαι* Ξάνθιοι 
Θράκες, Ξάνθος ποταμός έν Τροία· Ά ρισβος 6 εμβάλλων εις τον "Εβρον, 
Άρίσβη έν Τροία· Ρήσος ποταμός έν Τροία, Ρήσος δέ καί βασιλεύς τών 
Θρακών, έ'στι δέ καί τώ Ά σ ίω  ομώνυμος έτερος παρά τφ ποιητή 
Ά σιος»  Χ). Έ άν δέ ή παλαιοτέρα τών ιστορικών γνώμη άληθευη, τότε 
έκ τής βορειοδυτικής Μικρας Α σίας, δηλαδή έκ τής Φρυγίας, διήλθον 
εΐς τήν Ευρώπην καί κατέλαβον την Θράκην οί Ά ρ ιο ι Θράκες έκταθέντες 
κατά μικρόν μέχρι του Ό λΰμπου καί περαιτέρω εΐς τά βόρεια τής στέ
ρεας Ελλάδος, ήτοι εΐς τήν Φωκίδα, τήν Βοιωτίαν, τήν Εύβοιαν καί εις 
τάς νήσους Θάσον, Σαμοθράκην, Λήμνον καί Νάξον.

Ό  Kretschmer τασσόμενος υπέρ τής πρώτης γνώμης φρονεί δτι ή 
χωρήσασα έκ Θράκης προς νότον εΐς τήν Ελλάδα τών Ά ρίων μοΐρα ήναγ- 
κάσθη νά πράξη τοΰτο ένεκα τής πιέσεως τών βορείων λαών, οΐτινες 
ώθησαν καί τους Φρΰγας νά μεταναστεΰσωσιν εΐς τήν Μικράν Α σία ν  
επομένως οΰτοι οί Θράκες ή σαν πιθανώς έκ τών πρότερον κατελθόντων 
έκ τής κεντρώας Ευρώπης καί έγκαταστάντων εΐς τούς ιστορικούς των 
τόπους2). Κατά ταύτα λοιπόν οί πανάρχαιοι οΰτοι Θρακοφρυγικοί λαοί 
άπετέλεσαν οΰ μόνον τούς προϊστορικούς τής Θράκης κατοίκους, άλλ’ έν 
μέρει καί τούς τής κυρίας Ελλάδος, έν ή ήνώθησαν καί μετ’ άλλφν προ-

’ ) Σιράβωνος. Γεωγρ XIII, 1,21. ”Ιί>ε καί K r e ts c h m er , Einleitung in die Cet- 
chichte der Griecliischen Sprache, Gottingen, ετ. 1896, σελ. 201—203.

■’) K r e ts c h m e r , αυτόθι, σελ. 242.
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ϋπαρχουσών συγγενών φυλών, τών ' Ελληνοπελασγών, δηλαδή τών Πρω- 
τοελλήνων, πιθανώς δέ. και μετά ’ Ιλλυρικών φυλών, άνηκουσών και τούτ 
των εις την οικογένειαν τών Ίνδοευρωπαϊκών λαών και έπεκταθεισών 
ήδη προς τά βορειοδυτικά τής Ευρώπης μέρη. Ούτοι δέ διεδέξαντο τούς 
αγρίους ή ημιάγριους τής Θράκης κατοίκους τής παλαιολιθικής καί νεο
λιθικής περιόδου, κατά τινας μη ανήκοντας εις την Άριανήν οικογένειαν, 
εν δέ τή Έλλάδι υπήρξαν μετά τών Έλληνοπελασγών και τών ’Ιλλυριών 
εν μέρει οι πρόδρομοι τών ύστερον Ελλήνων, οΐτινες άποσπασθέντες 
τών συγκατοίκων των ’Ιταλών κατώκησαν βραδύτερον τάς Ελληνικός χώ
ρας *). Ό  O berhum m er δμως έρειδόμενος εις την συγγένειαν τών αρ
χαίων ονομάτων εικάζει δτι και οί προ τών Θρακών κάτοικοι τής χώρας 
αυτών ήσαν συγγενείς προς τούς Καυκάσιους καί προς τού$ έν τή Μικρά 
Ά σία  Κάρας, Λυκίους, Λυδοΰς, πιθανώς δέ καί προς τούς έν τή Ίταλίρ 
Τυρρηνούς (Έτροΰσκους)2, οΐτινες πάντες, ως ισχυρίζονται σύγχρονοι αρ
χαιολόγοι καί ιστορικοί κατά νεωτέρας έξηκριβωμένας έρευνας, ώς καί οί 
Λέλεγες, οΐ Φοίνικες, οί Φιλισταΐοι, οί Λίβυες καί οί Έτεόκρητες, ήσαν 
Ά ρ ιο ι  Πρωτοέλληνες 3). "Ωστε ανέκαθεν ή Θράκη κατωκήθη υπό Άρίων.

§ 2. Οΐ χρόνοι καί τά αίτια τούτων τών εις την χερσόνησον ημών 
μεταναστεύσεων τών Ά ρίω ν  δέν είναι ήμιν ακριβώς γνωστοί. Ό  Krets
chmer νομίζει δτι οί Θράκες κατεϊχον ήδη την χιόραν των κατά την τρί- 
την π. X. χιλιειηρίδα καί ήρξαντο έ'κτοτε μεταναστεύοντες εις την μικράν 
Α σ ία ν 4). Ό ιστορικός Meyer υποθέτει δτι ή οριστική αυτών εις την 
χερσόνησον έγκατάστασις εγένετο κατά τήν δευτέραν π. X. χιλιετηρίδα5), 
παραδέχεται δμως δτι καί πρότερον ήδη μοίραί τινες αυτών διέβησαν 
διά τής Θράκης εις τήν μικράν Ασίαν, άλλ’ ώς ασήμαντοι τον μριθμόν 
δέν ήδυνήθησαν νά μεταβάλωσι τον εθνολογικόν τών εκεί κατοίκων χα
ρακτήρα- δθεν οΐ Φρυγες καί οί συγγενείς αυτών λαοί αναφαίνονται εκεί 
κατά τον δωδέκατον π. X. αιώνα καί τά λείψανα τής Τροίας (δευτέρας 
πσλεως), ώς καί τά παλαιά τής Φρυγίας χώματα είναι προϊστορικά καί 
ούχί Θρακικά °). - >■'

Έ κ  τών διασωθεισών τοπωνυμιών φαίνεται δτι οί Θράκες καταλα- 
βόντες κατ’ άρχάς τό ανατολικόν τής χερσονήσου τμήμα έπεξετάθησαν σύν 1

1) ’Ίδε, Σ. Λάμπρον, 'Ιστορία τής Ελλάδος, τόμ. I. σελ. 28 καί 25.
\) O b erh u m m er, Die Balkanvolker, Wien. έτ. 1917, σελ. 5.
:ι) ’Ίδε, Π. Καρολίδου, είσαγωγή εις τήν Ιστορίαν τοΰ ελληνικού έθνους Κ. Παπαρ- 

ρηγοπούλου, 'Αθήναν, έκδοσις νεωτάτη.
K retsch m er, αυτόθι, σελ. 172.

·') M ey er , Geschichte des Altertums, τ. I. 2, σ. 665. 'ή Αυτόθι, σ. 613, τ. I.
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τώ χρόνω προϊόντι καί μέχρι του Άδριατικού πέλαγους καί έθαλασσο- 
j κράτησαν επί 79 έτη' διότι κατά τον ιστορικόν Κάστορα μεταξύ των 17 

θαλασσοκρατησάντων εθνών, των άπαριθμουμένων, από των άρχαιοτάτων 
χρόνων μέχρι τής εις την Ελλάδα εκστρατείας τοΰ Ξέρξου (480 π. X.), οΐ 
Θράκες φέρονται τρίτοι ερχόμενοι μετά τούς Λυδούς καί τούς Πελα
σγούς 1). 'Ύστερον όμως μετά την άθρόαν των ’Ιλλυριών κάθοδον περιω- 
ρίσθησαν εις τάς ΐστορικάς των χώρας· ό δε Patsch νομίζει ότι έκ τού
του τοΰ περιορισμού προεκλήθη ή είς την μικράν "Ασίαν από τής Ευ
ρώπης διάβασις καί εγκατάστασις τών Φρυγών 2). Εικάζεται όμως ότι καί 
ε,ν τοΐς μετέπειτα χρόνοις νέα φύλα κατήρχοντο αλλεπάλληλα από βορρά 
καί από δυσμών είς τά καταληφθέντα ήδη μέρη, ώστε τούτων τινά πιε- 
ζόμενα υπ’ άλλων ΐσχυροτέρων καί πολυαριθμοτέρων έζήτησαν άσυλον 
είς την μικράν ’Ασίαν. Μετά τούτων δέ πιθανώς μετενάστευσαν καί οι έν 
Θράκη προεγκαθεσταμένοι Φρύγες, προς δέ καί οΐ ’Αρμένιοι καταλιπόντες 
τάς προτέρας των έν Θεσσαλία εστίας. Τότε δ ’ ίσως ή καί πρότερον διέβησαν 
είς τήν μικράν ’Ασίαν καί οΐ Μυσοί, ών μοίρα άπέμεινεν εν τή χερσο- 
νήσφ διατηρηθεΐσα μέχρι τών χρόνων τής Ρωμαϊκής κατακτήσεως. Κατά 
δέ τούς ιστορικούς χρόνους διέβησαν καί οΐ Θύνοι καί οΐ Βιθυνοί κατά 
τον έ'βδομον π. X. αιώνα, οπότε καί οί/Αρμένιοι καταλιπόντες τήν Φρυ
γίαν μετοίκησαν είς τήν "Αρμενίαν, όπου άφωμοίωσαν τούς πρώην αυ
τής Ίνδοευρωπαίους κατοίκους 3).

Ούτοι οΐ πανάρχαιοι Θράκες δέν ήσαν τότε όλως άμοιροι πολιτισμού 
τούτο δ" εικάζεται ού μόνον έκ τών περί αυτών μύθων καί παραδόσεων 
τών Ελλήνων, ότι ούτοι έγένοντο είσηγηταί είς τήν Ελλάδα πολλών λα
τρειών, θεοτήτων, τής μουσικής καί τής ποιήσεως4) καί έκ τών μνημονευο- 
μένων μετά θαυμασμού έν τοΐς Όμηρικοΐς έ'πεσι τεχνουργημάτων αυτών, 
οιον άργυροήλων ξιφών, παναργύρων κρατήρων, περικαλλών κυπέλλων και 
άλλων 5), αλλά καί έκ προϊστορικών τεχνικών μνημείων, o tov  πήλινων 
αγγείων μετά σπειροειδών γραφών G), οστέινων καί μαρμάρινων ειδωλίων, 
όρειχαλκίνων ξιφών, αμφίστομων πελέκεων καί άλλων αντικειμένων άνευ-

') C■ M u lleri, F ra g m en ts  C tesiae, C astoris  κτλ. εκδ. D idot, P aris , σε/.. 130.
-) Jahresh efte  d er  O ster. arch . Institut, X . ετ. 1907, σελ. 169 καί εξής.
u) K retsch m er, αυτόθι, σελ. 175 καί H ir t ,  In d og ern ia n en , I, 132.
’ ) Ί δ ε :  G erh a rd i,. TJber C riech en lan d s  V o lk ssta m e und Stam m  gottlie iten , 

A bhan dl. d er  K . Akad. d e r  W issen sch a ften  zu  B erlin , ετ. 1853. 'Ωσαύτως Ο- 
M uller, O rch o m e n o s . G is e k e :  T h ra k isck -p e la sg isch e  S ta m m e. P r e l l e r : G rie- 
eh isck e  M yth o log ie , I .  W ila m ovitz ·, Staat und  G esellsclia ft an G riechen, εκδ.
2, σελ. 17. ·'

’) Όμηρον, Ίλ. Ν, 577. Ψ, 808. Ο, 234. Όδυσ. I, 200 καί αλλαχού.
“) R. P op ow , Bulletin d e  1’ in stitu t a rch . B u lgare, τύμ. I l l ,  Sophia , σελ. 91
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ρεθέντων μέχρι του νυν μετ’ άνασκοιφάς και όλονέν άνευρισκομένων εν τε 
τη Θράκη και τη Μοισία 1). Τούτο δέ ευκόλως ερμηνεύεται.

§ 3. Οί Θράκες ένεκα της γεωγραφικής τής χώρας των θέσεως ύφί- 
σταντο ποικίλας επιδράσεις υπό λαών συγγενών αύτοΐς, άλλ’ ήδη λίαν 
προηγμένων έν τώ πολιτισμώ. ’ Ισχυρά ρεύματα τού Τρωϊκοΰ, Μυκηναϊ
κού, Κυκλαδικού και Κρητικού πολιτισμού 2), άτινα συνέδεον την μεν 
Τροίαν διά ξηράς μετά τής Ελλάδος, τάς δ’ άκτάς και τάς νήσους τού 
ΑΙγαίου πελάγους καί την Κρήτην μετά τών πεδιάδων τού Δουνάβεως, 
διέσχιζον την χώραν αυτών άπ’ ανατολών προς δυσμάς καί από μεσημ
βρίας προς βορράν. Ή  άνεύρεσις παναρχαίων πήλινων αγγείων παρά τή 
Άμφιπόλει καί τή Θεσσαλονίκη, δι’ ών διήρχετο ή εμπορική μεταξύ Τροίας 
καί Ελλάδος οδός καί αγγείων προϊστορικού καί Μυκηναϊκού ρυθμού έν 
τή Θράκη καί τή Μοισία καί εν αυτή τή Τρανσυλβανία, ωσαύτως και 
χάλκινων ξιφών έν τή νύν Βουλγαρία, τή Ουγγαρία καί έν αυτή τή Ελ
βετία, πολύ όμοιων προς αυτά τά Ελληνικά, προς δε ή άνεύρεσις κερά
τινων, πήλινων και μαρμάρινων μεταγενεστέρων χρόνων ειδωλίων εν τή 
Θράκη καί αί γενόμεναι έν τή Βοσνία άνασκαφαί μαρτυροΰσι την κατα 
ξηράν διά τής Θράκης έπικοινωνίαν καί την άδιάλειπτον κατά τούς προϊ
στορικούς χρόνους συναλλαγήν τών παρά τώ Δουνάβει οίκούντων και μέ
χρι τής Ελβετίας έκτεινομένων λαών μετά τών κατοίκων τής Ελλάδος, 
τών προς τό Αίγαΐον ακτών τής μικράς ’Ασίας, τών Κυκλάδων καί τής 
Κρήτης. Οΐ δέ Θράκες, οιτινες έξυπηρέτουν τούς πολιτισμούς καί τάς 
άνάγκας τών λαών τούτων, τών προηγμένων ήδη έν τώ κοινωνικώ βίω> 
δεχόμενοι καί μεταβιβάζοντες τά προϊόντα αυτών προς δυσμάς καί προς 
βορράν καί τάνάπαλιν καί συναλλασσόμενοι εύκολώτερον ένεκα τής συγ
γένειας καί τής όμοιότητος τών γλωσσών καί τών ηθών προς τά τών 
άλλων λαών, πάντως δεν ήδύναντο ν’ άποκρούσωσι τον ξένον πολιτισμόν. 
"Ωστε ή έπ5 αυτούς έπίδρασις τό μέν τού τών λαών τής κεντρικής Ευ
ρώπης πολιτισμού, τό δέ ιδίως τού Τρωικού, τού Μυκηναϊκού, τού Κυ
κλαδικού καί τού Κρητικού πολιτισμού από τής τρίτης ήδη π. X. χιλιετή- 
ρίδος ούδαμώς πρέπει νά άμφισβητήταί' έπομένα>ς καί αΐ περί τών φιλο-

') G . K a z a ro w , Roliata na starite T lirak i v if  predist.oriata i p roto is tor ia ta  
• na balkanekia p o lo n o s tro v  i m ala Asia· ι=Τό διαδραμαποΟέν πρόσωπον υπό τών 
αρχακ»ν Θρακών κατα τούς προϊστορικούς και πρωτοϊστορικούς χρόνους έν τή Ι λ 
λυρική χερσονήαω καί τή μικρά ’Ασία), έτ. 1925, S op h ia , σελ. 19 κέξ.

2) "Iδε περί τούτων τών πολιτισμών : L eh m a n n  - Ηa u p t, έν τή Einleitung in 
die Altertums - Wissenschaft τού Norde-Gercke, τόμ. Ill, έκδ. 2, Leipzig, et. 
1914, σέλ. 3, § 1 -4 ,
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μουσών παλαιών Θρακών παραδόσεις των Ελλήνων φαίνεται ότι δεν είναι 
μΰθοι, άλλα στηρίζονται επί ιστορικής αλήθειας *). Τοϋτο μαρτυρεΐται καί 
εξ αρχαιολογικών μνημείων.

Τά εν τή περιφερεία τής Φιλιππουπόλεως καί τής αρχαίας Βερόης 
(\νν Στάρα Ζαγόρας) άνευρεθέντα μαρμάρινα ειδώλια όμοιάζουσι κατα- 
πληκτικώς προς τά του Κυκλαδικού πολιτισμού, όπερ δηλοΐ ή ότι εκομί- 
σθησαν έκ των Κυκλάδων ή ότι έποιήθησαν εν τφ τόπω, άναπτυχθείσης 
κατά ξένην επίδρασιν τής πλαστικής εν τή Θράκη2). Ό  παρά τή κώμη 
Semtsinovo τής περιφερείας τής αρχαίας Βησσαπάρας (νυν Τατάρ - 
Παζαρτζικίου) εν τή άνω τοϋ "Εβρου κοιλάδι ευρεθείς αμφίστομος πέλε- 
κυς ούδαμώς διαφέρει των εν τή Κρήτη εύρεθέντων3). Οι ού μακράν 
των Σαράντα - εκκλησιών έν τή νοτιοανατολική Θράκη εύρεθέντες Μυκη 
ναϊκοί τάφοι είναι καθ’ όλα ό'μοιοι την κατασκευήν προς τούς εν τή Ά ρ -  
γολίδι1). Ή  επίδρασις δέ τοϋ Μυκηναϊκού πολιτισμού φαίνεται ότι εξη- 
κολοΰθησεν εν τή χώρα υφιστάμενη καί μετά τον έξαφανισμόν εκείνου 
έν τή Έλλάδι διά τής καθόδου των Δωριέων, διότι εύρεθέντα εν τάφοις 
κτερίσματα τοϋ πέμπτου π. X. αίώνος ούδαμώς διαφέρουσι των Μυκηναϊ
κών. Ούτως έν τινι παρά τώ Αϊμο> κώμη ού μακράν τής κωμοπόλεως 
Παναγιοΰριστε εύρέθη ξίφος όρειχάλκινον τύπου καί τέχνης Μυκηναϊκής °), 
δύο δέ χρυσά διαδήματα, ών τό μέν εύρέθη εντός χώματος παρά τή 
κώμη Έζέροβο, τό δέ παρά τή πόλει Τσιρπάν έν τή άνω τοϋ "Εβρου 
κοιλάδι όμοιάζουσι καταπληκτικούς προς τά· έν τοΧς Μυκηναϊκοΐς τής Ε λ 
λάδος τάφοις εύρεθέντα 6). Ωσαύτως δέ καί εντός τάφου άνασκαφέντος εν 
Βουλγαρία εύρέθη επί τοϋ προσώπου τοϋ νεκροΰ χρυσή προσωπίς ούχΐ 
διάφορος τής Μυκηναϊκής7).

§ 4. Αΐ αρχαιότατοι περί Θρακών γραπταί ειδήσεις άπαντώσι παρά 
Όμήρφ καί τώ Ξενοφάνει 8). Ό  "Ομηρος ιδία μέν Θράκας ονομάζει

‘ ) "Ιδε καί Χ· Ταούντα, Ή  προϊστορική Θρρ.κη· Θρακική έπετηρίς, έτ. 1897, Ά θ ή - 
ναι, σελ. 283 καί έξης.

·) "Ιδε Popow : Id o les  en raarbre  p re h is to r iq u e s  trou v es  en B u lgarie . B u l
letin de l ’ in stitu t arch . B u lga re , τόμ. H I, έτ. 1925. S op h ia , πελ. 108 καί εξής..

:t) G. Kazarow: B u lgaria  v if c lrevnosteta  ( = ή  B .υλγαρία έν τή άρχαιότητι), 
S op iiia , έτ. 1926, σελ.. 14-

Αυτόθι, σελ. 14 καί X  Ταούντα, ένθα ανωτέρω  σελ. 233.
5) Μ. S ch m id t , Z e itsch rift fu r  E th n o log ie , έτ. 1912, σελ. 24.3.
(i) F ilo w , Bulletin de la societe  a rch .. B u lgare, τόμ . I l l ,  σελ. 206 καί 217. 

Sophia .
7) νΙδε καί G ■ Kazctrotv, E lin ism a v if  stara T h rak ia  i M akedonia ( = ό  'Ε λ 

ληνισμός έν τή ά ρ χ α φ  Θράκη καί τή Μακεδολάα), σελ. 13. S op h ia .
"3 Κλή/ιεντος, Στρωματεΐς V II, 4 .
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«δσους ‘ Ελλήσποντος άγάρρους εντός έέργει» 4), εκτείνει δ ’ αυτούς ίκανώς 
*πρός δυσμάς. "Αλλους τής Θράκης λαούς γινώσκει τούς Κίκονας, τούς 
Παίονας, τούς Πελασγούς καί τούς Μυσούς προς βορράν2), ούς πάντάς 
καλεΐ Χπποπόλονς κατ’ εξοχήν3). Ουδαμώς δέ αδαής τυγχάνει καί των 
άρχαιοτέρων Θρακών, των εΐς τούς "Ελληνας εϊσηγητών τής των Μουσών 
λατρείας καί τής ποιήσεως, ως ύποδηλούται εκ τών περί Θαμΰριδος ύπ’ 
αυτού λεγομέντον 4). Έκ δέ τών περί τού Ιερέως τού ’Απόλλωνος Μάρω- 
νος δ) καί τών περί τού βασιλέως τών Ή δωνών Λυκούργου c) είρημένων 
φαίνεται δτι ό ποιητής έγίνωσκε καί τά άφορώντα εις τήν λατρείαν τού 
Απόλλωνος παρά τοΐς Θραξί καί τήν ταύτης σκληράν άντίστασιν εις τήν 
εισαγωγήν τής τού Διονύσου, ήτις ούτε εύχερώς είσήχθη ούτε ήδυνήθη 
όλοσχερώς νά έπικρατήση εκείνης 7).

Βραδύτερον δμως, δτε διά τής εμπορίας καί τής επικοινωνίας τών 
επί τού Πόντου πολυαρίθμων ελληνικών αποικιών (από τού 650 π. X.) 
καί ιδίως διά τής επί τούς Σκύθας εκστρατείας τού βασιλέως τών Περ- 
σών Δαρείου (515 π. X.) έγνώσθησαν καλώς αί προς βορράν τού "Ιατρού 
χώραι, ών οι λαοί κατά τε τά ήθη και τήν γλώσσαν ούσιωδώς δεν διέ- 
φερον τών πρότερον γνωσθέντων τοις Έλλησι Θρακών διά τών επί 
Θράκης αποικιών (700 π. X.), έξελήφθησαν ώς Θράκες καί άλλα συγγενή 
αυτών έθνη. Έ κ τούτου ό 'Ηρόδοτος θεωρεί τό Θρακικόν έθνος ώς τό 
μέγιστον τού κόσμου μετά τό τών ’Ινδών, άλλ’ ασθενές έ'νεκα τής διαιρέ- 
σεως αυτού είς πολλάς φυλάς καί τής καθ’ έκάστας διοικήσεως «Θρηίκων 
δέ έθνος μέγιστόν έστι μετά γε Ινδούς πάντων ανθρώπων. ΕΙ δέ ύπ’ 
ενός άρχοιτο ή φρονέοι κατά τωύτό, άμαχον τ’ άν ειη καί πολλώ κράτι- 
στον πάντων έθνέων κατά γνώμην τήν έμήν» 8). ’Αλλά καί δ πολλώ με
ταγενέστερος τού Ηροδότου Παυσανίας λέγει δτι οι Θράκες ή σαν πολυά
ριθμοι ύπολειπόμενοι μόνον τών Κελτών : «Θρακών δέ τών πάντων ούδέ- 
νες πλείους εισί τών ανθρώπων δτι μή Κελτοί» °).

§ 5. Έ κ  τών υπό τού Ηροδότου δμως, τού Θουκυδίδου, τού Ξενο-

') Όμηρον, Ίλ  Β, 845.
ι Όδυσ. I -17. Ίλιάδ Β, 846 καί 818 καί 810. Ν. 4. Στράβωνος, VII, 3,2.

Ίλιάδ. (Κ, 436. Ν. 4 καί αλλαχού, 
θ Ίλιάδ. Β, 594. Πρβλ.. καί G iseke, αυτόθι, σελ. 29.
") Ό δυο.-Ι, 197 καί ,έξηε.
,;) Ίλιάδ. Ζ. 130 καί έξης 
') ’Ίδε GiseJce, αυτόθι σελ. 27. 
ν) Ηροδότου, ίστορ. V, 3.
9 Παναανίου, Περιηγ. τής 'Ελλάδος, I, 9, 5.



Κ. Μ. Ά ατοστολίδον, Π ερ ί τω ν αρχαίων Θρακών 77

φώντος και των μεταγενεστέρων αυτών ιστορικών καί γεωγράφων άνα-̂  
φερομένων ειδήσεων περί των βαρβάρων ηθών καί εθίμων τών συγχρό
νων αυτοΐς Θρακών καί τής άγριότητος ένίων φυλών αυτών γεννάται 
μέγα χάσμα μεταξύ τών ιστορικών Θρακών καί τών προϊστορικών καί 
τών μυθολογουμένων· διότι εκείνοι μέν απεικονίζονται ως βάρβαροι καί 
απολίτιστοι, περιπλανώμενοι κατά τον Μαρκελλΐνον ι) μέχρι τής υπό τούς 
Ρωμαίους υποταγής αυτών «sine culfcu vel legibus» μεθ’ δλην την 
τού ελληνισμού έπ’ αυτούς επίδρασιν, ούτοι δέ ού μόνον εν σιενωτάτη 
συγγένεια καί επικοινωνία διετέλουν προς τούς λαούς τής κυρίας Ελλά
δος διά τών προς νότον μεταναστεύσεων 2), άλλ’ ώς φιλόμουσοι ήσαν καί 
οί πρώτοι, ούτως είπεΐν, έκπολιτισταί αυτών, ως μαρτυρεί καί ό Στράβων 3): 
« ’ Από τού μέλους καί τού ρυθμού καί.τών οργάνων καί ή μουσική πάσα 
Θρακία καί Άσιάτις νενόμισται· δήλον δέ έκ τε τών τόποιν, έν οίς αί 
Μούσαι τετίμηντατ Πιερία γάρ καί "Ολυμπος καί Πίμπλα καί Λείβηθρον 
τό παλαιόν ήν Θράκια χωρία καί ορη· τόν τε Έλικώνα καθιέρωσαν ταΐς 
Μούσαις Θράκες, οί την Βοιωτίαν έποικίσαντες, οΐπερ καί τό τών Λει- 
βηθριάδων Νυμφών άντρον καθιέρωσαν. Οι τε έπιμεληθέντες τής αρχαίας 
μουσικής Θράκες λέγονται, Όρφεύς τε καί Μουσαίος καί Θάμυρις, καί 
τω Εύμόλπω δέ τούνομα ένθένδε καί οί τφ Διονύσω την ’Ασίαν δλην 
καθιερώσαντες μέχρι τής ’ Ινδικής έκεΐθεν καί την πολλήν μουσικήν μετα- 
φέρουσιν».

Επειδή δέ άφ ’ ετέρου εκ τών αυτών ιστορικών τών αρχαίων συγγρα
φέων μαρτυριών ούδεμία ειδική διαφορά προκύπτει μεταξύ τών ιστορι
κών Θρακών καί τών ομόρων αυτοΐς λαών, τ. έ. προς δυσμάς μέν τών 
’Ιλλυριών, τών Παιόνων καί τών Τριβαλλών, προς βορράν δέ τών Μοι- 
σών, τών Γετών καί τών Δακών καί προς άνατολάς τών έν τή μικρά 
’Ασία εθνών καί ιδία τών Φρυγών, τινές τών νεωτέρων ιστορικών καί 
γλωσσολόγων φρονούσιν δτι οί τών ιστορικών χρόνων Θράκες ούδέν 
κοινόν έχουσι μετά τών προϊστορικών, τών συγγενών τών Πρωτοελλή- 
νων 4). Διότι οί ιστορικοί Θράκες κατήλθον από βορρά πολλώ βραδύτε- 
ρον τών προϊστορικών καί καταλαβόντες δλην τήν από τού Στρυμόνος 
μέχρι τού "Ιστρου χώραν έξετόπισαν τούς προτέρους κατοίκους, οί δ’ "Ελ
ληνες άφορώντες εις τούς παναρχαίους Θράκας ωνόμασαν διά τού αυτού

!) Marcellini. X XV II, 4.
2) "Ιδε  : G e r h a r d , αυτόθι, σελ 38.
9) Σ τ ρ ά β ω ν ο ς ,  X , 3, 17.
4) Π ρβλ. Ο. A b e l. M aced on ia , σελ. 27. G isek e , αυτόθι σελ. 2ό. D e im lin g , 

L e lcg er . ετ. 18G2. σελ. (50. Ο. M u lle r , O rch o m e n o s  σελ. 381 καί εξής.
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ονόματος πάντας τους βαρβάρους τούτους λαούς, οΐτινες είχον ποικίλα 
τοπικά καί φυλετικά ονόματα καί ών άγνοοΰμεν τό κατ’ αυτούς εθνικόν 
όνομα.

§ 6. Ό  Gerhard αντιτασσόμενος εις ταΰτην την γνώμην υπολαμ
βάνει την ουσιώδη των προϊστορικών προς τους ιστορικούς Θρακας άντί- 
θεσιν ώς διάφορον τής αυτής φυλής τάσιν κατά διαφόρους χρόνους. 
Παραδεχόμενος δε ώς παναρχαίους τής Ελλάδος κατοίκους τούς Πελασ
γούς πειράται διά μακρών ν' απόδειξη την συγγένειαν αυτών προς τούς 
Θρακας *) διά τής άντιπαραθέσεως Πελασγικών καί Θρακικών ονομάτων 
καί διά τής προσαγωγής καί άλλων τεκμηρίων, εξ ου συμπεραίνει τελικώς 
δα  δύσκολος καθίσταται ή εξεύρεσις ορίων μεταξύ Θρφκών καί Πελασ
γών 2). Τής αυτής ώσαΰτα>ς γνώμης είναι δ τε Hock 3) καί 6 Welcker4). 
Ό  δέ Helbig, δπως ερμηνεύση την άντίθεσιν, υποθέτει δξυνούστατα δτι 
ό παλαιός τών Θρακών πολιτισμός ώφείλετο εις την επίδρασιν λαών 
πεπολιτισμένων, προς ούς έπεκοινώνουν οι προϊστορικοί Θράκες, οιοι 
ή σαν ot λαοί τής μικράς 'Ασίας καί οΐ Φοίνικες, οΐτινες έκέκτηντο αποι
κίας εν ταΐς άκταΐς τής Θράκης καί επί τών ομόρων νήσων (Θάσου 5). 
Μετά δέ τον άποικισμόν τών Ελλήνων εις τάς Θρακίας άκτάς καί'τον 
έκτοπισμόν τών Φοινίκων άποκοπείσης τής επικοινωνίας τών Θρακών 
προς τά "Ασιατικά έθνη ούτοι άποχωρήσαντες εις τό εσωτερικόν τής χώ
ρας έπανέπεσον εις την βαρβαρικήν κατάστασιν.

Ό  Giselce t;) διακρίνουν τάς έν Θράκη φυλάς" εις κυρίως Θρακικάς 
καί εις Παιωνικάς καταλέγει εις τάς πρώτας τούς Δίους, τους Βησσούς, 
τούς Σάτρας, τούς Σαπαίους, τούς Μαίδους, τούς Βισάλτας, τούς Τράλ- 
λεις καί τούς Βιθυνούς, ούς μόνους θεωρεί συγγενείς τών Έλληνοπελασ- 
γών 7), δηλαδή τών Πρωτοελλήνων, καί άποτελοϋντας τούς Θρακας τού 
Αιακόν γένους 8). Ούτοι πάντες κατ’ αυτόν παρέμειναν στάσιμοι, έν τώ 
άρχικώ των πολιτισμώ δι’ άγνώστους ήμίν αιτίας καθ’ δν χρόνον οί έν 
τή Έλλάδι συγγενείς τοον προήγοντο άλματωδώς. Ό  Lejan ούδαμώς

') G erh a rd , αυτόθι, σελ 460 καί εξής 
-) Αυτόθι, σελ. 4C6.
:ι) H o ck ,  K reta  I, σελ. 112 καί εξής.
') W elelcer, G otterlehre. σελ. 425 καί εξής.
Λ> H e lb ig ,  d ie  H o m e r is ch e  E p os . σελ. 7 καί εξής. 'Ο  Μυκηναϊκός, Κυκλαδικός 

καί Κρητικός πολιτισμός ήσαν άγνωστοι αύτώ  άτε μήπω άποκαλυφθέντες διά τών 
ανασκαφώ ν .

') Giselce, αυτόθι, σελ. 16 καί εξής. · ·■■
’) Αυτόθι, σελ. 25 καί 86.
‘ ) Θονκυδΐδον, II, !)7 καί V II, 27.
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άμφιβάλλων περί της συγγένειας τών Θρακών και τών ΙΙροντοελλήνων 
λέγει ή : «ό αρχέτυπος τών ελληνικών φυλών Πελασγικός κορμός φαίνεται 
δτι άντιπροσωπεύθη έν μέν τώ μάλιστα πεπολιτισμένφ στοιχείο) του υπό 
τών Ελλήνων, έν δέ τώ μάλιστα βαρβάρφ υπό - τών Θρακών». Ό  δε 
ιστορικός Gutschmid 2) αποδίδει την κατάπτωσιν τοΰτου τοΰ μεγάλου 
έθνους κατά τούς ιστορικούς χρόνους και τήν συν τώ χρόνω προϊόντι 
άποθηρίωσιν αύτοΰ εις πολιτικός άνωμαλίας, άναζητών δέ τήν αιτίαν 
τοΰτου εις τήν τών Σκυθών από βορρά πίεσιν καί επιμειξίαν ευρίσκει 
αναλογίαν τινά έν τη ιστορία τών Ιρλανδών, οΐτινες άλλοτε εκέκτηντο 
πολλώ άνώτερον τοΰ νΰν πολιτισμόν.

Έ ν άντιθέσει προς τά πραεκτεθέντα ό Tomaschek 8) τούς μυθικούς 
καί "Ομηρικούς Θράκας διακρίνει όλοος τών ιστορικών. Ούτος παραδεχό
μενος κατ’ αρχήν οτι οί έν τώ έσωτερικώ τής χώρας ' Θράκες οΰδαμώς 
μετεβλήθησαν μέχρι' τοΰ έξελληνισμοΰ των, τ. έ. παρέμεινάν απολίτιστοι 
καί βάρβαροι, ώσπερ ct πρωτογενείς Ίνδοευρωπαϊο ι, έν φ χρόνω οι έν 
τοϊς παραλίοις ομόφυλοί των ένεκα τής επικοινωνίας προς τά προηγμένα 
ήδη τής μικράς ’Ασίας έθνη έξήρθησαν υψηλότερον άπό· τε πνευματικής 
καί υλικής άπόψεως, φρονεί οτι οί παράλιοι Θράκες ή σαν αί πρώται από 
βορρά κατελθοΰσαι Μυσοφρυγικαί φυλαί, οί δέ τοΰ εσωτερικού κατήλθον 
βραδύτερου εκ τών προς δυσμάς τών Καρπαθίων όρέων χωρών, όπου 
ήσχολοΰντο περί τήν κτηνοτροφίαν. Ούτοι οί βραδύτερων κατελθόντες 
κατ’ άρχάς μέν υπέταξαν τούς προς βορράν τοΰ Αίμου οΤκοΰντας Μυσούς, 
είτα δέ ύπερβάντες τό ο'ρος κατέκτησαν καί τήν Θράκην, ής τούς συγγε
νείς αύτοίς λαούς από τε καταγωγής καί γλώσσης πού μέν άφωμοίωσαν, 
πού δέ έξετόπισαν προς τάς άκτάς τοΰ Αιγαίου- έκ δέ τών έκτο π ισθέντιο ι
οί μέν κατήλθον εις τήν Μακεδονίαν καί τήν Θεσσαλίαν καί νοτ κότερον 
εις τήν Ελλάδα, οί δέ διεπερατώθησαν εις τήν μικράν ’Ασίαν 4). Λείψανα 
δέ τούτων τών πρώτων Θρακών έν Έλλάδι παρέμειναν έν Άθήναις μέν 
οί Ενμολττίδαι, ών οί απόγονοι ή σαν ιερείς τής Δήμητρας, τήν λατρείαν 
ής ώς καί τήν τοΰ Διονύσου είσήγαγον οί Θράκες εις τήν ’Αττικήν, έν 
Δελφούς δέ οί Θρακίδαι. Τά δέ υπό τών Ελλήνων μυθολογούμενα περί 
τών άοιδών Όρφέως, Φιλάμμονος, Θαμύριδος, Μουσαίου καί περί τής 
λατρείας τής Δήμητρας καί τοΰ Διονύσου δηλοΰσιν ακριβώς δτι. οί πρώτοι 
Θράκες πρωίμως ήρθησαν εις βαθμίδα πολιτισμού ώς θεράπεύοντες τάς

Ί L e ja n ;  Ethnographic de la Turquie d ’Europe. Gotha, έτ. 1861, σελ. 5.
2) G u tsch m id , K leine S ch rifte n  IV , σε?».. 85.
η  T om asch ek , d ie  alten T h ra k er , I, σελ. 118, W ien , έτ. 1898-94
*) Αυτόθι, σε/.· I l l—113.
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Μούσας καί, γινώσκοντες την καλλιέργειαν του σίτου. και τής αμπέλου. Ή  
διάκρισις δέ των απογόνων των παλαιοτέρων Θρακών, δηλαδή των κατα- 
κτηθέντων, από των νεωτέρων Θρακών,· δηλαδή των κατακτητών, υπήρχε 
καί κατά τούς υστέρους χρόνους έν τή μεταξύ του Αίμου καί τής'Ροδό
πης χώρα- διότι οί μέν κατακτηταί έξηκολαύθουν ασχολούμενοι περί την 
κτηνοτροφίαν, την Θήραν καί τον πόλεμον, οι δέ κατακτηθέντες, δηλαδή 
οι Μυσοί καί όι Θρακοφρύγες, περί την γεωργίαν, τήν μεταλλουργίαν, 
τάς τέχνας καί τήν εμπορίαν, ίστάμενοι ούτως ύψηλότερον εκείνων εν τώ 
πολιτισμψ ή. , ' ■

Προς ταύτα διαφωνεί ό Kretschmer, νομίζει όμως ότι οί βόρειοι 
Θράκες ανέκαθεν διέφε^ον των .παραλίων καί των νοτίων ομοφύλων των, 
διότι ούτοιζώντες υπό τήν έπίδρασιν τού Κυκλαδικού πολιτισμού άνήλθον 
εις ύψηλοτέρας πολιτισμού βαθμίδας, εκείνοι δέ άπομεμονωμένοι παρέμει- 
ναν πάντη βάρβαροι 2). Καί όντως φυλαίτινες εν τω έσωτερικω τής χώρας 
καί κατά τούς υστέρους χρόνους ΐσταντο τοσούτον ταπεινώς από πνευματι
κής άπόψεως, ώστε δέν ήδύναντο ν’ άριθμήσωσι κατά τήν μαρτυρίαν τού 
Άριστοτέλους πλέον των τεσσάρων : «Μόνον δ’ άριθμοΰσι των Θρακών γέ
νος τι εις τέτταρα διά τό ώσπερ τά παιδία μή·δύνασθαι μνημονεύειν επί 
πολύ, μηδέ χρήσιν μηδενός είναι πολλού αύτοΐς 3)». Ή  δέ άλογιστία καί 
ή κτηνώδης άγνοια των Κεβρηνίων καί Σκαιβοών Θρακών μαρτυρεΐται 
υπό τού Πολυαίνου βεβαιούντος ότι ούτοι έπίστευσαν ότι ό ίερεύς αυτών 
ητο δυνατόν ν3 άνέλθη διά ξύλινης κλίμακος εις τον ουρανόν, όπως καταγ- 
γείλη αυτούς επί απείθεια εις τήν θεάν "Ηραν 4).

§ 7. Τό ότι οί τών ιστορικών χρόνων Θράκες διέφερον τον πολιτι
σμόν καί τά ήθη τών συγχρόνων των Ελλήνων, οϊτινες διά τών τεχνών 
καί τών επιστημών προαγόμενοι άλματωδώς διέπλασαν τον μοναδικόν 
εκείνον έν τώ κόσμω πολιτισμόν έν φ χρόνω εκείνοι διέμενον στάσιμοι, ή 
προώδευον λίαν βραδέως, δέν δύναται βεβαίως νά λογισθή ώς ασφαλές 
τεκμήριον τού ότι ήσαν άλλης φυλής καί οΰχί συγγενείς τών Πρωτοελλή-

α) Αυτόθι, σελ. 112.
ή  K r ets ch m er , E in le itu n g  κτλ. σελ. 172.
8) ° Αριστοτέλους, προβλήμ. X V , 8.
4) Πολυαίνου, V II , 22. «Π α ρά  τοΐς Κ εβρηνίοις καί Σκαιβόαις νόμος τής "Η ρας 

τούς ΙερεΤς ηγεμόνας έχειν. Ή ν  αύτοΐς ίερεύς καί ήγεμών Κόσιγγας. Οί Θράκες ουκ 
έπειθάρχουν· Ό  Κόσιγγας κλίμακας πολλάς καί μεγάλας ξυλίνας ήγειρε συνθεις άλ,λας 
έπ1 άλλαις καί λόγος ήν α>ς εις τον ουρανόν άναβήσεται κατερών πρός τήν "Η ραν τών 
Θρακών* ώς άτειθούντων. Οί δέ οΤα δή Θράκες ανόητοι .καί άλογοι δείσαντες τήν εΐς 
ουρανόν τοϋ ήγεμόνος άνάβασιν ίκέτευσαν καί ώμοσαν ή μην ύπακούσεσθαι πΰσιν 
αύτοϋ τοΐς προστάγμασιν».
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νων. Τ(>. Θρακικά η Η η καί έθιμα ή σαν άναμφισβητήτως βάρβαρα- άλλ’ είναι 
γνωστόν σήμερον ή ευκόλως δύναται ν’  άποδειχθή ότι π ά ν τ α  ή τα πλεϊ- 
στα τούτων, οίον ή σφαγή τής ευνοούμενης συζΰγου επί του τάφου του 
άποθανόντος άνδρός, ή περί τάς παρθένους ελευθερία, ή υπό του γαμβρού 
εξαγορά τής νύμφης παρά των γονέων της, 6 προς κόσμον στιγματισμός 
τοϋ σώματος των άνδρών καί τών γυναικών, αί επί των τάφων θυσίαι 
σφαγίων καί τών αγαπητών τώ νεκρω ίππων, αί μετά του νεκρού συγκα- 
τορύξεις οπλών, σκευών καί άλλων οικιακής χρήσεως αντικειμένων, αί εύω- 
γ ιαι καί οΐ αγώνες κατά τάς ταφάς καί άλλα, ήσάν ποτέ καί 'Ελληνικά, 
έπεκράτουν δέ ταυτα έν τή Έλλάδι καί δτε ακόμη ό βίος κατά τά άλλο. 
απείχε πολύ τής πρωτογενούς βαρβαρότητος '). Τούτο δέ είναι πολύ φυ
σικόν διότι έν τώ ανθρώπω ούδέν υπάρχει δυσεξαλειπτότερον τών προλή
ψεων, τών δεισιδαιμονιών καί τών πατροπαραδότων εθίμων. Ή  θρησκεία 
καί αυτή ή μητρική γλώσσα μεταβάλλονται ή δλως αποβάλλονται, τά έθιμα 
δ μ.ως διατηρούνται καί όταν ακόμη αί ίδέαι, έξ ών έγεννήθησαν, προ πολ- 
λού μετηλλάγησαν 2).

’Αλλά καί πολλά συνηγορούσι περί τής ταυτότητας τών παναρχαίων 
καί τών ιστορικών Θρακών καί περί τής μετά τών Ελλήνων συγγένειας 
αυτών. Ούτως ή μέχρι τής Ρωμαϊκής τής Θράκης κατακτήσεως συνεχής 
ύπαρξις τών Αίων Θρακών, τών υπό τού Τακίτου 3) καλούμενων D iobesi 
( =  δϊ.οι Βησσοί), ή έν έπιγραφαΐς καί παρά τοΐς συγγραψέύσι διατήρησις 
τών αυτών εθνικών ονομάτων, δπερ σημαίνει την άδιάλειπτον τών αρ
χαίων φυλών συνέχειαν, καί ή έν τοΐς ίστορικοϊς χρόνοις διατήρησις τού 
προϊστορικού βασιλικού ονόματος Τήρης ύποδεικνύουσι ταυτότητα τών 
παναρχαίων καί ιστορικών Θρακών.

Ά φ ’ ετέρου δέ ή αυτή τών Ελλήνων καί τών Θρακών θρησκεία καί 
λατρεία καί οί αυτοί σχεδόν θεοί, ως φαίνεται έκ τών άνευρεθέντων καί 
άνευρισκομένων όσημέραι έν τή Θράκη αναγλύφων καί αγαλμάτων θεών 
καί έκ τών επί τών θρακικών νομισμάτων άπεικονιζομένων θεών ή υπό 
τού βασιλέως τών Βισαλτών τύφλωσις τών έξ υιών του, διότι, ήκολούθησαν

Μ "Ιδε καί Α'. Ταοΰντα, αυτόθι.
) Π αράδειγμα τοΰτου μνημονευτέον ό στιγματισμός, τ έ. ή συνήθεια τών π ρω το 

γενών άνθριόπων τοϋ νά κοσμώσι τά γυμνά των σώ μ ατα  διά ποικιλμάτων ένστιζομέ- 
νων διά πεπυρακτωμένης βελόνης επί τής έπιδερμίδος, όστις δέν έεέλιπεν ακόμη εντελώς 
ούτε ά φ 5 ημών ούτε από λαών μάλλον πεπολιτισμένων, οιον τών Ά γ γ λ ω ν , τών Γ ερ μ α 
νών, τών Γάλλιον καί άλλων. Τ ά  βά ρβαρα  λοιπόν έθιμα δέν άποδεικνύόυσιν αείποτε 
παντελή έλλειψιν πολιτισμού, τουναντίον δέ συνυπάρχουσι πολλάκις μετά μεγάλης 
προόδου έν ταΐς τέχναις καί έν τή γενική κοινωνική αναπτύξει καί προόδου 

') T a oiti annul. 3S, 39.
ΘΡΑΚΙΚΑ A'
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έκ περιέργειας τύν Ξέρ'ξην εις την κατά τής Ελλάδος ως χοίρος συγγενι
κής εκστρατείαν ')' ή άνάμνησις τής μετά των Ελλήνων συγγένειας η υπό 
τοΰ βασιλεως Σεΰθου προς τον Εενοφ,ώνΐα γενομέν η : οΰδενί άν άπι-
στήσειεν ’Αθηναίων και γάρ υτι συγγενείς εΐεν εϊδέναι και φίλους εΰνους 
εφη νομίζειν» -) και «σύνθημα είπόν (οί περί τον Σεΰθην) ’Λθηναίαν 
κατά την συγγένειαν 8)' αί. έπιγαμίαι των Θρακών βασιλέων μεθ’ Έλληνί- 
δων και επισήμων Ελλήνων καί δή ’Αθηναίων μετά Θρασσών, οίον τοΰ 
Σιτάλκου μετά τής αδελφής τοΰ Άθδηρίτου Νυμφοδοόρου4), προξένου των 
’Αθηναίων, τον διαδόχου αΰτοΰ Σεΰθοΰ μετά τής αδελφής τοΰ βασιλεως 
Περδ ίκκα, Ήρακλείδου, Στρατονίκης5), τοΰ υπό τοΰ Φιλίππου ήττηθέντος 
και έκθρονισθέντος Κερσοθλέπτου. μεθ’ Έλληνιδος, ής οι παίδες έφεοον 
πάντες καθαρώς Ελληνικά ονόματα καί κατά τι να επιγραφήν των Δελφών 
άνευρεθεΤσαν έτυγχανον ξενίας καί τιμητικής θέσεως έν τώ θεάτρω ιος 'Έλ
ληνες, τοΰ Σαδάλα μετά τής Έλληνιδος ΓΙολεμοκρατείας (1) τοΰ Ροιμιτάλκου 
μετά τής Έλληνιδος Πυθοδωοΐδος 7), προς δε τοΰ ’Αθηναίου. Μιλτιάδου, 
ήγεμόνος τής Θρακικής χερσονήσου, μετά τής Ήγησιπυλη'ς, θτίγατρός τοΰ 
βασιλεως των Θρακών Όλόρου δ), τοΰ Νεοκλέους, πατρός τοΰ μεγάλου Θε
μιστοκλέους, μετά τής Θράσσης Άβροτόνου !'), τοΰ ίστορικοΰ Θουκυδίδου 
μετά ζάπλουτου Θράσσης έκ τής Σκαπτής ΰλης 10), τοΰ ’Αθηναίου στρατη
γοί» Ίφικράτους μετά τής θυγατρός τοΰ βασιλέως' Κότσος 1Γ), τοΰ Ώρεί- 
του ζεναγοΰ, ’Αθηναίου δέ πολίτου Χαριδήμου μετά τής αδελφής τοΰ 
βασιλέως Κερσοόλέπτου καί οί στενοί συγγενικοί δεσμοί άλλων ’Αθηναίων 
μετά των Θρακών ηγεμόνων Βηρισάδου καί. Άμαδόκου ’ -) ΰποδ'εικνΰουσι 
την συγγένειαν τών 'Ελλήνων καί τώ\' Θρακών, διασωζομένην ίσως συγ
κεχυμένος έν τη συνειδήσει καί ταίς παραδόσεσι τών μεταγενεστέρων Θρα-

’ ) Ηροδότου, V III. 116 καί Αίλιανοΰ. Ποικίλης ιστορίας, V , Π .
-) Ξενοφώντος, Κ. “Αν. V II , 2, 31. 
s) Αυτόθι, VII, 39.
4) θουκυδίδου, II, 29.
') Αυτόθι, V II, 3, 39.
Κ)' D u m o n t - H o m o  lie. Melanges d’archeologie et d’epigraphie, Paris, έτ. 

1 8 9 2 'κατ’ επιγραφήν εύρεθεϊσαν έν ϋιζύτ], σελ. 30 : * Θασιλευς Κ ότυς' βασιλέα Σαδά - 
k v  καί βασίλισσαν ΙΙολεμοκράτειαν. τούς εαυτού γονείς θεοϊς πατρώοις »

: ) Αυτόθι, κατ’ -έπιγραφήν εύρεθεϊσαν έν Σ η λυ βρίφ  οελ. 377, άρ· 62'-': « ..υ π έρ  
τής Ροιμιτάλκου καί Π υ θοδω ρίδός σ ω τη ρία ς...»  

s) ’Η ροδότου, VI, 39.
') Πλουτάρχου, fiioc Θεμιστοκλέους, I.
10) ΜαρκελλΙνου, βίος Θουκυδίδου, 19.
η ) *Αθηναίου. Δειπνοσοφιστων IV , σελ. 131.
Ά  "Ιδε F o u c a r d , L es A theniens d a n s  la C hersoneSe o f  Thrace', σελ. 9.
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κών, οίτινες περιέπεσον σύν τώ χρόνω εις βαρβαρότητα ενεκα χαλεπών πε
ριστάσεων.

§ Αύται δε αΐ χαλεπαί περιστάσεις η σαν ου μόνον πολιτικιά επί 
αιώνας άνωμαλίαι καί ταραχαί, ας άγνοοΰμεν, και πιέσεις από βορρά τών 
βαρβάρων ϋκυθών, ώς έκρινε καί ό ιστορικός Gutschmid, άλλα καί. συμ
μείξεις τώιν Θρακών μετά μετακιν-ηθέντων βαρβάρων λαών, καίπερ συγ
γενών, αΐτινες καί κατά τους ιστορικούς χρόνους έξηκολουθησαν, ότε πλέον 
ό Ελληνισμός εξη πλούτο άνά'τήν χώραν αυτών. Έκ τούτων τών λαών 
γνωστοί τυγχάνουσιν ήμιν οί Μνσοί καί οί Τεΰκροι, οί διαΟάντες εϊ.ς τί|ν 
Ευρώπην -κατά Βόσπορον τους τε Θρήικας κατεστρέψαντο πάντας»Ι)· οί 
Σκύθαι, οϊτινες μνημονεύονται ώς έπιδραμόντες την Θράκην μέχρι της 
χερρονήσου, έκδιωχθέντες δ ’ έκεΐθεν μετά χρόνον υπό τών Δολόγκων, 
ουδαμώς όμως απίθανου ιόντος ότι παρέμειναν έν τώ έσωτερικώ της χώ
ρας: «Σκΰθαι γάρ οΐ νομάδες ερεθισθέντες υπό βασιλέως Δαρείου συνε- 
στράφησαν καί ηλασαν μέχρι τής χερρονήσου ταυτης» 2)· οί Τριΰαλλοί, οΰς 
επ ί’Αλεξάνδρου τοΰ μεγάλου ευρίσκομεν μεταξύ τοΰ Αϊμ.ου καί του ’Ιστρου 
οίκοΰντας 3)' οί Γέται: τπαρά μεν ούν τοίς "Ελλησιν οί Γέται γνωρίζονται 
ιι άλλον δια τύ συνεχείς τάς μεταστάσεις έφ’ έκάτερα τοΰ "Ιστρου ποιεΐ- 
σθαι καί τοϊς Θραξί καί τοϊς Μοισοις άναμεμείχθαι» 4)’ ό τούτων δέ εις 
την Θράκην εποικισμός εξηκολουθει καί βραδυτερον υπό τών Ρωμαίων 
γινόμενος; έτι γάρ έψ’ ημών Αϊλιος Κάτος μετώκισεν έκ της περαίας 
τοΰ ’ Ιστρου πέντε μυριάδας σωμάτων παρά τών Ρετών, όμογλώττου τοϊς 
Θρηξίν έθνους, εις την Θράκην καί νυν οΐκοΰσιν αυτόθι Μυσοί καλού
μενοι, ήτοι καί τών προτέρων οΰτω καλουμένων, έν δέ τη ’Ασία Μυσών 
μετονομασθέντιον η . . .  τών έν τη Θράκη Μυσών καλουμένων πρότερον ·’*).

'Ωσαιίτως οί έπιδραμόντες την Θράκην Κέλται άνεμείχθησαν τοϊς 
Θραξί: τους τε Κελτούς τούς άναμε στιγμένους τοϊς Θραξί6)’ καί τινά
τουτοις (τοϊς Θρακίοις έθνεσι τοϊς οΐκοΰσιν έν τη έντός τοΰ ’ Ιστρου χιόρα 
ποός άνατολάς μέχρι τοΰ Ελλησπόντου καί της ΓΙροποντίδος) άναμέμεικται 
Σχνθιχά \\ Κελτικά» '). Αλλά καί οΐ Αίηαριάται, Ιλλυρικόν έθνος, έπήρ- 
ξαι- καί τών άλλιον Θρακών τε καί ’ Ιλλυριών 8), καί οί Σκορδίσκοι επί

')  ' Η ο ο δ ο τ ο ν ,  V II, 2ο.
Αυτόθι, V II, 40.

η  Ά ρ ρ ι α ν ο ν ,  Ά λ .  Ά ν -  1, 2.
4) Σ ι ρ ά β ω ν ο ς .  VII, ·>, 13.
·Γ’) Αυτόθι, V II , 3, 11).
'ή Αυτόθι, V II, 3; 11.
;) Αυτόθι V II, ό, 1.
Μ) Αυτόθι, V II , δ, 11.
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τουοΰτον ηύξήθησαν, ώστε και μέχ ρι... Θρακίων ορών προήλθον; ') καί 
«Σκν&αι και Σαρμάται' και γάρ νυν άναμέμεικται το.ντα τα έθνη τοΐς 
Θραξί και τά Βαοταρνικά, μάλλον μ.έν τοΐς έκτος τον "Ιατρόν, αλλά και 
χοϊς ΚΛ'τός* τούτοις δέ και τά Κελτικά, αι τε Βύϊοι και Σκορδίοκοι και Ταν- 
οίοκυι» 2) καί: <τών μεν έκ της κεραίας Σκυθών καί Βασταρνών καί Σαυ- 
ροματών έπικρατοΰντων πολλάκις, ώστε καί έπιΟαίνειν. . .  καί καταμένειν 
τινάς αυτών... εν τη Θράκη 3). Έκ τών προειρημένων λοιπόν μαρτυ
ριών καταφαίνεται ή τών Θρακών μεγάλη καί συνεχής επί αιώνας επιμει
ξία μετ’ άλλων βαρβάρων εθνών καί. δη μετά τών Σκυθών ανέκαθεν, δπερ 
βέβαιοί και 6 ’Απολλώνιος ο Ρόδιος λέγων «Θρήιςιν μειγάδες. Σκύθαο 4), 
καί ή έκ τούτων στασιαστής αυτών έν τώ πολιτισμό) καί ή εις βαρβαρό
τητα συν τώ χρόνο) μετάπτωσις. Εντεύθεν όμως δέν έπεται, ώς υπό τινα>ν 
νομίζεται, ότι οί Θράκες άπέβαλον καί τον αρχέτυπόν των χαρακτήρα 
μεταΟληθέντες εις Σκνθικόν έθνος· πάντως καί μεθ’ όλην αυτών τήν επι
μειξίαν δέν άπεξενώθησαν, άλλα παρέμεινάν άνήκοντές εις τους Θρακο- 
φρυγικούς λαούς, οϊτινες κατά τον Gerhart μετά τών συγγενών Πελασγό- 
ελλιμακών καί Καρολελεγικών άπετέλεσαν έν μέρει κατά τούς άρχαιοτάτους 
χρόνους τούς τών Ελλήνων προπάτορας, δηλαδή τούς Πριυτοέλληνας 5).

§ θ. Διά δέ τών επί τών Θρακικών παραλίων Ελληνικών αποικιών, 
μεθ’ ών οι Θράκες διετέλουν είς αδιάλειπτου επικοινωνίαν, διά τών αμοι
βαίων επιγαμιών ‘Ελλήνων καί Θρακών, τών επισήμων, ώς προερρήθη, 
δίδόντων τό παράδειγμα καί διά τής άναγνωριζομένης υπ’ άμφοτέρων τών 
εθνών παλαιάς φυλετικής συγγένειας ό Ελληνισμός, τ. έ. ό Ελληνικός πο
λιτισμός, ήρξατο έπιδρών επ’ αυτούς βεβαρβαρωμένους βραδέως μέν, ασφα
λώς δέ. Τούτο τεκμηριούται καί έκ τών νομισμάτων τών βασιλέων τών 
Όδρυσών, άτινα είναι αποτυπώματα τών τών παραλίων Θρακικών Ελλη
νικών πόλεων καί τών τών Μακεδόνων βασιλέων, έκ τής υπό τού Σπαρα- 
δόκου καί τού Σεύθου I εισαγωγής τον ’Αθηναϊκού νομισματικού συστή
ματος προς διευκόλυνση' τών αμοιβαίων μεταξύ Θρακών καί ’Αθηναίων 
συναλλαγών καί σχέσεων καί εκ τής μιμήσεως τών συμβόλων τής Μαρω- 
νείας μεν υπό τού Μηδόκου I (40Γ>—091), τής Θάσου δέ υπό τού Ινετρι- 
πόλεως βραδύτεροι', υφισταμένων όμως καί τών ιδίων αυτών εθνικών 
συμβόλων, τού ίππον, καί τού ίππέως. Ά π ό τής κατακτήσεως δέ τής Θρά-

,) Αυτόθι. V II , 5. 12.
*’) Αυτόθι, V II, ό, 2 καί V II , δ. 2·
■') Αυτόθι. V II. 3, 13.
4) ’Απολλώνιου Ροδίου, 1 Αργοναυτικά, IV, 320.
’) ” Ιδε καί Βλ. Σκορδέ/.η, όρακ ιχα ί μελετάι, Λειψία, έτ. 1877, σε/.. 39 καί έξης.
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κης υπό τον Φιλίππου τον Άμύντου και ιδίως κατά τους χρόνους τών 
διαδόχων και των επιγόνων τον μεγάλου ’Αλεξάνδρου, οπότε καί αί εν 
τώ εσωτερική) ίδρυμέναι Ελληνικά! άποικίαι, αί' χρησιμεΰουσαι ως στρα
τιωτικοί σταθμοί τε καί εμπόρια, ήκμαζον, ό 'Ελληνικός πολιτισμός έποιή- 
σατο μεγάλας προόδους παρά τοΐς Θραξίν, ιδάος παρά τοΤς εν ταΐς πε- 
διάσιν οίκονσιν. Έκ 4Θ ονομάτων λ. χ. μισθοφόρων Θρακών ύπηρετουν- 
των παρά τω ’Αθηναϊκή) στρατοί φθίνοντος τοΰ τετάρτου π. X. αϊώνο^ 
τά 1Γ> μόνον είναι Θρακικά, πάντα δέ τά λοιπά Ελληνικά κατά, τινα επι
γραφήν '). Κατ’ άλλην δέ των αυτών χρόνων εΰρεθεΐσαν παρά τη Βηοσα- 
πάρα «ραίνεται ότι οι έν τή πεδιάδι οικοϋντες Βησσοί καί προφανώς συν- 
οικοΰντες "Έλλησιν ον μόνον έλάλουν καί εγραφον ελληνιστί, αλλά καί 
έπρλιτευοντο ώς οί "Ελληνες καί αγώνας έτέλουν -). Βραδύτερον δέ, ότε οί 
Ρωμαίοι από τοΰ πρώτου π. X. αίώνος ήρξαντο αναμειγνυόμενοι εις τά 
εσωτερικά τής Θράκης πράγματα, οί πλεΐστοι των Θρακών σχεδόν (ραί
νονται ότι έλληνίζουσι μεταχειριζόμενοι καί την Ελληνικήν γλώσσαν.

Μεθ’ όλα ταϋτα αναμφίβολον είναι ότι ο εθνικός τών Θρακών χαρά
κτη ρ δεν έξηλείφετο τελείως, .διότι πολλαί τών αρχαίων αυτών παραδό
σεων καί ιδίως πολλά θρησκευτικά καί επιχώρια θέσμια παρέμενον δια- 
τηρηθέντα επί πολυν καί βραδΰτερον χρόνον, οπότε φαίνονται εντελώς 
πλέον εξηλληνισμένοι, ως τεκμηριοΰται. έκ τών άνευρεθέντων αναγλύφων 
καί επιγραφών;)). Οΰτω λ. χ. τινές τών Ελληνικών θεών, οΐτινες αντικα
τέστησαν ή άφωμοιώθησαν προς παλαιοτέρους καθαρώς θρακικους, λαιι- 
όάνουσι πολλάκις θρακικάς προσηγορίας, έξ οΰ εικάζεται ότι αί παλαιαί 
τοΰ λαοΰ θρησκευτικά! ίόέαι καί πεποιθήσεις δεν έξηφανίσθησαν από τής 
συνειδήσεως αΰτοΰ. Αλλά καί τά ονόματα τών καθαρώς. θρακικών θεών 
ή ηρώων θεοποιηθέντων άπαντώσιν, εί καί σπανίως, οίον Μηδιζευς, Χου- 
ριγέθης, Τιλθάζης, ’Ασδουλης, Χερζελάτης, Ίαμβοδοΰλης, καί ενίοτε παρά 
τω έλληνικώ όνόματι τοΰ άφομοιωθέντος θρακικοΰ θεοΰ παρατίθεται καί 
τό θρακικόν, οίον Αρτεμις-Γερμεθίς, Ζευς - Ζόελσθοΰρδος4).

’ ) C1A, Ιί, 964.
-) D u m o n t-H o m o U e , Melanges κτλ. σελ. 322.
:|) Αυτόθι, οελ. 213,
') Τοΰτο φρονεί ϋ τής ιστορίας έν τω  πανεπιστημίου τής Σοφίας καθηγητής Κη- 

zai'OW· άλλα ήμίν πιθανώτερον φαίνεται το μεν Γερμε&ίς (G ernietitha) νά έκληφθή 
ώ ς τοπική τής θεάς προσηγορίσ: έκ του ονόματος Ι'ίρμη, πόλεως ίεράς κατά τόν Π το
λεμαίον έν τη έλάσσονι Μυσία τής ’Ασίας ή έκ τοΰ Κελτικού G ern u i, ονόματος π ό
λεως έν Γαλατία, πρβλ. καί τό G erm izera  - Ζερμι - ζίργα παρά Πτολεμαίον (K retsch 
m er. αυτόθι, σελ. 231)’ τό δέ ΖβελσΟονρδος, ώ ς έπίθετον τοΰ θεοΰ. αναλογούν το» 
ίλληνικφ κεραύνιος καί μάλλον ξενικόν, Σκυθικόν.
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Έπ'ι τής Ρωμαιοκρατίας 6 Ελληνισμός σννετέλεσεν έν τη Θράκη τό 
έυγον τον  διότι, εάν κρίνη τις έκ τής έπικρατουσης εν τή χώρα γλώσσης 
και εκ τής Ελληνικής επί τών μνημείων τέχνης, δυναται ασφαλώς νά εϊπη 
ότι <>ί Θράκες ήσαν από του δεύτερον μ. X. αίώνος έξηλληνισμένοι, δπερ 
μαρτυρονσι. και οΐ επίσημοι' λόγοι τον Ρωμαίου αντοκράτορος Ίονλιανοΰ: 
«οι περί την Θράκην και την "Ιωνίαν οίκουντες 'Ελλάδος έσμέν εκγονοι»1). 
"Ορειναί τινες φνλαί διειρυλαξαν επί μακρότερον χρόνον την γλώσσαν καί 
τά ήθη αυτών άλλα καί αυται από τον πέμπτου μ. X. αιώνος, οπότε άρ- 
χονται αί αλλεπάλληλοι από βορρά τών Σλανων έπιδρΟμαή υπεχώρησαν 
εις τόν Ελληνισμόν καί ουτω πάντες οι Θράκες ανεξαιρέτως ένομίζοντο 
καί εκαλούντο Ρωμαίοι, τ. έ. "Ελληνεςή. Τοϋτο δ ’ έπετευχθη διά τον χρι
στιανισμόν, όστις είχεν ώς όργανον την 'Ελληνικήν γλώσσαν καί τά Ε λ 
ληνικά το πλεΐστον ήθη καί έθιμα καί διά τής επιδράσεισς τής νέας πρω- 
τενονσης τής Βνζαντιακής αυτοκρατορίας, ήτις κατέστη τό κέντρον ήδη 
τοΰ Ελληνικόν έν τή "Ανατολή πολιτισμού.

') Ίονλ ιανοΰ ,  λόγ . Γ .
"') Πρβλ. καί Lejan. αυτόθι οελ. 13.



ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΙΣ ΤΟΥ ΘΡΑΚΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ
ΑΠΟ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΙΙΣ

Η λΰσις του θρακικοΰ ζητήματος από τής ανακωχής του 191S καί 
κατά τό διάστημα των διαπραγματεύσεων τής συνθήκης των Βερσαλλιών 
συνεδέθη άρρήκτως μετά τής λΰσεως του όλου τουρκικού προβλήματος 
καί δή του ζητήματος τής Κων/πόλεως καί των στενών. Έ φ ’ οσον έπρυ- 
τάνευεν ή γνώμη δτι ακανόνιστος τής Κων/πόλεως καί τής Θράκης θέσις 
καί ή διατήρησις ιδία τής πρώτης υπό την τουρκικήν κυριαρχίαν καθίστα 
εφήμερον την ειρήνην τών Βαλκανίων ζήτημα θρακικόν μεμονωμένον δεν 
ύφίστατο, ή λΰσις δέ του ζητήματος τής έκ Κων/πόλεως άπομακρΰνσεως 
του Σουλτάνου συνεπήγετο την παροχήν εις τήν Θράκην τής φυσικής 
αυτής θέσεα>ς, τής ενώσεώς της δηλ. μετά τής Ελλάδος, άφοΰ καί οΰδείς 
έτερος απαιτητής ήδΰνατο νά υψίσταται τότε. Θρακικόν ζήτημα άνεφΰη 
από τής εμφανίσεως τής εξ Ινδιών μουσουλμανικής άντιδράσεως κατά 
τής άπομακρΰνσεως εκ Κων/πόλεως του Σουλτάνου, άντιδράσεως, ήτις ένε- 
φανίσθη ώς λίαν απειλητική διά τήν Μ. Βρετανίαν, ΐνα έπηρεασθή αυτί) 
έκ τοΰ μουσουλμανικοί κινδΰνου τών ’ Ινδιών. Χάρις εις τήν ενέργειαν 
ταΰτην προσήλθον οΐ Τούρκοι προ τοΰ “Ανώτατου Συμβουλίου τής Δια- 
σκέψεως μετά θάρρους, ήκιστα δικαιολογημένου έκ τής ήττης των καί τον 
Ιοΰνιον τοΰ 1919 ύπέβαλον τό υπόμνημα αυτών διά τοΰ οποίου ύπε- 

στήριξαν τήν ανάγκην τής επιστροφής εις τήν Τουρκίαν δλων τών εδαφών 
αυτής, διότι δήθεν ό τουρκικός λαός δεν ήτο ύπ$ΰθυνος διά τά γενόμενα, 
οΰδένα είχε φανατισμόν κατά τών χριστιανών, παρεσΰρθη υπό τής Κυ- 
βερνήσεώς του καί διότι έν τελεί, ή διατήρησις τής τουρκικής αυτοκρα
τορίας ήτο αναγκαία διά τήν έν τφ κόσμω θρησκευτικήν ισορροπίαν.

Καί είναι μεν αληθές δτι ή άπάντησις τοΰ ’ Ανώτατου Συμβουλίου 
εις τό υπόμνημα τοΰτο ούτε τά έπιχειρήματα, άλλ’ οΰτε τά συμπεράσματα 
αΰτοΰ έδέχετο, πλήν όμως καί ήτο γνωστόν δτι αι έν τή απαντήσει ταΰτη 
σκέψεις τοΰ Συμβουλίου δεν θά έπραγματοποιοΰντο, δτι δέ θά διετηρεΐτο 
έν ‘ Κων/πόλει 6 Σουλτάνος καί δτι ήτο ενδεχόμενον νά διατηρηθή καί 
έν Θράκη ή καί έπί μέρους αυτής. Άποδειξις τοΰτου, έξ οΰ δικαιολο
γείται καί τό έπιδειχθέν κατά τήν έμφάνισιν προ τοΰ Συμβουλίου τών 
πέντε θάρρος τών Τοΰρκων, αί έντυπώσεις άς άπεκόμιζε τότε έκ Παρισίων 
ή τουρκική αντιπροσωπεία έπί τή βάσει ιδιαιτέρων της πληροφοριών καί 
αιτινες συνίσταντο μεταξύ άλλων εις τό γεγονός, δτι 6 Σουλτάνος θά διε-
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τηρείτο έν Κων/πόλει καί Θράκη μέχρι Δαρδανελλίων, ένθα ή διοίκησις 
απολύτως μεταρρυθμιζόμενη επί to φιλελεύθερον θά παρέμενε τουρκική 
και δτι ή εντολή τής ’Αμερικής θά συνίστατο εις είδος έποπτείας, μή 
θιγοΰσης ποσώς την τουρκικήν κυριαρχίαν, "Οτι αί έντυποόσεις αυται των 
Τούρκων δέν άπεΐχον πολύ τής αλήθειας, κατεδείχθη εκ των υστέρων. 
Πρέπει μάλιστα νά όμολογηθή δτι εις ταΰτας κυρίως οφείλεται ή προ- 
ετοιμασθεισα ένοπλος των Τούρκων άντίστασις, ής διεκηρΰχθη άμέσο.>ς 
και τό πρόγραμαα, και ήτις ήτο πόδειξις προς δημιουργίαν προσχή
ματος, υπό τό όποιον έκαλΰφθησαν άλληλοσυγκρουόμενα των Δυνάμεο)ν 
τής συνεννοήσεως συμφέροντα, προς ανατροπήν των αρχικών περί Τουρ
κίας σχεδίων, υπέρ ών κοινή έπεκράτει γνώμη έν τε τή Ευρώπη καί τή 
'Αμερική.

Προ τών συνεδριάσεων δηλ. τοϋ Άνωτάτου Συμβουλίου εν Λονδίνω, 
όπου συνεζητήθη τό Τουρκικόν ζήτημα, επίσημοι πληροφορίαι εκ Λον
δίνου καί Παρισίων (Ιανουάριος του 1920) μετέδιδον τάς έπικρατοΰσας 
σκέψεις, αϊτινες κατ’ αΰτάς περιεστρέφοντο εις τήν τάσιν του περιορισμοί» 
τών εδαφικών είς τήν Ελλάδα παραχωρήσεων έν Θράκη. Αί. πληροφορίαι 
αυται έβεβαιοΰντο καί εκ τών σχετικών δημοσιευμάτων του Ευρωπαϊκοί» 
τΰπου, είναι δέ γνωστή ή έξ αυτών δημιουργηθεισα έν Κων/πόλει άνα- 
στάτωσις, ήτις έζέσπασεν είς διαμαρτυρίας έντονους. Αι διαμαρτυρίαι 
αυται ουδόλως επηρέασαν τάς γνώμας τής Διασκέψεως, ήτις μάλλον έ'τεινεν 
είς τήν έξεύρεσιν τρόπου έξασφαλίσεως τών υπό τήν τουρκικήν κυριαρ
χίαν ύπολειφθησομένων χριστιανικών πληθυσμών. Μαρτυρεί δέ περί τοΰτου 
τό ύποβληθέν τώ 1920 υπόμνημα του κ. Μπάλφουρ, δι' ου προυιάθη ή 
Κοινωνία τών Εθνών νά άναλάβη τήν προστασίαν τών έν Τουρκία μειο
νοτήτων. Δέν ήτο δυνατόν άλλως τε νά έπηρεάσωσιν αί διαμαρτυρίαι, 
έφ° δσον δύο ισχυροί παράγοντες τής Συνεννοήσεως, ή Γαλλία καί Ι τ α 
λία, ένόμιζον ίδιον συμφέρον νά περισώσωσι κατά τό ένόν τήν Τουρ
κίαν. Εντεύθεν καί αυτή ένθαρρυνομένη έπεζήτησε κατά τάς έν Σπά 
συνεδρίας τής Διασκέψεως τήν μεταβολήν τών δρων τής συνθήκης τής 
συνταχθείσης έν Λονδίνφ, έπιμένουσα όπως διά λόγους στρατηγικής προ- 
φυλάξεως τής Κων/πόλεως, ως συνοριακή γραμμή έν Θράκη όρισθή ή 
γραμμή Αίνου— Μήδειας.

Καί ή μέν μεταβολή αυτή δέν έγένετο αποδεκτή, οΰτω δέ τό Θρα- 
κικόν ζήτημα έφάνη έπιλυθέν διά τής συνθήκης τών Σεβρών. Ή  λύσις 
δμως αυτή έφερεν έν τή γενέσει της τήν δημιουργίαν ακριβώς τού ζητή
ματος τοΰτου. Χωρισθέν έκ τής Κων/πόλεως ήκολοΰθησε τήν φυσικήν 
του πορείαν καί άπωλέσθη δι’ ημάς μετά ταΰτα διά τής Μικρασιατικής 
καταστροφής, διότι ή άπώλειά του ένυπήρχεν εν τή γενέσει του.

Α. Π
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ΚΟΤΥΣ Ο Ε'
Β Α £  I Λ Ε  Υ  £  Τ  Η  2  Θ Ρ Α Κ Η Σ

Τό δνομα Κότυς ‘ ) φέρουσι πέντε βασιλείς των αρχαίων Θρακών, των 
οποίων ή καταγωγή ανάγεται εις τον Εΰμολπον2), τον μυθικόν ήρωα τής 
αρχαίας Θράκης. Τούτων Κότυς ό Ε', άκμάσας κατά τάς άρχάς του πρώ- 
του μ. X. αϊώνος, θεωρείται ως εις των αρίστων ποιητών 3) καί ό μόνος 
εστεμμένος ποιητής τής άρχαιότητος.

1) ’ Αρκετοί βασιλείς της Θ ράκης φέρουσι τό όνομα Κότυς. τό οποίον ήτο λίαν 
διαδεδομένοι· εις τάς μεγάλος ιθαγενείς οικογένειας τής Θράκης Κωνσταντίνος ό Π ο ρ 
φυρογέννητος διατείνεται ότι από τοΰ VI ήδη π· Χ· αίώνος βασιλίσκος τις, φέρων τό 
όνομα τυΰτο, έβασίλευε τής Μ οισίας καί ότι είχε στείλει εις τόν Άλ,υάττην, πατέρα 
τοΰ Κροίσου, εκλεκτήν τινα ομάδα  έκ των υπηκόων του (Θεμ. 1. 2ο). Τό ανέκδοτοι· 
τοΰ το δέν είχε βεβαίως ούδένα άλλον σκοπόν παρά νά προσφέρη μίαν ψευδή ίστουι- 
κήν άπόδειξιν τής ταυτότητας των Μ υσών τής Μ. ’ Ασίας προς τούς Μοισούς τής Θ ρ ά 
κης. ιδέαν γεννηΟεΐσαν εις τους συγγραφείς τής εποχής έκείνης άναμφιβόλως έκ τής 
συνηχήσεως τών δύο λέξεων.

Τό όνομα Κότυς έφερον επίσης καί δίκ> άλλοι βασιλείς τής άρχαιότητος. ΕΤ.ς τής 
Μικρός Α ρμ ενίας επί τής εποχής τοΰ Κλαυδίου Π ακίτου  Anna). X I, 9) καί άλλος 
τοΰ Ηοσπόρου, αδελφός τοΰ ΜιΟριδάτου (αυτόθι, X I I . Ιό, 18).

'Υ π ό τό όνομα Κότυς ή Κοτυττώ έλατρεύετο θρακική Οεότης, τής όποιας ή λ α 
τρεία πλήρης ηδονών καί ακολασίας είσήχΟη έκ τής Θράκης εις τήν Ε λλ άδα , ιδίως 
δέ τήν Χ ίον, Κόρινθον καί ’ Αθήνας. Έ ξ  Ε λ λ ά δ ο ς  μετεδόθη ή λατρεία αυτής εις τούς 
Ρωμαίους Οπό τό όνομα Κοτύττις ή Κοτύττια. Ή  λατρεία της είναι σχεδόν η αυτή 

όπως καί τής Φρυγικής Κυβέλης, γινόμενη επί των όρέων μετά θορύβου καί βακχι
κού ενθουσιασμού. ΟΙ δε\ τελοΰντες αυτά εκαλούντο Βάπται, ενεκα των καδαρμών 
τούς οποίους μετήρχοντο.

■’) Ό  Ευμολπος ήτο υιός τοΰ Ιίοσειδώ νος καί τής Χιόνης, Ουγατρός τοΰ Βορέου. 
άοιδός καί πολεμιστής συγχρόνως. Κ ατελδων εις τήν Ε λ λ άδα  αυτός πρώτος είση- 
γαγε τά Έλευσίνια μυστήρια πρός τιμήν τής Δήμητρας καί τοΰ Διονύσου (Ό μ η ρ . 
ύμνος είς Δήμητραν, 151 καί 17(5). 01 δ ’ απόγονοι αυτού ώνομάξσντο Εύμολπίδαι, 
εχοντες τό αποκλειστικόν προνόιιιον τής τελέσεως αυτών.

') Ό β ιδ ίου , Έ πιστολαί έκ Πόντου. Βιβλ II, 9
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Κ Ο Τ Υ Σ  Ο Α '
382—351 π. X . ’ )

Κότυς ό Α', βασιλεύς τών Όδρυσών, διεδέχθη τον πατέρα του Σεύ- 
θην -) περί τό )>82 π. X. Ή το  γνωστότατος εις τον. άρχαιον Ελληνικόν 
κόσμον. Μάλιστα οι ’Αθηναίοι έτίμησαν αυτόν δια χρυσού στεφάνου και 
παρέσχον εις αυτόν τό δικαίωμα τού ’ Αθηναίου πολίτου. Έ ν  τοΰτοις προς 
τούς ’Αθηναίους πολλάκις ήλθεν είς ρήξιν, διότι ούτοι ύπεστήριζον τούς 
αντιπάλους του έν Θράκη. Κατ’ αυτού οί ’Αθηναίοι άπέστειλαν τον στρα
τηγόν Ίφικράτην, δστις έπανειλημμένως έπολεμησε προς αυτόν. Τέλος όμως 
συνεμάχησε μετά τού Κότυος και τό 382 ένυμφεύθη την θυγατέρα του, 
έκ τής οποίας απέκτησε υιόν ιόν Μενεσθέα 3).

Καθ’ ήν εποχήν ’Αλέξανδρος ό Φεραΐος κατώρθωσε νά δηώση τό 
Λεΐγμα4) τού Πειραιώς, αί δέ Άθήναι έκινδΰνευον νά χάσωσι τάς σπου- 
δαιοτέρας τών κτήσεων των, ό Κότυς έπωφελήθη τής περιστάσεως ταύτης 
όπως παγιωθή επί τού θρόνου βοηθοΰμενος υπό τού γαμβρού του Ίφ ι- 
κράτους. Οί Αθηναίοι τότε χάριν τής εξυψώσεως τού γοήτρου αυτών καί 
τής έπανορθώσεως τών έν Θράκη ατυχιών, αί όποιαι προεκάλεσαν την 
κατάλυσιν τού Καλλιστράτον, στρατηγού τών ’ Αθηναίων, άπεφάσισαν νά 
ένεργήσωσι κατ’ αυτού. Προς τούτο άπέστειλαν τον Αύτοκλή, δστις δεν 
ήδυνήθη νά κατορθώση γενναιόν τι κατά τού Κότυος. Οί στρατηγοί διε- 
δέχοντο ό είς τον άλλον, αλλά καί ούτοι δεν υπήρξαν ευτυχέστεροι τών 
προκατόχων των. Ό  Τιμόμαχος, γυναικάδελφος τού Καλλιστράτου, ήναγ- 
κάσθη καί αυτός νά καταλίπη άπασαν την χερσόνησον. Ούτω δέ καί αυτή 
ή Σηστός, ό κυριώτερος σταθμός τών ’Αθηναίων παρά τον Ελλήσποντον, 
έκύριεΰθη υπό τού Κότυος τω 360 π. X. δ). Τό δ ’ έπιόν έτος, οπότε οί 
’Αθηναίοι ευρίσκοντο εις προστριβάς μετά τού ’Αλεξάνδρου τού Φεραίου, 
κατέλαβεν άπασαν τήν χερσόνησον.

Διά τούτο, όταν ό Κότυς έδολοφονήθη άρχομένου τού 359 π. X. 
(Όλυμπ. 105, 1) υπό τού Πείθωνος καί Ήρακλείδου, αδελφών έξ Αίνου, 
δ θάνατός του έχαροποίησε τούς ’Αθηναίους, όί δέ φονεις του έξυμνήθη- 
σαν ώς ήρωες τής ελευθερίας καί εύεργέται τών ’Αθηνών “).

\ Κατά. τον  Droysen ύ Κότυς έβασίλευσεν από τοΰ 380 .-357  π. X . (‘ Ιστορία  
τού Μεγάλου ’Αλεξάνδρου, μετάιρρ. Ί ·  Π ανταζίδου, σε λ. 449 έν υποσημειώσει)·

-) Ό  Χεύθης διεδέχθη τον θεϊόν του Χιτάλκην περί, τό 424 π. X  Περί αυτού 
γίνεται /.άγος κατά τά τελευταία έτη τοΰ Ά λκ ιβιάδού .

!ι Κορνηλίου Νέπωτός, Βίος Ίιρικράτους 3. . Αημοσθένους κατά1’Αριστοκρ. 156.
') Δείγματα εκαλούντο καί τά δείγματα τών εμπορευμάτων καί τό δημόσιον κα 

τάστημα, όπου έξετίθεντο αυτά. ’) Αημοσθ. κατά Ά ριστοκράτους. 158.
"} Κατά τόν Πλούταρχον οί ιρονεΐς τοΰ Κότυος δέν ήσαν τυχαίοι. Οί δύο Αϊνϊ-
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Πριν ή δμως οι ’Αθηναίοι επώφεληθώσιν εκ τής μεταβολής ταύτης 
δ υιός καί διάδοχος τοΰ Κότυος Κερσοβλέπτης *) κατώρθωσε βοηθούμε- 
νος υπό τοΰ τολμηρότατου στρατηγού Χαριδήμου 2) νά εδραιωθή επί 
τοΰ θρόνον. Κατά τό παράδειγμα τοΰ Ίφικράτους συνεδέθη καί ούτος 
μετά κηδεστίας μετά τοΰ βασιλικού οϊκου τής Θράκης λαβών σΰζυγον 
τήν αδελφήν ' τοΰ Κερσοβλέπτου. Κατ’ αΰτοΰ άπέστειλαν οΐ ’Αθηναίοι 
τον Κηφισσόδοτον :ί) μέ στρατόν καί στόλον, άλλ’ ήναγκάσθη νά αποχώ
ρηση άναγνωρίσας τήν αρχήν τοΰ Κερσοβλέπτου.

Όταν μετά τον θάνατον τοΰ βασιλέως τής Μακεδονίας Περδίκκα τοΰ 
Γ ' (365— 359 π. X.) διεδέχθη αυτόν δ ανήλικος υιός του Άμΰντας καί 
ένεφανίσθησαν οί διάφοροι μνηστήρες τοΰ Μακεδονικοΰ θρόνου, με
ταξύ των οποίων καί δ Παυσανίας, δ βασιλεύς των Λυγκηστών, δ Κότυς 
φίλα φρονών προς αυτόν εστειλεν αρκετήν βοήθειαν. Περί τής ένεργείας 
ταΰ-ης τοΰ Κότυος δεν εχομεν λεπτόμερείας. Τό βέβαιον όμτος είναι δτι 
δ Φίλιππος κατώρθωσε νά καταβάλη όλους τούς αντιπάλους του καί νά 
άνέλθη επί τοΰ Μακεδονικοΰ θρόνου.

Ό  Κότυς ήτο διαβόητος εις τον Ελληνικόν κόσμον διά τά πλοΰτη 
του, τήν ωμότητα καί τήν οινοποσίαν. Προς τούς υπηκόους του έφέρετο 
σκαιότατα καί ώς ΐτληθής τύραννος. "Οταν δέ τις των φίλων του παρε- 
τήρησεν εις αυτόν, δτι ή τοιαΰτη συμπεριφορά του δεν ήτο βασιλική, 
άλλα παραφροσύνη, εκείνος άπήντησεν: «Ά λλ ’ ακριβώς ή συμπεριφορά
μου αΰτη καθιστά τούς υπηκόους μου σώφρονας καί λογικούς» 4).

ται αδελφοί διετέλεσαν μαθηταί. της Α κ αδη μ ίας τοΰ Π λάτωνος. "Ιδε ; Έρνέστου Κουο- 
τίου. 'Ελληνική 'Ιστορία , μετάφρ. Επ. Π . Λάμπρου, Τ όμ . Ε' σελ. 125 και 271.

η cO Κότυς άποθανων κατέλιπε τρεις υιούς : Τον Κερσοβλέπτην. τύν Ά μ άδοκ ον  
καί τον Ηαρισάδήν ή Βηρισάδην. οί οποίοι διενεμήθησαν τό πατρικόν βασίλειον. Ό  
Κερσοβλέπτης έλαβε τό κυρίως λεγόμενον βασιλέων των Ό δρυ σώ ν  έν τή κοιλάδι τοΰ 
"Ε βρου, ό Ηιάδοκος τήν προς δυσμάς εκτεινόμενη ν χωράν μ έχρ ι Μ αρωνείας, καί 
τέλος ό Β ηρισάδης τήν από τής Μ αρωνείας χιόραν μέχρι' των ορίων τής Μακεδονίας 
περιλαμβάνουσαν τά περί τό Παγγαίον χρυσωρυχεία· Τούτου άποθανόντος μετ’ ολίγον 
(τφ  357 π. X · 1 ό Κερσοβλέπτης άπεξένωσε τούς υιούς του τοΰ πατρικού βασιλείου, 
καθώς καί αυτόν τον Ά μ ά δοκ ον , καί ούτως έγενετο κύριος ολοκλήρου της Θράκης 
(ποβλ D rovseu . 'Ιστορία  τοΰ Μεγάλου ’ Αλεξάνδρου, σελ. 449 έν υποσημειώσει

·’) Ό  Χαρίδημος οότος κατήγετο έ ξ ’Ωρεοϋ τής Κύβοίας. Ύ πηρετησεν υπό χόν 
Ίφικράτην καί Τ ιμόθεον, άλλ' ήτο άστατος τόν χαρακτήρα. ΚατηγορηΟείς επί άπι- 
στίρ κατέφυγε τφ  3(>(1 π. Χ· πρός τόν Κότυν, βασιλέα τής Θράκης, τοΰ οποίου έλαβε 
τήν θυγατέρα σύζυγον τφ  3ό8 π. X .

ι Ό  Κηφισσύδοτος διά τήν άποιυχίαν ταύτην κατεδικάσΟη υπό των ’ Αθηναίων, 
ώ ς μαρτυρεί ό Δημοσθένης, εις πρόστιμου πέντε ταλάντων (κατά Αριστοκράτου? 
1Ί3), ή δέ αποστολή του έγενετο προ τοΰ θανάτου τού Κότυος-

) Έν. τοΰ Έ λληνομνήμονος τοΰ Σπ.  Π. Λάμπρου, Τόμ. VI· σελ 1<>Κ
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Παρ’ Ά θη ναίω χ) σώζεται αστεία καί τερατώδης άφήγησις του κατά 
τούς γάμους τού Ίφικράτους δοθέντος συμποσίου, δπου φέρεται 6 Κότυς 
υπηρετών και περιποιούμενος τούς συνδαιτημόνας.

Κατά την αγοράν μεν νπεοτρώοθαι 
οτρώμαθ’  άλουργή μέχρι τής άρκτου' 
δειπνειν <5’ άνδρας βοντυροφάγονς, 
αυχμηροκόμας μυριοπληθεΐς- 
τους δε λέβητας χαλκούς είναι 
μείζους λάκκων δωδεκακλίνων 
αυτόν δε Κότνν περιεζώοθαι 
ζωμόν τε ψέρειν έν τή ■ χρυσή 
και γενόμενον άno των κρατήρων 
πότερον μεθύειν τών πινόντων.

Κότυος τού Α' σφζεται ή έξης επιγραφή 2) άνακαλυφθεΐσα παρά 
τούς Φιλίππους:

Κ Ο Τ Υ Σ  Δ Ι Ο Ν Υ

Σ Ω  ΚΑΙ  Η Ρ Α

Ουδόλως άπίθανον, ό Κότυς διερχόμενος τών Φιλίππων προς έπίσκε- 
ψιν τού Μαντείου τού Διονύσου 3), νά αφιέρωσε προς τιμήν τού Διονύ
σου και τής "Ηρας άνάγλυφόν τι ή ιερόν.

Κότυος τού Δ' σώζονται αργυρά καί χαλκά νομίσματα4). Τά μεν 
αργυρά επί τής μια; πλευράς φέρουσι κεφαλήν πωγωνοφόρον, επί δέ τής 
άλλης άγγεΐον τού αυτού σχήματος προς τό επί τών νομισμάτων τών Κυ
ψελών εικονιζόμενον μετά τής επιγραφής: ΚΟΤΥΟΣ ή ΚΟΤΥ ή KOTO. 
Τά δέ χαλκά επί τής μιας πλευράς ιππέα, επί δέ τής άλλης δπως και τά 
αργυρά.

Κ Ο Τ Υ Σ  Ο JT
168— 1G2 π. X .

Κότυς ό Β ' ήτο υιός καί διάδοχος τού Σεύθου. Ύπήρξεν 6 ισχυρο

ί ’ ΗΙηναίου, βιβλ. IV 1:11.
I Τής έπιγυαιρής ταήτης δύο ακόμη στίχοι όποτελοϋντες συνέχειαν είναι δυ σα 

νάγνωστοι, σχεδόν κατεστραμμένοι. ( Γίλ. Δ'ταύρου Μ ερεξίδου, οί Φίλιπποι, σελ· i 18).
Έ π! τοΰ Παγγαιου όσους υπήρχε τό Μαντείαν τοίι Διονύσου, τόν όποιον οί 

μέν 'Τράκες του I Ι«γγαίου.,έλάερευον ώ ς « Κράτιστο,ν», οί δέ τής ορεινής Θράκης ως 
«Μ έ'/ιστον*. Λύτόΰι, σελ. 11.

") Βλ. 'Ιστορία  τών νόμισμά.ton· Barclay V. Heart μετάφη I. Ν. Δ|1θρ<όνου. 
Τό|ΐ· V , σελ. Ίόό
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■ ίτuς των Θρακών ηγεμόνων καί βασιλεύς των Όδρυσών, αρχών πάσης 
της "Ανατολικής Θράκης από τού ποταμού "Έβρου μέχρι ιών παραλίων 
τού Εύξείνου και τής Προποντίδας. ’Αντιθέτους προς τον Κότυν τον Α ' 
υπήρξε συνετός καί ανδρείος βασιλεύς και άπηλλαγμένος των ελαττωμά
των των υπηκόων του. «Κότυς ό των Θρακών βασιλεύς, ώς αναφέρει ο 
Λιόδωρος ό  Σικελιώτης Χ), ήν έν πολέμοις άνήρ έμπράκτως έμφερόμενος 
και γνώμη διαφέρουν, έν τε τοΐς αλλοις σπουδαίος και φιλίας άξιος. Ή ν 
δέ νήπτης και σώφρων καθ’ υπερβολήν, έτι δέ τό μέγιστον πάντων τοις 
θραξί -) παρακολουθοΰντων κακών άλλοτριώτατος.

Όταν ό βασιλεύς τής Μακεδονίας Περσεύς ο Β ' (179 — 168 π. X.) 
υιός Φιλίππου τού Γ ', έκήρυξε τον πόλεμον κατά των 'Ρωμαίων τώ 172 
π. X., ό Κότυς συνεμάχησεν είλικρινώς μετ’ αυτού άποστείλας μεγάλην 
δύναμιν ιππικού.

Ή  πρώτη μάχη δοθεΐσα παρά τό Χυκοΰριον (παρά την Όσσαν) 
ύπήρξεν υπέρ τού Περσέως, Ό  Κότυς ηγούμενος τού Θρακικού ιππικού 
άπέκρουσε και διεσκόρπισε τό 'Ρωμαϊκόν ιππικόν. Τοιαύτη δέ ήτο ή ήττα 
των 'Ρωμαίων, ώστε οι 'Ρωμαίοι άπώλεσαν 2.000 ιππείς νεκρούς καί 
εξακοσίους αΙχμαλώτους. Αί εμπειροπόλεμοι Μακεδονικοί φάλαγγες καί 
τό θαυμάσιον θρακικόν ιππικόν ένίκησαν τάς άπειροπολέμους έτι ρωμαϊ- 
κάς λεγεώνας.

Ό  Περσεύς επωφεληθεϊς τής νίκης ταύτης Ιζήτησεν ειρήνην παρά 
τών 'Ρωμαίων, διατεθειμένος μάλιστα νά καταβάλη καί χρηματικήν άπο- 
ξημίωσιν. Ά λ λ ’ οί 'Ρωμαίοι, άν καί ήττημένοι, άπέρριψαν την πρότασιν 
τού Περσέως, διότι εθεώρουν δτι τοιαύτη ειρήνη θά έσήμαινε καί απώ
λειαν ολοκλήρου τής Ελλάδος.

'Ο  Περσεύς θά ήδύνατο λαμπρά νά έχη αποτελέσματα έκ τής νίκης 
ταύτης, άλλ’ ήτο μόνον καλός στρατιώτης, οΰχί δέ καί καλός στρατηγός, 
όπως· ό πατήρ του" Φίλιππος. Έ νω ό Κότυς έξεδίωκεν έκ τής Θράκης 
πάντας τούς ρωμαίξοντας Θράκας, καθώς καί τά στρατεύματα τού βασι- 
λεως τής Περγάμου Εύμένους, τά όποια συνέπραττον μετά τών 'Ρωμαίων, 
ό Περσεύς άπεσύρθη εις τά ανάκτορά του^διερχόμένος τον καιρόν του 
έν μέσω χλιδής καί ακολασίας. Έπί πλέον ένεκα τής φιλαργυρίας του

ή Διοδ. Σικελιώτου, 30.
α) Γενικώς τούς Θ ράκας εθεώρουν ώς οίνοπότας καί έκδοτους εις κάθε είδους 

ήδυ.ταθείας. Πρβλ. Τ ό τοϋ Καλλίμαχου \Λϊτι«, II 11— 12.
Κ αί γάρ  ν  Θ ρη ίκ ίη ν  μ εν  ά π έσ τνγε  χ α νδ ό ν  ά μ ν ό τ ιν  
οίνοττοτεΐν , ο λ ίγ ο  δ ’ ή δετό  κ ιη ο ν β ϊο .

Δηλ. Ά π εστρέφετο νά πίνη τόν οίνον μέ την κανάταν κατά τόν τρόπον τών Θ ρα
κών, καί προετίμα νά πίνη μέ κοινόν ποτήριον κατεσκευασμ,ένον άπό ξύλον κισσοΰ.
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δεν Γ|θέλησε νά δεχθή την υπό του αρχηγού των Γαλατών Κλωνδίκον 
προσφερρμένην στρατιάν άνερχομένην εις 10.000 πεζούς καί 10.000 ιππείς 
μ ή συμψωνή σας επί του ζητούμενου χρηματικού ποσοϋ.

Έ ν  τω μεταξύ έτοιμασθέντες οί 'Ρωμαίοι άπέστειλαν τω 108 π. X. 
κατ’ αυτού τον Λεΰκιον Αιμίλιον ΤΙ αυλόν, άνδρα εμπειροπόλεμον, όπως 
άπήτουν άΐ περιστάσεις.

Ή  συγκρουσις των αντιπάλων στρατοπέδων έγένετο παρά την Π 0- 
δναν τη 4 Σεπτεμβρίου του 168 π. X. κατά το 'Ρωμαϊκόν ημερολόγιο*»' ’). 
Ή  μάχη υπήρξε φονικωτάτη. Είκοσι χιλιάδες Μακεδόνων έπεσαν επί τον 
πεδίου τής μάχης καί 11.000 ήχμαλωτίσθησαν, καί ούτως έληξεν 6 πό
λεμος 1 δ ημέρας άφ’ δτου άνέλαβε την αρχιστρατηγίαν ο Αιμίλιος Παν- 
λος, ή δέ Μακεδονία ολόκληρος ΰπετάχθη εντός δυο ήμερων2).

Ό  Περσευς φευγων μετά των θησαυρών του, τής οικογένειας καί 
του εμπίστου στρατηγού του Εύάνδρου του Κρητός διεσώθη εις την 
νήσον Σαμοθράκην. Έκεΐ ήλπιζεν ότι θά τον έσωζεν ή ασυλία των Διόσ
κουρων. "Αλλ3 οί θεοί τής Σαμοθράκη^ δεν ήδύναντο νά άνεχθώσιν εις 
τό ά'συλόν των ένα φονέα3). Καί κατώρθωσε μεν ό Περσευς διά δωρο
δοκίας του ίεροφάντου Θεώνδα νά άθφωθή από τής άποδιδομένης εις 
αυτόν κατηγορίας, άλλ’ οί κάτοικοι τής νήσου εξηγέρθησαν κατ’ αυτόν 
καί τον έξηνάγκασαν νά άπέλθη τής νήσου. Κατ’ άρχάς προσεπάθησε νά 
δραπέτευση καί νά καταφυγή ως εις πλησιέστερον προς τόν σ ύ μ μ α χ ό ν  

του Κότυν. Άλλα δεν τό κατώρθωσε, διότι δ 'Ρωμαϊκός στόλος κατείχε 
τόν λιμένα τής νήσου. "Έγραφε τότε προς τόν Αιμίλιον Παΰλον, άλλ’ 
ουτος έκώφευσεν εις τάς παρακλήσεις του έπιστρέψας καί την επιστολήν 
του, διότι εν αυτή ώνόμαζεν εαυτόν βασιλέα. Τότε ήναγκάσθη νά παρα- 
δοθή άνευ όρων είς τόν νικητήν καί νά άκολουθήση εις 'Ρώμην τόν 
θρίαμβον του στρατηγοί}.

Έ ν  τουτοις οί 'Ρωμαίοι, παρ’ όλην την προς αυτούς εχθρότητα τον 
Περσέως, τή συστάσει τού Μάρκου Αύρηλίου, μετεχειρίσθησαν αυτόν 
επιεικώς, άπέθανε 4) δέ δεσμώτης δυο έτη μετά την παράδοσήν του τώ

Τή 22  ’Ιουνίου τοΰ 1G8 π. X.
? Βλ. Mom sen, 'Ρωμαϊκή 'Ιστορία , μετάτρο Σ .  Σακελλα οο ποιίλου Τόμος Β . 

σελ. 4·Γ)<).
Ί) Διότι τή εντολή αυτοΰ ό Ευανδρος άπεπειράΟΐ) νά δολοφονήσω τον βασιλέα 

τής Περγάμου Εύμένην, καί διότι άργότερον έιρόνευσεν έν αυτή τή Σαμοθράκη τό\ 
Εΰανδρον διαδώ σας ότι ηύτοκτόνησεν. Λεπτομέρειας βλ· Tit. L iv. Βιβλ X L·Υ, 5, 6

■’ ) Τ ό  ότι. δήθεν οι 'Ρ ω μαίοι τόν έθανάτωσαν, μή άφινοντες αυτόν νά κοιμ.ΐ|θή, 
είναι αύτόχρημα μϋθος. 1 ί λ Mom sen, 'Ρ ωμαϊκή  'Ιστορία , μετάφρ. Σακελλαροπού- 
λου, I όμ. Β', σελ· 4Γ»<>.
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ί')(ί π. χ. εν Ά λ βα  της Ιταλίας. Ό  δ ’ έπιζήσας νεώτερος των υιών του 
’Αλέξανδρος ήναγκάσθη νά εργάζεται ώς κοινός γραφεύς διά νά προσ
πορίζεται τά προς το ζην.

Ουτω λοιπόν 144 έτη μετά τον θάνατον του Μεγάλου Αλεξάνδρου 
κατελυθη τό Μακεδονικόν κράτος, αΐ δέ έπαρχίαι του άπετέλεσαν μέρος 
της μεγάλης "Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

"Οσον αφόρα τον Κότυν, οί "Ρωμαίοι δεν ήθέλησαν νά τον τιμωρή- 
σωσιν. ’Απ’ εναντίας τοΰ έδόθη συγγνώμη και τάς κυριευθείσας πόλεις 
άφήκαν έλευθέρας άποδώοαντες και τον έν "Ρώμη ώς όμηρον κρατούμε
νον υιόν του Βίθυν. Τοΰτον ό Κότυς είχε παραδώσει ώς όμηρον εις τον 
Περσέα. Ά λλ ’ οτιτος συνελήφθη μετ’ ά'λλων Θρακών αιχμάλωτος υπό 
τών 'Ρωμαίων και ενεκλείσθη εις τάς φυλακάς τών Καρσεόλων ]) της 
"Ιταλίας. Ό  Κότυς προσέφερε μεγάλα λύτρα προς άπελευθέρωσιν τοΰ 
υίοΰ του, άλλ” οί "Ρωμαίοι άπέρριψαν αυτά, κρατούντες αυτόν ώς όμηρον. 
Μόνον μετά την ήτταν τοΰ Περσέως ή Γερουσία άπέδωκε την ελευθε
ρίαν του άνευ λυτρών. 2) Ή  τοιαΰτη πρός τον Κότυν συμπεριφορά τών 
"Ρ’ωμαίων ήτο πολιτικωτάτη, διότι, ώς ορθώς εσκέπτοντο, θά ήδύναντο 
νά μεταχειρισθώσιν αυτόν κατά τοΰ Εΰμένους, βασιλέως τής Περγάμου.

Όλίγον μετά την ήτταν τής Πΰδνας ό Κότυς άπήτησε την κατοχήν 
τών Άβδήρων, καθ’ ήν εποχήν ό Ευμενής, ώς σύμμαχος ακόμη τών 
"Ρωμαίων, επετΰγχανε τήν κατοχήν τής Αίνου καί Μαρωνείας3). Κατά 
τής ένεργείας ταΰτης τοΰ Κότυος οί Άβδηρϊται έπεμψαν διά μέσου 
τής Μητροπόλεως αυτών Τέω 4) πρεσβείαν εις Ρώμην, ϊνα υπεράσπιση 
αύτοΰς κατά τής φιλοδοξίας τοΰ Κότυος. Οί Τήϊοι έμεσολάβησαν πρά
γματι υπέρ τών Άβδήρων ώς μητρόπολις αυτών εις άνάμνησιν δέ τής 
έπιτυχοΰς επεμβάσεως αυτών οί Αβδηρΐται έξέδωκαν -ψήφισμα5), τό όποιον 
σώζεται άνακαλυφθέν εις SevrBH'lssar παρά τήν Τέων.

Κότυς ό Β ' άπέθανε τώ 142 π. X. άγνωστον τίνα καταλιποόν διάδοχον.

9Γ>

') Σήμερον Carsoli.
-') Tit. Liv. X L V .42 . Πολυβ. XXX 18.
■) Tit. Liv. XLV, 19. Πολυβ. XXX, Τ'λ
'.I Τό τοιοϋτο δεν ήτο ασυνήθες. Οί Μ ασσαλιώται, παραδείγματος χάριν, έμεσολά

βησαν υπέρ τής Λ α μ φ ά /ου , πόλεως αδελφής, αποικίας τών Φωκαέων, όπως καί η 
Μασσαλία.

) ” ίδε : Melanges d ’ArcheoIogie et d ’ E p igraplrie  τοΰ A lbert D um ont, έκδό- 
Οέντα Οπό τοΰ Til. Homolle. σελ. 142 ύπ’ άριΟμ. 1 ΙΟ1’
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1C () Τ Υ Σ (.) Γ '
ό7 - -Is π. X.

Περί Κότυος τοϋ Γ' ελάχιστα διέσωσαν ήμΐν οι αρχαίοι συγγράφεις 
Γοϋτο μόνον γνωρίζομεν, ότι έπεισε τον ανθύπατον Πείσωνα ') νά δολο
φονήσει τους πρέσβεις πολλών Θρακικών φυλών και δτι συνετάχθη ακο
λούθως μετά τοϋ Πομπηΐου εις τον κατά τού Καίσαρος αγώνα διά 500 
άνδρών. Καθ’ ήν εποχήν ό Λεύκιος Κάσσιος Αογγΐνος, στρατηγός τον 
Καίσαρος, ήρχισε νά όχυρώνη τάς πΰλας τών Τεμπών, αιφνιδίως άνε- 
φάνη προ αύτοΰ μοίρα τις ιππέων Θρακών υπό τον Κότυν. Νομίσας ο 
Αογγΐνος δτι βλέπει την πρωτοπορίαν τοΰ στρατού τοϋ Μετέλλου Σκη- 
πίωνος, πενθεροϋ τοϋ ΙΙομπηίου, έξεκένωσε την Θεσσαλίαν καί ύπεχοόρησε 
μέχρι ’Αμβρακίας. Ταϋτα έγένοντο τώ 4* π.Χ. 2).

Κότυος τοϋ Γ' σώζονται ωραιότατα αργυρά τετράδραχμα φέροντα 
επί τής μιας πλευράς την κεφαλήν τοϋ Κότυος, εστραμμένην προς τά 
δεξιά μετά διαδήματος, επί δε τής άλλης την επιγραφήν : Κ Ο Τ Υ Ο Σ  ή 

ΒΑΣ1ΛΕΩΣ ΚΟΤΥΟΣ μετ’ αετού Ιπί κεραυνρύ 3).

Κ Ο Τ Υ Σ  Ο Δ'
11 π. X .— 6 μ. X .

Κότυς ό Δ ' ήτο έξάδελφος τού Ραισκουπόριδος. Θέλων μόνος νά 
καταλάβη τό κράτος, τό όποιον ό Αύγουστος είχε διανείμει μεταξύ τοϋ 
πατρός του καί τού θείου του, συνέλαβεν αυτόν δολίως καί παρά τάς άπει- 
λάς τοϋ Τιβερίου έθανάτωσεν αυτόν 4).

Κ Ο Τ Υ Σ  Ο Ε '
1 2 -1 7  μ. X .

Μετά τον θάνατον "Ροιμητάλκους τοϋ Α ' 5) (Ραισκουπόριδος κατ’

‘ ) Κικέρ. P iss. X X X IV . Κ αίσαρος, De bello  G allico, III, 4.
2) Χ ερτσβέργ, 'Ιστορία  της Ε λ λ άδος επί τη ς'Ρ ω μ αϊκή ς κυριαρχίας Το μ. Α', σ. 5ί>3.

:ι) Νομισματολογία H ead — Σβοριόνου, Τόμ. Β", σελ. ·' δΰ.
Δίων. Κ ασσ: ΝΔ, 34. Τακίτου. Annul II. Ο1.

’) 'Ροιμητάλκης δ Α ' (11 π. X . — 12 μ. Χ·) ήτο αδελφός Κότυος τοΰ Δ' καί φίλος 
τοΰ ’ Αντωνίου. Συνταχδείς κατ' άρχάς μετά τοϋ ’ Αντωνίου εις τόν κατά τοϋ Ό κ τα - 
βίου αγώνα 'έγκατέλιπε τήν Τριανδρίαν μετά την έν Ά κ τίφ  ναυμαχίαν (31 π .Χ .! καί 
προοήλθε μέ τό μέρος τοΰ νικητοϋ. 'Ω ς κηδεμιον 'Ραισκουπόριδος τοΰ Β' καί τίνος 
άλλου άγνωστου τό όνομα, υιών Κότυος τοϋ Δ ', διεξήγαγε φοβερόν αγώνα κατά τών 
Βέσσων, Θρακικού λαοΰ, τοΰ οποίου ηγείτο ό Βογολέζος, πρωθιερεύς τοΰ Διονύσου- 
Κατά τινα μάχην ί» 'Ραισκούπορίς έφονεύθη, ό Ροιμητάλκης έτράπη εις φυγήν, οί



Α. Θ. Σαμοθράκη, Κ ό τν ς  ό Ε'

άλλους) άνήλθεν εις τον θρόνον Κότυς δ Ε ',  ό επικληθεις Σαππαΐος '), 
υιός του βασιλέως Σαδάλα2) και τής Πολεμοκρατείας, δστις θεωρείται, 
δπως εΐπομεν ανωτέρω, εις των καλλίτερων Ελλήνων ποιητών και ό 
μόνος εστεμμένος ποιητής τής άρχαιό'τητος.

Κατά τάς πληροφορίας τοΰ Ό βιδ ίου 3) κοίι τοϋ Τακίτου συνέγραψεν 
αρκετά έμμετρα συγγράμματα. Δυστυχώς δμως οΰδέν τοΰτων περιεσώθ'η 
μέχρις ημών.

Κατά τον Τάκι,τον μετά τον θάνατον 'Ροιμητάλκους τοΰ A ', βασιλέως 
τής Θράκης καί συμμάχου τών 'Ρωμαίων, ό Αύγουστος ενεκα πολιτικών 
λόγων διένειμε τό βασίλειον τής Θράκης μεταξύ τοΰ 'Ραισκουπόριδος τοΰ 
Γ ', άδελφοΰ του, και τοΰ υιοΰ τοΰ Κότυος τοΰ Ε'.

Κατά την διανομήν ταΰτην αΐ παραλιακοί πόλεις καί χώραι, αϊ γει- 
τνιάζουσαι μέ τό Ελληνικόν εμπόριον καί κείμεναι επί τής ακτής τής 
Θράκης από τοΰ Στρυμόνος μέχρι τών εκβολών τοΰ ’Ίστρου, έδόθησαν 
εις τον Κότυν, αί δε άγονοι καί βραχώδεις εις τον "Ραισκούποριν. Καί, 
δπως όρθώς παρατηρεί ό Τάκιτος4), ό χαρακτήρ τών δυο τοΰτων βασι-

δέ στρατιώτοι του πιστεύοντες δτι οί θεοί συμμαχοΰσι μετά τοϋ Βογολέζ'ου εφευγον 
άνευ μάχης. Ό  'Ροιμητάλκης ήναγκάσθη τότε νά καταφυγή εις την χερσόνησον, άλλ’ 
οί Βέσσοι κατεδίωξαν αυτόν έρημώσαντες τήν χώραν- Ούτως άπασα ή Θράκη περιήλθεν 
εις τήν εξουσίαν τών Β έσσων, οί όποιοι έστράφησαν κατά τής Μακεδονίας καί αυτής 
τής Μ ικράς Α σ ία ς . Οί 'Ρ ω μαίοι τότε διέταξαν τον Λ . Π είσωνα νά σπεύση εις βοή
θειαν τοϋ Ροιμητάλκους καί νά άναλάβη τόν κατά τών Β έσσων αγώνα. Κ ατά τήν 
πρώτην μάχην αί 'Ρ ω μαϊκαί λεγεώνες ήττήθησαν. ’ Αλλά ταχέως άναλαβών ό ΓΙείσων 
κατενίκησε τούς Ι’ έσσους, ώς καί παντας τούς μετ’ αύτών'συμπράξαντας, κατορθώσας 
εντός ενός έτους τελείως νά καθυποτάξη αυτούς- 'Ο  'Ροιμητάλκης άνήλθε τότε είς τόν 
θρόνον διαδεχθείς τόν ανεψιόν του 'Ραισκούποριν καί τόν αδελφόν του, όστις κατά 
πάσαν πιθανότητα άπωλέσθη κατά τάς μάχας. Τ ώ  6 μ. X. βοηθήσας τούς Διοικητάς 
τής Μ οισίας τής Θράκης :πρός άπομάκρυνσιν τών Δαλματών καί τών λαών τής Παν- 
νονίας. οί οποίοι έπανεστάτησαν κατά τών 'Ρ ω μ α ίω ν , ήδυνήθη ν’ άποδιώξη αυτούς 
έκ τής Μ ακεδονίας καί νά νικήση έν τινι μάχη τόν στρατηγόν αύτών Βάτωνα- Ά π έ- 
θανε τφ  10 μ. X-

Λί προς τούς 'Ρ ωμαίους ύπηρεσίαι του αΰται. προσεπόρισαν τήν εύνοιαν τοΰ Αύ
γουστου, τής οποίας τρανά δείγματα σώζονται επί τών νομισμάτων του. Έ πί τής μιας 
όψεως φέρουσι τήν κεφαλήν αύτοϋ μετά διαδήματος καί τήν επιγραφήν Β Α Σ ΙΛ Ε Ω Σ  
Ρ Ο ΙΜ Η Τ Α Λ Κ Ο Υ , έπί δέ τής άλλης τήν κεφαλήν τοΰ Αύγούστου καί τά γράμματα 
Κ Λ 1ΣΑ Ρ Ο Σ Σ Ε Β Α Σ Τ Ο Υ . ’Επί πλέον πανταχόθεν πληροφορούμεθα ότι ό Ροιμη· 
τάλκης έφερε καί τά ρωμαϊκά επώνυμα Γ άϊος, Ιούλιος, τά όποια αναμφιβόλους τού 
πάρέσχεν ό Αύγουστος.

’ ) Οί Σαππαΐοι ήσαν μία έκ τών 22 αυτοχθόνων φυλούν τής Θράκης, κατοικοϋντες 
παρά τά ’Ά β δ η ρ α  πρός βορράν τής λίμνης Ίσμ α ρίδας .

) A lb ert D u m on t, lo c . cit, αελ. BG5.
ή Ό β ιδ ίου , Έ πιστολαί έκ Π όντου, II , 9.
ή οIlli (δηλ. τοΰ Κότυος) m ite et a m oen u m , hu ic (δηλ. τοΰ Τ αισκ ου π όριδος). 

a trox , aviolum  et sorietatis  im p a tien s». A n nal. βιβλ. II, G4.
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λέων διέφερεν, δσον και ή φΰσις τών χωρών, τάς οποίας έξουσίαζεν έκα
στος. Και του μέν Κότυος ο χαρακτήρ ήτο γλυκύς καί πράος (juve- 
num mitissimus κατά τον ’Οβίδιον), τού δέ 'Ραισκουπόριδος υπερο
πτικός, σκληρός καί φθονερός.

Ό  Κότυς ενυμφεΰθη την ’Αντωνίαν Τρύφαιναν 1), Έλληνίδα τό 
γένος, θυγατέρα τού βασιλέως τού Πόντου Πολέμωνος2) καί της Πυθο- 
δωρίδος, εγγονης τού πρώτου υπάτου τής 'Ρώμης Μάρκου 'Αντωνίου. Ή  
’Αντωνία είχε καί αδελφόν τον Ζήνωνα, δστις άνεκηρΰχθη υπό τού Γερ
μανικού βασιλεύς τής Μεγάλης 'Αρμενίας τω 18 μ. X. και έβασίλευσεν 
υπό τό όνομα Άρταξίας 6 Γ ' 3) μέχρι τού 35 μ. X .4).

Ούτως επί Κότυος τού Ε ' ή βασιλική οικογένεια τής Θράκης συνε- 
δέετο μετά στενών δεσμών συγγένειας όχι μόνον μετά τής Αύτοκρατο- 
ρικής οικογένειας τής 'Ρώμης, αλλά καί μετά τών βασιλικών οικογενειών 
τού Πόντου καί τής ’Αρμενίας.

Έκ τής ’ Αντωνίας ό Κότυς απέκτησε τρεις υιούς, τον 'Ροιμητάλκην, 
Πολέμωνα καί Κότυν. Τούτων τον 'Ροιμητάλκην άπέστειλεν εις 'Ρώμην 
προς έκπαίδευσιν, ένθα συνεδέθη στενώτατα ως φίλος καί συμπαίκτωρ 
μετά τού Γαίου Καίσαρος, δστις άργότερον εγένετο Βασιλεύς τής 'Ρ ώ 
μης, γνωστός υπό τό όνομα Καλλιγούλας.

Κότυος τού Ε ' άνεκαλύφθησαν εσχάτως παρά την Βιζύην καί τά 
περίχωρα αυτής πλεΐστα νομίσματα φέροντα την προτομήν τού Κότυος 
εστεμμένου διά διαδήματος μετά τής επιγραφής Β Α Σ Ι Λ Ε Υ Σ  Κ Ο Τ Υ Σ ! ,

') Ή  ’Αντωνία ώνομάσθη οΰτω προς τιμήν της Αντωνίας, μητρός τοΰ Γερμανι
κοί]. Τής [Αντωνίας σώζονται αργυρά νομίσματα μετά τοϋ υίοϋ της φέροντα τήν επι
γραφήν ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΡΥΦΛΙΝΑ ή ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΤΡΥΦΑΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΩΣ 
ΠΟΛΕΜΩΝΟΣ. Head — Ιβορώνου, Τόμ. Ρ/, σελ. 13.

') Ό  Πολέμων, υιός Ζήνωνος τοΰ ρήτορος έκ Λαοδικείας. ώς ανταμοιβήν τών 
προς τον Αντώνιον υπηρεσιών του διωρίσΟη διοικητής μέρους τινός τής Κιλικίας. 
Βραδύτερον άντήλλαξε τήν επαρχίαν ταύτην πρός τό βασίλειον τοϋ Πόντου, άλλ’ 
άγνωστον πότε. Κατά Δίωνα τον Κάσσιον, ό Πολέμων ήτο βασιλεύς τοϋ Πόντου κατά 
τό 3G π.Χ., οπότε έβοήθησε τον ’Αντώνιον εις τήν κατά τών Πάρθων εκστρατείαν. 
Ή  βασιλεία του υπήρξε μακρά καί ευτυχής, αί, δέ κτήσεις του πλήν τοϋ Πόντου περι- 
ελάμβανον τήν Κολχίδα καί άλλας επαρχίας μέχρι τοϋ Βοσπόρου. Τοϋτον άποθα- 
νόντα περί τό 2 π.Χ. διεδέχθη ή δευτέρα σύζυγός του ΠειΟοδωρίς, θυγάτηρ Πυθο- 
δώρου τοϋ έκ Τράλλξων, φίλου τοϋ Πομπηΐου, βασιλεύσασα μέχρι τοΰ 38 μ.Χ.Ό σύγ
χρονος αυτής Στράβων αναφέρει περί αυτής ότι ήτο γυνή ενάρετος καί μεγάλης διοι
κητικής ίκανότυτος. ούτως, ώστε αί ύπ’ αυτήν χώραι ήκμαζον.

:!) Τό όνομα Άρταξίας έλαβεν έκ τής πύλεως Άρτάξατα. τήν οποίαν κατέλαβεν ό 
Γερμανικός (Τακίτου Annal. II, 56).

') Αυτόθι, II, 56.
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επί δέ τής άλλης πλευράς την νίκην κρατούσαν στέφανον μετά τής επι
γραφής ΒΑΣΙΛΕΏΣ ΡΑΙΣΚΟΥΠΟΡΙΔΟΣ !).

Τά ανάκτορα του Κότυος ειχον μεταβληθή εις έντευκτήριον πάντων 
των διάσημων Ελλήνων καί Λατίνων ποιητών τής εποχής του, οι όποιοι 
πλεΐστα δσα επιγράμματα καί ελεγεία αφιέρωσαν προς τιμήν του.

"Αντίπατρος ό Θεσσαλονικεύς μεταξύ καί άλλων έγραψε καί το εξής 
ελεγεϊον, εις τό όποιον εκθειάζει τάς άρετάς τοΰ Κότυος.

Ζηνι και Άπόλλωνι και ’ Αρει τέκνον άνάκττον
εΐκελον, ενκταίη μητέρος εντοκίη
πάντα τοι εκ Μοιρέων βαοιλήϊα, πάντα τέλεια
ήλθεν έποιήθης (V εργον άοιδοπόλων
Ζευς σκήπτρον βαοίλειον, 3Άρης δόρυ, καλλοσύνην δέ
Φοίβος εχεί' παρά οοι ό ’ άθρόα πάντα, Κότυ.

Έ φ ’ δσον έζη ό Αύγουστος, οι δυο βασιλείς, άν καί αντιθέτων χα
ρακτήρων καί ιδεών, ως ιστορεί ό Τάκαος, έζων εν αρμονία, τοΰ 'Ραι- 
σκουπόριδος φοβουμένου την οργήν του αύτοκράτορος καί έπιμελώς κρΰ- 
πτοντος τά κατά τοΰ ανεψιού του εχθρικά σχέδια. Μετά τον θάνατον 
δμως τοΰ Αύγουστου τώ 14 π. X. καί την άνοδον τοΰ Τιβερίου εις τον 
θρόνον ό Έαισκοΰπορις άπέρριψε τό προσωπεΐον καί εισέβαλεν εις την 
χώραν τοΰ Κότυος.

Ό  Τιβέριος μαθών τοΰτο συνεβοΰλευσε τους δυο βασιλείς νά συμ* 
φιλιωθώσι καί νά παΰσωσι τάς εχθροπραξίας. Καί ό μεν Κότυς απέλυσε 
τά στρατεΰματά του, ό 'Ραισκοΰπορις δμως δολίως φερόμενος προεκά- 
λεσε συνέντευξιν καί συνδιαλλαγήν μετά τοΰ Κότυος, δστις μή υποπτευό
μενος τι, έδέχθη τήν πρόσκλησιν. ’Αλλά κατά τό παραταθέν προς τιμήν 
του συμπόσιον συνέλαβεν αυτόν αιχμάλωτον. Εις μάτην ό Κότυς διε- 
μαρτΰρετο επικαλούμενος τους νόμους τής φιλοξενίας. Ό  'Ραισκοΰπορις 
εις άπάντησιν τόν εκράτησε σιδηροδέσμιον, ενώ τά στρατεΰματά του κα- 
τελάμβανον τήν χώραν του. Προς δικαιολογίαν δέ τής τοιαΰτης άτιμου 
συμπεριφοράς του άνήγγειλεν εις τόν αΰτοκράτορα δτι άνεκάλυψε συνω
μοσίαν κατά τής ζωής τοΰ αύτοκράτορος, τήν οποίαν κατέβαλε διά τής 
συλλήψεως τοΰ Κότυος.

Ό  Τιβέριος μαθών τοΰτο καί θέλων νά αποφυγή κάθε ρήξιν μετά 
τοΰ 'Ραισκουπόριδος, άπήντησεν ώς εξής «Έάν ή διαγωγή του δεν ήτο 
δολία, ήδΰνατο νά βασίζεται επί τής άθωότητός του. Έ ν πάση δμως

') Νομισματο?ωγία He<V'l - Σβορο>νου, Τόμ. Β', σελ. ο60.
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περιπτώσει οΰτε αυτός ού'τε ή γερουσία ήδύναντο νά άποφανθώσι, πρίν 
ή βεβαιωθούν περ'ι τής ένοχης του». Συνεβούλευσε δέ τον 'Ραισκούποριν 
νά απόλυση τον Κότυν, αυτός δέ νά προσέλθη εις "Ρώμην, ΐνα απόδειξη 
την κατά του Κότυος κατηγορίαν.

Την επιστολήν ταΰτην έστειλεν εις τον "Ραισκοΰποριν διά μέσου του 
Λατινιού Πάνδου, αντιστράτηγου (propraetor) τής Μοισίας, μετά στρα
τιωτικού αποσπάσματος, εις τον όποιον έπρεπε νά παραδώση τον Κότυν. 
Ό  'Ραισκούπορις δμως φοβηθείς, μήπως άνακαλυφθή ή ένοχή του, έφόνευσε 
τον Κότυν και διέδωκεν δτι ηΰτοκτόνησε, συνάμα δέ προφασιζόμενος δτι 
διεξάγει πόλεμον κατά των Σκυθών και Βασταρνών συνήθροιζε στρατόν. 
Έπ'ι πλέον ήλθε κα'ι εις συνεννόησιν μετά τοΰ 3Ανιστίου Betus έκ των 
επιφανών Μακεδόνων, δστις ειχεν έξορισθή υπό των 'Ρωμαίων ώς ένοχος 
έσχάτης προδοσίας >).

Και ούτως έτελεύτησε δολοφονηθείς αγρίως ό γλυκύς και εύγενής έκεΐ- 
νος βασιλεύς κατά τό 17 μ. X.

Έ ν  τω μεταξύ ό Λατίνιος Πάνδος άπέθανεν, άντ3 αυτού δέ απεστάλη 
ό ΙΙομπώνιος Φ?ιάκκος, αρχαίος συμπολεμιστής και στενός φίλος τού 
'Ραισκουπόριδος, δστις κατώρθωσε δι άπατηλών ύποσχέάεων νά προσέλ
κυση αυτόν μέχρι των 'Ρωμαϊκών προφυλακών, δπου υπό τό πρόσχημα 
βασιλικών τιμούν έθεσε φρουράν προς φΰλαξίν του. 'Όταν δμως ήθέλησεν 
ό-'Ραισκούπορις νά έπιστρέψη, τότε ένόησεν δτι ήτο αιχμάλωτος τού 
αύτοκράτορος.

'Αργότερον μετεφέρθη εις 'Ρώμην, δπου ή καταφυγούσα σύζυγος τού 
Κότυος ’Αντωνία κατηγόρησεν αυτόν δημοσία ά)ς φονέα τού συζύγου της. 
'Αποδειχθείσης καταφανώς τής ενοχής του, κατεδικάσθη νά διελθη τό υπό
λοιπον τού βίου του έν εξορία μακράν τής Θράκης. 'Ως τόπος δ3 εξορίας 
άρίσθη ή "Αλεξάνδρεια τής Αιγύπτου, δπου κατηγορηθείς δτι προσεπάθει 
νά δραπετεύση, συνελήφθη κα'ϋ έθανατώθη τώ 10 μ. X. 2).

Μετά τήν σύλληψιν τού 'Ραισκουπόριδος ή Θράκη διενεμήθη μεταξύ 
τού Ροιμητάλκους τοΰ Β ', υιού τοΰ 'Ραισκουπόριδος, άντιφρονούντος προς 
τ ο ν  π α τ έ ρ α  τ ο ν ·  διά τ ή ν  έν γένει διαγωγήν του, και τών τέκνων Κότυος

;) Τακίτου A n n a ) .  III. !>8.
) “Ή δοιγησις αΰτη τοΰ Τακίτου είναι σπουδαιοτάττ), καΟ’ΰσον τό συμβάν τοΰτο 

ΰ.τ ουδενυς «ναφερεταί· Ούτε ό -ουητώνιος ούτε Δ ίων ό Κάσσιος άναφέρουσί τι. 
.Μόνον ό \ . Patorciilua συνοππικοϊτατα αναφέρει τοΰτο ( H i s t .  Rom. Βιβλ. II. I'-’!)) 
άποδίδων την αυλάκισιν τοΰ 'Ραισκουπόριδος εις πανουργίαν τοΰ Τιβερίου, υπσβοη- 
όουμενΟΌ οπό τον επιτηδείου Πομπωνίου Φλάκκου.
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τοΰ Ε . Επειδή δμως τά τέκνα τοΰ Κότυος ήσαν ανήλικα, ό Τιβέριος 
υπό τό πρόσχημα τοΰ κηδεμόνος αυτών διώρισεν έπαρχον έν Θράκη 
τον 'Ρωμαΐον Τριβελλΐνον 'Ροΰφον, άρχαΐον στρατηγόν (praetor), νά 
διοική προσωρινώς την χοόραν κατ’ άρχαΐον παράδειγμα, δτε έστειλαν εις 
Αίγυπτον Μάρκον τον Λέπιδον κηδεμόνα των υιών Πτολεμαίου τοΰ 
Επιφανούς.

Ό  διαδεχθείς δμως τον Τιβέριον Γάϊος άπέδωκε τον θρόνον εις τον 
παιδικόν του φίλον 'Ροιμητάλκην τον Β', δστις είναι καί ό τελευταίος 
βασιλεύς τής Θράκης. Ούτος έβασίλευσε μέχρι τοΰ 46 μ. X., οπότε άπέθανεν 
υπό δλως τραγικός περιστάσεις. Καταληφθείς υπό σφοδρού έρο)τος προς 
την ανεψιάν του έξήγειρε την ζηλοτυπίαν τής συζύγου του Μ, ήτις και 
τον έθανάτωσεν. Μετά τον θάνατον τοΰ 'Ροιμητάλκους ή Θράκη κατέστη 
'Ρωμαϊκή επαρχία προσαρτηθεΐσα όριστικώς τώ 46 μ. X. εις την κοσμο- 
κράτειραν 'Ρώμην.

'Ροιμητάλκους τοΰ Β ' σώζεται ώραΐον νόμισμα, φέρον την αυθεντι
κήν εΙκόνα αυτού μετά τής επιγραφής Β Α Σ Ι Λ Ε Υ Σ  Ρ Ο Ι Μ Η Τ Α Λ Κ Α Σ ,  
έπι δέ τής άλλης πλευράς τήν εικόνα τού Καλλιγοΰλα μετά τής επιγραφής' 
Γ Α Ι Ω  Κ Α Ι Σ Α Ρ Ι  Σ Ε Β Α Σ Τ Ω 2) ·

Ό  'Ροιμητάλκης ήτο φίλος ιών "Αθηναίων, άναφέρεται δέ και ώς 
επώνυμος αρχών3) αυτών κατά τό έτος 37-38 μ. X.

** *
Ή  ’Αντωνία Τρύφαινα ικανοποιήθη διά τής τιμωρίας τού 'Ραισκου- 

πόριδος και κατώρθωσε τήν άναγνώρισιν των δικαιωμάτων τών τέκνων 
της επί τού θρόνου τοΰ άτυχούς πατρός των. "Αλλ" ή προστασία αύτη 
και εύνοια, διά τής οποίας ή γερουσία τής 'Ρώμης περιέβαλλεν αυτήν 
και τά τέκνα της, έξήγειρον τήν γενικήν κατ’ αυτής δυσαρέσκειαν τών 
υπηκόων της, οι όποιοι διέβλεπον τήν έπικράτησιν τής 'Ρωμαϊκής πολι
τικής και τήν απώλειαν τής ανεξαρτησίας των.

Δύο έτη μετά τήν εγκαθίδρυσιν τού 'Ροιμητάλκους εις τον θρόνον 
τού πατρός του καί τήν τού άντιβασιλέως Τριβαλλιανού 'Ρούφου διά 
τούς ανηλίκους υιούς τού Κότυος,. κατά τό 25 μ. X. σπουδαίοι ταραχαί

‘ ) Τό έπεισόδιον τούτο διεσώθη εις τά ‘Ελληνικά τοΰ Ιίύσεβίου αποσπάσματα, 
καί συνέβη κατά τό εκτον έτος τής βασιλείας τοΰ Κλαυδίου τω 46 μ.Χ.

3) Έν τή Συλλογή τοΰ T o c l i o n . ·  "Ιδε Λεξικόν 'Ιστορίας καί Γεωγραφίας Σ. 1. 
Βουτυρά έν λέξει 'Ροιμητάλκης. Ίίπίσης Νομισματολογία Head - Σβορώνου, Τόμ· Α' 
σελ. 360.

') Πρβλ. Χερτσβέργ, ‘ Ιστορία τής Ελλάδος επί τής ‘Ρωμαϊκής Λύτοκρατορίας- 
Μετάφρ. Π- Καρολίδου, Τόμ. Α', σελ. 419
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συνέβησαν καθ’ ύλην την Θράκην συνεπεία κατακραυγής κατά των νέα>ν 
διοικητών τής χώρας, των οποίων ή άνικανότης, δπως διετείνοντο, δεν 
ή δ υν-ατο νά τιμωρήση τοί'ς ταραξίας τής δημοσίας ησυχίας.

Ό  ΤάκιτοςJ) αναφέρει δτι τρεις φοβεραί βάρβαροι φυλά ή οΐ Κοι- 
λαλεΐαι, οι Όδρυσαι κα'ι οΐ Δϊοι, υπό διαφόρους αρχηγούς, άλλοι μέν 
προέβησαν εις λεηλασίας, ά'λλοι δέ διαβάντες τον Αίμον έπολιόρκησαν 
την Φιλιπποΰπολιν, δπου είχε καταφΰγει ό 'Ροιμητάλκης.

Ο Velleius, όστις έστρατήγει των παρά την Θράκην ρωμαϊκών 
στρατεύματα^, μαθών τάς κινήσεις των επιδρομέα™ μέρος μέν άπέστειλε 
κατ αυτών, λαβών δέ τό πλεϊστον μεθ’ έαυτοΰ έστράφη κατά τών πολιορ- 
κοΰντιον τήν Φιλιπποΰπολιν. Ή  ταχΰτης και ή στρατιωτική ΐκανότης του 
Velleius διεσκόπισε τους επιδρομείς, ό δέ 'Ροιμητάλκης δι’ επιτυχούς 
εξόδου, καθ’ ήν στιγμήν άνεφάνησαν αΐ 'Ρωμαϊκαί λεγεώνες, κατώρθωσε 
νά σωθή. Κατά τήν έξοδον συνήφθη συμπλοκή, καθ’ ήν εκ τών βαρβά
ρων πολλοί εφονεύθησαν, χωρίς νι̂  χυθή οΰτε ρανίς αίματος εκ μέρους 
τών 'Ραφιαίων.

’Αλλά παρ’ δλην τήν λαμπράν ταΰτην επιτυχίαν αΐ θρακικαί φυλαί 
μετά μεγαλυτέρας έντάσεως έξηκολούθησαν τον κατά τών 'Ρωμαίων αγώνα 
μέχρι τοΰ 26 μ. X., επί τέλους δμως έκάμφθησαν και ή νίκη έ'στεψε τον 
ΙΙοππαΐον Σαβΐνον, όδηγοΰντα τάς ρωμαϊκάς λεγεώνας2). Οΐ άποστάται 
χαρακωθέντες έπι τών μάλλον άποκρήμνων κορυφών τοΰ Αίμου έπολέ- 
μησαν μετά λΰσσης μέχρι τελευταίας ρανίδος αίματος έχοντες παρά τό 
πλευρόν αυτών τους γονείς, συζΰγους καί τέκνα των, οΐ οποίοι ένεθάρ- 
ρυνον αυτούς διά τής παρουσίας των καί πατριωτικών ασμάτων. Τοιαΰτη 
ήτο ή λύσσα καί ή επιμονή των, ώστε οι μή φονευόμενοι ηύτοκτόνουν 
διά τών Ιδίων ξιφών των προτιμώντες τον θάνατον τής δουλείας.

Τοιοϋτον υπήρξε τό τέλος τής εξεγέρσεως τών θρακικών εκείνων 
φυλών. Εις άνάμ’νησιν δέ τής νίκης εκείνης άνήγειραν μνημεϊον, τοΰ 
οποίου τά ερείπια σώζονται έν Βιζΰη, μετά τής επιγραφής- «Θεώ τώ 
ύψίστφ ως ευχαριστήρια υπέρ σωτηρίας 'Ροιμητάλκους καί ίΐυθοδωρίδος 
(βασιλέων) έκ τοΰ κατά Κοιλαλητικόν πόλεμον κινδύνου» 3).

'Θ 'Ροιμητάλκης έφάνη χρησιμώτατος καί πάντοτε πιστός φίλος τών 
'Ρωμαίων κατορθώσας νά άποκτήση τήν εύνοιαν τοΰ Τιβερίου καί τοΰ 
Καλλιγούλα. Μάλιστα ό Καλλιγούλας κατά Αίωνα τον Κάσσιον παρέχω·-

') Τακίτου Annal. I ll, 38—39.
) Τακίτου, Annal. IV, 46—51. Πρβλ. Χερτσβέρχ, loc. cit. Τόμ· Β", σελ· 30 

καί εξής. ■ ,
) Έκ τής θρακικής Έπετηρίδος τοΰ 1897, σελ. 103.
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ρησεν είς αυτόν τό βασίλειον τοΰ έξαδέλψου του, ενώ εις αυτόν παρε- 
χώρει ώς άντιστάθμημα τό βασίλειον της Μικράς ’Αρμενίας.

Έ ν τοΰτοις, ως άποδεικνύεται εκ τινων έπιγραφών της Κυζίκου ι), 
χρονολογούμενων από του 38 π. X., εποχής τής είς τον θρόνον ανόδου 
τοΰ Καλλίγοΰλα, μολονότι ειχον παρέλθει ένδεκα έτη από τής περίλαμ
πρου ταΰτης νίκης, οί υιοί τοΰ Κότυος δεν ειχον λάβει ακόμη την άδειαν 
να επιστρέψωσιν είς τό βασίλειον των. Κατά τά ψηφίσματα ταΰτα ή 
χήρα τοΰ Κότυος ’Αντωνία μετά των υιών της ήλθεν είς Κύζικον, δπου 
παρέμεινεν επί αρκετά ετη μέχρι τής είς την Θράκην επιστροφής των.

Οί Κυζικηνοί είς άνάμνησιν τής έν τή πόλει αυτών διαμονής τής 
"Αντωνίας και των υιών της έξέδωκαν δυο ψηφίσματα, περιέχοντα συμ- 
παθητικωτάτας εκφράσεις υπέρ αυτής καί τών τέκνων της, ως καί την 
έκφρασιν τής προς τον αΰτοκράτορα Γάϊον ευγνωμοσύνης της διά τάς 
ευεργεσίας, τών οποίων έ'τυχε παρ’ αΰτοΰ μετά τών ορφανών τέκνων της.

II.

Μετά τά ανωτέρω επανερχόμεθα είς τον βασιλέα-ποιητήν.
Ό  Όβίδιος, δστις, ώς γνωστόν, ειχεν έξορισθή τφ 9 μ. X. υπό τοΰ αύτο- 

κράτορος Αύγουστου είς τούς Τόμους τοΰ Εύξείνου παρά τάς έκβολάς 
τοΰ Δουνάβεως, άπηΰθυνε τώ 12 μ. X. προς τον Κότυν μακράν καί έμ
μετρον επιστολήν έξ 81 στίχων, είς την οποίαν τον ικετεύει, δπως τοΰ 
έπιτρέψη νά διέλθη τό υπόλοιπον τοΰ βίου του έν Θράκη. Ή  επιστολή 
αύτη, φέρουσα τήν επιγραφήν Coty R egi 2), θεωρείται ώς εν τών αρι
στουργημάτων τής Λατινικής ποιήσεως, ά'ρχεται δε διά τών εξής εγκω
μιαστικών φράσεων :

« Ώ  Κότυ, απόγονε βασιλέων, τοΰ οποίου ή εύγενής καταγωγή 
»φθάνει μέχρι τοΰ.ενδόξου Εύμόλπου. Έ άν  έφθασεν ήδη είς τήν ακοήν 
»σου ή περί τής εξορίας μου εΐδησις, έάν γνωρίζης δτι φθίνω εις μίαν 
»χώραν γείτονα τής ίδικής σου, είσάκουσον, ώ ά'ριστε τών πριγκίπων, τήν 
»φωνήν, ή οποία σε ικετεύει καί, άφοΰ δύνασαι, γίνε τό στήριγμα ενός 
»έξορίστου. Ή  τύχη— καί δεν παραπονοΰμαι δι’ αύτό— μέ παρέδωκεν είς 
»τάς χεΐράς σου. Κατά τοΰτο τουλάχιστον δεν έφάνη έχθρά προς εμέ. 
»Δέξου μετ’ εύνοιας είς τάς παραλίας σου τά συντρίμματα τοΰ ναυαγίου

.') Αί έπιγραφαί αΰται άνεκαλύφθησαν τφ 3873, σφζονται δέ ήδη είς τό αύτο- 
κρατορικόν μουσεΐον τής Κωνσταντινουπόλεως. Βλέπε : J. Millingen, περί δυο ανεκ
δότων Κυζικηνών ψηφισμάτων, έν· τφ περιοδικά coC Φιλολογικού Συλλόγου Κων
σταντινουπόλεως, Τόμ· Ζ', σελ. 28—28. · . .

2) Όβιδίου. Έπιστολαί έκ Πόντου. Βιβλ. II, επιστολή 9.
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μου, και είθε ή χώρα, της οποίας βασιλεύεις, νά μή μου γίνη σκληρό - 
• τέρα των κυμάτων.

» Πίστευσέ με, είναι άξιον ενός βασιλέως νά παρηγορή την δυστυ
χίαν. Τούτο αρμόζει εις τό υψηλόν άξίωμα πού κατέχεις, καί ή τύχη 
πού σέ άξίζει, δσον μεγάλη καί άν είναι, δεν εϊμπορει νά φθάση την 

ν μεγαλυτέραν καρδιά σου. Ποτέ ή ισχύς δεν θαυμάζεται περισσότερον 
παρά όταν συγκινήται από την ικεσίαν. Αυτό τό απαιτεί τό μεγαλεΐον 

«τής καταγωγής σου, αυτό είναι τό καθήκον μιας εύγενείας εκ θεών κατα
δομένης, σοΰ τό συνιστα (S Εύμολπος, ό ένδοξος ιδρυτής τής δυναστείας 
■>σου, καί ό δίσπαππος αυτού Έριχθόνιος. Αυτό είναι τό προνόμιον, τού 
«οποίου συμμετέχεις μετά των θεών. Σου απευθύνουν ικεσίας, όπως εις
«αυτούς. Και σΰ, όπως εκείνοι, ανακουφίζεις τούς ίκετεύοντάς σε..............
» . . . . Και σύ επίσης, ώ Κότυ, άξιε υιέ ενδόξου πατρός, βοήθησον ένα 
»δυστυχή έξόριστον εις την χώραν, τής οποίας άρχεις.............. ».

Έξακολουθών ό ποιητής παραβάλλει τήν γενναιοφροσύνην τού Α λ 
κινόου καί άλλων μεγάλων άνδρών τής άρχαιότητος κοίι εξαιρεί τό μει
λίχιον τού χαρακτήρος, τήν πραότητα καί τήν ποιητικήν φΰσιν τού 
Θρακός βασιλέως διά των εξής.

«Νά προσθέσω ακόμη, ότι ή σπουδή τών ωραίων τεχνών πραΰνει 
»τά ήθη καί απαλύνει τήν σκληρότητα; Έ ξ όλων τών βασιλέων ούδείς 
»πλειότερον σοΰ έκαλλιέργησε τάς γλυκείας αύτάς σπουδάς καί ούδείς 
«αφιέρωσε περισσότερον χρόνον δά αύτάς. Οί στίχοι σου τό άποδεικνύουν. 
»Άφαίρεσον τό όνομά σου εκ τών στίχων τούτων καί θά ώρκιζόμην 
»ότι αύτοί δεν είναι δυνατόν νά είναι έργον ενός Θρακός. ’Όχι! Ό  Ό ρ. 
»φεύς δέν είναι πλέον ό μόνος ποιητής τής χώρας ταύτης καί ή χώρα 
»τών Βιστόνων ύπερηφανεύεται διά τό πνεύμα σου......... »

Περαιτέρω ό Όβίδιος επαινεί τήν ανδρείαν καί γενναιότητα τού Κό- 
τυος καί επανέρχεται εις τό ποιητικόν του τάλαντον λέγων :

«"Οπως τό θάρρος σου σέ παρακινεί νά λαβής τά όπλα, όταν είναι 
«ανάγκη καί νά βάψης τάς χεΐράς σου μέ τό αιμα τών εχθρών σου, 
«Ό π ω ς γνωρίζεις νά ρίπτης τό άκόντιυν διά στιβαράς χειρός καί νά 
»δδηγής· έπιδεξίως ένα κέλητα. "Οπως ευρίσκεις τον άναγκαΐον καιρόν 
»νά, έξασκήσαι εις τά όπλα τών προγόνων σου. . . . . . .  διά τής καλλιερ-
»γείας τών Πιερίδων διανοίγεις οδόν προς τά λάμποντα άστρα. Μάς 
«συνδέει ένας επί πλέον δεσμός. Καί οί δύο μας εΐμεθα μεμυημένοι εις 
»τά ίδια μυστήρια. °Ως ποιητής εκτείνω προς ποιητήν τάς ίκέτιδας χεΐ- 
»ράς μου καί ζητώ εις τήν χώραν σου άσυλον καί προστασίαν».



Τελευτών ό ’Οβίδιος υπεραμύνεται εαυτοΰ διά μακρών δτι αδίκως 
εξωρίσθη καί καταλήγει διά τών εξής.

«Ά φ οΰ  δεν μοΐ παρέχεται το δικαίωμα νά παραμείνω εις την πα· 
»τρίδα μου, ζητώ τουλάχιστον, δπως δυνηθώ πλησίον σου νά ζήσω έν 
»ασφαλεία είς την ξένην ταΰτην χώραν».

Τοιαΰτη ήτο ή επιστολή τοϋ ’Οβιδίου. Ά λλ’ άρά γε ήξιώθη άπαντή- 
σεως έκ μέρους τοΰ Κότυος ; Έκ τών υστέρων κρίνοντες φρονοΰμεν δτι 
ό Κότυς παρ’ δλην την εΰγενή ψυχήν του καί την καλήν θελησι,ν του 
νά έ'λθη αρωγός· εις· έ'να ίκετεΰοντα ποιητήν θά έδίστασε νά γράψη προς 
τον ’Οβίδιον φοβούμενος τήν οργήν τοΰ αΰτοκράτορος, τοΰ οποίου έξε- 
τελείτο αυστηρά διαταγή.

Ειν’ αληθές δτι ό Αύγουστος άπέθανε τφ 14 π. X. καί δτι ό Κότυς 
ήδΰνατο, άν ήθελε, νά βοηθήση αυτόν. Ά λλ ’ ή ατυχής μετά τον θάνατον 
τοΰ Αύγουστου μετά τοΰ θείου του συμβασιλεία, τής οποίας άνεφέρομεν 
τάς λεπτομέρειας, ήνάγκασεν αυτόν νά αμελήση εις ενα στοιχειώδες καθή
κον, χωρίς νά δυνηθή νά φανή χρήσιμος εις τον άτυχήσαντα ποιητήν. 
Καί ούτως άπέθνησκε μετ1 ολίγον τώ 17 μ. X. εις τήν ά'ξενον εκείνην 
παραλίαν ό γλυκύς τών Μεταμορφώσεων ποιητής.

Α. Θ, Σαμοθράκη, Κ ότυς  ο  Ε' 1 0 5



ΣΤΙΛΠΩΝΟΣ Π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ
Καθηγητοΰ τοΰ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

0 ΚΑΠΟΥΚΙΝΟΣ ROBERT DE DREUX ΕΤΗ ΘΡΑΚΗ ΣΤΑ 1 6 6 0
Μέσα στη φτώχεια πού έχουμε από ειδήσεις για τά σκοτεινά χρόνια 

τής τουρκοκρατίας οι πληροφορίες πού μάς δίνουν οί Ευρωπαίοι ταξει- 
διώτες, δσοι έτυχε στα χρόνια αυτά νά περάσουν άπ" τις ελληνικές χώρες 
είναι πράγματι πολύτιμες. Δεν πρέπει βέβαια νά περιμένει κανένας άπ’ αύ- 
τάς πάντα πολύ σπουδαία πράγματα, γιατί περαστικοί όπως ήταν δεν 
είχαν τον καιρό ούτε καί τό σκοπό νά εξετάσουν μέ προσοχή τον τόπο 
μας καί νά δώσουν ολόκληρη την εικόνα του. Αυτό μονάχα γιά λίγους 
μπορεί νά εΐπο̂ Οή. Οι περισσότεροι περνούσαν γιά ά'λλες δουλειές, καί τό 
συνηθέστερο μαζί μέ διάφορες διπλωματικές αποστολές, καί στο δρόμο 
τους απάνω άπ’ δσα έβλεπαν σημείωναν δ,τι τούς έκανε κάποια εντύπωση 
ανάλογα μέ την ιδιοσυγκρασία καί τά ιδιαίτερα ενδιαφέροντα τοΰ καθε- 
νός. Γι’ αυτό καί οΐ πληροφορίες των δέν είναι συστηματικές· καί μερικές 
μάλιστα φορές δχι καί πολύ σφστές. "Άλλες φορές στο βιαστικό πέρασμά 
τους δέν προφταίνουν νά άντιληφθούν καλά καλά δ,τι βλέπουν ή δέν 
άκοΰν καλά τά ονόματα καί τά παραμορφώνουν ή δέν καταλαβαίνουν 
καλά και παρεξηγούν δ,τι τούς λές, κι άλλες φορές δίνουν πίστη καί προ
σοχή σ’ ότι ακούσουν άπ' τούς ντόπιους, πού δέν τούς λέν πάντα τήν αλή
θεια, καμιά φορά δέ γιά νά κάνουν φαίνεται περισσότερη εντύπωση στούς 
απλοϊκούς αναγνώστες τους τερατολογοΰν καί οί ίδιοι. Μ ’ δλα αυτά κοντά 
στο τίποτα οί πληροφορίες πού βρίσκουμε στά ταξειδιωτικά βιβλία είναι 
κάτι τι, αρκεί νά μή τούς παραδεχόμαστε ανεξέταστα, άλλα μέ κάποια 
προσοχή και κριτική.

Είπαμε παραπάνω πώς οί περισσότεροι άπ’ τούς ταξειδιώτες δέν τα- 
Ξείδευαν γιά περιήγηση, αλλά γιά άλλες δουλειές, καί τό συνηθέστερο πή
γαιναν καί ήρχονταν άπ" τήν Κωσταντινούπολη. Γι’ αυτό καί οί πληρο
φορίες τους σχετίζονται μέ τούς τόπους, πού βρίσκονται απάνω στούς με
γάλους δρόμους, πού πάν πρός τήν Κωσταντινούπολη. Γιά τή Θράκη δυο 
μεγάλοι δρόμοι είναι πού οδηγούν άπ’ τήν Ευρώπη πρός τήν Πόλη. Ό



ένας, ό πιο συνηθισμένος, είναι δ δρόμος πού περνά απ’ την Άδριανοΰ- 
πολι, ό άλλος είναι ή περίφημη Έγνατία οδός πού άρχιζε απ’ τό Δυρ
ράχιο, περνούσε απ’ τη Θεσσαλονίκη, ξακόλουθούσε μέσ’ απ’ τή Θράκη καί 
τελείωνε ’ς τή Κωσταντινοΰπολη. Τούς δυο αυτούς δρόμους ακολουθούν 
απάνω κάτω καί σήμερα ακόμα οί δημοσιές. Τον ένα απ’ αυτούς τούς 
δυό, αυτόν πού πάει προς τή Θεσσαλονίκη ακολούθησε ’ς τά 1669 καί ή 
συνοδεία τού Γάλλου πρεσβευτή De la Haye-Vantelet πηγαίνοντας απ’ 
τήν Κωσταντινοΰπολη ’ς τή Λάρισσα, οπού έμενε τότε προσωρινά δ Σουλ
τάνος για να βρίσκεται πιο κοντά στην Κρήτη, πού τήν πολιορκούσαν τά 
στρατέματα τού Μεγάλου Βεζίρη· του. Ό  πρεσβευτής πήγαινε γιά νά τα
κτοποιήσει μερικές γαλλικές υποθέσεις, σχετικές μέ τά προνόμια των ξέ
νων στήν Τουρκία (Capitulations), καί μέσα στή συνοδεία του είχε καί 
τον πνευματικό τής πρεσβείας, ένα συγγενή του καπουκίνο τον Robert 
de Dreux. Ό  cle Dreux αυτός ήταν τρία χρόνια πού ειχεν έρθει απ’ τή 
Γαλλία καί έμενε στήν Κωσταντινοΰπολη γιά πνευματικός τής πρεσβείας, 
φιλοπερίεργος δέ καθώς ήταν βρήκε σ’ αυτό τό αναμεταξύ ευκαιρίες · νά 
ταξειδέψει καί σ’ άλλα μέρη τής Τουρκίας. Πρώτα πρώτα επειδή ό πρε
σβευτής αναγκάστηκε νά ταξειδέψει στήν Άδριανοΰπολη, δπου βρισκόταν 
δ Σουλτάνος, δ πάτερ Robert τον συνώδεψε γιά νά δή τήν Άδριανοΰ- 
πολη. ’Έπειτα βρήκε ευκαιρία νά ταξειδέψει μόνος του καί στα νησιά καί 
στή Σμύρνη καί στο τέλος συνώδεψε τον πρεσβευτή καί στή Λάρισσα, κι 
άπ’ έκεΐ κατέβηκε στήν ’Αθήνα καί στο Ναύπλιο, οπού μπάρκαρε γιά τή 
Γαλλία. Τις εντυπώσεις άπ’ τή διαμονή του στήν Κωσταντινοΰπολη και τά 
ταξείδιατου περιέγραψε σέ μια έκθεση, πού τήν έσημείωσε πρώτα δ Omont, 
εξέδωκε δέ στα τελευταία χρόνια (1925) δ Pernot από ένα χειρόγραφο 
τής βιβλιοθήκης των Παρισίων μέ τον τίτλο Voyage en Turquie et 
en Grece du R. P. Robert de Dreux aumoilier de Tambassa- 
duer de France (1665— 1669) publie et annote par Hubert Per
not. Paris 1925. (Calleetion de l’ Institut Neo-hellenique. Fasc. 3).

Ό  de Dreux δέν ανήκει βέβαια ’ς τήν τάξη των μεγάλων περιηγη
τών, όπως ό Belon, δ Tournefart καί ά'λλοι, είναι όμως περίεργος καί 
φιλομαθής καί προσεκτικός καί ένδιαφέρεται πολύ γιά τά αρχαία καί δπου 
τά απαντήσει, δέν αφήνει νά τού διαφύγουν. Ένδιαφέρεται επίσης και γιά 
τή σύχρονη κατάσταση των κατοίκων καί μάς δίνει καί γι’ αυτή χρήσι
μες πληροφορίες. ’Έτσι μάς περιγράφει τήν Άδριανοΰπολη, τήν Κωσταν- 
τινοΰπολη μέ τά τζαμιά της, τά ιστορικά μνημεία της καί τά σαράγια της, 
τή Χαλκηδόνα, τό Έφταπΰργιο, τό Βόσπορο, καθώς καί τό παιδομάζωμα 
καί τήν αγορά των σκλάβων. ’Έπειτα μάς διηγείται τό ταξεΐδι του στά
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νησιά και τή Σμύρνη, καθώς καί ΐό ταξεΐδι του στη Λάρισσα, δπου μάς 
δίνει πληροφορίες για δλες τις πόλεις πού απάντησε στο δρόμο του απ’ 
τη Σηλυβρία ώς τήν Καβάλλα, κι εδώ εκεί ώς τή Θεσσαλονίκη καί τή 
Λάρισσα. Τελευταία μάς περιγράφει το ταξεΐδι του στην ’ Αθήνα καί στο 
Ναύπλιο, καί μάς αναφέρει, όσα αρχαία είδε καί θαύμασε στην πόλη τής 
Παλλάδος. Τήν εξιστόρηση τού ταξειδιού του δεν φαίνεται νά την έγραψε 
προσχεδιασμένα, γιατί αλλιώς θά ήταν ίσως πλουσιώτερη. Κάποιος, πού 
θά τού είχε υποχρέωση, τού τή ζήτησε επίμονα, κι αυτός δεν μπόρεσε νά 
άρνηθή. ’Έτσι, καθώς μάς λέγει ό ίδιος, δεν τήν εγραψε από σημειώσεις,· 
άλλ3 από δ,τι θυμότανε, τρία μάλιστα χρόνια ύστερα από τό γυρισμό του 
’ς τή Γαλλία. Μ’ δλα ταύτα φαίνεται νά είχε ζωηρή μνήμη, γιατί σέ πολύ 
λίγα πράματα θά μπορούσε νά πή κανένας πώς δεν τά λέει σωστά, όπως 
τά είδε καί τά άντελήφθηκε ή όπως τουλάχιστον τού τά είπαν.ο

Γιά τή Θράκη οί πληροφορίες τού de D reux έχουν αρκετή σημα
σία, γιατί μάς δίνουν όχι μόνο τή γενική εικόνα τής χώρας, πού φαίνεται 
νά ήταν αραιά κατοικημένη καί σχεδόν ερημωμένη, δχι μόνο εικόνες αρ
κετά περίεργες γιά τά ταξείδια στά χρόνια εκείνα, αλλά καί μερικές αρ
κετά σημαντικές πληροφορίες γιά πόλεις, πού καί σήμερα εύημερούν καί 
ακμάζουν, καθώς καί γι’ άλλες πού είναι πια έρημες κι άκατοίκητες. ’Αφού 
περάσαν τούς Τσεκμετζέδες, τή Σηλυβριά καί τή Ραιδεστό, πού φαίνεται 
πώς καί τότε είχε σημαντική εμπορική κίνηση, πέντε ολόκληρες μέρες περ
πατούν ώς τον "Εβρο χωρίς νά βρούν καμιά σημαντική όπωσούν πόλη, 
παρά μόνο πεδιάδες μέ άφθονο κυνήγι, πράγμα πού μαρτυρά πόσο έρη
μος ήταν ό τόπος. Τον "Εβρο τον περνούν μέ καΐκια, δπως καί σήμερα, 
καί φτάνουν στα Φέρραι, δπως λέν σήμερα οί ντόπιοι, πού τότε ακόμη 
διατηρούσαν τό βυζαντινό τους όνομα Βήρα. Ξέρουμε δέ απ’ τούς Βυ
ζαντινούς πώς έξ αρχής ήταν οχυρό μοναστήρι, πού χρησίμεψε κάποτε 
καί γιά φυλακή μεγιστάνων, πιθανώτατα .δέ γιά τήν όχυρότητά του αυτή 
σιγά σιγά έγινε καί κέντρο συνοικισμού Χ), αφού μάλιστα βρισκόταν καί 
απάνω στο δημόσιο δρόμο. Ό  καπουκίνος επισκέπτεται τό τζαμί, πού δέν 
είναι άλλο παρά μια απ’ τις πιο όμορφες βυζαταινές έκκλησιές πού έχουμε· 
καί βλέπει καί τις επιτύμβιες επιγραφές πού σώζονται ακόμα καί τώρα. 
Μετά τή Βήρα έρχεται στή Μάκρη, δπου διαβάζει μιά επιτύμβια επιγραφή 
καί επισκέπτεται κ’ έναν τουρκικό τουρμπέ θαυματουργό. ’ Από κεΐ φτάνει 
’ς τήν Γκιουμουρτζίνα. Είναι περίεργο πώς τό κάστρο της, πού ώς τά 
1922, πού το γκρέμισε ό γενικός διοικητής Δάσιος γιατί τό έθεώρησε

) Κατακουζηνός III 1510,17 Βόννης, Πρβλ. Σ τ. Κ νριακίδον, Γλωσσογεωγραφι κ ά 
σημειώματα έν ΛγΓ-ικογραηικω Ά οχείω Τομ. Τ' σ. 366.
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άχρηστο, ήταν πολύ καλά διατηρημένο, τό χαρακτηρίζει ώς ερειπωμένο, 
δπως καί πρωτύτερα άπ’ αυτόν ό Βθίοη. "Αξια προσοχής είναι δσα κα
τόπι λέγει για τό Περιθώρι, πού δεν είναι άλλο παρά ή Μπουροϋ, γιατί 
βέβαια ή γνώμη τού Pernot πώς μπαρούσε νά είναι ή Μαρώνεια δεν 
είναι σωστή. Ή  Μπουροΰ λοιπόν και τότε ακόμα, στα 1669, δπως καί 
στά χρόνια τού Belon, είχε κατοίκους, ελεεινούς όμως καί αξιοδάκρυτους, 
βρισκόταν δέ ακόμα καί άνθρωποι πού θυμόνταν τό παλιότερό της όνομα 
Περιθώρι, δηλαδή Περιθεώριον. Τό κάστρο της, πού σήμερα μόνο λεί
ψανα αξιοσημείωτα είδα μέ διάφορες επιγραφές κτιστές μέ τούβλα, σφζό- 
ταν τότε ολάκερο, δρθές δέ ήταν ακόμη καί οΐ βυζαντινές της εκκλησίες. 
"Ο,τι δέν καταλαβαίνω καλά είναι ό περίβολος μέ τά τόξα γύρο γύρο 
στην πόλη. Τέτοιο πράμα εγώ τουλάχιστο δέν διέκρινα. ’Ίσως τώρα νά 
γκρεμίστηκε. Ή  περιγραφή αυτή τού de Dreux μάς δείχνει πόσο χρή
σιμη θά ήταν ή εξέταση τοΰ τ.όπου αυτού από έναν βυζαντινόλόγο καί 
μάλιστα καί ή ενέργεια άνασκαφών. ’Έχουμε μπροστά μας μιά ολόκληρη 
νεκρή πόλη, πού βέβαια άν άνασκαφή, κάποιες σελίδες .απ’ τή βυζαντινή 
ζωή τής Θράκης θά φωτίσει. Γιά τις σημερινές γι’ αυτή παραδόσεις των 
γύρο χωριών έγραψα άλλοτε στο Ημερολόγιο τής Μεγάλης Ελλάδος τού 
Δροσίνη ’Έ ξω  από κείνα πού αναφέρω εκεΐ οι κάτοικοι τοΰ σημερινού 
Γιασίκιοϊ μοΰ είπαν πώς κατοικούσαν άλλοτε ’ς τή Μπουροΰ καί πώς 
έφυγαν, γιατί δέν μπορούσαν νά ζήσουν έκει απ’ τούς κουρσάρους, Τήν 
παράδοσή των βεβαιώνει ό de Dreux ομιλώντας γιά τις αιτίες τής δυσ
τυχίας τών κατοίκων. "Αλλως τε άπ’ ολα τά παράλια αυτά οί κάτοικοι 
φύγαν άπ’ τή θάλασσα γιά τον ίδιο λόγο καί σήμερα καί ή Μαρώνεια καί 
τά ’Άβδηρα (σήμερα Μπουλοΰστρα) είναι αρκετά μακριά άπ’ τήν παραλία. 
Ά λλ ’ άς άφήσουμε τον de Dreux νά μάς διηγηθή τό ταξείδι του2).

Σ. JI. Κ υριακίδον, fH  Θράκη στα' 1 6 6 6

Τήν πρώτη μέρα του ταξειδιού μας φτάσαμε στο Τοπτσιλάρ, οπού βρή
καμε καλό καί φτηνό κρασί, κ’ επειδή θέλαμε νά εξακολουθήσουμε τό δρόμο 
μας καί τή νύχτα, πήραμε μαζί μας ένα Χατζή. Χατζήδες είναι άνθρωποι 
πού κουβαλούν ένα φανό, γιά νά φωτίζουν τό δρόμο. Στήν άκρα δηλαδή 
μιανής μεγάλης βέργας έχουν ένα είδος σκάρας καί μέ διάφορα κουβάρια 
από παννιά κατραμωμένα διατηρούν μέσα σ’ αυτή τή φωτιά, πού βγάζει

‘ ) 1922 σ 247 κέ.
ή Ό  εκδότης είχε την επιμέλεια νά έφοδιάση τήν έκδοση καί μέ διάφορες ση- 

ιιείιυσες από άλλους ταξειδιώτες, τόν Belon κυρίως καί τον Ducas. Νόμισα πώς θά 
ήταν καλό νά τούς 'διατηρήσω καί τούς διετήρησα.
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μεγάλη φλόγα. Κάποτε τή φλόγα αύχή τή συντηρούν μ’ ένα ξύλο παχύ, 
πού καίει σαν λαμπάδα.

"Οταν είχαμε νά περπατήσουμε δώδεκα λεύγες, ξεκινούσαμε στίς έν
τεκα το βράδυ, καί όταν είχαμε μικρότερο δρόμο, φεύγαμε τά μεσάνυχτα 
για νά φτάσουμε στο σταθμό άπάνω κάτω τό μεσημέρι. Το φαγητό τό 
βρίσκαμε έτοιμο, γιατί τό αμάξι μέ τό μαγειρείο πήγαινε πάντα μπροστά 
καί κάθε μέρα φρόντιζαν νά σφάζουν ενα αρνί καί πουλερικά γιά την άλλη 
μέρα, γιατί καθώς είπα στα μέρη αυτά δεν ήταν ξενοδοχεία, οπού μπορεί 
κανένας νά καταλύσει, ούτε καπηλειά ή μαγειρειά, δπου βρίσκει κανένας 
μαγειρεμένο κρέας, καί πρέπει οί ταξειδιώτες νά έτοιμάζουν μοναχοί τους 
τό φαεϊ πού θέλουν νά φάν.

"Οταν αρχίζει νά σκοτεινιάζει ό χατζής άνάφτει τό φανό του καί τον 
βάζει στην πόρτα του χανιού, δπου μαζεύονται οί ταξειδιώτες, καί βαστών- 
τας τό φανό στο χέρι τραγούδα κάτι τι αράπικα γιά νά χαιρετίσει τή 
συντροφιά, γιατί ό θεός θέλησε νά μάς χαρίσει τό φως, καί έπειτα άπλώ- 
νει τό χέρι γιά νά πάρει δ.τι ο καθένας έχει ευχαρίστηση νά τού δώσει.

’Απ’ το Τοπτσιλάρ ξεκινήσαμε γιά νά φάμε τό μεσημέρι στο Ponte- 
Piccolo καί από κεί στο Ponte-Grande 1). Αυτά είναι δυο χωριά δπου 
βρίσκονται δυο πέτρινα γεφύρια πάρα πολύ μακρυά καί απ'1 αυτά περνούν 
κάτι λαιμοί τής θάλασσας, πού κάνει εδώ δυο όμορφες λίμνες. Την άλλ·  ̂
μέρα φτάσαμε στη Σηλυβρία (Silivree), πολιτεία πολύ παλιά, άπάνω σ'ένα 
ύψωμα κοντά στη θάλασσα. "Σ αυτή βλέπει κανένας πολύ ωραία λείψανα 
τού κάστρου, έχει δέ καί πολλούς Χριστιανούς, άλλα σχισματικούς. Δεν 
αμέλησα νά πάω νά δώ τον παπά τους, τον παρεκάλεσα δέ νά μέ οδη
γήσει στην έκκλησιά του, πράγμα πού τό έκαμε με πολλή προθυμία, γιατί 
ήθελε νά μου δείξει ένα άγιο λείψανο, πού τό τιμούν οί "Ελληνες’ καί
βλέποντας ένα μικρό σακκουλάκι μετάξινο μενεξεδένιο κρεμασμένο στο
σταυρό τής "Αγιας Τράπεζας τον ρώτησα τί ήταν καί μ’ άπάντησε πώς 
μέσα στο σακκουλάκι ήταν ένα μικρό κουτάκι καί μέσα σ’ αυτό πήγαινε 
την αγία μετάληψη στούς άρρωστους.

‘) Κ u tel in k-T f: h ο k mi? < 1 j ο καί Rujuk-Jcliekmedje. Λυτά τά δυο γεφύρια ήταν 
ξύλινο τον καιρό πού πέρασε ο Bel on πού ερχότανε από τό άλλο μέρος (Observa
tions, Paris σ. 15Qi. Ο Paul Lucas έκανε δυο φορές τό ταςείδι απ’ την Κω*
σταντινούπολη στή Λάρισσα. στά ΓϊΟΓ> (έκδ. Paris 1712) (καί ατά 1714) έκδ. Rouen 
1710, Amsterdam 1720, Rouen 1721) Την πρώτη φορά οί κυρκυτεροι σταθμοί του 
ήσαν ή Αδριανούπολη, ή Φιλιππούπολη, ή Δράμα, ή Θεσσαλονίκη καί τό "Αγιον όρος
κι από κεί πίσω πάλι ή Θεσσαλονίκη γιά νά πάη στή Λάρισσα, έπειτα δήθεν στην
Αθήνα- τή δεύτερη απ' τήν Κωσταντινούπολι στή Λάρισσα ακολούθησε σχεδόν τό 
δρομολόγιο τοΰ Robcat. Γιά τον Paul Lucas βλ. Omont, DH.ssioosarehool. σ. 317 
κέ· (Σημείωση τοΰ εκδότη).
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’Από κεϊ πήγαμε στην Ραιδεστό (Rodosto), μια πόλη πολύ όμορφη καί 
πολύ έμπορική ϊ). Είναι στην ακροθαλασσιά καί γι’ αύτό έχει μεγάλη συγ
κοινωνία μέ την Πόλη. Οί έμποροι απλώνουν στα μαγαζιά τους τά πιο 
όμορφα ξμπορεύματά τους, όπως γίνεται στα παζάρια. “Ενας άπ’ τούς αμα
ξάδες όμως, πού ήταν απ’ τη Μακεδονία, τσακιόθηκε.στήν πόλη αυτή μ’ έναν 
Τούρκο, κι αυτός έβαλε στο νού του να μας σφάξει. Ό  καπιτζή μπασής 
δηλαδή πού μας ώόηγοΰσε θύμωσε ι̂ά την κακομεταχείριση τού Τούρκου 
άπ τον άμαξα τον δικό μας καί θέλησε αμέσως νά πάρει· τό δίκιο δίνοντάς 
του ραβοιές στίς πατούσες, τιμωρία πολύ συνηθισμένη στούς Τούρκους. 
Ό  πρεσβευτής την ώρα εκείνη ήταν περίπατο στήν ακροθαλασσιά καί 
είχε μαζί του ένα μέρος απ’ τούς ανθρώπους του καί το άλλο μόνο έμενε 
στο χάνι, όπου είχαμε καταφύγει, ένα χάνι τόσο μεγάλο καί ευρύχωρο 
πού έπαιρνε όλα τά άμάξια καί τά ζώα μας χωρίς νά μάς στενοχωρήσει. 
Περπατούσα μαζί μέ τον χαντζή, όταν είδα τον δυστυχισμένο τον άμαξα, 
πού οί Τούρκοι τού έβγαζαν τά παπούτσια γιά νά τού δώσουν τίς ξυλιές. 
Αύτό μοΰ κίνησε τή συμπάθεια καθώς καί τού χαντζή κι άρχισε νά μα · 
λώνει τον καπιτζή μπασή' κ’ έτσι πού μιλούσε πολύ δυνατά καί μ’ άγα- 
νάκτηση τον άκουσαν οίίπποκόμοι καί οί άλλοι υπηρέτες τού Έςοχώτατου 
καί έτρεξαν άμέσως καί ρίχτηκαν άπάνου στούς τούρκους, πού κρατούσαν 
το δυστυχισμένο τον άμαξα, καί τούς ανάγκασαν νά τον παρατήσουν. 
Τραύηξαν άμέσως τά μαχαίρια τους κι από τό ένα μέρος κι άπό τ’ άλλο. 
’Αλλά οί Τούρκοι βλέποντας τούς δικούς μας φρενιασμένους, πού δεν θ’ ά
φηναν κανένα, τό σκασαν. Οί δικοί μας θέλουν νά τούς πάρουν τό κατόπι 
καί μέ πολλή δυσκολία τά κατάφερα νά τούς κρατήσω. Γλ.ήγορα ειδοποίησα 
τον πρεσβευτή κι αυτός γυρνώντας άμέσως στο χάνι μάλωσε τον καπιτζή 
μπασή γι’ αύτό πού έκαμε* επειδή όέ μάθαμε πώς οί Τούρκοι μαζεύονταν . 
γιά νά μάς προσβάλλουν προφυλαχτήκαμε τόσο καλά, ώστε δεν τόλμησαν I' 
νά μάς επιτεθούν.

Την άλλη μέρα φύγαμε πολύ πρωί καί περπατήσαμε πέντε ολόκληρες 
μέρες χωρίς νά βρούμε καμιά πολιτεία τής προκοπής, μολονότι ό κάμπος 
είναι ωραιότατος καί τόσο γεμάτος άπό κυνήγι, ώστε ό Έςοχώτατος συχνά 
μάς σταματούσε γιά νά διασκεδάσει στο αναμεταξύ κυνηγώντας* κι αύτό 
μιά μέρά μ’ έκανε νά κινδυνέψω νά χάσω τή συντροφιά. Γιατί κατεβαί- . 
νοντας άπ’ τ’ άμάξι καί περπατώντας πάντα μπρός πήρα ένα δρόμο, πού 
τόσο μέ ξεμάκρυνε άπ’ αύτόν, πού πήραν; τ’ άμάξια μας, ώστε δέν θά 
μπορούσα πιά νά τούς φτάσω, χωρίς τή βοήθεια ένός Τούρκου, πού μοΰ

') Ό  de Bruyn (σ. 07— 208) λέει πώς εχει 15000 κατοίκους (Σημ. τοϋ έκδοτου).
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έδωσε στην περίσταση αυτή πίσω μια μιαρή χάρη, πού του είχα κάνει λίγο 
πρωτύτερα. "Ήταν ένας καλός, γεροντάκος, πού τ’ αμάξι του βρισκόταν στή 
μέση τού δρόμου, πού πήγαινα, και ήθελε νά τό τραβήξη στήν άκρη για 
νά οιευκολύνη τό δρόμο στ’ άμάξια μας, πού νόμιζε πώς Θά περνούσαν άπό 
κεΐ, καί μέ παρεκάλεσε νά τόν βοηθήσω, γιατί τά βόδια του ήταν ξεζε
μένα καί έβοσκαν εκεί κοντά. Τό έκανα μ’ ευχαρίστηση καί δεν φάνηκε 
αχάριστος. Γιατί βλέποντας πώς τ’ αμάξια μας έπαιρναν άλλο δρόμο χω
ρίς εγώ νά τό άντιληφθώ, γιατί είχα ξεμακρύνει, έβαλε τΙς φωνές γιά νά 
μέ ειδοποιήσει' καί επειδή έβλεπε πώς άν γύριζα πίσω άπό κεΐ πού είχα 
παραστρατήσει δεν θά μπορούσα πιά νά φτάσω τ ’ αμάξια, πού έτρεχαν 
γλήγορα, μοΰ έδειξε ένα συντομώτερο δρόμο άπό ένα ποταμάκι, πού τό 
•πέρασα άπό ένα κορμό δέντρου καί γιά νά στηριχθώ μοΰ έδωκε καί τή 
βέργα του, πού κέντρωνε τά βόδια του. Τόν ευχαρίστησα γλήγορα γλή
γορα καί τρεχοντας δυνατά έφτασα τ’ άμάξια, καί τότε σκέφτηκα πώς 
έχουν δίκιο νά λέν πώς τό καλό δέν χάνεται ποτέ καί πώς πρέπει πάντα 
νά τό κάνει κανένας δπου μπορεί.

Περάσαμε τέλος τή Θράκη διαβαίνοντας τόν ποταμό Μαρίτσα (Ma- 
rissa), πού τήν χωρίζει άπ’ τή Μακεδονία Χ). Τόν ποταμό τόν περάσαμε 
μέ κόπο καί κίνδυνο, γιατί έκτος πού είναι πλατύς καί ορμητικός, οί βάρ
κες, πού χρησιμοποιούν γιά τό πέρασμα, είναι τόσο άβολες, ώστε έπρεπε 
νά σηκώνουμε μέ τά χέρια μας τ ’ άμάξια γιά νά τά μπάσουμε μέσα. Επειδή 
δέ δέν μπορούσε νά περάσει παρά ένα μόνο άμάξι σέ κάθε ταξεΐδι, χρεια
στήκαμε πολύν καιρό γιά νά περάσουμε τά άμάξια μας καί είκοσι άλογα 
πού είχαμε γιά καβάλλα. ’Στο άναμεταξύ ήρθε μιά συνοδεία άπό Τούρ
κους, πού ήθελαν κι αύτοί νά περάσουν. Κι όταν τούς είπαμε πώς άφοϋ 
ήμεΐς είχαμε άράδα έπρεπε νά περιμένουν γιά νά περάσουμε δλοι μας, δέν 
έδωσαν καμιά σημασία καί είπαν πώς ήθελαν τή μιά άπ’ τις δυο βάρκες 
γιά νά περάσουν αύτοί καί ή άκολουθία τους, πράγμα πού ήθελαν τρία ή 
τέσσαρα ταξείοια γιά νά τό κάμουν καί βλέποντας πώς δέν είχαμε κα-

’ ) Belon. Observations σ. 141. «Γεφϋρι στή Marissa δέν έχει, γι' αυτό πρέπει 
νά τή περάσει κανένας μέ τήν βάρκα. Τό συνηθισμένο είναι νά δίνει ό άνθρωπος 
μαζί μέ τό ζώο για τό πέρασμα ένα άσπρο. Μόλα ταΰτα δέν ξεμπερδέψαμε παρά μέ 
15 άσπρα γιά μάς καί γιά τόν οδηγό μας· Γιατί ή φιλαργυρία των Τούρκων είναι 
τόση, ώστε όταν βρουν ευκαιρία μ’ έναν ξένο, παίρνουν όσα μπορέσουν καί θέλεις δέ 
θέίοεις θά πληρώσεις ό,τι ζητήσουν. Γιατί τέτοια είναι ή φιλαργυρία τους ώστε ούτε 
τόν πατέρα τους δέν θ'άφηναν αν είχαν ευκαιρία νά τοϋ πάρουν κάτι τι». [Αξίζει νά 
σημειωθή ότι δ de Dreux’ τή Θράκη, πού είναι πέρα άπό τόν "Εβρο, τήν ονομάζει 
Μακεδονία. "Ισως αυτό δέν είναι άσχετο πρός τήν παλιά βυζαντινή διαίρεση πού 
έφερνε τή Μακεδονία ώς τόν "Εβρο καί θεωρούσε ώς πρωτεύουσα, της αυτή τήν Άδρια- 
νούπολη.—Σημ. τοϋ μεταφραστή.)
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μιά όρεξι νά τούς κάνουμε τή χάρη, άρχισαν νά ζητούν διά της βίας δ,τι 
δεν θέλαμε νά τούς δώσουμε μέ τό καλό, καί κοντεύαμε νά πιαστούμε, 
δταν ό πρεσβευτής βλέποντας πώς ένα μέρος άπ’ τούς άνθρώπους μας βρι
σκόταν πιά από τό άλλο μέρος τού ποταμού, αύτό δέ πού έμενε δεν θά 
μπορούσε νά άντισταθή, καί πώς γι’ αύτό θά ήταν προτιμότερο νά υποχω
ρήσουμε παρά νά τσακωθούμε σε ώρα άκατάλληλη, μάς είπε νά βάλουμε 
μέσα τά δπλα μας καί ν’ άφήσουμε τούς άντιπάλους μας νά πάρουν τή μια 
βάρκα. Τή διαταγή του τήν ακούσαμε καί μείναμε πέντε ή έξ ώρες γιά νά 
περάσουμε τό ποτάμι, κ’ έτσι φτάσαμε αργά στή Βήρα. Ή  Βήρα είναι μιά 
μικρή πόλη πολύ παλιά, οπού μόνο μερικές πλευρές μένουν άπ’ το κάστρο 2). 
’Εδώ μείναμε άρκετά, κ’ έτσι βρήκα καιρό νά πάω νά δώ τό τζαμί, πού 
είναι πολύ όμορφο. *0 ιμάμης, πού είναι ό παπάς του, μου έδειξε πολλά 
μνήματα μέ επιτάφια επιγράμματα, καί απ’ αύτά κατάλαβα πώς ήταν άλ
λοτε έκκλησιά. Πέντε έξ άνεβήκαμε ψηλά στο μιναρέ, πού είναι ένας μι
κρός πύργος πολύ ψηλός κι άπ’ αυτόν δ ίμάμης φωνάζει τούς Τούρκους νά 
προσευχηθούν. ’Από ψηλά άπ’ τόν πύργο αυτόν θαυμάζαμε τήν ομορφιά 
τού κάμπου πού ξανοίγαμε, δταν σηκώθηκε ένας άέρας, πού τράνταζε τόν 
πύργο μέ τόση δύναμη, ώστε νομίσαμε πώς θά τόν έρριχνε, κ’ έτσι κατε- 
βήκαμε πολύ γληγορώτερα παρ’ δτι άνεβήκαμε. Τήν άλλη μέρα πήγαμε 
στή Μάκρη, μιά πόλη πολύ παλιά, δπου βρήκα έναν τάφο πέρα πέρα άπό 
άσπρο μάρμαρο καί παρετήρησα στίς τέσσερες γωνιές στό βάθος του τέσ- 
σαρα έξογκώματα απάνω κάτω ένα πόδι, πού άπάνω τους άκουμποΟσαν 
μιά πλάκα μαρμάρινη, γιά νά σκεπάσουν δ,τι of άρχαϊοι συνήθιζαν νά κλεί
νουν μέσα στούς τάφους. ’Απάνω στήν πλάκα αυτή έβαζαν τό νεκρό σώμα 
καί τό σκέπαζαν μ’ ένα άλλοf μάρμαρο. Είδα αύτό τό έπίγραμμα χαραγ
μένο μέ ελληνικά γράμματα cΟ πατήρ Κόϊντος εις τόν αγαπητόν υιόν Α ν- 
ρήλιον Κόϊντον, παώίον χρηστόν. Κοντά στό μνήμα αύτό, πού βρίσκεται 
άπάνω σ’ ένα ύψωμα πλησίον στή θάλασσα, είναι ένα είδος παρεκκλησιού, 
πού έχει στο μέσο άπάνω σ ’ ένα στρίποδο ένα μεγάλο φέρετρο, σκεπα
σμένο μ’ ένα νεκρικό πέπλο πράσινο- καί πρός τό μέρος του κεφαλιού είναι 
ένα μεγάλο σαρίκι, πού τό οίατήρούν τόσο καθαρό σαν νά έπρόκειτο νά 
τό χρησιμοποιήσουν, καί στίς δυό πλευρές είναι δυό βάζα γεμάτα άπό 
λίπος. Ρώτησα τόν Τούρκο πού φυλάγει τό μνήμα, τ£ χρειάζεται τό λίπος, 
παί μ’ απάντησε πώς ήταν ίερό πράμα, πού μ’ αύτό έτριβαν τούς άρρώ-

-) Belon ο. 141. «"Αντίκρυ άπ* τό λιμένα, σέ απόσταση ενός τέταρτου τής λεύγας 
περάσαμε μιά ιηκρή πόλη απάνω σ’ ένα λόφο σέ πολύ όμορφο μέρος, πού τήν λέν 
Βήρα, πού είναι κλεισμένη γι'(ίο μ’ ένα παλιό κάστρο». Πρόκειται γιά τή κωμόπολη 
Φήρα. 10 ώρες βοοεΐως τής Μάκρης καί '/3 ώρα άπ’ τή Μαρίτσα. [Σημ. τοϋ έκδοτη]·

8ΘΡΑΚ1ΚΑ A
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στους, καί πώς τιμούσαν πολύ αυτόν, πού ήταν τό σώμα του εκεί, γιατί 
ήταν ένχς άπό τούς πιο γενναίους άξιωματικού; τού στρατού των, πού πέ 
ρασε απ' τήν ’Ασία στήν Ευρώπη. Είδα επίσης σέ μιά άκρα τής πλατείας 
ενα ύψωμα άπό πέτρες. Έκεΐ μου είπαν ήταν το θέατρο, όπου οί αρχαίοι 
μιλούσαν στο δημόσιο.

Φεύγοντας άπ’ εκεί τήν άλλη μέρα περάσαμε άπ’ τήν Γκιουμουρτζίνα 
(Kym argina) ή, μιά μικρή πόλη πολύ παλιά, όπου βρίσκονται άκόμα με
ρικά έρείπια ενός μεγάλου κάστρου- καί πέντε λεύγες άπ’ έκεΐ βρήκαμε 
μιά άλλη πόλη, πού όλα τά τείχη της σφζονται όλόκληρα, έξω άπ’ τά 
χαλάσματα πού έκαναν όταν τήν πήραν. Ό  δρόμος μας πήγαινε πλάι άπ’ 
τά τείχη αυτής τής πόλης χωρίς νά παρουσιάζεται άνάγκη νά μπούμε μέσα. 
’Αλλά δ πρεσβευτής διέταξε νά σταθμέψουμε, για νά μάς δώσει τήν ευκαι
ρία νά πάμε νά δούμε δ,τι άξιζε νά οή κανένας. Πρώτα άπ’ όλα θαύμασα 
τον περίεργο τρόπο πού είναι κτισμένα τά τείχη, γιατί στο μέρος τού πε
ριβόλου έκαμαν γύρο γύρο άπό τήν πόλη πάρα πολλά μικρά τόξα καί 
άπάνω σ’ αυτά είναι ό δρόμος πού Χρησιμεύει γιά τις περιπολίες.

Μόλις μπήκαμε, οί κάτοικοι βγήκαν άπ’ τά σπίτια τους γιά νά μα; 
&οΰν καί νά μάς περιεργαστούν μ’ άλλη τόση περιέργεια, όση είχαμε καί 
μείς γιά νά περιεργαστούμε τήν πόλη τους. Καί βλέποντας πώς οί περισ
σότεροι ήταν χριστιανοί τούς παρακάλεσα νά μοΰ δείξουν τήν έκκλησιά τους 
ίίράγμα πού τό έκαμαν μέ εύχαρίστηση. Είδα τότε μέ λύπη μου δτι ή έκ- 
■#λησιά αύτή, πού άλλοτε ήταν μιά άπ’ τίς δμορφότερες εκκλησίες τής 
‘ Ελλάδας, είχε άρχίσει νά γκρεμίζεται γιατί δεν τή συντηρούσαν καί μιά 
κΛλή γυναικούλα βλέποντας τή λύπη μου μ’ έκαμε νόημα νά τήν άκολου- 
θήσω γιά νά δώ μιά άλλη έκκλησιά, πού μοΰ δείξε κλαίοντας, σέ κατά
σταση πολύ πιό άξιοδάκρυτη, καί μέ τά χέρια καί μ’ άναστενάγματα μοΰ

ή Gumur djina. Belon σ. 137. «Βρήκαμε μιά μικρή πόλη Commercine, πού 
είναι μισή μέρα δρόμο μακριά άπ5 τήν Μπουροϋ (Bouron), όπου είχε ο,τι είδος κρέας 
θέλαμε ν’ αγοράσουμε· “Εχει έρείπια ενός μικρού κάστρου, καί μέσα είναι ή εκκλη
σία των Ελλήνων χριστιανών. Γιατί στο χωριό κατοικούν "Ελληνες και λίγοι Τούρ
κοι». Σελ· 139, 140. «Εξακολουθώντας τό δρόμο μας προς τήν Κωσταντινούπολη, όταν 
αρχίσαμε νά ανεβαίνουμε τό βουνό καί εΐμασταν πιά -ψηλά, κοιτάγαμε πίσω μ ας... 
Βλέπαμε τό χωριό Commercin πού "είναι μέσα σέ μιά μεγάλη πεδιάδα. Ό  δρόμος 
τού κάμπου αυτού ήταν δ ίσιος καί μεγάλος παλιός δρόμος πού πήγαινε απ' τή Ρώμη 
στήν Πόλη καί ήταν στρωμένος μέ πολύ μεγάλες πέτρες πελεκημένές μέ τον αρχαίο 
τρόπο, γιατί άπ’ τή Μπουροϋ ώς τή Γκιουμουρτζίνα καί έπειτα άπ’ τή Γκιουμουρ- 
τζίνα ώς τό Σαπτσιλάρι επειδή ό δρόμος ήταν δύσκολος μέσα σέ χώματα παλιά οί Ρ ω
μαίοι τον έστρωσαν καί άκόμα καί τώρα σφζεται ολόκληρος >. Γιά τό ρωμαϊκό άύτό 
δρόμο πού ήταν ή Via Egnatia πού πάει άπ’ τό Δυρράχιο στήν Κωσταντινούπολη 
βλέπε Tafrali, Thessalonique au quatorsieme siecle σ. 121—122.
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δώσε νά καταλάβω πώς τά γκρεμίσματα αύτά ήταν χειροπιαστά σημάδια 
τής μεγάλης δυστυχίας τους.

Περιεργάστηκα μέ προσοχή τήν έκκλησιά αύτή, μικρότερη άπ’ τήν 
άλλη πού είχα δει πρωτύτερα, μά πολύ εύκολα έβλεπε κανένας πώς ήταν 
πολύ πιό δμορφότερη καί πλουσιώτερή. Κατάλαβα πώς ήταν άφιερωμένη 
’ς τήν Παναγία, πού ή είκόνα της έμενε άκόμά, μολονότι δέν ήταν πιά 
δυνατό ή έκκλησιά Ϋ'ά λειτουργήσει, γιατί δχι μόνον ή άγια τράπεζα ήταν 
καταστραμμένη, άλλά καί δλη ή έκκλησιά ήταν γεμάτη άπό κολώνες καί 
τετράγωνους μαρμάρινους στύλους, πού τά συντρίμματά τους δείχνανε πόσο 
μεγάλο ήταν τό ρήμαγμα σ’ αύτό τό δυστυχισμένο, τόπο. Παρατήρησα 
άκόμα καί ατούς τοίχους λείψανα άπό ζωγραφιές κι’ άπό κοσμήματα χρυσά 
(filets (Γ or), πού έδειχναν φανερά πώς ή έκκλησιά ήταν άλλοτε πολύ 
καλά στολισμένη. ΙΓδλη τήν πόλη δέν είχε παρά ένα μόνο φτωχό παπά, 
πού μοΟ είπε πώ; δυσκολευότανε πολύ νά ζήσει* γιατί ό φτωχός αύτός 
λαός ήταν πέρα καί πέρα καταστραμμένος δχι μονάχα άπ’ τούς Τούρκους, 
άλλά κι3 άπ’ τούς κουρσάρους, πού συχνά κούρσευαν σ’ αύτά τά μέρη. Ή  
πόλη αύτή πού τήν λέν Περιθώρι (P e r ito ry )Χ) είναι τόσο παλιά ώστε μάς 
έβεβαίωναν δτι είναι περισσότερο άπό δυο χιλιάδες χρόνια πού είναι 
χτισμένη.

Έδώ τελειώνει τό ταξεΐδι τής Θράκης. Καθώς θά είδε δ αναγνώστης 
οΐ ειδήσεις δέν είναι βέβαια άφθονες, είναι όμως' αρκετές για νά μάς 
δώσουν μιά ιδέα γιά τή γενική τότε κατάσταση τής χώρας, καθώς και γιά 
τις πόλεις μέ τά άξιοπερίεργά τους. Ευχής έργον θάταν σιγά σιγά νά 
μαζευτούν αυτές οί ειδήσεις κι απ’ τούς άλλους ταξειδιώτες, γιατί μόνο 
έτσι σιγά σιγά θά συγκεντρωθή τό αναγκαίο υλικό γιά κείνον πού θάπο- 
φάσιζε μιά μέρα νά γράψει τήν τοπική ιστορία τής Θράκης στά χρόνια 
τής Τουρκοκρατίας.

*) Περιθώρι ? Ό  Belon στην σ. 136 μιλά γιά τήν πόλη Μπουροΰ (Bourou) κοντά 
στη λίμνη Μπουροΰ. *Αν ή πόλη πού περιγράφεται έδώ άπ’ τόν πατέρα Robert είναι 
ή Μαρώνεια, πρέπει νά παραδεχτούμε πώς έκανε κύκλο για νά πά νά δή τή Γκιουμουρ- 
τζίνα |Τίποτο απ’ αυτά. Περιθώρι καί Μπουροΰ καί Άναστασιούπολις τής Θράκης 
είναι ή ίδια βυζαντινή πόλις — Σημ. τού μεταφραστή).
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’ Ενώ ή Τουρκική καχάκτησις τής Θράκης ήτο είσέτί πρόσφατος, καί 
ή 'Ελληνική τής Κωνσταντινουπόλεως Αύτοκρατορία επνεε τά λοίσθια, ό 
Bertruncjon de La Broquiere, premier ecuyer tranchunt καί con- 
seiller de Philippe le Bon, Δουκός τής Βουργουόίας, διέσχισε τήν Θρά
κην καί δίδει ένδιαφερουσαν περιγραφήν τής καταστάσεως των πόλεων 
διά των οποίων διήλθε. Άναμφιβόλως τό άπόσπασμα θά άναγνωσθή μέ 
ενδιαφέρον.

Τδ χειρόγραφον τοΟ Voyage d’ Onltremer σώζεται έν τή Βιβλιο
θήκη των Δουκών τής Βουργουνδίας. Έκτυπωθέν προ τριακονταπενταετίας 
περίπου, είναι κατά πάσαν πιθανότητα είς τδ ελληνικόν κοινδν άγνωστον.

Α. Α. Σ.

Je me partis de la dicte ville de Constantinoble le 23" jour 
de janvier 1433 en la compaignie de Messire Benedic de Four- 
lino, ambaxade de par le due de Milan devers le Turc. Ft estoit 
en sa compaignie ung gentilhomme qui estoit aussi au due de 
Milan ej; l’appelloit on Jehan Visconte, et avoit ledit ambaxa- 
deur en sa compaignie YII personnes et X chevaulx, car il fault 
porter par la Grece tout ce de quoy on a necessity par le chemin.

Et au partir de Constantinople a ung passage qui est sur 
la mer que Ton nomme Rigory (Ρήγιον) qui fut jadis asses fort 
car la mer y entre au long d'une vallee bien XX miles et illec 
a ung pont et une tour. Mais les Turcz Font abattue et y a 
une moult longue chaucie et ung village de Grecz. Et qui vuelt 
venir a Constantinoble par terre il fault passer par la ou a 
ung autre passaige qui est ung peu au dessus sur une rivyere 
qui vient la cheoir en la mer, lequel me fu dit qu’il est aussi 
fort ou plus que cestuy.

De la je vins a Atjiyra qui souloit estre bonne ville. Mais les 
Turcz I’ont toute destruicte et si avoit png moult fort passage, 
car la mer se boute samblablement que j ’ay dit de Tautre et 
le pont qui y est grand et fort et a cbascun bout y n uno
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« ’ Εφυγα από την ξακουσμένη Κωνσταντινούπολη στις 23 τού Γεν- 
νάρη στα 1433 μέ τη συντροφιά του κ. Βενέδικτου Ντε Φουρλίνο, πρε
σβευτή τού Δούκα τοϋ Μιλάνου στή Τουρκία. Μαζί του εΐτανε κι’ ένας 
ευπατρίδης ό Jehan  ̂ isconte, πού κι αυτός υπηρετούσε τον δούκα τού 
Μιλάνου

» Ή  ακολουθία τού πρεσβευτή εΐτανε εφτά ά'νθρωποι μέ δέκα άλογα, 
μιά και έπρεπε, αφού θά περνούσε τήν Ελλάδα, να πάρει μαζί της δ,τι 
θά χρειαζότανε στο δρόμο.

Ρ'Εξω από τήν Κωνσταντινούπολη και στή θάλασσα πάνω βρίσκε
ται στενό πέραμα μέ τόνομα R ig ozy  (Ρήγιο), πού άλλοτε εΐτανε πολύ 
δυνατό, γιατί εκεί ή θάλασσα μπαίνει μέσα στήν κοιλάδα σέ βάθος από 
20 πάνο) - κάτω μίλλια. Έκεΐ βρίσκεται ένα γεφύρι και ένας πύργος· 
"Ομως οι Τούρκοι γκρέμισαν τον πύργο. Επίσης βρίσκεται κένα μακρό 
πρόσχωμα και ένα ελληνικό χωριό.

»Κεΐνος πού θάθελε νά πάγει στήν Κωνσταντινούπολη διά ξηράς 
πρέπει νά περάσει ή από κει ή από ένα άλλο πέρασμα, πού βρίσκεται 
λίγο πάρα πάνω, πάνω σέ ποτάμι πού περνά από εκεί καί βγαίνει στή 
θάλασσα. Μούπαν πώς τό πέρασμα αυτό είναι κι αυτό οχυρό οσο καί 
τάλλο ή καί πιο οχυρό.

»Ά πό κει ήλθα στα ’Άθυρα (Athyra), πού ά'λλοτε είπαν καλή πολι
τεία. Μά οί Τούρκοι τήν κατάστρεψαν κι αυτήν όλότελα, άν κειχαν ένα 
πολύ οχυρό πέραμα, γιατί ή θάλασσα προχωρά στήν ξηρά, καθώς άνά- 
φερα καί προτήτερα, καί τό γεφύρι, πού βρίσκεται έκεΐ, είναι μεγάλο 
κι’ οχυρό καί από τις δυο μεριές υπάρχει καί από ένας ωραίος πύργος. 
Καί δμα>ς οι Τούρκοι παίρνοντάς τους τούς κατάστρεψαν. Στήν πολιτεία 
αυτή ακόμα μένουν "Ελληνες.

»Ά π ό  κει πήγα σάλλη πολιτεία πού τήν λένε Salllbrie (Σηλυβρία) καί 
πού είναι τού αύτοκράτορα τής Κωνσταντινούπολης.

»"Ολη ή περιφέρεια από τήν Κωνσταντινούπολη ως τήν πολιτεία αυτή, 
διάστημα δυο ημερών, είναι τού αύτοκράτορα, μά έχει παρά πολύ φτωχά 
χωριά.

*Ή Σηλυβριά είναι μιά πολιτεία, πού οΐ Τούρκοι δέ μπόρεσαν νά
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belle tour et forte. Ce nonobstant, les Turcz Font tout gaignie 
et gaste et sont encoires tous Grecz en ladite ville.

De la je vins a une cite que Ten nomine Saiubrie qui est a 
FEmpereur de Constantinoble.

Et tout depuis la ville de Constantinoble jusgues a la dite 
cite de Saiubrie qui sont deux journees, si est en Tobeisance 
de I'Empereur. Mais il n!y a que villaiges bien povres.

Et est ccste ville de Saiubrie'ceile que le Turc n’a oncques 
peu prendre. Et toutefois n’est elle point trop forte de la part 
qui est sur la mer. Et il il y a ung pou de havre.

De la je vins a une ville que Ton nomine Chourleu qui a 
este asses bonne par samblant, car les Turcz Font -abatue et 
est repeuplee de Grecz et de Turcz.

De la je alay a une ville que Fon nomine Misterio qui est 
une petite place fermee et n y  demeurent que Grecz excepte 
ung Turc a qui le Grant Turc Fa donnee.

Et de la, je vins a une ville que Fen nomine Pirgasi qui 
est aussi tons les murs abbatus et n’y demeure que Turcz.

De la je vins a une ville nominee Zambrv qui est aussi 
toute abattue.

Et depuis Constantinoble jusques a Andrenopoly sont VI 
journees a tres beau pays, montees et vallees fertiles de tons 
biens excepte de boys, car il n’en y a nulz, nenulz arbres et 
y a moult de rivyeres et est asses mal peuple de gens.

De Zambi’z, je alay avec ledit ambaxadeur a Andrenopoly 
qui est une tres bonne ville et la millieure que le Turc ayt en 
la Grece.

Cette ville cy est tresgrande et bien marchande et fort peu- 
plee de gens. Et cy se tient le Seigneur plus que en nulle autre 
ville de la Grece. Et demeurent en ceste ville plusieurs mar- 
chans Venissiens, Cathelans. Jenevois et Floureutins.

Je lie party de ceste ville de Andrenopoly avec ledit Mes- 
sire Benedieto.... De la je alay a Dimodicque qui est asses 
bonneville et y a tresbeau chastel et grant sur une inontaigne 
presque toute reonde et si est tresbien ferine de doubles mu- 
railles et y passe par une part une rivyere et puet bien avoir 
dedans ledit chastel IIIIC maisons et y a ung dongon oil le 
Turc tient son fcresor, ainsi que Fen in'a dist.
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τη ν  π α ρ ο υ ν ,  μ ό λ ο  π ο ύ  δεν  ε ίναι  δ υ ν α τ ή  π ρ ο ς  τ ό  μ έ ρ ο ς  τής  θ ά λ α σ σ α ς ,  

δ π ο υ  β ρ ί σ κ ε τ α ι  και κ ά π ο ι ο  λιμάνι.

» Ά π ό  τη ν  Σ η λ υ β ρ ι ά  έ φ τ α σ α  σέ  μ ιαν  άλλη πολιτεία ,  την  C h o i ' l o u  

( Τ σ ο ρ λ ο ύ ) .  Ή  π ολ ιτε ία  αυ τή  δ τ ι  ε ϊτ α ν ε  π ο λ ύ  ο χυ ρ ή ,  φ α ίν ε τ α ι  α π ό  τ ό  οτ ι  

ο ί  Τ ο ύ ρ κ ο ι  τ ή ν  χ ά λ α σ α ν  καί ύ σ τ ε ρ α  τήν  έχ τισαν  ξ α ν ά  καί  την  κ ατο ικ ού ν  

“ Ε λ λ η ν ε ς  καί Τ ο ύ ρ κ ο ι .

» ’ Α π ό  κεΐ έ π ή γ α  σ τ ο  Mistorio ( Μ υ σ τ ή ρ ι ο ν )  μ ια  π ολ ιτε ία ,— κλειστή 

καί μ ικρή  τ ο π ο θ ε σ ί α — π ο ύ  τήν κ α τ ο ικ ο ύ ν  μ ο ν ά χ α  “ Ε λληνες,  εξόν  α π ό  ε ν α  

Τ ο ύ ρ κ ο ,  π ο ύ  τού  τή ν  έχει χ α ρ ίσε ι  ό  Σ ο υ λ τ ά ν ο ς .

» ’ Α π ό  κεΐ έ π ή γ α  σ τή ν  π ο λ ιτε ία  π ο ύ  τήν  λένε P i r g a s i  (Λ ο υ λ έ  Β ο υ ρ -  

γ ά ς )  κ αί  τ ά  τείχη τη ς  είναι  γ κ ρ ε μ ισ μ έ ν α .  Σ α ύ τ ή ν  μ ο ν ά χ α  Τ ο ύ ρ κ ο ι  κ α τ ο ι 

κ ού ν ,  ’ Α π ό  κείθε έ φ τ α σ α  στή ν  π ολ ιτε ία  Z a m b r y  ό λ ό τ ε λ α  γ κ ρ εμ ισ μ έν η .

» Κ ι  α π ό  τή ν  Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ο ύ π ο λ ή  ω ς  τή ν  Ά δ ρ ι α ν ο ύ π ο λ η  ε ίναι  ε φ τ ά  ^ μ έ 

ρες  δ ρ ό μ ο ς  α ν ά μ ε σ α  σέ  ό μ ο ρ φ η  έ κ τ α σ η  σ κ ε π α σ μ έ ν η  α π ό  μ ικ ρού ς  λ ό γ ο υ ς  

καί κ ο ιλ ά δ ες  ε ύ φ ο ρ ώ τ α τ ε ς ,  καί  π ρ ο ικ ισ μ έ ν ε ς  ά π  ό λ α  τ ά γ α θ ά  τή ς  φ ύ σ η ς ,  

έ ξον  ά π ο  δ ά σ η ,  γ ιατ ί  π ο υ θ ε ν ά  δεν  είν α ι  δ έ ν τ ρ α .  Ε ί ν α ι  δ μ ω ς  α μ έ τ ρ η τ α  

π ο τ ά μ ι ά .  Ο λ η  αυτή  ή έ'κταση ε ίναι π ολύ  λ ίγ ο  κ α το ικ η μ έν η .

’Α π ό  τό  Ζ α μ π ρ ύ  π ή γ α  μέ τον  π ρ ε σ β ε υ τ ή ,  π ο ύ  ά ν ά φ ε ρ α  π ά ρ α  π ά ν ω ,  

σ τ ή ν  Andrenopoly ( Ά ν δ ρ ι α ν ο ύ π ο λ η ) ,  π ολύ  καλή πολιτεία .  Ε ί ν α ι  ή κ α 

λύτερη  ά π ό σ ε ς  έχουν ο ι  Τ ο ύ ρ κ ο ι  σ τή ν  Ε λ λ ά δ α .

» Ή  πολ ιτε ία  α υ τ ή  π ο ύ  έχει μ εγά λη  έχ τα ση ,  ε ίν α ι  έ μ π ο ρ ι κ ώ τ α τ η  καί 

π υ κ ν ο κ α το ικ η μ έν η .  Έ κ ε ΐ  μένει π λ ι ό τ ε ρ ο  ό  Σ ο υ λ τ ά ν ο ς  π α ρ ά  σέ  κ άθ ε  πο·? 

λιτεία  Ε λ λ η ν ι κ ή .  Ε π ί σ η ς  εκεί κ ά θ ο υ ν τ α ι  π ο λ λ ο ί  έ μ π ο ρ ο ι  Β εν ε τ ο ί ,  Κ α τ ε -  

λάν οι ,  Γ ε ν ο β έ ζ ο ι  και Φ λ ω ρ ε ν τ ι ν ο ί .

» Ά π ό  τή ν  ’ Α δ ρ ι α ν ο ύ π ο λ η  έ φ υ γ α  μ α ζ ί  μ έ  το ν  κ. Β εν έδ ιχ το  ντέ Φ ο υ ρ -  

λΐνο.  Ά π ό  κεΐ έ π ή γ α  εις τό  Dimoticque (Δ ιδ υ μ ό τε ιχ ο ν ) ,  αρ κ ετά  καλή 

πολιτεία ,  δ π ο υ  β ρ ί σ κ ε τ α ι  μ εγά λο  καί ω ρ α ι ό τ α τ ο  κ ά σ τ ρ ο  π ά ν ω  σ τ ο  β ο υ ν ό  

σ τ ρ ο γ γ υ λ ό  π ά ν ω — κ ά τ ω .·  Τ ό  κ ά σ τ ρ ο  π ε ρ ιτ ρ ο γ υ ρ ίζ ε τ α ι  ά π ό  π α ν τ ο ύ  μ έ  τείχη 

διπ λ ά .  Ά π ό  τή μ ιά  π λ ε υ ρ ά  π ε ρ ν ά  τ ό  π ο τ ά μ ι .  Τ ό  κ ά σ τ ρ ο  α υ τ ό  μ π ο ρ ε ί  

ν ά  π ά ρ ε ι  μ έ σ α  τ έ σ σ α ρ α  σπίτια .  Τ ό  μ ικ ρό  π ύργο , '  κ α θ ώ ς  μ ού  είπ αν, μ ε τ α 

χε ιρ ίζο ν τ α ι  οι  Τ ο ύ ρ κ ο ι  γ ιά  θ η σ α υ ρ ο φ υ λ ά κ ι ο .  Ά π ό  τή ν  πολιτεία  αύτη  

— τό  Δ ι δ υ μ ό τ ε ιχ ο ,  π ή γ α  σ τ ά  Y p s a l a  ( Ύ ψ α λ α ) ,  καλή π ολ ιτε ία  μ ά  κι αυ τή  

γ κ ρ ε μ ισ μ έ ν η .  Ξ α ν α π έ ρ α σ α  τ ό  π ο τ ά μ ι  Μ α ρ ί τ σ α  (Marisse) — “ Ε β ρ ο ς  με 

β ά ρ κ α  ό π ω ς  καί  τή ν  άλλη φ ο ρ ά .

» Τ ό  π έ ρ α σ μ α  σ ’ α ύ τ ό  τό  μ έ ρ ο ς  ό λ ό τ ε λ α  γ ι ο μ ά τ ο  ά π ό  τέλμ ατα ,  ε ίναι 

π ολύ  κ ο υ ρ α σ τ ικ ό  γ ιά  τ ο ν  κ α β α λ λ ά ρ η  τ α ξ ιδ ιώ τ η .  Τ ό  δ ι ά σ τ η μ α  ά π ό  τήν  

Ά δ ρ ι α ν ο ύ π ο λ η  ε ω ς  ε δ ώ  είν α ι  δ υ ο  ημ έρες .

» Ά π ό  κεΐ π ή γ α  σ τ ή ν  Ayne (Α ί ν ο ) ,  π ο ύ  στή ν  εποχή τής  Μ ε γ ά λ η ς
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Je alay de cette ville de Dimodicque a une ville que Fen 
nomine Ypsala qui est assez bonne ville et est aussi loute 
abattue et passay encoires ]a rivyere de la Marisse en bateau, 
a in si que j ’avois f'aict autrefois, et est eeste marche de pays 
tout mareseage et mal aysiee a clievaulchier et furent deux 
journoes depuis Andrenopoly.

De ey je alay a une ville que 1’en nomrne Ayne (Αίνος) qui 
fn jadis une grant cite du temps de Troye la grant et y sou- 
loit avoir ung roy. Et maintenant en est seigneur le frere du 
seigneur de Matelin, lequel est tributaire au Turc. Et est ceste 
dite ville sur la mer et entre ceste grosse rivyere cy en la 
mer, qui a bien deux milles de large. II y a une sepulture qui 
est sur une petite montaigne reonde et dient que jadis le Roy 
Priam envoya ung sien filz moinsne qu’on appelloit Polidoire, 
avec grant foison de tresor a ce roy de Ayne, lequel, aprez 
la destruction de Troye, tant pdur crainte des Grecz que pour 
la convoitise du tresor, I avoit faict morir.

Devant ceste ville, je traversav en gros vaissel la Marisse 
et alay envers ponant en une ville que Ten nomme Macry qui 
jadis, par samblant, a este bonne ville et grande et, de present 
est toute abbatue, excepte une partie du chastel qui souloit 
estre bel et fort. Et est habitee de Grecz et de Turcz et est sur 
la mer et est pres de 1 ’isle de Samandra qui est au seigneur de 
Ayne.

De la je passay une montaigne non par trop grande et vinsi o i. i \
en une ville qne Pen nomine Caumussin qui est asses bonne 
petite ville et est bien ferinee ] de murs et est assise sur une 
petite rivyere en tresbeau pays et bon et plain et pres des 
montaignes devers ponant.

De la je passay par une ville nommee Mussi, qui.fu jadis, 
par samblant, bonne et bien fermee, mais elle est ors toute 
destruicte, et vine partie des murs abbatus et n’y habite personne.

De la ]Peritoq, je alay en une ville champestre nominee Jan- 
gibatzar qui a este eddbfiee des ,Turcs. ..

Nous partismes lenaemain de Jangibatzar et retournasmes 
a Camussin et de la, venismes a passer une asses male mon
taigne. Et quant j’eus passe ladite montaigne, je vins sur ime
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Τ ρ ο ί α ς  ε ϊ τ α ν ε  τ ρ α ν ή  κα ί  είχε βα σ ιλ ιά .  Κ α ι  τ ώ ρ α  ά ρ χ ο ν τ α ς  της είναι ό 

α δ ε ρ φ ό ς  το ΰ  ά ρ χ ο ν τ α  τή ς  Μ υ τ η λ ή ν η ς  (Seigneur de Matelin) υ π οτελή ς  

σ τ ο ν  Τ ο ύ ρ κ ο .  Ή  π ολ ιτε ία  αυ τή  β ρ ίσ κ ε τα ι  κ ο ν τ ά  στή θ ά λ α σ σ α  και α π ό  

μ έ σ α  της  π ε ρ ν ά  το  μ εγ ά λ ο  π ο τ ά μ ι  π λ ά τ ο ς  δ υ ο  μίλλια.

» Π ά ν ω  .σ έ ν α  σ τ ρ ο γ γ υ λ ό  β ο υ ν ό  β ρ ί σ κ ε τ α ι  τό  ν ε κ ρ ο τ α φ ε ί ο .  Τ ο ν  παλ ιό  

καιρό ,  ό π ω ς  λένε, ό  β α σ ιλ ιά ς  ό Π ρ ί α μ ο ς  έστειλε  τό  π ιό  μ ικρό  π α ι δ ί  

τ ο υ  το ν  Π ο λ ύ δ ω ρ ο  μ έ  π ολλ ού ς  θ η σ α υ ρ ο ύ ς  σ τ ο  β α σ ιλ ιά  τής  Α ί ν ο υ .  Α υ τ ό ς  

ε ϊ τ ’  α π ό  τό  φ ό β ο  τ ο υ  σ τ ο υ ς  'Έ λ λ η ν ε ς ,  εϊτε  α π ό  α π λ η σ τ ί α  γ ια  τό  θ η σ α υ ρ ό ,  

σ κ ό τ ω σ ε  τό  νέο.

» Μ π ρ ο σ τ ά  στήν  π ο λ ^ ε ί α  τού τη ,  π έ ρ α σ α  τή Μ α ρ ί τ σ α  μέ μ ιά  μεγάλη 

β ά ρ κ α  καί τ ρ ά β η ξ α  δυ τ ικ ά  σ τή ν  Macry (Μ ά κ ρ η ) ,  π ού  άλλοτε, ώ ς  φ α ί 

νεται, ε ϊτα ν ε  καλή π ολιτε ία  καί μ εγάλη  μ ά  τ ώ ρ α  ό λ ό τ ε λ α  γ κ ρ ε μ ισ μ έ ν η  

ε ξόν  α π ό  έ ν α  μ έ ρ ο ς  τοΰ  κ ά σ τ ρ ο υ ,  π ο ύ  θ ά  ε ϊτα ν ε  π ολύ  ω ρ α ί ο  κ ι ’ οχυρό. 

Τ η ν  κ α το ικ ού ν  "Ε λ λ η ν ες  καί Τ ο ύ ρ κ ο ι  κ ο ν τ ά  στή  θ ά λ α σ σ α  καί στή ν ή σ ο  

Samandra ( Σ α μ ο θ ρ ά κ η )  π ο ύ  ε ίναι τού  Seigneur τοΰ  Avne. ’ Α π ό  κείθε 

π ε ρ ν ώ ν τ α ς  κ ά π ο ι ο  β ο υ ν ό  οχι καί π ολύ  ψ ηλό, έ φ τ α σ α  στή ν  Caumussin 
{Γ κ ι ο υ μ ο υ λ τ ζ ί ν α ) ,  π ο ύ  τήν  π ε ρ ι τ ρ ο γ υ ρ ί ζ ο υ ν  καλά  τείχη κ ο ν τ ά  σ έ ν α  π ο τ ά μ ι  

μ έ σ α  σέ  μ ιά  ω ρ α ι ό τ α τ η  έχ τα ση  καλή καί ο μ α λ ή  δ ίπ λ α  σ τ ά  δ υ σ μ ι κ ά  β ο υ ν ά  της.

» Ά π ό  κείθε π έ ρ α σ α  μ έ σ ’ α π ό  μ ιά  π ολιτε ία  π ο ύ  τήν  λέγαν  Mussi, πού  

κ α θ ώ ς  φα ίν ετα ι ,  ε ϊτα νε  άλλοτες  καλή καί  κ α λ ο χ υ ρ ω μ έ ν η  μ ά  σ ή μ ε ρ α  ό λ ό 

τελα  γ κ ρ ε μ ισ μ έ ν η .  Κ α ί  μ έ ρ ο ς  α π ό  τά  τείχη τη ς  ε ίναι γ κ ρ ε μ ισ μ έ ν ο .  Ε ί ν α ι  δέ  

ό λ ό τ ε λ ’ α κ α τ ο ί κ η τ η ..............................................................

’ Α π ό  τήν  Peri toil τ ρ ά β η ξ α  σέ μιά  π ολ ιτε ία  αγ ρ ο τ ικ ή  τό  Jaugibatzar, 
π ο ύ  τή ν  έχτισαν  ο ΐ  Τ ο ύ ρ κ ο ι .

» Τ ή ν  άλλη μ έ ρ α  φ ύ γ α μ ε  α π ό  τό  J a u g i b a t z a r  καί γ υ ρ ίσ α μ ε  π ί σ ω  

σ τή  Γ κ ιο υ μ ο υ λ τ ζ ίν α ,  ά π '  ό π ο υ  α ν ε β ή κ α μ ε  σ έ ν α  β ο υ ν ό  ό υ σ κ ο λ ο π ο ρ π ά -  

τη το .  Π ε ρ ν ώ ν τ α ς ,  τ ο ύ τ ο  τό  β ο υ ν ό  φ τ ά σ α μ ε  σ έ ν α  π ο τ ά μ ι  π ού  π ε ρ ν ά  μ έ σ ’ 

α π ό  δ υ ο  ψ η λά  βράχια .  Σ τ ο  έ'να ά π ’ α υ τ ά  α π ά ν ω  β ρ ίσ κ ε τα ι  έ ν α  κ ά σ τ ρ ο  

γ ια  ν ά  φ υ λ ά ε ι  τ ό  π έ ρ α σ μ α  μέ τονομ α .  C o u l o n y  (Π ε ρ ι σ τ έ ρ ι α ) ,  π ο ύ  ε ϊτα νε  

π ολύ  οχ υ ρ ό  καί κ α τ ό π ι  τό  π λ ιό τε ρ ο  ε ρ ε ιπ ω μ έ ν ο .

» Τ ό  π λ ιό τε ρ ο  τό  , β ο υ ν ό  σ κ ε π ά ζε τ α ι  α π ό  δ ά σ ο ς .  Ο ί  κ άτοικ οι  ε ίναι 

ά ξ ε σ τ ο ι  καί άγ ρ ιο ι .  Π ε ρ ν ώ ν τ α ς  τ ο ύ τ ο  τό  β ο υ ν ό  έ φ τ α σ α  στή ν  πολιτεία  

T r a j a n o p o l y  (Τ ρ α ϊα ν ο ύ π ο λ η ) .  Α υ τ ή  ή π ολ ιτε ία  βρ ίσ κ ε τα ι  π λάγι  στή θ ά 

λ α σ σ α  καί  σ τ ο  π ο τ ά μ ι '  π ο ύ  τό  λένε Μ α ρ ί τ σ α .  Ε ϊ τ α ν ε  μ ιά  φ ο ρ ά  πολύ  

μ εγάλη  πολιτεία , μ ά  τ ώ ρ α  ό λ ό τ ε λ α  χ α λ α σ μ έ ν η  καί π ά ν ω  κ ά τ ω  ακατοίκη τη .

■»’Εδώ υ π ά ρ χ ο υ ν  λ ο υ τ ρ ά  π ο ύ  τά  λένε « ν ε ρ ό  α γ ι α σ μ έ ν ο »  στις  ρίζες 

τού β ο υ ν ο ύ ,  π ο ύ  β ρ ίσ κ ε τα ι  α ν τ ίθ ε τα  α το ύ  ή λ ιου  τ ό  έβγ α .  Ή  δέ θ ά λ α σ σ α  

ίρ ίσκ ΐτσ ι  α ν τ ίθ ε τα  π ρ ύ ς  τήν ν οτιά .
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rivyere qui passe entre deux haultes roches et sur l’une a ung 
chastel qui garde celluy passage nomme Coulouy ( Π ε ρ ι σ τ έ ρ ι α )  

lequel estoit moult fort et a este abbatu la plus grant partie. 
lit de cette montaigne la plupart est bois, et sont males gens 
et murdriers eeulx qui y habitent,

Et quant j'euz passe ladite montaigne, je vins en une ville 
que 1’en nomme Trajanopoly, Cette ville de Trajanopoly est 
prfcs de la mer et de ceste rivyere que Ton appelle la Marisse 
et a este asses grande ville et est toute abbatue et n’y demeure 
que ung pou de gens. Et y a en ceste ville ung baing que Ton 
nomme eau saincte et est au pie d’une montaigne qui luy est 
devers le soleil levant et la mer luy est devers midy.

De la, je vins a une ville que Ten nomme Vira. En ceste 
ville souloit, avoir ung beau chastel lequel est abbatu en aueun 
lieu. Et m’a dit ung Grec qu’il y souloit avoir IIP chanoines 
et y est encoires le cuer de Fegliso, de quoy les Turcz ont 
faict leur musquee et ont edifie autour de ce chastel une grande 
ville qui est peuplee de Grecz et des Turcz. Et est ceste ville 
sur ung mont pres de la Marisse.

De 1& je revins a Dimotiq qui est une tresbelle place ainsi 
que j ’ay dit cy devant Elle est bien grande ville et m’a sam- 
ble encoires plus belle la derhiere fois que la premiere Et me 
semble que se ledit seigneur Grant Tiirc y tient son tresor 
qu’il y est bien seurement.

Et de la je retournay a Andrenopoly, ou je attendis jusques 
a ce que ledit seigneur fu venu.

"Ενα τάξειSt στη Θράκη
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» Ά π ό  κεΧ τ ρ ά β η ξ α  σ τ η ν  π ο λ ιτε ία  π ο ύ  τη ν  λένε V i r a  (Β ή ρ α ) .  Σ α ύ τ ή  

τ η ν  π ο λ ιτε ία  φ α ί ν ε τ α ι  π ώ ς  ε ΐ τ α ν ε  ω ρ α ί ο  κ ά σ τ ρ ο ,  π ο ύ  τ ώ ρ α  είναι χ α λ α σ μ έ ν ο  

σ έ ν α  μ έρ ο ς .  Κ ά π ο ι ο ς  " Ε λ λ η ν α ς  μ ου  είπε π ώ ς  εκεί, φ α ίν ε τ α ι ,  ζ ο ύ σ α ν  τρεις  

κ α λ ό γ η ρ ο ι ,  α κ ό μ α  δ έ  β α σ τ ά  ό  σ η κ ό ς  τή ς  εκ κ λ η σ ία ς  π ο ύ  οΐ  Τ ο ύ ρ κ ο ι  τον

έ κ α μ α ν  τ ζα μ ί .
ϊΓύριο α υ τ ο ύ  ο ί  Τ ο ύ ρ κ ο ι  έχ τισα ν  μ εγ ά λ η  π ο λ ιτε ία  π ο ύ  την  κ α τ ο ι κ ο ύ ν  

Έ λ λ η ν ε ς  και Τ ο ύ ρ κ ο ι .  Β ρ ίσ κ ε τ α ι  δέ  ή π ολ ιτε ία  αυ τή  π ά ν ω  σέ  β ο υ ν ό

κοντά στην Μ α ρ ί τ σ α .

» Ά π ό  κεΐ έ γ ΰ ρ ι σ α  π ί σ ω  σ τ ο  Δ ι δ υ μ ό τ ε ι χ ο ,  μ έ ρ ο ς  ώραΧο, π ω ς  ε ίπ α  

π ά ρ α  π ά ν ω .  Ή  π ο λ ιτε ία  α υ τ ή  μ ού  φ ά ν η κ ε  τοόρα  ω ρ α ι ό τ ε ρ η  α π ό  την 

π ρ ώ τ η  φ ο ρ ά ,  και μ ο υ  φ α ί ν ε τ α ι  π ώ ς ,  α ν  ό  Σ ο υ λ τ ά ν ο ς  κ ρ α τ ά  εκεΧ τ ο ύ ς  

θ η σ α υ ρ ο ύ ς  του , τ ο ύ ς  έχει κ α λ ά  α σ φ α λ ι σ μ έ ν ο υ ς .

»* Α π ό  κεΧ γ ύ ρ ι σ α  π ί σ ω  σ τη ν  Ά δ ρ ι α ν ο ύ π ο λ η ,  ό π ο υ  π ε ρ ί μ ε ν α  τον  

ε ρ χ ο μ ό  τού  Σ ο υ λ τ ά ν ο υ » .

'Α κ ο λ ο υ θ ε ί  ή π ε ρ ι γ ρ α φ ή  τ ω ν  υ π ο δ ο χ ώ ν  τ ο ύ  Σ ο υ λ τ ά ν ο υ  και τ ω ν  

α κ ρ ο ά σ ε ω ν  τού π ρ ε σ β ε υ τ ο ύ  το ύ  Δ ο υ κ ό ς  το ύ  Μ ιλ ά ν ο υ  και  τή ς  εκεΧθεν 

ά ν α χ ω ρ ή σ ε ω ς  τ ω ν  τή ν  1 2  Μ α ρ τ ί ο υ .





ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ
ΓΛΩΣΣΙΚΑ

ΤΟΠΩΝΥΜΙΚΑ
ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ





Λ Α Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Α

ΕΛΠΙΝΙΚΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗ (ΣΤΑΜΟΥΛΗ)

ΑΠΟ ΤΑ ΘΡΑΚΙΚΑ ΕΘΙΜΑ

Κ Ρ Α Τ 1 Ι  Τ 1 Κ Α  >)

" Ο π ο ι α  γ υ ν α ί κ α  κάνει ά π ο β ο λ α ι ς  κ αι  ξ α ν ά  μείνει έγ κ υ ος  ή μ α μ ή  την  

δίνει τ ο  κ ρ α τ η τ ι κ ό 2), τ ό  φ ο ρ ε ΐ  σ τ ο  λ α ι μ ό  της  μ έ ρ α  νύχτα  και τ ό  β γ ά ζε ι  

■όταν την  π ι ά σ ο υ ν  ο ί  π ό ν ο ι .

Τ ά  κ ρα τη τ ικ ά  κ ρ α το ύ ν  ι ό  παιδ'ι και  δ εν  ά π ο β ά λ ν ε ι  ή γ υ να ίκ α .

Ε ΐ ν ε  ι ρ ί α  ή και ένα , σ α ν  γ υ α λ ι σ τ ε ρ ά  κ ο μ π ο λ ό γ ι α ,  μ εγ ά λ α  ω ς  δ υ ο  

δ ά χ τ υ λ α  και έχ ου ν  μ έ σ α  γ ρ α μ μ α ΐ ς  και  σ τ υ λ ό  κ ρα τη τικ ό .

Τ ά  π α λ ιά  χ ρ ό ν ι α  έ π ε φ τ α ν  α π ό  τ ό  α σ τ ρ ο π ε λ έ κ ι  και τ ά  ευ ρ ισκ α ν  μ έ σ α  

σ τ ή  β ρ οχ ή  π ο ύ  έτρεχαν  τ ά  ν ε ρ ά  μέ ο ρ μ ή .

Δ έ ν  α γ ο ρ ά ζ ο ν τ α ι ,  μ ερικα ΐς  π ρ ω τ ι ν α ΐ ς  μ α μ α ΐ ς  τ ά  έχουν, ή κερά  π ο ύ  

μ έ  τ ά  είπε α υ τ ά  λέγει δέν  είναι  γ ι α π μ ά δ α ι ς  3), αλλ ά  θεϊκά.

Τ ά  α υ γ ά  π ο ύ  ο !  όρ ν ιθ ε ς  τή ν  Μ ε γ ά λ η  Π έ μ π τ η  τ ά  β ά φ ο υ ν ,  τ ό  β ρ ά δ υ  

τ ά  β ά ζ ο υ ν  σέ  μαντήλι,  τ ά  π η γ α ί ν ο υ ν  σ τή ν  εκκλησία  και τ ά  ά φ ίν ο υ ν  κ ά τ ω  

•από τ ό  δ ισκέλι  π ο ύ  δ ι α β ά ζ ο ν τ α ι  τ ά  δ ώ δ ε κ α  Ε υ α γ γ έ λ ι α .

’ Α φ ο ύ . δ ι α β α σ θ ο ύ ν  τ ά  π α ί ρ ν ο υ ν  κα'ι τ ό  έ'να ά φ ί ν ο υ ν  σ τ ο  ε Ικ όν ισμ α  

τ ο ύ  σπιτιού . Έ ά ν  α υ τ ό  τό  γ έ ν ν η σ ε  μ α ύ ρ η  ό ρ ν ι θ α  σ τ ά  έ φ τ ά  χ ρ ό ν ια  γ ίνε 
τ α ι  κ ρ α τ η τ ή ρ α .

Τ ό  α υ γ ό  ραγίζει,  α π ό  μ έ σ α  μ αζεύ ετα ι ,  ξ ερ α ίν ετα ι  και  γ ίνετα ι  σ ά ν  π έ 

τ ρ α .  Τ ό  δίνεις σ τ ο ν  κ ο υ γ μ ο υ τ ζ ή  4) ν α  κάνει μ ιά  τ ρ ύ π α  στή  μ έση ,  π ερ ν ά ς  

κ λ ω σ τ ή  κόκκινη καί to* φ ο ρ ε ΐ  σ τ ο  λ α ιμ ό  ό π ο ι α  ρίχνει τό  π α ιδ ί  ό σ ο  π ού  
ν ά 1 γ εννή σει  καί ύ σ τ ε ρ α  τ ό  δ ίνει στή  ν ο ικ οκ ερά .

*) Ή  γλώσσα είς τά Κρατητικά ώς και ή γραφόμενη εις τά Θρακικά έθιμα είναι 
ή λαλουμένη είς τά γύρω μας χωριά. Προσπαθούσα νά τά γράφω δπως τά ηκουο’α 
έκ στόματος των απλοϊκών γυναικών .τής πατρίδος μου. Ε. Σ .  Σ. .

2) "Αλλως λέγεται κρατητήρα (ή) ή χαμαλιό. 8) λέξ. Τ. χεροποίητα.
4) Λεξ. Τ. χρυσοχόος. '
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ΔΕΙΣΙΔΑΙΜΟΝΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ 

Τά 2νμόγιορτα

e Αγίου Τρύφιονος, Υπαπαντής, και 'Αγίου Συμεών. 1, 2 και 3 Φεβρουάριον~

Τ ά  Σ υ μ ό γ ι υ ρ τ α  καί τις τρεις  μ έ ρ α ις  ο ί  έγ κ υ αις  δεν  π ρ έπ ε ι  ν ά  έ ρ γ α -  

σΟοΰν, δ ιό τ ι  τ ά  σ η μ ε ιά  τ ρ ί β ο υ ν τ α ι  καί π λ ά θ ο υ ν τ α ι  τις δ υ ο  π ρ ώ τ α ι ς  μ έ- 

ρ α ις  καί την τρίτη  το υ  'Α ή  Σ υ μ ε ι ο ΰ  φ α ί ν ο υ ν τ α ι .

Ό  Τρνφος τρίδ' τά κόκκαλα 
ή ΤΙαναγιά τά  πλάθ' 

και 6 Συμειδς τά δείχν*.

Ό  ' Α ή - Σ υ μ ε ι ό ς  π ή γ ε  σ τ ο  α μ π έ λ ι  ν ά  κ λαδε ΰ σε ι ,  γ υ ρ ν ά  τ ό  κ λ α δ ε υ τή ρ ι  

καί  κ όβε ι  την μΰτη  του  καί έμ εινε  σ υ μ ε ιω μ έ ν ο ς .

Τ ό  π ρ ω ί  του  'Α γ ί ο υ  Τ ρ ΰ φ ο υ  π ο υ  θ ά  σ η κ ω θ ή  ή β α ρ ο ΰ μ ε ν η  γ υ ν α ί κ α  

θ ά  α γ κ α λ ιά σ ε ι  μέ τ ά  δ υ ό  της  χέρια  τη γ ω ν ι ά 1) τοΰ  σπ ιτ ιού  της  καί θ ά  πή -

°Οτ άγκαλιάσω σήμερα, κι αυτούς τις τρείς τις μέραις 
στη θάλασσα και στα βουνά καί στ άκαρπα τά δένδρα.

'Ύ σ τ ε ρ α  σέρν ε ι  τ ά  χέρια  της  σ τ ο  ή λ ί σ ι ο 2) ν τ ο υ β ά ρ ι  καί  λέ γ ε ι :

Στα άγρια βουνά καί στ άκαρπα τά δένδρα 
καί στά καμποπούλια νά γε]νε τά σημειά. ,

Μ ερ ικ α ίς  σ τολ ίζον τα ι ,  β ά ζ ο υ ν  κ οκ κ ιν άδ ι  σ τ ά  μ ά γ ο υ λ α  γ ιά  ν ά  γίνει τό· 

μ ω ρ ό  ώ μ ο ρ φ ο .

Ή  β α ρ ο ΰ μ ε ν η  εάν  κ α τ ’ α ν ά γ κ η ν  έ ρ γ α σ θ ή ,  θ ά  έ ρ γ α σ θ ή  κ ρ υ φ ά ,  αν  την  

δή κανείς καί τ ό  μελετήσει, τ ότε  τό  π α ιδ ί  γενν ιέται  σ η μ ε ιω μ έ ν ο ,  ε λ α τ τ ω 

μ ατ ικ ό  μέ δά κ τ υ λ α  κ ο μ μ έ ν α ,  ή  κ ο λ η μ μ έ ν α ,  μΰτη  κ ομ μ έν η ,  μέ μ ελαν ιά  ή, 

σ η μ ά δ ι  σ χ ή μ α τ ο ς  δ ,τ ι  π ρ ά γ μ α τ ο ς  κ ρ α τ ο ύ σ ε  σ τ ά  χέρια  της εκείνη την  ώ ρ α .  

'Ό τ α ν  έ ξ α φ ν α  την δ ιο ΰ ν  π ώ ς  εργ ά ζετα ι ,  γ ιά  ν ά  μη β γ ή  τ ό  σ υ μ ε ιό  σέ 
μ έ ρ ο ς  π ο ύ  φ α ίν ε τ α ι  καί ά σ χ η μ ίσ ε ι  τ ό  παιδί,  π ιά νει  μ έ ρ ο ς  τοΰ  σ ώ μ α τ ο ς  

π ο ύ  καί ν ά  β γ ή  ν ά  μή φ α ίν ε τ α ι  καί λέγει μ έ σ α  τ η ς  : ε δ ώ  ν ά  β γ ή .  

“ Ο τ α ν  γ εννη θή  τ ό  μ ω ρ ό  έχει τ ό  σ η μ ά δ ι  σ ’ εκείνο τ ό  μέρος .

Κ α ί  ό  ά ν δ ρ α ς  δ τ α ν  ή γ υ ν α ίκ α  του  είναι  έγ κ υ ος  πρέπει  καί α υ τ ό ς  ν ά  

μή έ ρ γ α σ θ ή  φ α ν ε ρ ά  μ ή π ω ς  το ν  δή  ά'λλος καί  τ ό  μελετήσει.

Ό  π α τ έ ρ α ς  μ ου , ή δ ι η γ η θ ε ί σ ά  με τ ά  ά 'νω μέ είπε, ή τ α ν  χ α σ ά π η ς ,  έ κ ο -  

πτε  κ ρέα ς  σ τ ο  χ α σ α π ε ιό  καί είχε τ ό  μ α τ ω μ έ ν ο  μ αχ α ίρ ι  στο στόμα, του.

*) Εστία.
2ι Στην ανατολή τοΰ ήλιου.



Ε. Σαραντή, 3Α πό τά Θρακικά έθιμα 1:**

Ν ά  κα ι  π έ ρ ν α  μ ια  γ ρ η ά  καί  τ ο ν  λ έ γ ε ι :

—  Μ α ,  ή  γ υ ν α ί κ α  σ ο υ  β α ρ ο ύ μ ε ν η  καί σ ύ  δέ  φ ο β ά σ α ι  μή γ ε ν ν η θ ή  τ ο  

π α ι δ ί  μ έ  κ ο μ μ έ ν ο  χ ε ΐλ " ;

" Ο τ α ν  ή μ η τ έ ρ α  μ ο υ  γ έ ν ν η σ ε  τ ο ν  α δ ε λ φ ό  μ ου ,  α υ τ ό ς  γ ε ν ν ή θ η κ ε  μέ 

κ ο μ μ έ ν ο  χεΐλ3 καί φ α ί ν ο ν τ α ν  τ ά  δ ό ν τ ι α  του .

" Α π ό  άλλη ή κ ο υ σ α  ό τ ι  ό  θ ε ΐό ς  τ η ς  ή τ α ν  έ ξ ω  σ τ ο  α μ π έ λ ι  καί κλάδευε.

Π ε ρ ν ά  έ ν α ς  α π ’ εκεί κα ί  τ ο ν  λ έ γ ε ι :

—  Δ έ  φ ο β ά σ α ι  σ ή μ ε ρ α  του  Ά ή - Σ υ μ ε ι ο ύ  ν ά  κλαδεύεις  π ο ύ  εινε γ κ α 

σ τ ρ ω μ έ ν η  ή γ υ ν α ί κ α  σ ο υ

Τ ό  π α ι δ ί  γ ε ν ν ή θ η κ ε  μέ κ ο μ μ έ ν ο  τ ό  έ ν α  χέρι σ ά ν  ν ά  ή τ α ν  κ ο μ μ έ ν ο  

μ έ  τό  κ λαδευ τή ρι .  Ό  Θ ε ό ς  τ ό  πήρε, γ λ ή γ ο ρ α  καί  γ λ ύ τ ω σ ε .

Δ έ ν  ε ρ γ ά ζ ο ν τ α ι  καί ό τ α ν  έχουν  γ κ α σ τ ρ ω μ έ ν α  ζ ώ α .

" Ε ν α ς  π ο ύ  είχε οτολλά π ρ ό β α τ α  έ γ κ υ α  κα ί  δέν  κ ρ ά τ η σ ε  τη μ έ ρ α  καί 

δούλεψ ε,  ό τ α ν  γ ε ν ν ή θ η κ α ν  τ ά  α ρ ν ι ά  ή τ α ν ,  ό λ α  σ η μ ε ι ω μ έ ν α ,  μέ κ ε φ ά λ ια  

ζ ο υ λ ισ μ έ ν α ,  μέ π ό δ ι α  σ τ ρ α β ά  καί κ ο μ μ έ ν α .

Ο ϊ  β α ρ ο ύ μ ε ν α ι ς  ο ύ τ ε  μ α γ ε ιρ ε ύ ο υ ν  ο ύ τ ε  ζ υ μ ώ ν ο υ ν .  .

Ε ι ς  την  Τ υ ρ ο λ ό η ν  δέ  λ ο ύ γ ο υ ν τ α ι  κ αί  δέν  π λ ύ ν ου ν  κ α ί  ο ί  μή έγκυαις· 

γυναίκες .  .

Ευχή στην ετοιμόγεννη που κοιλοπονάει.

" Ο τ α ν  μ π αίν ε ις  σ τ η ν  κ ά μ α ρ α  ρίχνεις τη ν  π ο δ ι ά  σ ’ ε π ά ν ω  της, τη ν  

δίνεις  λ ίγο  ν ε ρ ό  καί λ έ ς :

Καλή λευθεριά, ήλθε ενα καΐκι λάδι, 
νά γλυστρήσ' ■ τό παιδί οάν τό λάδι.

ΤΑ ΓΕΝΝΗΤΟΥΡΙΑ 

Ή  λεχούσα.

" Ο τ α ν  μ έ  την  β ο ή θ ε ι α  τή ς  Π α ν α γ ί α ς  γ ενν η θ ή  τ ό  σ α λ ό  ' ) ,  ή μ α μ ή  

α φ ο ύ  βο λ έ ψ ε ι  τή λ ε χ ο ύ σ α  σ τ ο  σ τ ρ ώ μ α ,  θ ά  π ά ρ ε ι  μ ε τ α ξ ω τ ό  κ όσκ ινο ,  θ ά  

κοσκινίσει  ε π ά ν ω  στή  λ ε χ ο ύ σ α  κ ο υ φ έ τ α ,  κ α ρ ύ δ ια ,  σ τ α φ ί δ α ι ς ,  φ ο υ ν τ ο ύ κ ια ,  

κιιί α μ ύ γ δ α λ α  καί τή ν  ρ ω τ ά ε ι :

— Που ήταν έψέ, που ήταν προιρε τό σαλό;
— 7Ηταν στον Γκογκόν 2) τό μύλο.
—  Φαίνοννταν τά πράματά τ’ ;
—  Τάδαν τά κορίτσια όλα καί ςεροκακάνιοαν Λ).

') Τό μωρό· Άερόμυλος έξα) από τό χωριό·
ΘΡΑΚΙΚΙ  Λ'

3) Γέλασαν δυνατά.
9
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Και όλοι γελούν για νά γίνει τό σάλο γελουμενο.
Ή  μαμή πάλι την ρωτάει:

— Άρνελ {) τό θέλς, ΐίετρέλ ; 2)
— 51 Οχ άρνελ νά μελάζει σαν αρνί,
Πετρελ λεγώ, νά κοιμάται σαν παιδί.

Τό κοΑνμπημα τον μωρόν.

Ή  μ α μ ή  θ ά  χύσει  ζ ε σ τ ό  ν ε ρ ό  μ έ σ α  σ τ ή  σ κ ά φ η ,  λ ίγο  ά λ α ς  γ ι α  ν ά  

γ ίν ε ι  σ φ ι χ τ ό  τ ό  κ ρ έ α ς  τ ο υ  μ ω ρ ο ΰ ,  λίγη ζ ά χ α ρ η  γ ια  ν ά  γ ίνει  γ λυ κ ό  καί  

α γ α π ι έ τ α ι ,  θ ά  τ ό  κ ο λ υ μ π ή σ ε ι  καί  θ ά  τ ό  σ α π ο υ ν ίσ ε ι .

3 Α φ ο ΰ  τ ό  σ κ ο υ π ίσ ε ι ,  τ ό  φ α σ κ ι ώ σ ε ι ,  τ ό  ντυλίξει σ τ ο  π α π λ ω μ α τ ά κ ι  τ ο υ  

θ ά  τ ό  β ά λ ε ι  σ τ ο  π λά γι  τ ή ς  μ η τ έ ρ α ς  του .

Τό σαπούνι θά τό βάλει κάτω από τό στρώμα τής λεχούσας δπου θά 
μείνει οκτώ μέραις.

Έ π ά ν ι ο  σ ’ α υ τ ό  τ ό  ν ε ρ ό  θ ά  π λ υ θ ο ΰ ν  δ λ ο ι  τ ο υ  σ π ιτ ιο ύ  κ αί  θ ά  α σ η 

μ ώ σ ο υ ν  τή μ α μ ή '  ό  καθείς  θ ά  ρίξει  δ ,τ ι  ε υ χ α ρ ισ τ ε ίτα ι  π ε ν τ ά γ ρ ο σ ο ,  ό ί -  

γ ρ ο σ ο ,  γ ρ ό σ ι  ή  δ ε κ ά ρ α .

Πρώτα θά ρίξει ή μητέρα, ό πατέρας, ή γιαγιά, ό παππούς καί υστέρα 
οι συγγενείς.

'Η  εύχή .

Θά φέρουν τον παπά νά δόσει την ευχή στή λεχούσα.
Ε π άνω  στο σκαμνί άφοΰ βάλουν ενα ψωμί, δυο γρόσια, ενα πιάτο 

ξερά φρούτα, κουφέτα, ενα μαστραπά νερό με τής Παναγίας3) τό χέρι 
μέσα, βασιλικό καί σά λάχει χειμώνας, δάφνη.

Ό  π α π ά ς  ά φ ο ΰ  δ ι α β ά σ ε ι  τήν  ευχή κ αί  κ άμ ει  τ ο ν  α γ ι α σ μ ό  θ ά  κόψ ει 

ά π ’  ε π ά ν ω  τ ό  ψ ω μ ί  ε ν α  κ ο μ μ ά τ ι  σ τ ρ ο γ γ υ λ ό ,  τ ό  τυ λ ίξου ν  σέ  κ α θ α ρ ή  π ε 

τ σ έ τ α  καί  τ ό  β ά ζ ο υ ν  κ ά τ ω  α π ό  τ ό  μ α ξ ιλ ά ρ ι  τής  λ ε χ ο ύ σ α ς  ν ά  τ ρ ώ γ ε ι  α π ό  

τ ρ ε ι ς  π ρ ο υ ν α ΐ ς  4).

Ή  μαμή από τον αγιασμό θά βρέξει δλων τά χέρια γιά νά πάρουν 
τήν ευχή καί νά μή κατέβει καμιά άφχολόγιστη 5).

"Οσος αγιασμός περισέψει τρία προυνά ή λεχούσα θά πλένεται καί 
θά πίνει.

J) ’ Αρνάκι.
*) Χαϋδευτικό τοΰ Πέτρος, Πετράκης
3) Χόρτο πού μοιάζει ώς χέρι καί τό λέγουν τό χέρι της Παναγίας.
4) Πρωί.
3) Χωρίς εύχή.
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Ε ύχή  στην Αεχ&ϋσα,

Νά σέ ζήσει, καλορίζικο, καλά σαράντα μέ τον κόρφο του γιομάτο. 
Νά έχει γάλα καί νά βυζάξει τό μωρό της.

Τό κακό μάτι.

Ή  μαμή γιά νά προφυλάγεται ή λεχούσα από τό κακό μάτι καί άπό 
την κακιά την ώρα αφού γεννήσει, κρεμά στη μέση της ένα μισό πέταλο 
βωδιού μέ κλωστή του μιταριοΰ ή κατσιβέλικο μεγάλο καρφί σέ κόκκινη 
κορδέλα καί κάτω από τό μαξιλάρι της βάζει ένα μπαλτά καί ένα μι- 
τάρι, κάτω από τό μωρό μιά μασιά.

Θά πάρει βάμμαΧ), θά τό κάνει τρία κάτια, θά τό κλώσει, θά κάνει 
τρεις κόμπους' έχει μαξΰ της τιναγμένο κουρσοΰμι2), τό ξύνει μέ τήν 
σουγιά, τό δουλεύει καλά μέ τό αγιοκέρι3), τό βάζει επάνω στους τρεις 
κόμπους καί τό δένει στο χέρι τής λεχούσας.

Εις τό κεφάλι της θά κρεμάσει λίγο βάμμα, ένα κομμάτι αγιοκέρι 
τυλιγμένο μέ τρά, μιά σκελίδα σκόρδο, απ' επάνω ένα δαχτυλίδι καί ένα 
φλουρί δεμένα μέ ένα γαλάζιο φιόγκο.

"Ολα αυτά θά τά φορεΐ ώς τις σαράντα γιά νά μή τήν πιάνει τό μάτι.

Τό τραπέζι τής Slav αγίας.

Εις τήν κάμαρα τής λεχούσας θά κάμουν τής Παναγίας τό τραπέζι. 
Θά φάγουν ολοι οί δικοί καί ή λεχούσα θά πιή

Τά λεχουσιάτικα 4).

Στις τρεις μέραις ή μαμή θά πάρει τον οχτρό5) πού έχουν κρατη
μένο μαζύ μέ τά λεχουσιάτικα, τό σκεπάζει καλά μέ αυτά μή τό δει μηδέ 
ό μέρμυγκας, πηγαίνει έξω στους μπαξέδαις, σκάβει βαθειά, τό παραχώνει 
καί ύστερα στή βρύση θά πλύνει τά ρούχα.

Τά κάκανα,

Τήν τρίτη μέρα θά ζυμωθούν τά κάκανα6).
Τό πρωί ένα κορίτσι, ή αδελφή τής λεχούσας ή τού άνδρός ή καί

’ ) Τό κόκκινο βαμβάκι πού υφαίνουν. 2. Μολύβι-
s Τό μελισσοκέρι, άπ5 αυτό πρέπει νά πηγαίνουν κερί, εις τούς 'Αγίους ώς αγνό 

καί ευώδες.
Α) Τά ακάθαρτα ρούχα τής λεχούσας
5) Τό ύστερον. Η) Μικρά παξιμάδια.

Ε. Σαραντή, ,Anb τα Θρακιχά τθιμα
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συγγενικό θ ά τ ά  ζυμώσει μέ καλό αλεύρι, μέ λίγη ζάχαρη καί κανέλα.
Επάνω στο ζυμάρι θά κυλίσουν to σαλό καί θά πουν τρεις φοραΐς:

Φάγε λύκε χόρτααε.

Τό ζυμάρι άνεβασμένο θά το πλάσει σέ στεναϊς βέργαις, θά τό κόψει 
σέ μικρά κομμάτια, θά τό πασαλείψεί από πάνω μέ λιωμένη ζάχαρη γιά 
νά γίνουν κόκκινα καί θά τά ψήσουν στον φούρνο καί θά είναι έτοιμα τό 
μεσημέρι. Θά κάμουν καί ένα κολλικόπλο *), θά τό κρεμάσουν στο καρφί 
καί δταν γεννηθούν τ’ αρνιά θά τούς τό δώσουν νά τό φάνε.

Ή  μαμμή θά θυμιάσει την λεχούσα, θά κολυμπήσει τό μωρό *αί τό 
μεσημέρι έχουν φιλιά 2) τούς συγγενείς. Θά μαζευθούνε οι δικαΐς, μάνναΓ 
πεθερά, θειαις καί γειτόνισσες νά φιλευθούνε.

=Αφού φάγουν θά βάλουν τά κάκανα σέ κόσκινο καί ή μαμμή θά τά 
κοσκινήσει επάνω στο στρώμα τής λεχούσας καί δσαις είναι μέσα στην 
κάμαρα θά ρίξουν στο κόσκινο από ένα γρόσι, εικοσάρα ή δεκάρα* δ,τι 
δυνιέται ή κάθε μιά καί αυτά είναι χαρίσματα τού μωρού.

Ή  μαμή κοσκινίζοντας τά κάκανα λέγει:
,Γελάστε, νά γελασμε 

. . νά ξεροκακανίομε
κά κά κά κά κά.

Γελά ή μαμή καί γελούν δλοι.

'Η  καρτερούλα ij τά γεννητούρια.

"Οταν κτυπήσει ή καμπάνα τού εσπερινού ή μαμή θά πάγει στή νουνά 
τήν καρτερούλα.

Καρτερούλα 3) είναι ή είδηση πού στέλνει ή μητέρα τού μωρού εις 
τήν σύντέκνισσα ou  γέννησε διά νά έτοιμασθή νά βαπτίσει καί τά δώρα.

Σέ παναϊρι σκεπασμένο μ’ ένα καθαρό άσπρο φαντό σκέπασμα βά 
ζουν κάκανα, μισή οκά ζάχαρη, μισή οκά καφέ, φρούτα ξερά φουντούκια,, 
σταφίδαις, κουκουνάρια. ’Απ’ επάνω σέ μεταξωτό ή σέ λαχουρένιο κεντη
μένο μπόγο κάλτσαις, μαντήλι μεταξωτό, μάλινο τσεμπέρι, φακιόλι μετα
ξωτό, καί μαύρη σοφένια ποδιά. Γιά τό νουνό φανέλα από μέσα, που- 
καμισάκι απ’ έξω, κάλτσαις, καί αν έ'χοί'ν παιδιά καί αυτά από ένα ζευ
γάρι κάλτσαις καί από ένα μαντήλι.

J) Μικρή πήττα
=) Τραπέζι, φίλευμα, τό γεν μα.
9) Επίσης καρτερούλα λέγεται καί ένα είδος τσότρας διά ρακή, σχήματος τετρα- 

π?ιεύρου' καί τήν μικρή τήν λέγουν καρτεροΰλι, ίσως έκ τοϋ κρατήρ ; ·

Ε . Σ αραντή, Ά η ο  τά  Θρακικά έθιμα
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Ή  νουνά ') θά πάρει τά δώρα, θά κεράσει την μαμή καί θά στείλει 
στο μωρό φλουρί ή σταυρό χρυσό δεμένο σέ γαλάζια κορδέλα.

"Υστερα ή μαμή θά μοιράσει τά γεννιτοΰρια εΐς- τούς συγγενείς, τήν 
γειτονιά ή τις φιληνάδαις. Στο παναΐρι είναι βαλμένα είκοσι ή τριάντα, 
πιατάκια' κάθε πιάτο έχει δύο κάκανα, μιά φούχτα φουντούκια, σταφίδαις, 
κουκουνάρια, λίγα πενίρ κουφέτα, από τά άσπρα τά μαλακά και ένα 
κομμάτι κόκκινη ζάχαρη.

Ή  κάθε μιά δίνει δ,τι δυνιέται διαράκι, γροσάκι ή ρουπιέ, περασμένο 
σέ κόκινη κορδέλα ή γαλάζια.

Ή  μαμή θά τά δόσει στο μωρό, θά τά κάμουν μπουρλιά ή θά τού 
τά φορούν.

Οί Μ οίραις

Τό τρίτο βράδυ πού γεννήθηκε τό μωρό, θά έλθουν ή Μοίραις νά 
γράψουν τήν μοίρα του.

Θά στολίσουν τή λεχούσα, θά τήν βάλουν τά καλά της άσπρόρρουχα, 
τό κεντημένο της σεντόνι, τό μεταξωτό της πάπλωμα, τά καλά της μαξι
λάρια. Στή στρωμνή άκουμπούν τό νύφκάτο φουστάνι καί τήν γαμπριά
τικη τήν φορεσιά.

Στο μαξιλαράκι τού μωρού σκαλώνουν όσα διαμαντικά καί φλουριά 
έχουν, καί κάτω από τό προσκεφάλι του σακούλα μέ παράδες καί γύρω 
χρυσοκεντημένα μαντήλια..

Στήν κάμαρα δλη τή .νύχτα καίει ή καντήλα καί ή λάμπα.
Ό  "Αγγελος ρωτά τις Μοίραις πώς έγραψαν,· καί αυταΐς λένε δπως 

ηύραμε.
Γι’ αυτό στολίζουν τό μωρό καί τήν μάνα του.

Τό γραφτό τής Μοίρας δε ξεγράφεται

Μιά φορά από χρόνια πολλά, ή μαμή πού κοιμούνταν στήν κάμαρα 
τής λεχούσας, είδε τις Μοίραις καί ακούσε πού έλεγαν πώς τό σαλό δταν 
γίνονταν -δέκα χρονώ θά έπεφτε στο πηγάδι καί θά πνίγονταν.

Ό  νουνός καρτέραγε καί δεν άφινε τό παιδί νά πηγαίνει κοντά στα 
πηγάδι.

Μιά μέρα τον άποκρύφιασε καί έβαλε τό χέρι τ3 επάνω στή λάσπη που 
ήταν γύρω στο πηγάδι καί μόλις τήν έβαλε τό παιδί στο στόμα τ= μονέ 
μιας πέθανε. . 1 ·. ,

"Από τότε κανείς δέν ματαεΐδε τις Μοίραις.
J) Ά ν  είνε ή νουνά έγκυος δέν βαπτίζει, άντ’ αυτής θά βαπτίσει ό άνδρας της

ή τό παιδί. /· -
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Τό φύλαγμα τής λεχούσας.

Ή  μαμή τρεις μέρες μένει στη λεχούσα και κοιμάται στή κάμαρά 
της· μια συγγενής τής λεχούσας ή γειτόνισσα πού έχει μωρό και βυζανε- 
ται, θά βυζάνει τό σαλό οκτώ μέραις.

Τό πρώτο γάλα τής μητέρας, τήν κολάστρα δεν γίνεται νά βυζάξει 
τό μωρό.

Τή λεχούσα δεν άφίνουν οκτώ μέρες μοναχή. Έάν είναι ανάγκη 
νά βγει έξω από τήν κάμαρα εκείνη πού τήν φυλάγει, άφίνει ενα παιδί 
καί δταν δεν εινε ούτε παιδί, τότε άφίνει επάνω στή στρωμνή της μια 
σκούπα γιά νά τήν φυλάγει γιατί ολαις οί ώραις δεν είναι καλαΐς.

Τις πρώταις μέραις ή λεχούσα τρώγει βρασμένο άνασόνι καί μάτς1).
Εις τό σπίτι . τής λεχούσας νωρίς προμαζεύονται, τή νύχτα δεν 

ανοίγουν τήν πόρτα.
Ό  άνδρας πρέπει νά έλθει νωρίς τό βράδυ, .αν μείνει αργά θά τον 

καπνίσουν μέ τό θυμιατό, θά κορώσουν λίγο λινό ξύλο σέ μιά κεραμίδα 
θά περάσει άπ3 επάνω καί θ’ άφίσει'" ενα ρούχο ίου έ'ξο) από τήν κάμαρα 
τής λεχούσας.

Τή λεχούσα δέ γίνεται νά πολυβλέπουν γιατί ματιάζεται, στο πα
ράθυρο κάθεται μέ κατεβασμένο μπερντέ, ως πού νά σαραντίσει δεν κά
νει νά δή στον καθρέφτη.

Ό  άνδρας της ως τις σαράντα πηγαίνει στή κάμαρά της σά ξένος.
Ή  λεχούσα δεν κάνει νά δή νειόνυφη, διότι ή μιά καί ή άλλη τσα- 

λαπατιέται2). ’Ά ν  προφθάσουν καί πούν μέ τον νοΰν τους: Λεχούσα
κι εγώ λεχούσα καί σύ, τότε δέν παθαίνουν.

Τό σήκωμα τής λεχούσας.

Στις εννέα μέρες ή μαμή θά σηκώσει τή λεχούσα από τήν στρω
μνή, θά τήν αλλάξει μέ τά γιορτερά της· μέ τό ένα χέρι τήν βαστά καί

') Είδος φιδέ καμωμένου στο σπίτι.
’) Ή  λεχούσα δταν τσαλαπατηθή δέ μπορεί νά πάρει ανάσα, γαλαζεύνε τά χεί

λια, τά νύχια της, χλωμιάζεί μαραίνεται, τό μωρό ξουρίζει κλαίει καί δέν μεγαλώνει. 
Τσαλαπατιέται σάν τήν δή ασαράντιστη λεχούσα ή νειόνυφη. Σαν ανοίξει τήν νύχτα 
ή πόρτα καί τύχει κακιά ώρα καί δέν πρόφΟασε ν’ άφίσει εξω από τήν πόρτα οποίος 
μπει μέσα ,στό σπίτι, φόρεμα, μανδήλι, ραβδί ή άλλο τι από πάνου, τότε τό κακό 
πράγμα μπαίνει μέσα καί πατιέται τό μωρό καί ή λεχούσα. Σάν γυρίσει καμιά άπό 
λείψανο καί πάγει κατ’ -εύΟεΐαν στή λεχούσα, σά. περάσει λείψανο καί ανατριχιάσει 
κάί τύχει κακιά ώρα· Ιδίως τσαλαπατιέται τά Δωδεκάμερα οπότε τά Ζούζουλα καί 
τ ά  Ρημώματα είνε στο ποδάρι. Τό τσαλαπάτημα μόνε μέ τή γητειά περνά, οί για
τ ρ ο ί  δέν ξεύρουν νά γιάνουν αυτά τά άγερικά.
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μέ το άλλο κρατώντας τό θυμιατό την κάμνει τρεις γΰρους στην κάμαρα 
και θά την καθίσει στο μιντέρι.

Λέγουν δτι ακόμα και ή αρκούδα αφού γεννήσει δκτώ. μέραις φυ
λάγει τη στρωμνή της.

Ό  Σαραντισμός

Στις σαράντα που γέννησε, ή μαμή μετά τό μεσημέρι θά πάγει νά 
πάρει τη λεχούσα και θά την πάγει στην εκκλησία νά πάρει Σαραντισμό.

Ή  μαμή βαστά τό μωρό ντυλιγμένο στο παπλωματάκι και ή μη
τέρα πηγαίνει στο πλάγι.

Ό  παπάς θά διαβάσει τήν ευχή, ή μαμή θά βγάλει από τό χέρι τής 
λεχούσας τό βάμμα νά τό κρεμάσει επάνω στήν εικόνα τής Παναγίας.

Εις τούς Σάκκους *) τό ρίχνουν στή βρύση τής εκκλησίας γι'ά νά πάνε 
μέ τό νερό τά κακούδια τής λεχουσιάς.

Τον δφαλό τού παιδιού δταν πέσει, τον ρίχνουν στήν εκκλησία για 
νά τήν αγαπά δταν μεγαλώσει.

Μετά τό σαραντισμό θά πάνε κατ’ ευθείαν είς τό σπίτι τής νουνάς 
και από τότε πλέον παύει κάθε προφύλαξις.

Γιά νά μη κλαίει, τό μωρό

"Οταν τό μιορό κλαίει πολύ και δε μερώνει, μιά γειτόνισσα ή φιλη- 
νάδα τής μητέρας τού μωρού παίρνει μιά φασκιά του και τήν ώρα πού 
θά γυρίσει τό βράδυ ή αγέλη από ενα σταυροδρόμι, θά τήν ρίξει κατά 
γής, και δταν περάσουν άπ° επάνω τρεις άγελάδαις τήν αρπάζει και πη
γαίνει καί φασκιώνει τό παιδί.

Αυτό θά τό κάμει τρία βράδυα μέ τήν σειρά καί τό μωρό ύστερα 
δέν κλαίει.

Τά βαπτίοια

Τό αβάπτιστο παιδί τό λέγουν δράκο ή δρακούλη καί δέν τό καπνίζουν. 
Μετά τό βάπτισμα τό καπνίζουν κάθε βράδυ γιά νά μή τό πιάνει τό μάτι.

Τό μωρό βαπτίζουν δυο ή τριώ. μηνώ, σπανίως ασαράντιστο, εάν είνε 
άρρωστο καί φοβηθούν μή πεθάνει.

Τό νά πεθάνει αβάπτιστο 8ivat μεγάλη αμαρτία καί πηγαίνει κάθε 
νύχτα στόν ύπνο τους, τραβά τον πατέρα καί τή μητέρα του καί γυρεύει 
τό ονομά του.

') Χωριό τής περιφερείας.
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'Έχουν σε καλό νά βαπτίζουν. "Οποιος σ' αυτόν τον κόσμο δε βαπτί- 
σει παιδιά, στον άλλο κόσμο θά βαπτίζει φειδία.

Τά β'απτίσια γίνονται Κυριακή ή γιορτή είς το σπίτι του μτορού' ή 
μητέρα του προσκαλει τούς συγγενείς και γειτόνους και ή νουνά τούς 
δικούς της.

’Από βραδύς ή νουνά θά στείλει στο άναδεξίμι λαμπάδα, πουκαμισάκι 
καί ρομπάκι δυο σκουφίτσαις ή μιά τοϋ λαδιού και ή άλλη λουσάτη, to 
άναβόλι, ένα καλοΰπι άσυρτο σαπούνι καί ένα ποτήρι λάδι.

’Αφού ή νουνά βαπτίσει τό μωρό και δώσει τό ό'νομα 2) την κάνουν 
άξιος. "Ενας από τούς δικούς ή ό καντηλανάφτης την σηκώνει και λέγει 
τρεις φοραΧς άξιος καί δεν την άφίνει πριν τάξει τραπέζι εξοχικό ή λάδι 
για την εκκλησία ή άλλο τι.

Μιά συγγενής τής νουνάς ρίχνει επάνω στο μαιρό τό δεχτούρι.
Ή  νουνά μετά τήν βάπτιση μοιράζει μαρτυριάτικα 3) καί τήν εύχονται 

δπως έβαλε τό ?αχδι νά βάλει καί τό κλίμα, δπως βάπτισε νά άξιωθή καί 
νά τό στεφανώσει καί νά τά χιλιάσει (τά 'βαπτιστικά). Τά ρουχάκια τού 
μωρού πού εβαλε στή βάπτιση καί είναι μέ τό "Αγιο μύρο τά πλένουν 
ξεχωριστά καί ρίχνουν τό νερό είς τό χωνευτήρι τής εκκλησίας δπου ρίχ
νουν καί τό νερό τής κολυμβήθρας.

Ή  ■κούνια

Τό μωρό σφιχτοφασκιωμένο κοιμίζουν στήν κούνια.
ΤΙ κούνια είναι ή άνεμόκουνια κρεμασμένη στο ταβάνι μέ δυο χαλ

κάδες ή ξύλινη χαμηλή μέ πόδια στρογγυλά ξύλινα γιά νά κουνιέται. Πολ- 
λαΐς φοραΧς καί ή σκάφη χρησιμεύει ώς κούνια.

Επάνω στή κούνια είναι κρεμασμένο ενα είκονισματάκι, καί ενα γα
λάζιο χονδρό χάντρο μέ σταυρό γιά τό μάτι. .

Στα πιο περασμένα χρόνια, μεγάλωναν τά μωρά στο σουμπέκι. Αυτό 
τό σύστημα ήτο ανθυγιεινό γιά τό παιδί καί μεγάλη ευκολία γιά τήν 
μητέρα, πού δεν είχε νά πλύνει πανιά.

, 'Η  ξύλινη κούνια είχε στή μέση τρύπα καθώς τό στρωματάκι καί τό 
σεντόνι· μέσα στήν τρύπα έβαζαν τό χωματένιο τσουκαλάκι, τό μωρό

θ Τό ύφασμα πού χαρίζει ή νουνά. επτά ώς οκτώ, πήχες μάλινο χρωματιστό, άλ
λως λέγεται καί δεχτοϋρι

-) Φλουράκια από τό ενα· μέρος έχουν τή Γέννηση τοΰ Χριστού καί από τό άλλο 
τήν Βάπτιση.

!i) Συνήθως εις τά πρώτα παιδιά βγάζει τό όνομα τοΰ παπο.ϋ ή τής γιαγιάς των 
καί είς τά κατόπιν δίδει δ,τι όνομα θέλει.
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ξάπλωναν στην κούνια μέ τρόπο ώστε να κάμνει την ανάγκη του καινά 
μή λερόνωνται πανιά και σιλτέδαις, και τό έδεναν σφικτά μέ τά κοντά
κια στην κούνια για νά μή κινείται, και αυτό τό βασάνιζε.

Τά βύζαγμα

Ή  μητέρα βυζάνει τό μωρό επτά ή οκτώ μήνες. Έάν τό γάλα-της 
δεν επαρκεΐ τότε τό δίνει και ξένο γάλα ‘ ) μέ την βυζάστρα.

Προσέχει νά μή τό άποκόψει στους ζεστούς μήνες, διότι τότε συνή
θως προσβάλλεται τό μωρό από ευκοίλια και πεθαίνει.

Τό άποκόπτει μετά τό Πάσχα, τό ’Άσπρο 2) Σάββατο πριν πατήσουν 
ol ζέσταις και είναι ο καιρός δροσερός ή  κατά τον Σεπτέμβριο, οπότε 6 

καιρός δρόσισε.
(Κατά διήγηση τής μακαρίτιδος κερά Ζωής στά 1914, εκ Φαναριού, 

χωρίου τής επαρχίας Σηλυβρίας).

ΝΑΝΟΥΡΙΣΜΑΤΑ ν)

■ ■ \ 1
’Έλα Χρίατε μου, πάρε το και παν το στις μπαχτσέδαις 
κα'ι γιόμω τον τις κόρφοι του λουλούδια και κοντσέδαις.

Κοιμάτ άοτρί κοιμάτ αυγή, κοιμάται νιδ φεγγάρι 
κοιμάται τό πουλάκι μου σαν άξιο παλλικάρι.

’Έχω  ’χώ μια θυγατέρα, εχ καί 6 βασιλές ’ να γνιό 
και μηνάει ξαναμηνάει συμπεθέρα νά με κάν.

Κοιμάτ9 δ ήλιος στα βουνά κι ή πέρδικα στά χιόνια 
κοιμάτ και τ άγοράκι μου μέσ τά χρυσά σεντόνια.

Κοιμάται τωνα μου παιδί, τώνα μου κλωναράκι 
τώνα μου φύλλο της καρδιάς και το μικρό μ ’ ’γοράκι.

’’Έλα ύπνε κι’ έλα ζάλη 
κι άποκοίμησέ το πάλι,

ή Κατά προτίμηση αγελαδινό καί έάν τό παιδάκι είναι αδύνατο καί ασθενικό 
τότε τό δίδουν γάλα τής γαϊδουρίτσα:, πού τά συστατικά του είναι πλησιέστερα προς 
τό γυναικείο γάλα.

-) Τό πρώτο Σάββατο μετά τό Πάσχα.
) Καί νενιάαματα Τά περισσότερα είνε τής Σηλυβρίας καί τά άλλα τοΰ'Φανα

ριού, Σάκκων καί Τυρολόης.
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Νάνι τον μπέν το παιδί, τον βασιλε τ άγγόνι 
όπου γεννήθκε στη Βλαχία κι άκονσθηκε στη Πόλη.

*0 " Υπνος τρέφει τά μωρά κ' ή Γειά τά μεγαλώνει 
κ' ή Παναγία κι δ Χριστός τά καλό ξημερώνει. >

Κοιμάτ1 ή πούλια στο βουνό κ’ ή πέρδικα στά δάση 
άψητε τό πουλάκι μου τον ύπνο νά χορτάσει,

Κοιμήσου και παρήγγειλα στην Πόλη τά προικιά σου 
στη Βενετιά τά ρούχα σου καί τά διαμαντικά σου. -

Κοιμήσου αν πουλάκι μου κ' ή. τύχη σου δουλεύει 
καί τό καλό σου ριζικό σέ κονδαλεΐ καί φέρνει.

'Ο " Υπνος τρέφει τό μικρό κ’ ή Γειά τό μεγαλώνει 
καί ή Κερά ό Παναγιά τό καλοξημερώνει.

’Έλα Νρπνε / / ’ καί πάρε το, Νυπνε ’ποκοίμισέ το 
καί συ Κερά μου Παναγιά, καλοξημέρωσέ το.

*Έλα Χριστέ μου πάρε το, Παναγιά μ ’ καί κοίμηοέ το 
νά τό πάει στον Μάη' τ άμπελέ καί στον Μάη τά λειδαδάκια 
νά τό δόσ' αγάς σταφύλι κ° ή άγάδαινα μαντήλι 
κ’ ή μικρή άγαδοπονλα δακτυλίδι με τή βοϋλα.

Νάνι τον ρήγα τό παιδί τον βασιλε τ άγγόνι 
οπού γεννιέται στη Φραγκιά καί ακούεται στην Πόλη.
Τό χάρισε ο βασιλες κορώνα διαμαντένια 
τό χάρσε κ’ ή βασίλισσα σταυρό μαλαματένιο.

Κοιμάται τό πουλάκι μου καί πώς rd τό ξυπνήσω 
νά πάρω διαμαντόπετραις νά τό πετροβολήσω 
νά τό ξυπνήσω με νερό, φοβούμαι μή κρυώσει 
i'd τό ξυπνήσω ιχε κρασί, φοβούμαι μή μεθύσει.
Νά τό ξυπνήσω μέ φιλί, νά γλυκοεξυπνήσει.

"Ελ.α "Υπνε καί πάρε το, Χριστέ ποκοίμισέ το
παν τό μέσ τον Μάη τ' αμπέλι καί στον Γιάνν' τό περιβόλι
κόψε το ενα σταφύλι, δόσε το κι' ενα καρπούζι.
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Τό σταφύλι νά το φάει, το καρπούζι νά τό παίζει 
νά κοιμάται όάν τ άρνέλ’ , νά ξυπνά οά μοοχαρέλ’, .·

Κοιμήσου ου μιχράκι μου, κι' §γώ σε νανουρίζω 
και την κοννίτσα σου κουνώ, γλυκά καί σε κοιμίζω.
Σά σε κοιμίσω ύστερα στη Παναγιά σ άφίνω, 
στη Παναγιά....·, καί στο φυλακ' 'Άγγελό σου, 
γιά νά σε. προφυλάγουν ε πάν' στο προσκέφαλό σου.

’Έλα Ννπνε μ ’ καί πάρε το καί αποκοίμισε το 
καί παν το στού Μάη τ' αμπέλι, ατού Μάη τό περιδόλ' 
νά τό δόσ1 δ Μάης κεράσκαλόγερος απίδι 
νά τό δόσ' ό Αύγουστος τό πρώτο τό σταφύλι, 
νά κοιμάται σάν άρνάκ\ νά ξυπνάει σαν πούλάκ .

*Έλα Νύπνε μου πάρε το, γλυκά νά τό κοιμίσεις' 
καί μέσ’ τον ύπνο του νά με τό συργιανίσεις.

Νά μου τό πάς έδώ, νά μου τό πάς εκεί, μέσα σε περιβόλια 
νά τό γεμίσεις καί τις τσέπαις του τριαντάφυλλα καί ρόδα,
Τά ρόδα ναν τής μάνας του, τά κρίνα τής νονάς του 
καί τ' άσπρα τριαντάφυλλα νάναι τής αφεντιάς τον.

Στά δωδεκάμερα

Τό παιδί που θά γεννηθή την παραμονή των Χριστουγένων καί δλα 
τά δωδεκάμερα δένουν μέ ψαθόσχοινο γιά νά μή γίνει Καλικάντζαρος και 
δεν τό άφίνουν αβάπτιστο.

Ή  γυναίκα που θά γεννήσει τά. δωδεκάμερα θυμιάζει κάθε μέρα την 
στρωμνή καί τήν κάμαρά της μήν έλθει ό Καλικάντζαρος, καί στο τουλ
πάνι της κρεμά θυμιάμα μέ φλουρί.

*Η δροσοφορτωμένη *)

’Ά ν  πεθάνει λεχούσα ασαράντιστη ώς τις σαράντα μέρες πάνε στον 
τάφο της τήν ωρα που βασιλεύει δ ήλιος καί ρίχνουν ένα μαστραπά νερό 
γιά νά δροσίζεται ή δροσοφορτωμένη.

"Αν λησμονιούνται τή νύχτα απλωμένα ρούχα αχρόνιαστου παιδιού»

Ε. Σαραντή Άτεό τά Θραχιχά Mil·ιμα

') Ή  ασαράντιστη πεθαμμένη λεχούσα.
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to πρωί θέ νά τά νεροπεράσνε, νά τ3 απλώσουν νά τά διή ό ήλιος και 
υστέρα νά τά μαζέψουν.

Ό  νουνός είναι συνήθεια νά στεψανόνει το βαπτιστικό και γι’ αυτό 
τον εύχονται, άφοΰ βαπτίσει, δπως έβαλε τό λάδι νά βάλει και τό κλίμα.

Τό κουμπαριό εξακολουθούσε επί γεννεαις.
Τον νουνό κακοφαίνονταν δταν δ αναδεξιμιός του ζητούσε άλλον νά 

τον στεφανώσει.
Ό  νουνός έστελνε τήν παραμονή των Φώτων στο βαπτιστικό του 

ένόσψ ήτο μικρό τό Φιστίκι κερ'ι και όπωρικά σέ άρμαθειαις.

, Τό καντηλοβάπτιαμα.

"Οταν τό μωρό γεννηθή παράκαιρα και φοβηθούν μη πεθάνει πριν 
τό βαπτίσουν, τότε τό καντηλοβαπτίζουν για νά μη πάγει στον άλλο κόσμο 
αβάπτιστο στη κόλαση ι)

Ή  μαμή ή ή μεγαλύτερη του σπιτιού τό καντηλοβαπτίζει. Λέγει τρεις 
φοραΐς τό Πιστεύω και τρεις τό Άποτάσου τω σατανά, κόφτει λίγα 
μαλλιά από τό κεφαλάκι του, τό περιχά μέ τήν καντήλα που καίει μπροστά 
στο εικόνισμα τής Παναγίας και τό δίνει τ ’ όνομα.

Τά μαλλιά πού έκοψε μέ τό περέχυμα τής καντήλας τό ρίχνουν στο 
χωνευτήρι τής εκκλησίας.

Έ άν  ζήσει μετά τό καντηλοβάπτισμα θά τό ξαναβαπτίσουν στήν κο- 
κυμβήθρα και δ παπάς τό δίνει τό ίδιο ό'νομα.

Έάν πεθάνει τότε τό κάνουν τρεις σταυρούς από κρασί από έ'να στο 
στηθάκι, στή ράχη καί στο μέτωπο, τό ντυλίζουν σέ λίγη άπλυτη μαντα- 
πολάνα καί μιά γυναίκα σπιτικιά τό παίρνει στήν αγκαλιά της καί τό 
πάγει στο νεκροταφείο. Ό  παπάς θά τό διαβάσει ευχή καί θά τό θάψουν.

') Τό μωρό μόλις ανοίξει τ ά  μάτια καί δή τό φώς τ ο υ  κόσμου γειννέται αμαρτωλό.
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ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΙΜΙΠΑΕΙΣ ΦΡΑΣΕΙΣ
ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ

A
1) ’Αγάπη

Άργιά και πάντ άγάπ .

“Οσο λιγώτερο βλέπει εναν κανείς, τόσο πιο Ιπιθυμητός γίνεται. Ή  
άραιά συναναστροφή κρατεί την αγάπη πιο θερμή.

'Π  άγάπ δεν εν ποτκοκονρελο.
Ειρωνεία για κείνους πού πάσχουν από πολλήν αγάπη.

2) ’Αγαπώ

’Αγαπά δ κάπηλας τό μεθυσμένο, μά γαμπρό δε τον κάν\
Για κείνους πού αγαπούν για τό συμφέρο, καί πού 6έ θυσιάζουν 

τίποτε δικό τους.

3) ’ Αγελάδα,
Καλή γελάδα βρήκε κι' άρμίγ'.

Για κείνους που, όταν βρουν μωρόπιστους κι ανόητους ανθρώπους 
τούς εκμεταλλεΰουνται.

’Άλλα λέγ’ ό άγελάρ'ς κι άλλα ή αγελάδα.
Για κείνους πού είναι αναγκασμένοι νά κύψουν στη βία των άλλων. 

Ή  αγελάδα μπορεί νά θέλει νά βοσκήσει δώ και κεΐ, μά πρέπει νά πάει 
δπου την όδηγά δ αγελάρης.

4) Α γουρ ίδα

Με τον καιρό ή αχερώνα( γίνται παλάτ και ή αγουρίδα μέλ’.
Ή  υπομονή δλα τά καλλιτερευει.

_ _ _ _ _ __________ . ; ί .
Σ η μ . Τό Π. Π .=Ν · Γ. Πολίτου Παροιμίες.
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5) 5Αδερφός
— Ποιος σέδγαλε το μάτ5 οον ;
—10  αδερφός μου.
—·Ά  γιαντδ σε τδδγαλε τόσο βαθειά!

Τά μίση των αδερφών δημιουργούν τά χειρότερα κακά.
(Π. Π. αδερφός 6).

6) "Άδης
Πάει σαν το στραδό στον "Αδη.

Για τον άπερίσκεφτο.
Παν σά τις ζουτούλ’ ό ένας καταπόό’ στον αλλονα.

(Π. Π. αδης 9 -1 0 ).

7) Α έρας
’Αγέρα καδουρντίζ’.

Χάνει τον καιρό χου. “Οσο κερδίζει κανείς καβουρντίζοντας χόν αέρα. 
(ΙΊ· Π. αέρα 11).

Τον πήρα τον αγέβα τ.
Του άφήρεσα to θάρρος χου, χόν υπόταξα στη θέλησή μου.

ΓΙά νά πάρς τον αγέρα σ\

Πήγαινε νά περπατήσεις, νάναπνεΰσεις καθαρό αέρα. Τό λένε στον 
οχληρό που θέλουνε νά τον διώξουν.

(Π. Π. αέρας 23).
8) ”Α  θρωατος

3Άθρωπο πε σόϊ και σκύλο πέ τή μάντρα.
Γιά τή φροντίδα νά παίρνει κανείς από γενιά, από σόϊ, δπως καί 

σκυλί από μάντρα. (Γιατ* ή καλύτερη γενιά των σκύλων είναι ή τσοπά- 
νικη). Ή  παροιμία άναφέρεται καί στον ά'νδρα καί χή γυναίκα, που 
πρέπει νά κοιτάζουν- στη γενιά χοΰ συντρόφου, πού θά πάρουν, παρά 
στο χρήμα.

(Π. Π. άνθρωπος 3).

9) Αίμα
Τό αίμα νερό δε γίν ται.

Οί συγγενείς οσο κιαν μαλώσουν, πάντα θάγαπηθοΰν.
(Π. Π. αίμα 13).

Αϊμα ξερνά και λέει πώς έφαγε κράνα.
Γιά κείνους πού κρύβουν τή δυστυχία τους καί προσποιούνται τον 

ευτυχισμένο. (Τά κράνα είναι καρπός σάν τό κεράσι, καί βλάπτει· τούς 
δυσκοίλιους).
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Βράζνα τα αίματά τ'.

Είναι ακμαίος, καίει στις φλέβες του τό αίμα. Για τούς νέους καί 
θερμόαιμους.

(Π. Π. αίμα 2).
Κάηκε το αϊμα μ\ .

Τρόμαξα τόσο πολύ, πού τό αιμα μου αλλοιώθηκε.
(Π. Π. αίμα 6).

Τό αϊμα τρανά.
Σέρνει ή συγγένεια.
(Π. Π. αίμα 15).

Μεβαλε οτά αίματα.

Μέ περίπλεξε σέ μαλώματα, έ'γινε αιτία νά πάθω ζημίες, νάδικήσω 
■άλλους, νά χύσω αίμα.

(Π. Π. αίμα 19).

10) 5Ακόμα βλέπε κόμα.

11) Α κ ο ύ ω .
* Αμ ον κόμα δεν ακοές Δράκου φωνή.

Για κείνον πού δεν έχει δοκιμάσει καμιά φορά κινδύνους και φόβους 
καί δυσκολίες, γιά τον άπειρο.

“ On ακοές που τό θέλς, γλήγωρα τό πίστευες. ...

Γιά κείνον πού πιστεύει έ'να πράγμα σιγά - σιγά, επειδή τό θέλει.

° Οπου άκονς πολλές άπροϋνες (βάτοοννα) παίρνε μικρό καλάθ\

Μή δίνεις πίστη σαύτούς πού υπόσχονται πολλά καί μεγάλα. 
Άπροννα  (βατσαυνιά=ή βάεο£), καρπός συγγενικός μέ τά δαμάσκηνα 

καί άβράμηλα στρογγυλός, ίσος μέ φουντούκι καί, σάν ωριμάσει, μαύρος 
στρογγυλοκούκουεσος. "Ίσως από τό αρχαίο (προύμνον), Γαλλ. prune. 
Ρουμ. porumba. Βουλγ. Srinki.

Βρίσκεται ή άπρουνιά αδούλευτη στά δάση δσο 1.80 μέ κορμό καί 
κλαδιά αγκαθωτά. Κάνει άσπρα σύμμετρα χωριστοπέταλα άνθια, μέ στήμο
νες κίτρινο χρώμα.

Μαζί μιλούμ’ καί χώρια άκοϋμ'.
Δέ μπορούμε νά συνενοηθούμε*. άλλα λέγω κιάλλα καταλαβαίνεις.
(Π. Π. άκούω 15).

Αυτά τάκούγω γώ βερεοιέ.
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Για ψέματα κι ανόητα λόγια. Τάκοΰω μέ πίστωση. «Δεν τά παίρνω 
μετρητοί».

(Π. Π. ακούω 31).
Τον άκονς και σχαίνεσαι.

’Αξίζει νά τον σιχαίνεσαι σά μιλή.

12) ° Ακουστά.
3Ακουστά τον έχω.

Είναι τόσο άσημος πού τον ξαίρω έξ άκοήσ 
(Π.. Π. ακουστά 1).

13) "Ακρη.
Δε μπορονμ' νά ψέρονμ" τις δυο άκρες σένα μέρος.

Δέ μπορούμε νά τελειώσουμε μια δουλειά. Δέ φτάνουν τά οικονομικά- 
(Π. Π· άκρη 10).

Κάθοννται στην άκρια τη κόσμου.

Φανερώνει την πολύ μεγάλη απόσταση.

’Άκρη —  τά πέρατα της γης.

Δέ βρίσκουν άκρια.
Βρίσκουν πολλά εμπόδια, δέ βρίσκουν τέλος, μιά λύση. 

yΑκρες μέσες.

Μοΰ είπε δχι εντελώς δλα, μά «περικοπά» κομμένα από δώ και κεΤ.
(Π. Π. άκρη 6). ,

14) cΑλάτι.
Βάλτου αλάτι.

Γιά ενα πράμα βρώμικο, πού θέλει αλάτι. Μεταφορικά για την δου
λειά πού χάθηκε καί πάει.

1Έφαγαμ' ψωμί κι άλάτ\

Παροιμιώδης φράση γιά κείνον πού θέλει νά υπενθυμίσει έπιβαλλό* 
μένα καθήκοντα ή νά βεβαιώσει υτι μόλο πού χάλασε ή παλιά φιλία,, 
όμως βαστά ό παλιός δεσμός τής φιλαλληλίας.

.(.Π. Π. αλάτι 7).
Βάλτον άλάτ - Βάλτου ρίγαν 

Είναι μπαγιάτικο. Δέ διορθώνεται, πάει, χάνεται.
(Π. Π. αλάτι 3).



15) cΑ λατίζω
Νά σε λατίσο? νά μή βρωμίσ'ς.

Σέ'ναν πού καυχιέται ειρωνικά. Πρέπει νά σαλατίσα) για νά μή βρω
μίσεις γιά τις ανοησίες πού λες.

(Π. Π. αλατίζω 2). -·■

I 6) Α λ ε ίφ ω
Νά σε κάψω Γιάνν νά σε λείψω μύξα.

Πρώτα νά σε βλάψω κα'ι ύστερα νά σέ βοηθήσω.
Σέ κείνον πού κοιτά νά σβήσει ενα κακό πού έκαμε.

17) 'Α λεπού
Τι γυρεύ’ ή αλεπού στο παζάρ ,

Ό  ένοχος αποφεύγει τούς τόπους πού είναι εύκολο νά τον γνωρί
σουν. Μή πηγαίνεις εκεί δπου δέ' σέ ταιριάζει.

(II. ΙΊ. αλεπού 47).

18) Α λ ή θεια
" Οποιος Λεγ’ αλήθεια τρώγ* ξύλο.

Κείνος πού λέγει την αλήθεια πάσχει πολλές φορές μεγάλο κακό.
• Π Π. αλήθεια Ί9).

'II αλήθεια ενε μιά.

' Ο λόγος τής αλήθειας είναι πάντα ό ίδιος καί άμετάλλαχτος, ενώ τό 
ψέμα κατ" ανάγκη αλλάζει κάθε φορά τρόπους γιά νά μένει πιστευτό.

(11, Γί. αλήθεια 36).
'II αλήθεια βασιλεύ'.

Ή  αλήθεια κρατεί, νικά, παλεύει καί τό ψέμα.
,Π. Π. αλήθεια 34).

II αλήθεια ενε πικρή.

Ή  αλήθεια δυσαρεστεΐ κείνους πού την άκούν, άλλά καί σέ κείνους πού 
την λένε τοιμάζει πικρίες.

(Π. Π. αλήθεια 26).

19) Α λ λ ά ζω
"Αλλαξε ή πάπια, κ" εδαλε τά σάπια.

Περιπεχτικά γιά τούς φτωχούς, πού φορούν καθαρότερα ρούχα τή μιά 
φορά από την άλλη, αν καί παλιά, καί καμαρώνουν.

"Ελλαξε ή χύ]να, εδαλε πάλ' κείνα.
Γιά τον ίδιο λόγο. ·.
(Π. Π· αλλάζω 2).

II. Π απαχριστοδονλον, Π αροιμίες Σαράντα Ε κ κ λησιώ ν  14 ,

ΘΡΑΚΙΚΑ A 10
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’Άλλαξε ο Μανωλιός κ εβαλε τά ροϋχ ’ Αλλιώς.
Γιά τον ίδιο λόγο.
(Π. Π. αλλάζω 3).

20) "Αλλος
'Άλλα κιάλλα ν’ τά μεγάλα, τίποτ εν τής Μ. Παρασκευής τό γάλα.
Για πράγματα πού μοιάζουν φαινομενικά, μά πού στην ουσία δεν 

έχουν καμμιά σύγκριση. Ξεχωριστά, όταν όμολογά κανένας κάτι σοβαρό, 
μά κρύβει και κάτι πιο σοβαρό άπ’ αυτό πού είπε.

(Π. Π. άλλος 45).
Τδνα σε μυρίζ' τάλλο σε βρωμά 

Γ ιά τούς δύσκολους, πού τά ψέγουν δλα.
(Π. Π. άλλος 182).

"Οποιος άλλου λάκκου σκάπτει εαυτόν πολλάκις θάπτει.
Οΐ επίβουλοι τιμωριούνται πολλές φορές μέ τά δικά τούς έργα. Πας 

να βλάψεις καί την παθαίνεις.
(Π. Π. άλλος 159)

Και σάλλα, παιδιά !
ΕΙρωνικιά επιφώνηση γιά έναν ποΰπαθε τίποτε ασήμαντο ή γελοίο κακό. 
(Π. Π. άλλος 154).

°'Αλλος είπε τδ μακρύ τ’ κι άλλος τό κοντό τ 
Γιά κείνους πού μαλώνουν κι’ ό καθένας τά λέει όπως τού συμφέρει. 

"Ο,τι λέγ’ ό ένας μεγάλο, ό άλλος ισχυρίζεται πώς είναι κοντό.
(Π. Π. άλλος 128).

Ά λλ' πέφνα κι άλλ' σκόνται
Τίποτε δεν είναι εδώ στον κόσμο σταθερό καί μόνιμο. Οι ευτυχι

σμένοι μπορεί νά δυστυχίσουν, κι ανάποδα.
<Π. Π. άλλος 83).

Άλλα ντών άλλων μάς λες.
Γιά τάσυνάρτητα καί τά παράδοξα κι’ ακατανόητα λόγια κανενός (άλλ 

άντ’ άλλων παρετυμολογ.). 
ιΠ. Π. άλλος 54).

’Άλλα λογαριάζ' τό βώδ' κιάλλα ό ταομπάν ς 
'Ό,τι καταπιάνεται κανένας δεν πετυχαίνει.
(Π· Π. άλλος 31.)

Άλλα λέγ’ κι άλλα κάν .
Γιά τούς άσύμφωνους μετά όσα ύποσχέθηκαν τά κάνουν.
(Π. Π. άλλος 12).

'"Αλλα λογάριαζαμ' κι άλλα μάς ήρταν ατό κεφάλ' μας.
"Οταν βγαίνουν ψεύτικες οί ελπίδες.
(Π. Π άλλος 11).
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21) Ά λ λ ο ν
'Αλλον δ παπάς κτ άλλον τά ράσα τον.

Τά φαινόμενα δεν είναι σύμφωνα μέ τά πράγματα. Κείνον πού νο
μίζουν πλούσιο, πολλές φορές δέν έχει.

(Π Π. άλλοϋ 42)

22) "Α λογο
ΙΙράσνα άλογα ζητάς.

Για τ’ αδύνατα πράγματα. Τό πράσινο άλογο είναι ό τύπος τού αδύ
νατου. «"Ενα άλογο δέ ντρέχ’ σαράντα χρόνια» λένε. Δέ μπορεί αιωνίως 
ένας νά δουλεύει και νάκμάζει. Γι3 ανθρώπους πού εργάστηκαν και ήκμασαν 
χρόνια πολλά και τέλος απέκαμαν. Τουρκ. μτι'ιρ άυ κίρκ σενέ κατσμάζ.

23) 1Ά λ φ α

*Άρχισαμ' πάΤ πε την άλφα.

Έ ξ  αρχής αρχίσαμε τή δουλειά, γιατί χάλασε ή πρώτη από άπρ.ο- 
σεξιά ή ατυχία.

(Π. Π. άλφα 2).

24) ’Αμπέλι
Ά ς  πάει καί τό παλιάμπελο.

"Ας ξοδέψουμε και τά υστερνά μας, άς πουληθή και τό μόνο πού 
μάς άπόμεινε αμπέλι.

(Π. Π. αμπέλι 8)·

25) Α να κ α τεύω
"Οποιος νεκατώνται με τά πίτουρα τον τρων οι κόττες.

ΟΙ κακιές συντροφιές βλάπτουν.
(Π. Π. ανακατεύω 12).

Κείνος που νεκατών3 τό μέλ', γλύφ' τά δαχτνλια τ’.
Πάντα δέν είναι δυνατό νά μείνει αδιάφθορος, ένας πού ανακατώ

νεται μέ τον παρά καί σέ δουλιές μέ χρήματα.

26) 'Α νακατώνω
Τά ακατά οσο τ ’ άνακατών’ς τόσο βρωμοννα.

Δέ χρειάζεται πολυπραγμοσύνη σέ βρωμοδουλιές, γιατί βγαίνουν 
σκάνδαλα.

(Π. Π. ανακατώνω 19).

27) 'Α νάπ οδος
Ανάποδος χρόνος δέκα τρεις μήνες.

Γιά τις μή εύνο'ϊκιές περιστάσεις, γιά συμβουλές πού δέν ταιριάζουν.
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2S) Ά νδ ρ α ς
Ά ντρ α  θέλω, τώρα θέλω !

Για τούς πεισματάρηδες, που απαιτητικά ζητούν νά γίνει έ'να πράγμα, 
μια τους θέληση αμέσως.

(Π. Π. άνδρα II ) .
Αντρας είμ" εγώ .

Για πολυλογάδες, χαυχησάρηδες καί φαφλατάδες.

‘ 0  άντοας τη γυναίκα τ' την κάν° εικόνα κοά την προσκυνούν, 
την κάν χώμα και την πατούν.

5Από τά φερσίματα του άντρα κρέμεται ή υπόληψη τής γυναίκας. ’Άν 
θέλει τής άνυψιυνει, ,αν θέλει τής κατεβάζει την υπόληψη.

29) Ά νεμω μαζώ ματα
'Ανεμομαζώματα, διαολοσκορπίσματα.

Τά'δικα κέρδη χάνονται καί σβήνουν.
(Π. II άδικομαξοιματα 1)

30) 'Ά ζεινος
’Ά ξεινος και πούξεινος.

"Οταν καλούν έναν και άπαντά αδιάφορα μέ to ά : τότε τοϋ λεν την 
φράση αυτή μέ θυμό.

31) ’Α π ίδ ι
Αυτό δεν ενε, πέο άπίδ' νά σε φάγω.

Για τούς στενόχωρους, πού βιάζονται νά δουν τό αποτέλεσμα μιας 
δύσκολης δουλειάς.

Τό καλό τάπίδ' το τοιόει τ' αγριογούρουνο.

Γιά τούς τυχερούς πού άκοπα καρπώνονται τά καλύτερα.

32) Α π λ ώ νω
/νατά τό πάπλωμα ο' ναπλών'ς τά ποδάρια σ'.

Γιά κείνους πού ξοδεύουνται ή επιχειρούν κάτι δίχως νά λογαριάζουν 
τί: δυνάμεις τους. Δηλ. μή αναλαβαίνεις έργα ανώτερα από τις δυνά
μεις σου.

33) Ά ρ ρ α τα
Ά ρατα  θέματα κουκιά μαγειρεμένα.

Γιά τίς άσκοπες περιττολογίες καί τά χαμένα λόγια.

34) 'Ασπρίζω
ΚεΤ που χειμάζ' άοπρίζό

Γιά δ,τι είναι ολοφάνερο και δέ μπορεί νά κρυφτή.
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35) Α σ τρ ά φ τω
Σά σέ οτράψω tv αν να !

Φοβέρισμα. Δηλ. σά σέ χτύπησα» έναν μπάτσο.

36) ’ Ασχημος
’ Ασκημος κιάσκημ' τι ά φάμ' πύιμα;

Για τά κορίτσια πού δεν πρέπει νά κοιτούν στην ομορφιά τοϋ άν
τρα πού θά πάρουν, μά στην ικανότητα. Ή  παροιμία λέγει τι λόγια μπο
ρεί νά πή ή νύφη στον άσκημο της άντρα στο τραπέζι έχοντας πολλά 
νά φάει, και τι στον ώραΐο πού δεν της έχει φέρει τίποτε.

(Π.· Π. άσχημος 3).

37) Α υγή
cΗ αυγή Θέ νά το δείξ' ποιανού αάννα θέ νά λείψ’.

Γιά τ’ αμφισβητούμενα, πού πρόκειται νά τά λύσουν , αυτά τά πράγματα 
σέ λίγο. Δηλ. σέ λιγάκι θά φανη ποιος θά ζημιωθή. Είναι ή φράση μιά 
απόκριση οέ απειλές, όταν ό απειλούμενος είναι βέβαιος πώς δεν θά 
πάθη τίποτε.

38) Α φ έ ντη ς
Μή μπαίν’ς στάχοϋρ' μπροστά πε τον άφέτ .

Γιά τούς προπετεΐς καί τούς αύθάδεις, πού βιάζονται καί προλαβαί
νουν τούς άνωτέρους τους στην ομιλία.

39) Α φ τ ί
Και τά ντουβάρια έχνα αφτιά.

Γιά τούς απρόσεχτους πού μιλούν οπουδήποτε μέ την ίδια απροσεξία. 
(Π. Π. αυτί 23. 35, 18, 19).

Τοϋ το σφύριξα στάφτί.
Τού υπόδειξα κρυφά τι νά πή καί τί νά κάνει.

ΤΙέ τον' τάφτι μπαίν πε τάλλο βγαίν'.
Γιά την έλλειψη προσοχής καί σημασίας σ.τά λεγάμενα τοϋ άλλου. 

Μέ’φαγε τάφτιά μ .
Γιά τούς ενοχλητικούς πού αδιάκοπα ενοχλούν τον άλλ,ο καί επιμέ

νουν λέγοντας καί ξαναλέγοντας μιά τους άξίο>ση.
(Π. Π. αυτί 28).

5Απ’ τον’ τάφτι μπήκε και πε* τάλλο βγήκε 
Γιά κείνον πού δέν δίνει σημασία στα λόγια τοϋ άλλου, στις συμ

βουλές των ανώτερων του ή τις' ύβρεις των οχτρών τους.
(Π. Π. αότί 6).
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40) 'Αχερα
Λόγια σαν αγέρα.

Για κείνον πού λέγει σκέψεις καί λόγους ελαφρούς. Γά ελαφρά λόγια 
μοιάζουν με τάχερα, πού ό αέρας μέ to παραμικρό φύσημα τά παρα
σέρνει.

Πε κάτ m: τάχερο περπατεί.
Γιά τούς ύπούλους ανθρώπους, πού κρυφά καί μυστικά κάνουν τή 

δουλειά τους, δίχως νά τούς άντιληφθούν οι άλλοι.

41) *Α χερο
' Ο άλλος δε ντρώει αγέρα.

Τά ζώα τρων άχερα, μά ό άνθρωπος είναι καλύτερος από τά ζώα καί 
πιο νοήμων. Επομένως καταλαβαίνει καί δεν μπορείς νά τον γελάσεις 
σάν τό βώδι, πού τρώει άχερα.

(Π. Π. άχερα 1).

42) ’Αψηλός
'Ο αψηλός ενε δούλος τή γαμαδον.

Γι αυτούς έχει ό λαός την ιδέα πώς έχουν λίγο μυαλό.

Β

43) Βασιλιάς
Ζή οά βασιλιάς.

Δείχνει τό έξοχο, τό τέλειο, τό πλούσιο. Γιά κείνους πού καλοπερνούν. 
(Π. Π. βασιλιάς 14).

44) Βασίλειο.
Αυτό άξίζ’ ενα βασίλειο!

Σχήμα υπερβολής γιά νά φανή πόση μεγάλη αξία έχει κάτι τι.
(Π. Π. βασίλειο 1).

45) Βαστώ
Βάατα Θανάσ’■

Φράση παροιμιώδης γιά την υπομονή καί τή δύναμη τής θελήσεως. 
Κάποτε ένας πότης, άρρωστος από τό πιοτό, πού τού τό απαγόρεψε 

ό γιατρός, σάν έγινε καλά καί βγήκε να περπατήσει, πέρασε κι από 
τό δρόμο δπου ( εΐταν τό καπηλειό, πού συνήθιζε νά ροφά. Μόλις από 
μακρυά άγνάντεψε τό καπηλειό, άρχισε νά δίνει κουράγιο στον εαυτό του 
άπό τον φόβο μην πάει κάί πιή λέγοντας:— Βάστα Θανάσ3, βάστα Θα
νάσ3! Σάν προσπέρασε πιά.τό καπηλειό, ενθουσιασμένος άπό την υπομονή 
καί θέληση πού έδειξε νά νικήσει τό πάθος του, είπε:— Μπράβο Θανάσ’ !
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’Έ λα τώρα νά σέ κεράσω. Και ξαναμπήκε στο καπηλειό νά πιή πάλι κρασί. 
Βάοτα καρδιά μ ’ νταγιάντα.

Εΐρωνικιά παρακέλευση για την υπομονή πού χρειάζεται νά προφυ- 
λαχτή κάνεις και νά προστατευτή.

Νταγιαντώ. λ. Τ. καρτερώ, υπομένω.
(Π. II. βαστώ 13).

4(5) Βατσινιά
Πάει για βάτσοννα.

Πάει στα χαμένα, πάει νά χάσει ιόν καιρό του. Γιατ'ι τά βάτσουνα
δεν έχουν αξία.

47) Β αφτίζω
Βαφτίζω και μυρώνω.

Γιά κείνους πού μέ βία κάνουν κάτι άταχτα κιάπρόσεχτα.
Ή  μεταφορά από τον παπά πού κάνει τή βάφτιση μέ τάξη, μά πού 

δέ λογαριάζει ού'τε εύθΰνεται γιά την τύχη τού παιδιού. (3Άρα ζήοει και 
μη ζήοει).

48) Β γάζω
Θά με βγάλ3 την ψυχή μ .

Θά μέ δυσκολέψει, θά μέ κουράσει. Γιά κείνους πού γίνονται πολύ 
ενοχλητικοί καί κουραστικοί καί γι αυτούς πού δεν νοιώθουν από τή δου
λειά τους.

(Π. Π. βγάζω 16).
- ' ° ■ Μένα που γιά με βγάζ’ς ντάρα;

Γιατί δέ μοΰ δίνεις καμιά σημασία, γιατί μέ ξεγράφεις; "Οπως τά τ̂ό- 
βαρο στο ζύγι.

Ντάρα —  απόβαρο,

49) Βελόνα
Στά βελόνια κάθονμ.

"Ομοια λέγεται: κάθουμ7 στάγκάθια. Είμαι στενοχωρημένος, από τις 
υποψίες πού έχω γιά κάτι.

(Π, Π. βελόνα 6).
Γυρεν' πε τή βελόνα πηγάδ3 νάνοίξ\

Γιαύτούς πού μάταια αγωνίζονται νά πιτύχουν τίποτε δύσκολο μέ 
πολύ λίγα μέσα.

(Π. Π· βελόνα 3).
Μέσ' τάχερα βελόν γνρεύ\

Γ ιά τά δυσκολοκατόρθωτα πράγματα.
Βάλ3 τή βελόνα πρώτα στο κορμί 0° κ3 υστέρα στον άλλον το μαχάΐρ\



Για κείνους που επιχειρούν να βλάψουν τον άλλον ολως διόλου ασυλ
λόγιστοι, για το κακό πού θά κάνουν

50) Βελόνι
Κάθεται πά ατά βελόνια.

’Έχει ανησυχίες πού τίς γεννούν at υποψίες του γίά τις δουλιές του, 
>3ιάζεται. Για τούς ανυπόμονους καί στενόχωρους.

(II. Π. βελόνι 67).
11ε το βελόν" πηγάδ’ ά νοίξουμ' ;

Θέλετε νάγωνιστοΰμε άδικα; Μέ τα μικρά καί ολίγα θά πιτΰχουμε 
το σκοπό μας;

Βελόν' νάρριχνες δεν επεφτε.
Για τό πολύ πλήθος' για την πυκνή συνάθροιση κόσμου.

Πε τό σαχχουλ" ερκεται και πε τό βελόν" βγαίν’ .

Τό κακό εύκολα έρχεται, μά δύσκολα φεύγει.

51) Βερύκοκο ^
Θά σε μάθω γώ τι θά πή βερνκοκο, 

όπως καί θά σε δείξω πύο" απίδια βάζ" δ σάκκος.
Φεβέρισμα.
(II. Π. βερύκοκο 1).

52) Βήχας
Τον έκοψα τό βήχα τ’.

Τού πήρα τό θάρρος για νά μή μοΰ γίνεται ενοχλητικός.
"Απορία ψάλτου βήξ.

Για κείνους πού δυσκολεύονται ν’ απαντήσουν. Δείχνει την αμηχανία 
καί την ά'τεχνο προσπάθεια νά σκεπαστή ή ταραχή τους.

(Π. Π; βήχας 2).

53) Βίδα
Τον εστριψε ή βίδα τ ’ .

Δέ λειτουργεί, καλά τό μυαλό του.
(II. Π. βίδα 4).

54) Βία
Πε τη βία δουλειά δε γίντςα.

Για κείνους πού δυστροποϋν, καί μέ τό στανιό κάνουν τή δουλειά τους.

55) Βλέπω
Σά δω τάφτί μ".

Δηλ. καμμιά φορά, γιατί πότες δεν είναι βολετό νά δή κανείς τάφτί του. 
(Π. Π. βλέπω 96).

) .Υ2 Π, Πο.παχριστοδούλον, Παροιμίες Σαράντα Εκκλησιών
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Στραβός νά εΐονα θά τδβλεπες.
Γιά φανερά και σαφή πράγματα, πού είναι προσιτά και στον στραβό 

ακόμα.
(Π Π. βλέπω 7(>).

'Όπως με βλέπς και σε βλέπω.
ΙΙαροιμιώδης φρ. για νά βεβαιώσει αυτός πού μιλοί, πω; μέ. τά ίδια 

του μάτια κι ολοκάθαρα είδε κάτι, σιοστό κι αληθινό.
(Π. Π.,βλέπω 64).

Είδα κα'ι παραειδα νά γλυτώσω.
Στις μεγάλες δυσκολίες καί τ η ν  αμηχανία πού βρίσκεται κανείς κα'ι 

υποχωρεί. Κάπου λένε: είδε και παράειδε, εγινε παπάς.
θά διης εσύ !

"Οταν κάνεις φοβερίζει.
Βλέποντας καί κάνοντας.

"Οταν κανείς ενεργεί χωρίς σχέδιο προετοιμασμένο μά (οδηγημένης από 
τις περιστάσεις.

ιΠ. Π. βλέπω 2G).
νΑμ βέβαια. Σά δέ σε διώ ψωμί δεν τρώγω.

Ειρωνικά λόγια για εναν πού όλότελα δεν τον λογαριάζουν.
(Π. Π. βλέπω 14). ■

Σά δε διης πέ τά μάτια σ’ νά μην πιστεύ ς.
Στα λεγάμενα των άλλων νάπιστης. Γιά τούς εύπιστους.
(Π. Π. βλέπω 12).

56) Βόϊόι
Σαν τβ βώδ3 στέκεται.

Γιά τον αδιάφορο κι5 αμίλητο.

57) Β ονΐζω
Βόϊσαν τάψτιά μ' πέ σένα.

Γιά κάθε φλύαρο καί φωνακλά.
5 * )  Βούκα

ΙΙήρε τή βούκα πέ τό στόμα μ .
Μ’ άφήρεσε τί| δουλειά μου.

Βονκιά στο στόμα μ* δεν έβαλα.
Στη μεγάλη πίκρα, οπότε λείπει κάθε όρεξη για φαγητό.

59) Β ουνό
Βουνό μέ βουνό <5έ σμίγ'.

Γιά πράγματα πού μπορεί νά συμβοΰν κάποτε. Κάποτε θ’ ανταμω
θούμε.

(II Π. βουνό 5).



60) Βούργαρος
'Όταν τη γουροννιοΰ ή τρίχα γίν' μετάξ' 
τότες κι ό Βούργαρος θά μάθ ’ την τάξ ’ .

Για τούς ανθρώπους εκείνους πού δεν βελτιώνονται στη συμπεριφορά 
τους. Τούς Βουλγάρους θεωρούσαν οι "Ελληνες ανέκαθεν αδιόρθωτους 
στη χωριατιά.

"Οσο στο γουρονν’ ταιριάζω κουδοΰν\ 
τόσο στο Βούργαρο γραβάτα και μπαστούν\

Γιά τούς άνεπίδεχτους νά καλυτερέψουν.

61) Βράζω
Βράζ' πέ το ζουμί τ’ .

Πάσχει στενοχωρείται οίκονομικώς.
(Π. Π. βράζω 4).

νΕδρασα πια πε σένα.
Με στενοχώρεσες πολύ. "Οταν γίνεται κανείς πολύ ενοχλητικός καί 

πειραχτικός πού νά οργίζει τον άλλον.
'Ο καθένας πε τό ζουμί τ βράζ\

Τον καθένα τον βασανίζουν οι φροντίδες του.
(Π. Π. βράζω 8).

62) Βρακί
Τα βρακιά τ νά δέσ' κόμ δε μπόρ .

Για κείνους πού όντας ανίκανοι, επιχειρούν κάτι παραπάνω άπ δ,τι 
ή μπορούν.

Τάκανε μέσ3 τά βρακιά τ’ .
Για τούς δειλούς πού εξ αιτίας τής δειλίας τους τρομάζουν, και για 

κείνους πού δεν τολμούν από φόβο τίποτε.
(Π. Π. βρακί 32).

63) Βρε μένος
‘ Ο βρεμένος πέ τη βροχή δε φοβάται.

Για κείνους πού δεν τρομάζουν στις δυσκολίες τής ζωής, επειδή έχουν 
πάθει πολλά.

64) Βρέχω
Νά μη στάξ’ καί νά μη βρέξ\

Ή  μεταφορά από τή φροντίδα μη βραχούν τά ρούχα από βροχή. 
Γιά τούς καχεκτικούς και τούς πολύ ευαίσθητους από την ατμόσφαιρα 

καί γιά κείνους πού έχουν δίαιτα αυστηρή γιά τήν άρρώστεια τους και 
τούς μαθημένους μέ κάθε άνεση.

(ΧΙ· Π. βρέχω 29).
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Πέρα βρέχ’ .
Δεν καταλαβαίνει. Για τούς απρόσεχτους και τούς αδιάφορους και 

γιαύτούς πού προσποιούνται άγνοια, ωσάν να πρόκειται για πράματα 
ασήμαντα λ. χ για βροχή σέ κάποιο τόπο μακρυνό.

(Π. Π. βρέχω 41—47).
Σά βρεμέν’ κάτα.

Για τούς ταπεινούς καί ντροπιασμένους. Κ άτα= ΐ\  γάτα.
(Π. Π. βρέχω 23).

"Ο,τι /ή>έ£’ ας κατεβάσ\
Για τούς απελπισμένους πού δέχονται τό μοιραίο. Για την αδιαφο

ρία σέ κείνα πού θάκολουθήσούν μία δουλειά, .πού άποφασίστηκε νά 
γίνει δίχως άλλο.

(Π· Π. βρέχω 39).
Στα πέρ' αμπέλια βρέχ.

Δέ μ? ενδιαφέρει. Τό πράμα γίνεται πολύ μακρυά από δώ.
Πήρε τά βρεμένα τ’ .

’Έφυγε ντροπιασμένος, υβρισμένος, εξευτελισμένος καί φοβισμένος. 
Λέγεται, «πήρε τά κατουρμένα 'τ’ ».

65) Βρίακω
Θά βρής και αν το μπαμπά σ’ .

Καί σύ κάποτε θά τιμωρηθής. Γιά τούς αύθάδεις καί τούς σκληρούς
καί άδικους.

Βρήκε τον δμοιο τ.
Γιά κείνους πού πέφτουν σέ αναπάντεχα κακά, πηγαίνοντας νά κάνουν 

κι αυτοί κακό.
(Π. Π. βρίσκω 14).

Κνλιξε δ τέντζερες και βρήκε τό καπάκ’ .
Γιά τούς όμοιους χαρακτήρες. ...

• Τέντζερες λ. τ. χύτρα χάλκινη, καπάκι τό σκέπασμα. ί
(Π. Π. βρίσκω 29).

’ Ωχ, ώχ ώχ βρήκες λονλονδ’ νά μυ-ριοτής...
Ειρωνικά βρήκες τό φίλο πού σέ ταίριαζε. Γιά κείνους πού ζητούν νά 

κάνει άλλος μιά βαρειά δουλειά.
(Π. Π. βρίσκω 74).

Ηνρε τό μάστορα τ’*·
Λένε καί:

Ηνρε τό μπαμπά τ κιαντός.
Ηνρε τον νταή τ’ .

Βρήκε τον δμοιό του και τον εκδικητή του. Γιά τή φιλία των φαύ-
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λων, πού κοιτάζουν νάπατήσουν ό ένας τον άλλον και πού είναι πιο πα
νούργος και πιο δυνατός ό καθένας από τον άλλον.

Π I! βρίσκω 7G).
βρήκα το διάβολό μ' πε σένα.

Για κείνους πού πέφτουν αναπάντεχα σε δυσκολίες και κακές γνωριμίες. 
(Π. Π. βρίσκω 83).

Μωρέ συ και στη θάλασσα νά ηάς, νερό δέ θά βρής.
Για τούς αδέξιους, πού παντού βρίσκουν .δυσκολίες, καί γυρίζουν μέ 

χέρια αδειανά καί μάλιστα, όταν τούς στέλνουν νά φέρουν κάτι τι, πού 
εύκολώτατα θά τό εύρίσκαν.

,Π . Π. βρίσκω 38).
ΓΙέ τό Θεό νά τδβρεις.

Λόγια κατάρας για έναν πού έκαμε τό άδικο.
(Π. Π βρίσκω 107).

” Ετσ τό ηυραμ' ετσ' ά πάμ .
Νά ζής κατά την παλιά σου συνήθεια. Για τούς πολύ συντηρητικούς 

πού σέβονται τά πάτρια και τά βαστούν.
(Π. Π βρίσκω 114'.

.Στον  ουρανό σέ γύρευα και στη γη σε βρήκα.
Γιά ένα απροσδόκητο καλό ή γιά μιά αμελέτητη συνάντηση.
(Π. II. βρίσκω 131·.

Φέξ τονα νά βρή τον παρά τ\
Γιοι κείνους πού αργούν νάντιληφθούν κάτι, ή πού νομίζουν άλλ 

άντ’ άλλων.

66) Βρώμα
Βρώμα και δυσωδία !

Γιά τούς εξαχρειωμένους ηθικώς καί τούς βρωμερούς καί κακούς χα
ρακτήρες.

(Π. Π. βρώμα 1)

67) Βρωμά
m οπού νά τον πιάσ'ς βρωμά.

Γιά κείνους πού έχουν πολλές ψυχικές κακίες καί πληγές.
(Π. II. βρωμώ 9).

68) Βυζί
Καλό βυζί βρήκε και βνζαίν'.

Γιά τούς εκμεταλλευτές, πού βρίσκοντας μωρούς καί αφελείς, τούς 
απορροφούν τά ταμεία, όπως τό παιδί βυζαίνει τό γάλα τής μητέρας.

66) Βώκο
Εφαγε τό βώκο και πέμνε ή ουρά τ’
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Γιά τούς ανυπόμονους, πού κοπιάζουν πολύ για μια δουλειά και στο 
τέλος την παραιτοΰν.

Γ
7U) Γάδαρος

Είπε δ γάδαρος τον πετεινό: κεφάλα !
Ό ταν δυο ανόητοι και εξ ίσου κακόφημοι βρίζουνται αναμεταξύ τους.

Γάδαρος ψορεϊ σαμάρ περπατεΐ και δεν το νυιών'.
' Η  φράση λέγεται δ τ α ν  κάποιος περπατεΐ και φανερώνεται στο κοινό 

χωρίς νά καταλάβει δτι κάτι περιττό έχει πάνω του. Τά παιδιά τό κάνουν 
παίζοντας. Κρεμούν σένα από τά παιδιά κάτι, ένα χαρτί, ένα πανί, ένα απλό 
τιποτένιο πράγμα κύστερα, αρχίζουν «εν χορω* χτυπώντας τα χέρια ·,«καί 
ρυθμω» νά επαναλαμβάνουν τά λόγια αυτά έως οτου άντιληφΟή τό πράγμα 
ό ενδιαφερόμενος. Ή  φράση λέγεται και γιά κείνον πού έχει πάνω του 
κάποια ηθική βλάβη κι ό ίδιος δέ δίνει προσοχή ή δέ τήν αντιλαμβάνεται.

7 1) Γαϊδουρινός
• Γαϊδουρινή υπομονή εχ.
Ληλ. αυτόν τον χαρακτηρίζει μεγάλη υπομονή καί ανέχεται προσβο

λές καί ύβρεις.
'Έφαγα γαϊδουρινά.

'Έφαγα πάρα πολύ.

72) Γάλα
Κόμ γάλα μυρίζ’ τό στόμα τ .

Λέγεται γιά μικρά παιδιά πού δέ λογαριάζεται ή γνώμη τους ή πού 
πρέπει, οί πράξεις τους νά κριθοΰν μέ επιείκεια γιά τήν ηλικία τους.

(Π. Π. γάλα 2).

73) Γάμος
Πάρτον ατό· γάμο σου νά σου πη «και τη χρόν1 

Γιά κείνους πού αντί ευχής δίνουν κατάρα ασυναίσθητα μέ τά λό
για τους. Ή  παροιμία λέγεται γιά τά άκαρπα καί αλόγιστα λόγια πού 
μιλούν οί πολλοί. "Οπως ό σχολαστικός ευχήθηκε ατό γάμο «εύ'χομαι καί 
αεί ταΰτα υμάς ποιεΐν.»

(Π. Π. γάμος 27, 69).
Δεν εχω ένδυμα γάμου.

Γι’ αυτούς πού ντρέπονται νά παρουσιαστούν μπροστά σέ άλλον εϊτε 
γιατί τον έχουν δυσαρεστήσει ή γιατί δεν έχουν τά χρειαζούμενα συστατικά.

(Π ΓΙ. γάμος 22)

74) Γαμπρός
Σά Θέλ* ή ΐ’ύφ κι δ γαμπρός τύφλα νάχ' δ πεθερός.
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εΗ άρνηση των γονέων τίποτε δεν κάνει, όταν αγαπιούνται δυο νέοι. 
Μεταφορικά δταν έχουν συμφέρο άμεσο, μάταια κοπιάζουν κείνοι που 
αντιτάσσονται.

(Π. Π. γαμπρός 55).

7 Γ>) Γάτα
' / /  γάτα για το ψάρ' πούλησε τάμπέλ3 της.

Ό  λαίμαργος για τή υλική απόλαυση τό παν κάνει.
Σά την κάτα πε τον ποτ'κό.

Για τις σχέσεις ανθρώπων πού δεν συμβιβάζονται ποτέ- μάλιστα στις 
σχέσεις των αντρογύνων, πού μαλώνουν.

(Π- II. γάτα 47).
"Ηθελε κ ή κάτα ρεπάν*.

Για κείνους πού ζητούν πράγματα υπέρτερα από τη θέση τους ή 
άπρεπή για την ηλικία τους' όπως λ. χ. τό παιδί νά ζητά πιοτά.

76) Γδέρνω
Αυτός ά σε γδάρ* τό τομάρ' σου.

Προειδοποίηση γι αυτούς πού δέ βλέπουν τον κίνδυνο.
(Π. Π. γδέρνω 10).

Ά  σε γόάρ' ζωντανό.
Φοβέρισμα για κείνους πού δανείζονται. Τό γδάρσιμο ζωντανού είναι 

πολύ οδυνηρό, δπως τού μυθολογικού Μαρσία.
(Π. Π. γδέρνω 9)

77) Γέλιο
Π γέλι ανάλατα εν αυτά;

Για τα άτοπα και άκαιρα γέλια.
{Γϊ. Π. γέλιο 1).

3Ήσκασαμ στα γέλια.
Γιά τό ακράτητο καί υπερβολικό γέλιο.
(Π. Π. γέλιο 10).

Γέλασα πια πε την καρδιά μ .
Για τό γέλιο πού πήγασε από αφορμή ΐκανοποιητικιά και πού είναι 

βγαλμένσ μέσ’ από τήν καρδιά, άσυγνέφιαστο καί ασκίαστο.
(Π. Π. γέλιο 4).

ΤΙέθαναμ στα γέλια.
Για γέλια ακράτητα. Υπερβολή δπως κι ό "Ομηρος λέγει «γέλιο έκ- 

θανον.» Ό δ . Σ. 100.
(Π. Π. γέλιο 9).
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Τά γέλια ά μας βγουνα ξυνά.
Τή χαρά συνήθως άκολουθά ή λύπη. Λέγεται για ευθυμία πολυθόρυβη, 

πού μπορεί νά γεννηθούν μαλώματα.
(Π. Π. γέλιο 18)

78) Γελώ
Μη γελάς τό γείτονα σ’ νά μη σε νάρτ στο κεφάλ’■ σου.

Ή  τύχη είναι εύμετάβολη κι δ,τι γελάς μπορεί νά τό πάθεις. «"Οσα 
έγελ,άσαμε μάς ήρταν στο κεφάλι μας.» λένε στην Πελοπ. (I. Βερέττας). 

(II. Π. γελώ 55).
Γελά πέ τη κόσμον τις νονρες και τη δίκιά τ’ δε γλέπ .

Γιά κείνον πού διασύρει τά σφάλματα των άλλων παραβλέποντας τά 
δικά του.

(Π. Π. γελώ 49).
Κ' οι σκοντες ντον γελούν.

Δηλ. είναι περίχαρος· καί ή όψη του γελά ως καί οί άκρες ιώ·ν ρού
χων του.

79) Γένεια
" Οποιος εχ τά γένεια εχ’ και τά χτένια.

Κείνος πού έχει χτήμα φροντίζει καί τό δούλεμά του. "Οποιος επι
χειρεί κάτι, είναι ό πιο αρμόδιος νά φροντίσει γιά 3λες τις λεπτομέρειες 

(!Ι. II. γένεια. 21).
cO Χριστός βλόγ1 σε πρώτα πρώτα τά γένεια τ ’

Ό  καθένας πρώτα γιά τον εαυτό του φροντίζει κύστερα γιά τούς 
άλλους. Στην ευλογία τό χέρι τού παπά υψώνεται κοντά στά γένεια του, 
πού τον δείχνει σάν νά βλογά πρώτα τον εαυτό του.

(Π. II γένεια 27).
80) Γειτονιά

ΝτρέπουιΓ πέ τη γειτονιά.
Γιά κείνον πού φοβάται την κακολογιά. τού κόσμου καί δε θέλει νά 

κάνει τό κακό, άν καί ξαίρει πώς δε θά τιμωρηθή.
(Π. Π. γειτονιά 10).

81) Γερνώ
Πότε ά γεράσω νά παινιονμ.

Γιά ιούς παινεσιάριδες. Οί γέροντες συνήθως διηγούνται επαινετικά 
τά περασμένα τους.

82) Γινάτι
Τό γινάτ’ βγάζ' μάτ’ .

Τό πείσμα πάντοτε βλάπτει καί όσοι έπείσμωσαν, πάντοτε κακόπαθαν. 
(II. Π. γινάτι 3).
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S3) Γούγια
Τό πανί πε τη γούγια Τ φαίνται.

Ή  αξία μιας οικογένειας από τά παιδιά της φαίνεται. 'Από τά παι
διά σχηματίζει δ κόσμος ιδέα για τη μάννα και τον πατέρα.

84) Γουδί
Τό γουδί το γουδοχέρι.

Για κείνους που πάντα αντιμιλάνε καί λένε και ξαναλένε τά ίδια. 
ίΠ Π. γουδί 5).

85) Γούννα
”Εχω γιά τη γούννα σ' ράμματα.

Για τις ανοησίες σου καί τό κακό σου φέρσιμο έχω κ' εγώ άντα 
πόδοση.

Τής γούννας ντου τδ μανίκ\
Γιά τά πρόσωπα, πού δεν έχουμε μαζί τους κοινά συμφέροντα ή 

γνώμες, καί πού δεν εγκρίνουμε τις πράξεις τους, μή θέλοντας νά πάρωμε 
πάνο> μας την ευθύνη. — Τ ί; της γούννας μου τό μανίκ' έν αυτός; λένε.

86) Γουρούνι
Αυτός κατεβάζ' γουρούνια.

Γιά κείνους πού ροχαλίζουν. Τό ροχαλιτό μερικών μοιάζει με1 τό 
γρίλισμα αγέλης από γουρούνια.

(Π. Π. γουροϋνι 12).
Τη γουρουνιού τή μντ κι αν την κόφ'ς, πάλ' κείνο ά σκαλίσ .

'Όπως δέ μπορείς νάλλάξεις τά φυσικά τού γουρουνιού, δσο κι άν κο
πιάσεις καί άν τού κόψεις ακόμα καί τή μύτη, έτσι καί τού χυδαίου αν
θρώπου είναι αδύνατο νάλλάξεις τις συνήθειες με τή διδασκαλία. Μετα- 
φορ. γουρούνι είναι δ βρωμερός άνθρωπος.

(Π. Π· γουρούνι 17).

37) Γράφω
Τό γραμμένο άγραφο δε γίνται.

Τό πεπρωμένο του κανένας νά τάποφύγει είναι αδύνατο.
(Π. Π. γράψιυ 14).

88) Γυρεύω
Στο χωριό δεν τον Θέλ'να κείνος τή παπά τό σπίτ γυρεν'.

Γιά κείνους πού επιθυμούν ανώτερα από τις δύναμές τους. Γιά τούς 
αύθάδεις καί άγραφους ανθρώπους.

Ό  κόσμος ενε τοάφκος, ηε κάτ πέ τό βώκο μουσκάρ γυρεννα.
Γιά κείνους πού ζητούν κάτι τι έκεΐ δπου δεν ταιριάζει,'κι άφίνουν 

νά δούν εκεί δπου είναι ολοφάνερα.
Τοάφ —  αστείος λ. τ.
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Πε τό κερί σε γυρεύγω.
Σε καταζητώ ψάχνοντας εδώ καί κει, δπως τη νύχτα μέ τό κερί. 
(Π. Π· γυρεύω 31).

Ντρέχα γύρευε.
Στους απαιτητικούς, πού ζητούν πράγματα εξαιρετικά.
(Π Π. γυρεύω 43).

89) Γυρίζω
Σαν πήγαινες σν, γώ γύρζα.

Για κείνους πού καυχιώνται, πώς δλα τά ξαίρουν.

Δ · ‘ .·
9.0) Δάσκαλος

Μέ δ,τι δάσκαλο καθήσ’ς τέτοια γράμματα Θά μάθ'ς.

Τό παράδειγμα έχει μεγάλη δύναμη καί ροπή στα ήθη των παιδιών. 
Οί δασκάλοι μεταδίνουν τά ελαττώματά τους, δπως οι γονείς στα παι
διά τους καί οί αφέντες στούς δούλους.

(Π. Π δάσκαλος 4).

89) Δάχτυλο
Δαχτύλ' πέ δαχτύλ' δέ μοιάζ.

Οί άνθρωποι δλοι δεν είναι δμοιοι στο ήθος καί την αξία. Ή  πα
ροιμία λέγεται συνήθως για τάδέρφια, πού δέ μοιάζουν στο χαραχτήρα,.

<Π. Π. δάχτυλο 17).

91) Δείχνω
”Ελα, μπαμπά, να σε δείξω τής μάννας μου.

Για τούς επιδειχτικούς εκείνους, πού νομίζουν πώς φέρνουν τίποτε 
καινούργιο, επιχειρώντας νά διδάξουν στούς πιο έμπειρούς τους πολύ 
γνωστά πράγματα.

(Π.' Π- δείχνω 19).

92) Δέρνω
Δέ μπορ' νά δείρ’ τό γαδοϋρ ’ δέρνει τό σαμάρ .

Γιά κείνους πού εκδικιούνται δχι αυτούς πού φταίνε, μά αυτούς 
πού δεν έχουν δύναμη.

. (Π. Π. δέρνω 10-11).

93) Διαβάζω
Γώ τον διαβάζω, κείνος πέρα βρέχ'.

Γι’ αυτούς πού, ενώ άλλοι τούς συμβουλεύουν, αυτοί ούτε προσέχουν, 
ούτε δίνουν σημασία στις συμβουλές.

Διαβάζω —  διδάσκω, συμβουλεύω.
ΘΡΑΚΙΚΑ Α* 11
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94) Διάβολος
eΟ διάβολος τον κονντά.

F los δουλειά, πού είμαστε βέβαιοι πώς θά φέρει ζημία.
(Π. ΓΤ. διάβολος 7)·

Τον εχνα στη διαβόλ’ τδ κατάστιχο.
Για κείνον πού ο κόσμος έχει την πιο κακιά γνώμη.

95) Δίκιο
Θά κάρτα) πέ το δίκιο σ γώ.

Θά σ εκδικηθώ μιά μέρα.

96) Δικός.
Κάθε πράμα δικό σ κοντά σ νά τδχς.

Μή άψίνεις τά δικά σου έρμαια στούς άρπαχτικούς ανθρώπους.
(Π. Π δικός 8).

97) Δίνω
Τον δώκαν πρόσωπο, γνρεν και άστάρ\

Γιά κείνους πού αποθρασύνονται από την υπομονή καί συγκατάβαση 
των άλλων καί πέφτουν σέ χειρότερες απαιτήσεις.

’ .4στάρ’ λ. τ. έσωπάνι, ή φόδρα- πρόσωπο, θάρρος.
Π Π. δίνω 54).

Δώκαν δά καί πήραν.
Φλυάρησαν, κακολόγησαν.
(Π. Π. δίνω 60).

Δε δίν τδ διάβολο θυμίαμα.
Γιά τούς φιλάργυρους, πού δε δίνουν την πιο παραμικρή βοήθεια. 

-(Π. Π. δίνω 12).
—τδν πεθαμένο θνμιάμα δέ δίν\

Γιά τον φιλάργυρο, πού λογαριάζει καί τό πιο ασήμαντο έ'ξοδο σέναν. 
πεθαμένο, τό νάγοράσει θυμιάμα.

(Π. Π. δίνω 12!.
Τον δώκαν τά παπούτσια στο χέρ’.

Τόν άπόδιωξαν, τον άπόλυκαν από τή δουλειά. Γιά τον εξευτελιστικό 
τρόπο πού διώχνουν από τή δουλειά κάποιο υπάλληλο ή εργάτη.

98) Διώ χνω
" Ηρταν τ άγρια νά διώξνα τά ήμερα.

Γιά κείνους πού ανακατεύονται σέ ξένες υποθέσεις καί υπονομεύουν 
άλλους.

(Π. Π. διιόχνω 2).

99) Δόντι
i εν έ'νε γιά τά δόντια σ .
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Μην έπιχειρής νά κερδίσεις αυτό πού είναι ανώτερο από τις δυνά
μεις σου.

- (Π. Π. δόντι 1).

100) Δουλειά
Νουν’ σε, νουν’ σε κ ετσ πιάο’ δουλειά.

Μή βιάζεσαι άν πρόκειται νά πιάσεις δουλειά. Σκέψου πιο μπροστά. 
Νοννίζω = '  συλλογίζομαι, έχω στο νού.

Κάν' το δουλειά σε λέγω. Τάκους;
Δηλ. φρόντισε γιαύτό πού σου μιλώ και μη αμελήσεις.
(Π. Π δουλειά)

Δουλειές μέ φούντες.
Δηλ. ένα έργο, εργόχειρο μέ κρόσσια. Μεταφορικά μιά δουλειά πολύ

πλοκη πού θέλει πολύν κόπο. ’Έργο επιζήμιο καί δίχως μυαλό άρχινισμένο. 
(Π. Π. δουλειά 19.)

101) Δράκος
Συ παιδί μ', δεν άκσες Δράκου φωνή.

Γιά τούς άπειρους πού νομίζουν πώς τά ξαίρουν δλα, ενώ δεν έχουν 
ακόμα πείρα από τά δεινά τής ζωής.

(Π. Π. δράκος 1)

102) Δυο
Μιά, δνό, τρεις και την κακή σ’.

Γιά κείνους, πού εξαντλούν την υπομονή τού άλλου κα'ι τον εκνευ
ρίζουν.

ζίυό καρπούζια πέ κάτ πένα κολτοϋκ’ δέ χωρούνα.
Δυο δουλιές μαζύ δύσκολα κανείς τις βγάζει πέρα.
Κολτοΰκ'=ν\ μασχάλη λ. τ.
(Π. Π. δυό 19.)

Θά σέ βάλω γώ τά δυο πόδια ο ενα παπούτσ’ , μόν νά διού μ πότε.
Θά σέ παλαίψω, ■ θά σέ υποτάξω, θά σάναγκάσω.
(Π. Π. δυό 65.)

Δυό τζαμήάζδες πά σένα σκοινί δέ χορεύνα.
Δυό έχοντας την ίδια δουλειά δέ συμφωνούν ποτέ, αλλά μαλώνουν 

ποιος νά βγή ανώτερος από τον άλλον.
Τζαμπάζ λ. τ. αυτός πού περπατά στο σκοινί.
(Π. Π. δυό 31.)

Ε
103) Εξάψαλμος

Τον έψαλα τον εξάψαλμο τ’ .
Τον ώνείδισα καί τον μάλωσα αρκετά καλά καί μέ λόγια πολλά.
(Π. Π. άμπακος 3).
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104) 5 Εχω
Χίτς πια δεν εχ’ς π'ε κείνο που χρειάζται.

Ε ίσ α ι  όλότελα  άμ υ αλος και α νόη τος. Κ ε ίν ο  πού  χρειάζεται είναι τό  

μυαλό, ό νους πού  οδη γ εί τον ά ν θ ρ ω π ο .

Ζ
105) Ζοννάρι

Πέλ’κε τδ ζοννάρι ντου γιά καυγά.
Γ ια  τον  ά ν θ ρ ω π ο  πού α γ α π ά  να  μ αλώ νει και δίνει επίτηδες α φ ο ρ μ ή . 

Κ ά π οιος  πού δεν εύρισκε α φ ο ρ μ ή , άφ ινε  τό ζου ν ά ρ ι του νά πατούν, γιά 

να  μαλώνει.
Η

106) Ημέρα
Ή  καλή μέρα πε τό πουρνό φαίντάι.

Τ ά  π ρ οτερή μ α τα  και τά  ελ α ττώ μ α τα  μιας δουλειάς φ α ίν ον τα ι α π ό  
την αρχή της, ό π ω ς  και τού π α ιδ ιού  ή π ροκ οπή  φ αίνεται α π ό  την αρχή 

τής σπ ου δή ς του.

107) Ήοκίος
’Αμ συ κόμ π'ε κάτ’ τη μπαμπά σ' την ασκιά πορπατεΐς.

Γ ιά  τούς άπειρους καί ανίδεους νέους, πού  ζητούν νά έχουν π ρ ω τ ο 

βουλία.
Θ

108) Θάνατος
cO θάνατος καράρ δεν εγ\

Ό  θάνατος πότε έρχεται και π ώ ς, είναι αβέβα ιο .
Καράρ τό μέτρο λ. τ.

109) Θ εός
Τό Θεό πε τό νου τον βρήκαν.

Ή  κάθε δουλειά  θέλει σκέψη. Τ ίπ οτε δε γίνεται δίχως σκέψη. Ή  
πολλή σκέψη βρήκε καί το  Θ εό.

110) Θυγατέρα
Τό κρυσοϋρ’ <5ά τόχ' και τη παπά ή θυγατέρα- 

Γ ιά  σφ ά λ μ α τα  α σ ή μ α ν τα  πού  μ πορεί νά  τάχει καί ό πιο ξεχω ριστός 
ά ν θ ρω π ο ς . Ή  θυ γατέρα  τού π α π ά  στά  χ ω ρ ιά  έχει πάντα  κάποια  ξεχ ω 
ριστή  θέση α ν ά μ εσ α  στά  κορίτσια .

Κρνσούρ' λ. τ. σφ άλμ α , ελάττω μα .

111) ©νρα
" Οπου θυρα, τεμπεσίρα.



Για τούς φλύαρους, μάλλον τις γυναίκες, πού από θύρα σέ θύρα πη
γαίνοντας κουβεντιάζουν.

Τεμπεσιρ =  κιμωλία.
Κ

112) Κ αίω
Νά σέ κάψω Γιάνν, νά σέ λείψω μύξα.

Γ ιά  κείνους πού είναι έτοιμ οι, α φ ο ύ  βλάψ ουν έ'ναν, ύ στερα  νά τον 
βοη θ ή σου ν . Δηλ. νά  σέ βλάψ ω  κ’ ύ σ τερ α  νά  σ ’ α ν α κ ο υ φ ίσ ω .

Οντε η σονγλα νά καή οντε το κεμπάπ3.
Γ ιά τούς πλεονέκτες, πού δλα τά θέλουν δικά τους. Και την πήττα 

σωστή και τό σκύλο χορτάτο, δπως λέγει αλλιώς 6 λαός. 
Σούγλα— σον&λα.

Κάηκε η τσέργα μ3.
Γ ιά  κείνον πού  ζη μ ιώ ν ετα ι πολύ είτε στά  χαρτιά , είτε στά  τυχερά 

παιγνίδια , είτε σ έν α  εμ π όρ ιο  τής στιγμής.
Τσέργα, ή τέντα τάμ αξιού .

“ Οποιος καγή στη σούπα φυσά και το γιαγούρτ3.
Γ ιά  κείνους πού α π ό  φ ό β ο  γιά  π ροη γού μ ενες ζημίες και π αθή μ ατα , 

συζητούν  τιπ οτένια  π ράγμ ατα .

113) Καλογ ιάν ς
Άντις νά πής τον Κακογιάνν3 πές τον Καλογιάνν .

Κ αλύ τερα  λέγε επ αίνου ς καί τον  καλό λόγο. Τ ό  καλό π α ρ ά  τό κακό. 
Μ έ τον  καλό λόγο απ οφ εύ γεις  κάθε ζημιά, με τον  κακό π ιάνεσαι μέ τούς 
άλλους και ζη μ ιώ νεσα ι.

114) Κάμνω
’Αντίο θά κάν'ς τό δαχτύλ3 σου θά μείν.

Γ ιά  τον  ά ν θ ρ ω π ο , πού  π ά ν τα  κάτι θά  σέ πάρει, δταν  σέ πλησιάσει. 
Γ ίνεται τ ό σ ο  φ ορτικ ός κανείς καί ά 'ρπαγας, πού  μ π ορεί νά  κολλήσει καί 
τό  δαχτύλι σου  σ το  χέρι του, π ά ν ω  στο  αντίο.

(Π. Π· δίνω 36)

115) Κ αμτσονρίζω
Κείνος πού δέ θέλ' νά καμτσουρίσνα τη γυναίκα τ δέν πηγαίν3 στη χαρά.

Μ η δίνεις α φ ο ρ μ ή  σ ά  δέ θέλεις νά  σέ πειράζουν. Σ τη  χαρά (γάμ ο), 
δπ ου  πηγαίνει κ ό σ μ ο ς  πολύς μ π ορεί τή γυναίκα σου  νά τήν κοιτάξουν 
μέ μάτι πρόστυχ ο καί νά  τής κάμουν καί ν ό η μ α  έρω τικ ό .

Καμτσονρίζω— κλείνω τό  μάτι μου μέ γ λ η γ ο ρ ά δ α  σέ μ ιά γυναίκα.

1 1 6 )  Κανόνας
Την κανόνα τ' κάν3.
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Δίκαια και κανονικά τιμωριέται. Κανόνας είναι ή δίκαια καί κανο- 
νικιά τιμωρία, πού ορίζουν οΐ εξομολογητές στους φταϊστες.

117) Καντάρι
Μεΐς το καντάρ* στη μέσ τόχονμ .

Για τούς ανθρώπους πού είναι σύμφωνοι και συνεννοημένοι στη
δουλειά.

Κ αντάρ'~  ή μεγάλη ζυγαριά λ. τ. (καντάρ).

118) Κάνω
Κάνε με σοφό νά σε κάνω πλούσιο.

Γιά κείνους πού εκ των υστέρων διδάσκουν τι έπρεπε νά γίνει σέ 
μιά στιγμή ή μιά εργασία, πού άπέτυχε.

1.19) Καπνός
Πε κάθε άφτριγια πένα λογιώ καπνός βγαίν.

Κάθε σπίτι, κάθε οικογένεια έχει τά βάσανά της. Ό  κάθε άνθρωπος 
έχει τις σκοτούρες του.

'Η  μέλ'σσα δε φεύγει πε το μέλ*, φεύγει πε τον καπνό.
Κάνεις δεν άφίνει τά κέρδη, ό καθένας δμως αποφεύγει τις ζημίες 

και τούς κινδύνους.

120) Καζονρεΐ
Σ ν δε ξαίρ’ς πε που κατουρεί ή όρνιθα.

Γιά τον άπειρο καί ανίδεο πού δέ ξαίρει καί τά πιο απλά καί στοι
χειώδη πράγματα τής ζωής. Ή  όρνιθα δεν κατουρεΤ βέβαια, μά 6 άπει
ρος, πού τό νομίζει, ενδεχόμενο νά μη ξαίρει από πού κάνει τη δουλειά αυτή. 

Αυτός κατονρ*σε αντίκρυ στον ήλιο.
Γιά τούς αύθάδεις, πού. αντιμιλούν καί προσβάλλουν τούς μεγαλύτε

ρους καί καλύτερούς τους.
Μη δείχνεις τό μέρος που κατ ουρείς, μην πάει <5 άλλος καί χέσ*.

Γιά τούς άνοήτους ανθρώπους, πού αφηγούνται τις ασχήμιες τους ατούς 
άλλους, ωσάν νά τούς προσκαλοΰν νά κάμουν κι αυτοί to ’ίδιο. Αυτοί θά 
κάμουν τό χειρότερο. "Οποιος λέγει τό μυστικό του καί καυχιέται* γιά μιά 
βρωμοδουλιά, θά προκαλέσει ασφαλώς τή μίμηση τών άλλων χειρότερη.

121) Κατσίβελος
eH  κατσιβέλλα τό κατσιδελλόπλο ντης 
κ* ή κάργα τό καργόπλο ντης άρέζ\

Γιά κείνους πού έπαινοΰν, ζαλισμένοι από την άγάπη τους καί τυφ
λωμένοι, τά παιδιά τους ή των παιδιών τους τά χαρίσματα.

Κ α τ σ ι β έ λ λ α τσιγγάνά. Κάργα—6 κόρακας ό μαύρος.
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122) Κατσίκα
Ή  κατσίκα σά θέλ’ ξύλο πά στην κοκολέκα τη τσομηάν* κινιθειαι. 
Αυτοί πάγαποΰν τά μαλώματα καί τά δαρσίματα, δίνουν αφορμή μό

νοι τους, ενοχλώντας τούς άλλους εξεπίτηδες, δπως ή κατσίκα για να ξυ
στή πηγαίνει στην άγκλίτσα τού τσομπάνη.

Κοκολέκα— άγκλ ίτσα.

123) Καοοίδης
Γέλα δ κέλ' ς τον κασσιδιάρ'.

Γιά κείνους πού χωρίς νά έχουν πολύ υπόληψη, επικρίνουν την υπό
ληψη των άλλων.

124) Κέλης
— Τι σε λείπ κέλ’ ;
— Μαργαριταρένια σκούφια !

Γιά κείνους, πού, ενώ πάσχουν στη ζωή τους, ζητούν τάδύνατα. Αυτοί 
είναι πάντοτε μακρυά από την πραγματικότητα, δπως ό κασίδης πού φ α ν 
ταζότανε πώς τίποτε άλλο δεν τούλειπε νά ζητήσει εξόν από τη μαργα
ριταρένια σκούφια.

125) Κεφάλι
”Εχω μπουμπού να στο κεφάΤ μου.

Είμαι γεμάτος από μεγάλες φροντίδες.
Μπονμπούνα —  λέξις φκιαστή (μπου-μπου-μπου) από τον ήχο τής 

φλόγας. Σημαίνει τή φλόγα καί μεταφ. τή μεγάλη φροντίδα πού κατα
καίει τον άνθρωπο.

Κεφάλ* δίχως φροντίδες στο μποστάν φντρώνξ 
Γ ιά κείνους πού καυχιώνται πώς δεν έχουν φροντίδες, πώς τίποτε δεν 

τούς μέλει από τά δύσκολα τής ζωής. Τέτοια κεφάλια αδιάφορα φυτρώ
νουν στά μποστάνια- είναι τά καρπούζια καί τά πεπόνια.

Μποστάν’ —  το χωράφι πού σπέρνουν καρπούζια και πεπόνια.

126) Κλαίω
Σά δεν κλάψ* τδ παιδί, βυζί ή μάννα δεν τδ <5όΛ 

"Αμα δεν παραπονεθή κανένας καί δεν κλάψει, κανείς δέ γυρίζει νά 
τον συμπαθήσει, νά τον συμπονέσει.

Κλαϊν’ οΐ χήρες, κλαΐν κι οι παντρεμένες.
Γιά κείνους πού άδικα παραπονούνται γιά την τύχη τους.
(Π. Π. κλαίω 34).

Τραβάτε μ* κι ας κλαίγω.
Γιά κείνους πού διστάζουν επίτηδες καί μέ σκοπό.
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— Τ ρ α β ά τ ε  με κι άς κλαίου. Ά δ ρ ]λ η .

Κλαϊνε τά ρούχα γιά κορμί και το κορμί για ρούχα.

Γ ια  π ρ ά γ μ α τ α  α σ υ μ β ίβ α σ τα  και α τα ίρ ιαστα .

Κλαίει ή μόνα το παιδί καί το παιδί τή μάννα . , ,
Σ ε  σ υ μ φ ο ρ ές  πολύ μεγάλες

Κλαίει ό διάβολος τά παιδιά τ ’ .
Γ ιά  κείνον πού  δέ  ξαίρει νά  τρ α γ ου δει και σέρνει τή φ ω ν ή  του  σαν  

νά  κλαίει.

1 2 7 ) Κλάνω
'Ο  άρρωστος πό ντες κλάν\ τη γιατρού η τσέπ' χάν\

3Έ τ σ ι  δικ αιολογείτα ι έν α ς  πού  κάνει αυτή τή δου λειά  μ π ρ ο σ τά  στου ς 
ά λλου ς. Ό  ά ρ ρ ω σ τ ο ς  ό τα ν  κάνει έτσι, τότε χα ίροντα ι σ το  σπίτι όλοι.

(Π. Π. κλάνω 11).

1 28 ) Κόβω
Καί οι Τούρκοι το κόφνα, μά οχ3 πε το ντίπ.

Γ ιά  κείνους πού υπερβάλλουν τά  π ρ ά γ μ α τα  καί φ τά νου ν  σ το  π ιο  
ά κ ρο  ση μ είο . Ο ι Τ ού ρκ οι κάνουν περιτομή , μά δεν κόβουν κα'ι to  πέος τους. 

Ντίπ λ. τ. δ λ ω ς  διόλου .
Σύ κονντρα νά τά κόδ'ς.

Γ ιά  τούς φ λύ α ρ ου ς καί τούς μ ικρούς τήν ηλικία, πού  άντιμ ιλούν 
πολλά . Ν ά  μιλάς ολίγα.

Κ ούντρος= κ οντός, λίγος.
(Π. Π. ακούω 61).

129 ) Κοιλία
'Η  κοιλιά με την κοιλιά το μακρύ κάν’ τη δουλειά.

Φ ρ ά ση  άσεμνη  π ού  δη λ ώ ν ει κ ά π οια  άσχημ ιά  ο λ οφ ά ν ερ η ,

130) Κόμα  (α κ όμ α )

Κόμα δεν κάθ'οε στο γαδούρ’ κουνά τά ποδάρια τ\
Γ ιά  τον α ν υ π ό μ ο ν ο  σε κάθε δουλειά , πού  φ α ντά ζετα ι α π ό  π ροτή τερα  

επιτυχίες καί κέρδη στις δουλειές του πού  δεν τις άρχησε ακόμα.

131 ) Κοπριγιά βλ. κουπριγιά .

1 3 2 ) Κόσμος
"Οπως ό κόσμος κι ό Κοσμάς.

Γ ιά  κείνον πού σ υ μ μ ο ρ φ ώ ν ε τα ι  εύκολα με τις περιστάσεις.

1 3 3 ) Κοστίζω
Κόστ σε δ κούκος άηδόν\
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Υπερβολικά έξοδα για πράγματα ασήμαντα.
(Π Π. κοστίζω 1).

134) Κουβάρια
*Έγιναν μαλλιά, κουβάρια.

Έμάλωσαν και φιλονίκησαν και πιάστηκαν στα χέρια, μπερδεύτηκαν 
μέ τά μαλώματα.

135) Κονσιριγιά
'Η  κάργα κάθεται πά στην κουηριγιά.

Ό  καθένας συχνάζει εκεί δπου του ταιριάζει καί τον τραβά ή κλίση του.

136) Κρεμώ
Κρέμασαν τον ΠαπαΘανάσ .

Γιά κείνους πού τούς λύνεται το ζουνάρι καί κρέμεται στο δρόμο, 
δίχως νά τό παίρνει είδηση. ’Ακούοντας τή φράση αύτή παίρνει είδηση. 

Τον κρέμασαν γκαζοτενεκέδες.
Τον πόμπεψαν, τον εξευτέλισαν; Σε ανήθικα συμβάντα καί .δια

πομπεύσεις χτυπούν τενεκέδες για νά θορυβούν στούς μαχαλάδες. ’Έτσι 
κρεμούν τενεκέδες καί στις ουρές των σκύλων.

Τον κρέμασαν τά χονλιάργια.

Δεν τον περίμεναν στο τραπέζι. Σαύτόν πού άργεΤ νάρτει στο τραπέζι
λένε: «σέ κρέμασα μ 'τά  χονλιάργια».

137) Κ υνηγώ .
Κείνος που κυνήγα πολλοί λαγοί χάν* και τον εναν να.

Γι’ αυτούς πού κυνηγούν πολλές δουλιές καί σέ καμμιά δέν προκόβουν.

138) Κυριακή.
Κυριακής λάψιμρ, βδομάδας κλάψιμο.

Ό  κόσμος πιστεύει πώς ή λαμπρή Κυριακή θά'χει σκοτεινή' βδο
μάδα. Κιάνάποδα.

139) Κώλος.
Κώλος και βρακί.

Ή  μεγάλη καί στενή φιλία.
Δέ σέ βαστάει δ κώλος σου.

Λεν τολμάς. Λέγεται στούς άτολμους καί δειλούς.
Λένε ακόμα καί «χέσκε ατά βρακιά τ ,  ή τάκανε πάν’ ντου», δταν θέλουν 

νά δείξουν τού δειλού τό φόβο.
Πέ τον κώλο μάτια εγ\

Γιά τούς πολύ έξυπνους καί ικανούς.
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Λ
140) Λέγω

Σά σε λεν Νικόλο., νά καταλαβαίν'ς κι δλα.
Για κείνους πού δεν έχουν αντίληψη, μόλο πού είναι άνθρωποι μέ 

νού και μυαλό. · ’
Νά σε πή ο παππάς στάφτί.

Κατάρα, όταν είναι κανείς ωργισμένος, κι ακούει διαρκώς άπάντηση: 
τί; τί;

(Π. Π. λέγω 117).
Γώ σε λέγω που είμαι χαντούμης, και σύ με ρωτάς πόσα παιδιά έχω. 

Για κείνους πού κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν η για τούς αύθάδεις. 
Χαντούμης— άκληρος, δίχως παιδιά, ανίκανος.

141) ΑεμπλεμπΙ ν
Λεμπλεμηι στο δίσκο.

Ειρωνεία. Κάτι σπουδαίο μάς έγινες. “Οπως τό λεμήλεμπί, πού τό 
προσφέρουν μέ τό δίσκο.

ΑεμπλεβπΙ ±= σά στραγάλι.

142) Λογαριάζω
’Άλλα λογάριαζα σπίΤ κι άλλα βγήκαν στο παζάρ'

Οΐ υπολογισμοί τού σπιτιού ποτέ δέν συμφωνούν στην άγορά, όπως 
οι θεωρητικοί υπολογισμοί στην πράξη. Για την απειρία ανθρώπων, πού 
νομίζουν πώς ό,τι σκεφθουν είναι εύκολα καί στην πράξη.

143) Λόγος
Τό. πολλά λόγια φτώχεια.

ΟΙ παράκαιρες καί μακρές ομιλίες δέ φέρνουν τίποτε. Είναι ένδειξη 
της φτώχειας από επιχειρήματα. Τά επιχειρήματα δέν έχουν ανάγκη από 
λόγια.
144) Αοντρδ

Στο λουτρό γυμνοί γνρίζνα.
Ή  ξετσιποσιά στα λόγια καί στα έργα δέν επιτρέπεται παντού. Ή  γύ

μνια αυτή επιτρέπεται σέ ώρισμένα μέρη καί σε ώρες κατάλληλες, όπως 
μόνο μέσα στο λουτρό κανείς γυμνώνεται καί γυρίζει.

Μ
145) Μαζεύω .

Μαζω/τήτε τρελλοϊ νά φάμ τη γνωστικόν τδ βίό.
Τή λένε σέ στιγμές παραζάλης, όταν μαζεύουνται πολλοί καί γλεν

τούν σέ βάρος κάποιου πού τον στολίζει ή αφέλεια.
Μάζευγε, μάζευγε άς έν και ρώγες.

JT. Π απαχριστοδούλου, Π αροιμίες Σαράντα  * Εκκλησιών
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Και οί πιο μικρές κι άσήμαντες οίκονομίες είναι χρήσιμες κι αξίζει 
νά τις μαζεύει κάνεις, δπως μαζεύουν από τά ξερρωγιασμένα τσαμπιά τις 
ρώγετ.

(Π. Π· μαζεύω (5).
Τον μάζωξα τά λουριά τ\

Τον περί'ώρισα, τον φόβισα. Για κείνους που παραπέφτουν σέ άταχτη 
ή σπάταλη ζωή, ή που φλυαρούν καί κακολογούν σέ βάρος άλλου.

(Π. Π. μαζεύω 1).

146) Μαλλιά
ΟΙ γυναίκες εχνα μακρυά μαλλιά και κοντή τή γνώπ . 

Πειραχτικιά παροιμοιώδης φράση για τό μυαλό των γυναικών, πού 
είναι αντίθετο προς τό μάκρος των μαλλιών τους.

(Π. Π μαλλιά 29).

147) Μ άρτης
Το Μάρτη μήνα κρύο, και τή φακή μαγερεμα.

"Οσο τό Μάρτη κάνει κρύο μεγάλο, τόσο και ή φακή είναι φαγητό για 
μαγείρεμα. Λέγεται γιαύτούς πού υπολογίζουν πολύ στην αξία τους άν 
καί δέν αξίζουν τίποτε. "Οσο 6 Σαούλ εΐτανε προφήτης, τόσο κι 6 κόρ- 
κορος λαχανικό, έλεγαν οι παλιότεροι.

‘ Ο Μάρτ'ς δε λείπ πε τή σαρακοπτή.
Για κείνους πού παντού άνακατεύουνται καί χώνουνται δπως καί δ 

Μάρτης, πού πάντα, δπως κιαν πέσει ή Πασκαλιά, βρίσκεται στη σαρα- 
κοστή μέσα.
148) Μ αυρίζω

Κει που βρέξ’’ μαυρίζ'.
"Ο,τι είναι ολοφάνερο δέ μπορεί νά -κρυφτή καί νά μή φανερωθή.

149) Μαχαίρι
Γ4 μά εφτασε τό μαχαίρι στο κόκκαλο.

Δηλ. τό κακό παράγινε. "Οταν μια δυσκολία καταντήσει δυσκολοπο- 
λέμητη.
150) Μέλι

"Αν εφκιαναν γούλες οι μέλ’σοες μέλ3, Θάφκιανε κιό σκατομοτάμ^τονλας. 
"Ολοι οι άνθρωποι δέν είναι γτά ολα' δ καθένας ώς εκεί πού μπορεί. 
(Π Π μέλι 47). ' .

151) Μια
Μιά νά μή στραβοτιατήα ς.

Δηλ. μιά φορά νά μή κάνεις τό πρώτο παραπάτημα. "Υστερα παίρνεις 
τον κατήφορο.
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152) Μ οναχός
Μονάχος μου τό έκανα, μονάχος μου τό βρήκα.

Ο,τι παθαίνει κανείς εξ αιτίας του δεν τον άποφαίνεναι. Οι Τούρ
κοι λένε : κεντί ντουσέν άγ.λαμάζ. "Οποιος μονάχος του πέφτει δεν κλαίει. 
Άλλου to λένε: "Οπου χτυπάει μονάχος δέν κλαίει.

(Π Π. μονάχος 22)

153) Μπάλωμα
Αυτό δεν εν μηάλωμα νά τό ξηλώο'ς.

Γιά πράγματα πού εύκολα δέ σβήνουν και δε διορθώνονται δπως 
τα ηθικά σφάλματα. Τό κακό ματάλωμα τό ξυλώνεις, μά τό ηθικό σφάλμα 
δέ μπορείς εύκολα νά τό σβήσεις.

154) Μ παμπάς .
’Έτο τό βρήκα ηε τό μπαμπά μ .

Γιά κείνον πού ακολουθεί τά πατροπαράδοτα, γιά τό συντηρητικό.

155) Μ παρούτι
’Έγινα μπαροντ

Όπως άνάβει τό μπαρούτι, κ Ιγώ έγινα από θυμό μπαρούτι νάνάψω. 
Θύμωσα υπερβολικά. ‘ ,

156) Μ πονλ' μπονλ'
Γοόλ’ γούλ’ καί τό μπουλ" μπούV

Γιά κείνους πού παίρνουν μέρος χωρίς νοίχουν γι’ αυτό δικαίωμα ούτε 
από την ηλικία ούτε από μόρφωση.

ΜπουλμπουΓ ■=αηδόνι.

157) Μ ύγα
■Όποιος εχ' τή μύγα οκιάζται.

Γιά κείνους πού δείχνουν σημάδια υποψίας καί φοβούνται μέ τον 
παραμικρό υπαινιγμό.

(Π. Π. μύγα 6).
Πέταξ5 τον μια μύγα, νά οε πετάξ! χίλιες. .

Γιά κείνους πού σένα δικό σου λόγο ή υπαινιγμό, άπό αυθάδεια σέ 
πετοΰν χίλιους.

158) Μ υλωνάς '
Γούλ’ τά βάοανά ντους κι ό μυλωνάς τό νερό τ .

Καί οί Τούρκοι λένε:
Χέρκες ντΐρντί ίλέ, νζερμεντζι σουι Ιλέ.

Γιά κείνους πού κάνουν παράλογα παράπονα.
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159) Μ υρίζομαι
Τά μν ρίσκα ολα.

Τάμαθα τά μυστικά, τά έ'ννοιωσα.

160) Μ ύτη
Νά πέσ’ ή μύτ ντον μέα' τη χρήγεια, δε θά σκύιρ’ νά την παρ’.

Γιά τούς περήφανους ανθρώπους και τούς ανόητους κι ακατάδεχτους 
πού καί πάσχοντας δέ χάνουν τό περήφανο τους ύφος και την ακαταδε
ξιά τουο.

Ν
161) Νερό

’Έβαλε τό νερό οτ άδλάκ\
Γιά κείνους πού έχουν μια δουλειά καλή και βγάζουν τό ταχτικό 

τους, και μέ'να λόγο παν καλά.
(Π· Π. νερό 10)

Σένα πονηρ νερό χάνται.
Γιά τούς δειλούς, ανόητους και βλάκες, πού στην παραμικρή δυσκο

λία χάνονται και παν.
Π. Π. νερό 96.)

3Έκανε μιά τρύπα στο νερό.
Γιά κείνον πού ματαιοπονά καί χασομερά δίχως αποτέλεσμα.
(Π. Π νερό 26 )

162) Ντάρα
Μένα που γιά με βγάζ'τε ντάρα ;

Γ ιά κείνους πού διαμαρτύρονται δτι στο τέλος μιας δουλειάς τούς 
βγάζουν δίχως καμιά .ωφέλεια καί τούς μένουν μόνο οι κόποι τους. Ή  
φράση θά πή : και μένα δέ μέ λογαριάζετε;

Ν τάρα=τό  απόβαρο.

168) Ντονρβάς
" Οπου θαρρεί σε ξένο τουρμπά, πόμνίσκει νηστικός.

Μόνο στον εαυτό του κανείς πρέπει νά στηρίζεται. 
ΤονρμΛάς— σαηκονλι πού βάζουν τό ψωμί καί τό φαγί, ταγάρι.

164) Νύφη
Σά δεν έγινα νύφ είδα μπάρεμ πέ την τρύπα.

Γιά κείνους πού επιμένουν νά ξαίρουν πράγματα ανάρμοστα σαύτούς. 
’Ή  γιά κείνους πού έχουν κάποια ανάλογη· πείρα σέ κάτι τι.

165) Ξαίρω
Αέ ξαίρ’ τά μάτια τ’ νά βγάλ\
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Γιαύτούς πού δίχως νά ξαίρουν αναλαβαίνουν μια δουλειά, και δεν 
τά καταφέρνουν.

Ξαίρ* ό Γιάνν’ς τέχ’ στον τουρμπά τ’ .
’Έχουν γνώση οΐ φυλακές. Γιά τούς προνοητικούς πού προσχεδιάζουν 

το τι θά κάνουν.
— Νά σε παντρέψου μ* Άποστόλ' ;
— Σείς το ξαίρτε μαστόρ\

Γ ιά τούς άβουλους καί δίχως θέληση πού δ,τι τούς ειπούν τό δέχον
ται δουλικά ακόμα καί την παντρειά.

Μαστόρ'—  αφεντικά. Στην παλιά εποχή τά έσνάφια φρόντιζαν ακόμα 
καί για την παντρειά των καλφάδων καί τσιρακιών τους.

166) Ξννά
Τά ξννά γαπά.

’Αγαπά τούς έρωτες καί τις φιλίες μέ γυναίκες. Κυνηγά τις γυναίκες.
Κάνεις δε ξαίρ* τή θεόν τά ποιήματα.

Ή  ανθρώπινη αδυναμία νά μπή στά θελήματα του θεού καί νά νοιώσει 
τις βουλές του.

167) Ξ ννίξω
ΤΙ ξυνίζ' τά μοΰτρά σ’ ;

Δηλ. τί δείχνεις στο πρόσωπό σου τή στενοχώρια σου; (μέ τήν ίδια 
έκφραση πού κάνει κανείς πίνοντας ξύδι ή κάτι ξυνό).

168) Ξύνω
Μεΐς δεν έχονμ νά ξυστόν μ', συ με λες..

Γιά κείνους πού ζητάν πράγματα ανώτερα από τή δύναμή τους, πού 
μόλις τούς επιτρέπει νά ξυστοΰν, δηλ. νά φάν καί νά πιουν.

(Π Π· ξύνω 5.)
Αυτός δεν εχ νύχια νά ξυστή.

Είναι πάρα πολύ φτωχός κΓ αδύνατος.
Ξεΐ κοιλιές και φκιάν’ φανάρια.

Γ ιά τον ακαμάτη πού χάνει τον καιρό του.
(Π, Π ξύνω 30):

Μή ξγέσαι κέΐ πού δέ σε τρώει.
Μή θέλεις πράγματα πού δέ σένδιαφέρουν προσωπικά καί ένοχλήσαι 

καί πειράζεσαι.
Ο

169) 'Ορνιθά
'Η  όρνιθα πίν' καί το Θεό γλέπ.

Γιά τούς άγνώμονες, πού ούτε τήν όρνιθα κοιτούν τί κάνει. Κιαύτή
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πίνοντας νερό υψώνει προς τό Θεό το κεφάλι της, σαν από ευγνωμοσύνη.

170) Ό ρνιθοπ όδαρο
Όρνιθοπόδαρο εφαγε.

Γ.ιά τό φλύαρο, τό φαφλατά, που ακράτητα μιλά κι ακούραστα.

171) Οϋγια  (βλέπε γοΰγια).

Π

172) Π ααίνω
Τον. πάει χαρνχάλ’ .

Φοβήθηκε, δείλιασε πολύ.
Χαρντάλ’= τ ο  συνάπι, που καίει και τό βάζουν για κατάπλασμα στο 

κορμί ή στο μούστο για νά καίει.

173) Παιδί
Μικρά παιδιά, μικρές πίκρες.
Μεγάλα παιδιά, μεγάλες πίκρες.

Οι φροντίδες πού έχουν οΐ γονείς, όχι μόνο δέ παύουν, μά καί αύ- 
ξαίνουν μέ την ηλικία.

Τά πολλά παιδιά ενε φτώχεια.

"Οποιος έχει πολλά παιδιά δυσκολεύεται νά τά θρέψει, νά τά ντύσει, 
νά τά μεγαλώσει.

Π'ε τό παιδί παγίδα μη στήν'ς" η πιάνεται στην παγίδα, η σε κλεφ' την 
παγίδα. Και στο ταξίό’ μαζί τ μην πιάνεσαι. Σά σπάσ' τάμάξ’ ντον κλαίει, 
σά σπάσ" το δικό σ' γελά.

Τά παιδιά εινε οΐ χειρότεροι διάβολοι. Ό  ίδιος ό διάβολος τά ωνό- 
μασε «διαολάκηδες». «Οΐ τρέλλες των παιδιών στο κεφάλι των γερόντων». 
Λένε και στην Κεφαλλωνιά. «Παιδιά, σκατά και σύγνεφα, τά τρία δμοια».

Τό β' μέρος τής παροιμίας είναι τουρκικό. Στη Γκιουμουλτζίνα «Τσο- 
τζούηλεν γιολά τσίκμα. Άραμπαγί κιριλίρσα άγλάρ, άραμπάν κιριλίρσα, 
νκιουλέρ».

174) Παλάμη
’Εν τη παλάμη καί οντω βοήσωμεν.

Γιά κείνους που πριν πάρουν απάνω τους μιά δουλειά πρώτα ζη
τούν την αμοιβή.

{Π. Π· παλάμη 1).

175) Π αίζω
'Άλλος παίζ’ τό νταονλ5 κιάλλος μαζεν' πάρσα
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"Αλλος κοπιάζει κιάλλος καρπώνεται τά κέρδη. Γιά κείνους πού άκοπα 
καλοπερνούν σε βάρος των άλλων.

Πάρσα —  φιλοδώρημα.

176) Π αίρνω
Πέ τη σειρά σ= μεγαλύτερο μην πάρ'ς.

3Από την κοινωνικιά σου θέση μή ζητάς πιο μεγάλα.
Πήρε ή κάτα τον ποτκό νά τον μάθει γράμματα, 
τον εμαθε τον ξέμαθε, στόχσε και τον έφαγε.

Για κείνους πού με την πολλή τους φροντίδα πλιότερο βλάφτουν παρά
ωφελούν τον άλλον. . ..

— ’Ελάτε νά πάρτε παλαμίδες.
— Κρίμα. στάλογο.

Γ ιά κείνους πού επιχειρούν δουλειές άνάζιες γιά τον κόπο και την 
αγωνία νά τις φέρουν στο τέλος. Οι δουλιές πολλές φορές φέρνουν απο
τελέσματα μηδαμινά, μδλο πού οι κόττοι είναι πολλοί*

Πάρε μ όταν με βρής, νά μέχς  σά με χρειαστής.

Νά είσαι προβλεπτικός καί νά μή άφίνεις την περίσταση νά χάνεται.
Πήρε τον κατήφορο

Πάει αυτός. "Αρχισε νά καταστρέφεται ακράτητα, δπως κανείς δέν 
κρατιέται στον κατήφορο.

177) Παρας
Με τον παρά μ γ . . . και την κνρά μ\

Γ ιά τούς ανεξάρτητους, πού δέν έχουν ανάγκη, καί κάνουν την δου
λειά τους δπως αυτοί θέλουν χωρίς άνακατώματα άλλων.

" Οποιοννα δεις πε τά μουστάκια μή σε φαίν ται πατέρας.

Ό  καθένας δέν είναι εύδιάθετος νά φροντίζει γιά σένα, δπως ό κα
θένας πού έχει μουστάκια δέν είναι πατέρας. Τά εξωτερικά' σημάδια δέν 
είναι πάντοτε καλός γνώμονας νά κρίνει κανένας τούς άλλους.

178) Πατώ
Πάτσες στην πήττα.

Δηλ. έφτασες πάνω στο φάγωμα τής πήττας πού . . .  φαγώθηκε. ’Από 
φιλάργυρο δέν πέρνεις τίποτε, ούτε ό καθένας δέχεται μεύχαρίστηση νά 
σου φανεί χρήσιμος.

Τά λέγω την πεθερά νά τ* ακούει ή ννφ\
179) Πεθερά
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Δέ λέγω απ’ ευθείας δ,η θέλω νά πώ σέ'ναν, μά τό λέγω γενικά ή απο
τείνομαι σάλλον για νά τάκούσει αυτός πού μ’ένδιαφέρει. "Οταν μοΰ λεί
πει χό θάρρος ή ή θέληση νά προσβάλω έναν.

177) Περνώ
Π'ε κείθε μλτιλέ πέρνα.

Πάει καί πιο πέρα, ό'χι μόνο κάνω μιά δουλειά, μά καί την περνώ 
καί πιό παρέκει απ’ δσο πρέπει. Κείνοι πού έχουν αυτοπεποίθηση.

17Η) Πέρναι
Κάθε πέρα' και καλύτερα.

"Οταν μιά δουλειά πάει πίσω άντίς νά προκόβει.

179) Πέταλο
ΓΙνρε το πέταλο, πέμνε τάλογο.

Γιά κείνους πού για τά μικρά, γιά τά τιποτένια, χάνουν τά μεγάλα.
Τίναξε τά πέταλα.

Πάει άπόθανε.
(Π· Π. πέταλο 2.)

1 80) Πετεινός
Κεϊ που λαλούν πολλοί πετνο'ι αργεί νά ξημερώσ\

"Οπου άνακατεΰουνται πολλοί, πάντα αργεί τό τέλος.

181) Πέτρα
*Ερριξε πέτρα πιο' ντον.

Γιά κείνον πού έφυγε καί δέ ξαναφάνηκε άλλη μιά. Τή φράση τή 
λέμε καί ρωτώντας: — έρριξες πέτρα καί δεν έρκεσαι;

Π'ε μιά πέτρα ντουθάρ ’ δέ γίνται.

Με τιποτένια πράματα δέ γίνεται δουλειά, ούτε μέ μικρούς κόπους 
πετυχαίνεις τά μεγάλα.

182) Πέφτω
’Έπεο' οξω.

’Έχασε, ζημίωσε (στούς υπολογισμούς ή στο εμπόριο).

18ο) Π ηγαίνω
Και στην Πόλ' πήγε τό κατρανοκον μαρο, 

μά πάλ' κατρανοκον μαρο γύρ’οε
Γιά τούς αδιόρθωτους καί απολίτιστους, πού δέν τούς αλλάζουν ούτε 

τά χρόνια, ούτε ή ξενιτειά, ούτε (3 πολιτισμός άλλων τόπων,

184) Πιάνω
’Έπιασε τη χήνα.

ΘΡΑΚΙΚΑ A 12
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Βρήκε τον άνθρωπο πού εκμεταλλεύεται.
«Ηνρε χήνα και μαδά» λένε στη Βάρνα.

(Π. Π. χήνα).

185) Π ιστεύω
Ά  σε πιστέψω σά Θά διώ τ αφτί μ\

Δεν έχω πίστη σέναν. Τόση είναι ή πίστη μου στα όσα λέγει, όση 
και ή πιθανότης νά δώ τάφτί μου.

Μή πιστεύγεσαι το φίλο σ’ , γιατ'ι θά σέ. γεμίσ το τομάρ' σου άχερα.

Για τούς εύπιστους, πού δε ξαίρουν ότι και οί φίλοι μπορεί νά τού 
κάνουν τό πιο μεγάλο κακό.

186) Πήττα
Αν το δεν έν μόν ’ πέσε πήττα νά σέ φάγω.

Δίχως κόπο μην περιμένεις τίποτε καλό.

187) Ποδάρια
Τοβαλε στά ποδάρια.

’Έφυγε, τόσκασε από δειλία και φόβο.

1 88) Πολυτεχνίτης
Πολυτεχνίτες κέρμοσπιτίτς.

Ό  άνηπρόκοπος άνθρωπος, πού καταπιάνεται χίλιες δουλιές δίχως 
καμιά προκοπή.

189) Ποτάμι
Πέ το σιγανό ποτάμι νά φοβάσαι.

Γιά τούς ανθρώπους πού υποκρίνονται τον φιλήσυχο καί τον ταπεινό, 
καί σέ άπατυύν στην κρίση σου, Χωρίς νά σέ βάζουν την ανησυχία καί 
την υποψία, σέ κάνουν αθόρυβα τό κακό.

190) Πουλώ

Πού λ'σε τάμπέλ'ντον κεκανε πόρτες γιά νά περνά δ ληνός.

Γιά τό μεγαλομανή κι ανόητο, πού γιά επίδειξη καταξοδεΰεται καί 
καταντά καταγέλαστος καί άπορος.

191) Προβιά
Προβιά στά δώδεκα.

Δηλ. παντού ακριβά, παντού χαμένα όπου κιάν πας καί κινηθής. 
Προβιά —  τομάρι προβατίσιο.

192) Προκόβω
cΌποιος εχ τή βρακοζούνα τ σφιχτά, προκόβ\
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"Οποιος δηλ. κάνει οικονομίες στη ζωή του, αυτός πάει μπροστά. 
Βρακοζοννα=ζώνϊ] βρακιού.

193) Προκοπή
CH  προκοπή πε τάφτιά τ' τρέχ\

Για τον ανάξιο κι άνηπρόκοπο άνθρωπο.

194) Προσκυνώ
Προσκύνα το διάβολο ώς που νά περάσ'ς τό γεφνρ'.

Κάνε υπομονή, ύποχώρει στον οχτρό σου, δηλ. στις δυσκολίες ώς που 
νά νικήσεις. Ή  νίκη είναι τό πέρασμα του γεφυριού.

195) Πρόσωπο
Πήρε πρόσωπο γύρευ' καί άστάρ.

Για τούς αυθάδεις και αδιάκριτους, πού τη φιλία και την ευγένεια 
ζητούν νά την εκμεταλλευτούν λογιώ - λογιώ.

Λέγεται καί: τον δώκαν πρόσωπο.

(Π. Π. δίνω 54).

196) Π ρώτος
Πρώτος άς εν κιάς εν καί στα κρομμύδια.

Για τούς φιλόδοξους ανθρώπους πού αγωνίζονται για τή φιλοπρωτία 
καί σέ πολύ ταπεινά πράγματα καί άναξιόπρεπα.

Ρ
197) Ρήγαν η

Βάλτου ρήγανη.
Δηλ. είναι βρώμικο καί μπαγιάτικο. ’Έχ’ ανάγκη άπ9 αλάτι ή ρήγανη 

Μεταφορ. δέ διορθώνεται τό πράμα, πάει χάθηκε.
(Π. Π. αλάτι 3.)

198) Ρίχνω
"Οπου δε φτάν' κείνος ρίχνει τό φέσ ν ϊο υ .

Γιά τον άνθρωπό πού πολυπραγμονά και παντού ανακατώνεται ανήσυχα. 
”Ερριξε φαλιμέντο.

Δηλ. χρεοκόπησε καί ακούστηκε μακρυά τό πάθημά του.

199) Ρ ω τώ  .
Ρώτα ρώτα καί πε τό μυαλό σ' πεξω μή βγαιν3 ς·.

Δηλ. νά ζητάς καί τις συμβουλές των άλλων, μά μή κάνεις άλλο άπ 
δ,τι σύ αποφασίζεις γιά σωστό.
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26f I) Σάλιο
Τρέγνα τά σάλια τ ’

Γιΰ κείνους πού ονειροπολούν καί επιθυμούν μέ λαχτάρα κάτι σέ 
σημείο να φαίνεται πώς τρέχουν τά σάλια του. Το σάλιο τρέχει από τί| με
γάλη επιθυμία φαγητού ή πιοτού.— T l αΰτήννα τρέχνα τα σάλια τ ’ ! δηλ. 
την θέλει, γυναίκα του.

201) Σέρνω
Κατά τον καιρό σερ ν' ή Μάριο τό χορό 

Για κείνον πού ξαίρει νά εκμεταλλεύεται τις περιστάσεις συμμορφώ
νοντας τό χαρακτήρα του κατά την ανάγκη.

202) Σιγανός
Πε τό σιγανό ποτάμ νά φοβάσαι.

Γιά τον ύπουλο και απατηλό χαραχτήρα.

203) Σίδερο
Τό σίδερο δσυ ένε ζεστό δέρνεται.

Ό  μικρός από μικρός διδάχνεται καί παιδαγωγιέται.
(Π. II. σίδερο 7 )

204) Σκατό
Αυτός μοιάζ’ τή λωγον τό σκατό. Σάν τό ταάσ ς δε λερών1 ς,

σάν τό. μνριστής δέ βρωμά. -
Γιά κείνον πού εινε όλότελα ακίνδυνος κι άβλαβης καί ή συντροφιά 

του μήτε σέ βρωμίζει, μήτε σέ πειράζει.

205) Σκοτώνω
Γά> δε σκότωσα τό μπαμπάμ\

"Οταν θέλει κανείς νάρνηθή, γω.εί δέν τού αρέσει νά κάνει κάτι ή 
γιατί δέν είναι σωστό, τότε λέγει αυτή τή φράση.

206) Σκύλος
ΙΤ σκύλα σά δεν κουνήσ’ τη νονρά ντης, ό σκύλος δεν πάει κοντά. 

Κείνος πού δίνει αφορμή, αυτός φταίει. Χωρίς αφορμή κανείς δέν 
πλησιάζει τον άλλον.

r Ο σκύλος παίρνει δρόμο πε τό κον βαλάντιο μα.
Ό  άνθριοπος κατά τις περιστάσεις κουνιέται καί βιάζεται, όπως καί 

τό σκυλί τρέχει όσο τό κυνηγάς.
Κονβαλαντίζω — κυνηγώ, πάω πίσω από εναν τρέχοντας.

Κι 6 σκύλος ξεχειμωνιάζω μά ή πέτσα τ’ τό ξμίρ ■
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Για κείνους πού περνούν τις δυσκολίες μέ υπομονή, μά πού μόνο 
αύτο'ι τό ξαίρουν πόσο τούς κουράζει

207) Σκυλίσιο
Καλό τυρί σε σκυλίσιο τυμάρ\

Για ανθρώπους ικανούς και χρήσιμους μά κακούς χαραχτήρες καί 
ανήθικο lie.

Τό σκυλί που γαυγίζ' δε δαγκάν\

Για κείνους πού είναι φωνακλάδες. Αυτοί ξεθυμαίνουν μέ τις φωνές 
καί παύει ό θυμός τους καί ή οργή τους χωρίς νά κάνουν κακό.

208) Σπέρνω
— "Ωρα καλ.η ί'ιάνν.
— Κουκιά σπέρνω.

Γιά κείνους πού δεν έχουν αντίληψη καί νομίζουν άλλ5 άντ’ άλλων.
;Π. Π. σπέρνω 17)

Κεϊ που δε σε σπέρνουν μη φντρών'ς 
Μην ανακατώνεσαι παντού. Γ ιά κείνους πού νομίζουν δτι παντού 

μπορεί νά χώσουν τη μούρη τους.
ίΠ. Π. σπέρνω 6)

200). Στόμα
Δεν έν σακκί νά δέσ’ς τό στόμα τ .

Τά στόματα τού κόσμου δεν μπορεί κανένας νά τά μποδίσει νά μι
λάν, δπως θά μπορούσε κανείς νά δέσει τού σακκιοΰ τό στόμα, νά μή χυθή 
αυτό πού έχει μέσα του.

Τό στόμρ τ’ σά ρόδάν' πάει.
Των φλύαρων ηά στόματα παντοτεινά μιλούν και θορυβούν δπως 

τό ροδάνι, δταν μαζεύει την κλωστή γρήγορα.

210) Σύρω.
Τί σνρτα-φέρτα έν αυτά ;

Τί γυρολογάς δηλ. άσκοπα καί μάταια;

Τ
211) Ταιριάζω

Δνό τσιπλάκηδες ατό χαμάμ ταιριάζνα.
Γ ιά τούς φτωχούς πού συλλογίζονται νά παντρευτούν καί νάνοίξουν 

σπίτι. Ή  φτώχεια καί ή γδύμνια δεν είναι καλά συστατικά τού γάμου. 
Τσιπλάκηδες λ. τ. οι γυμνοί.
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212) Ταμπονράς
'Η  κοιλιά μ τιαίζ" τα.ματονρά.

Είμαι νηστικός και γουργουρίζ’ ή κοιλιά μ°.

213) Τεμπέλης
Πρόσταξ' τον τεμπέλ νά δονλέψ\ για νά μάθ'ς τρόπ*.

Ό  τεμπέλης δέ δέχεται συμβουλές καί προσταγές για δουλειά. Την 
ώρα που τον προστάζεις, τότε φανερώνει τους τρόπους του.

° Αλλον λένε: — °Οποίος έχει γιο τεμπέλη προφήτη δε χρειάζεται.
— Τον τεμπέλη τδ μαχαίρι δλη μέρα ακονισμένο.
— cO βεός τον τεμπέλη, τον φνλάει χάοκο ψωμί.
— Τον τεμπέλη τάλογο το τρώει ό λύκος.

(Π. Π. τεμπέλης).

214) Τούρκος
Πέ τον Τούρκο φάγε πιέ, καί τον κώλο ο1 φύλαγε.

Ό  Τούρκος στις σχέσεις του ε|ναι άπιστος καί προ παντός στο ηθικό 
μέρος. Πρέπει νά περιποιούμαστε τους αντίπαλους μας, μά καί νά φυ
λαγόμαστε.

(Π. Π. τοϋρκος 20).
cO Τούρκος πέ τάμάξ' πιάν τδ λαγό.

Οι καλές δουλειές γίνονται με την ήσυχία καί την υπομονή. Αυτό 
είναι χαρακτηριστικό τής φυλής των τοΰρκων, που πιτυχαίνουν δλα ΰπο- 
μένόντας καί σιγά - σιγά. ' ,

215) Τραβώ
Τραβάτε μ " κι ας κλαίγω.

Γιά κείνους που δσο τούς παρακαλοΰν, τόσο άλλο δείχνουν πως δέν 
δέχονται, ενώ στο βάθος βιάζονται μή τούς πρόλαβε· άλλος.

Γώ τδν τραβώ οτδ χαλί κι ανιδς πάει στδ τσαλί.
Γιά κείνον πού ενώ τον καθοδηγούν στο καλό, αυτός παραστρατεί 

στο κακό ανόητα καί πεισματικά, ό αδιόρθωτος.
Τράβα τον τη ακούτα τ’ “

Ύπενθύμιζέ του κάθε λίγο τραβώντας την άκρα τού ρούχου του. 
Σκούτα— τ\ άκρα τού ρούχου.

" Ο,τι τραβούν αύτανά τά πόδια, τδ τραβούν παντονά τδ κεφάλλ 
Ό  άνθρωπος υποφέρει από την κακοκεφαλιά του.

216) Τρελλός
cO τρελλδς ό νοικοκύρης πέ τδν κόσμο πιδ καλά ξαίρ' τή δουλειά τ .
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Τά εσωτερικά του ο καθένας τα ξεΰρει καλύτερα. Κι δ τρελλός ακόμα 
ο νοικοκύρης, ξεΰρει τή δουλειά του καλύτερα από τούς άλλους.

217) Τρέχει
Δέ σε τρέχ εσένα

Ή  τύχη δέ σέ βοηθεΐ.
(Π. Π. τρέχω 21)

Κείνο σά δε σέ τρέχ3 τί πολεμάς;
Μή ματαιοπονάς άντικρν στην τΰχη σου.

Τον τρέχ' ή λίγδα πέ τό γιακά τ ’
Για τον άκάθαρτο και βρωμερό καί τεμπέλη άνθρωπο, που του τρέχει 

ή λίγδα.

218) Τρίχα
Τρίχα ελειφε.

Λίγο ακόμα και νά..
Σέ μεγάλους κίνδυνους πού μόλις κανένας σώζεται.

219) Τρύγος
τρύγος, θέρος, πέλεμος.
Μανίτσα, γιατρός, παπάς,

Είναι τά τρία σπουδαία κι'απαραίτητα στον κόσμο πράγματα. 
Μανίτσα — μαμή.

220) Τρύπα
°'Εκανε μια τρύπα στο νερό.

Κόπιασε μάταια κι ά'σκοπα.

221) Τρώγω
’Έφαγε φασούλια.

'Έμεινε έγγυα καί φούσκωσε, δπως κάνεις από τά φασόλια.
(Π. Π. τρώγω 74).

— Τρως φίλε λάχανο ;
—·Έμ3 ρωτάς;

Για κείνους πού τίποτε δέν <3ρν*ή)νται απ’ δσα τούς προσφέρου\ται.
*Έφαγε ή σύβρασ1 τό φασοΰλ’

Δηλ. δ λογαριασμός πέρασε τά υπολογισμένα και τά έσοδα δεν ισο
φαρίζουν τά έξοδα.

’Έφαγε τό βώδ’ κάι πόμνε ή νονρά.
Γιά κείνον, πού δέ δείχνει προθυμία, ενώ σδλη τή διάρκεια τής δου

λειάς φάνηκε πρόθυμος.
(Π. Π. τρώγω 66)

31 Εφαγαμ τά σίδερα
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Αηλ. αγωνιστήκαμε πολύ και δεν άφήκαμε κανένα μέσο για μια δουλειά.
Φάτε μάτια ιράρια και κοιλιά περίδρομο.

Ματαιοπονία και χάσιμο καιρού κατόπι από τις γυναίκες.
Τρώγοννται σάν τά σκυλιά.

Για κείνους πού διαρκώς μαλώνουν κα'ι έχουν προστριβές.
Και μεΐς άχερα δεν τρώμ.

Δεν είμαστε ζώα, δηλ. κουτοί κι' αμίλητοι.
νΕφαγε την παπάρα.

"Οπως λέμε την χιλόπηττα, διώχτηκε.
* 0  παλιόγατος τρώγ' τά τρυφερά ποτκόπλα.

Οί γέροι ευχαριστούνται στις σχέσεις με μικρούς. Είναι καλομαθημέ
νοι, θέλουν άνεση καί. καλοπέραση.

Ιίε ιόν ΓΟβριγιο φάιγε πιε, μά μήΐ’ κοιμάσαι.
"Ομοια καί με τον Τούρκο. Στις σχέσεις σου νά είσαι προφυλακτικός.

222) Τσαλιά
CH  αυλή πε τά τσαλιά κ3 η θύρα τσιμσιρένια.

Για κείνους πού επιδιώκουν τά ανόητα μεγαλεία, τά δυσανάλογα φερ- 
σηματα μέ την καταγωγή τους.

Τσαλί— θάμνος. Τσιμσίρ λ. τ. αειθαλές 
(Π. Π. βατσουνιά )

223) Τύχη
Τνχ μου τυχούλα μ ’ νά τδξαιρα ποϋ βρίσκεσαι;

Για τούς άνοήτους πού καρτεράν από την τύχη όλα.
Τής τνχ' ς μου τά γραμμένα.

Για κείνον πού δέχεται ενα κακό πού τού ήρθε σά γραμμένο τής 
τύχης του.

224) Τύφλα
Την τύφλα και τή σκοτίδα τ'.

Για τον απρόσεχτο καί τον άνίδεο.

225) Τυφλός
Μην άνοίγς τή τυφλόν τά μάτια.

Μην ύποβοηθής έ'ναν πού είναι ανίκανος, γιατί άμα άναλάβει μπορεί 
νά σέ ζημιώσει.

Ο τυφλ.ός κατήφορο γυρεν'.
Για έναν πού ζητά αφορμή νά παραστρατήσει καί νά πέσει ηθικά ή

υλικά.
7/ιάσ’ τον τνφλόνα καί βγάλ' τά μάτια τ .
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Δηλ. μην περιμένεις νά πάρεις από αυτόν που δεν έχει, όπως απο τον 
τυφλό τά μάτια του, που τά στερείται.

Υ
226) -°Υψος

Γιά τό ΰχρος για το βάθος.
Για τούς πολύ τολμηρούς πού περιφρονώντας τά μεγάλα εμπόδια 

ρίχνονται στη δουλεία.

Φ
227) Φαίνομαι

“Αλλο νά φαίνεσαι κι άλλο νά είσαι.
"Οσο κι άν κοπιάσει κάνεις δέ μπορεί νά βαθύνει στο εσωτερικό τού 

άλλον, νά νοιώσει τό χαρακτήρα του.
Του φάν'κε δ ουρανός σφοντύλ\

Γιά κάποια συμφορά.
(Π. Π. φαίνομαι 12.)

Τό χωριό, που φαίνται κουλαουζ' δε θεΤ.
Πράγμα ευκολονόητο δέ θέλει εξηγήσεις.
Κολαβούζ'=όάγ\"γός.

228) Φέγγω
Τον έψεξε.

Τού ήλθε ή αγαθή τύχη- πέτυχε, κέρδη σε.

229) Φείδι
Φεϊδ' που δέ δαγκάν’ μην τό πειράζ'ς.

’Άνθρωπο κακό, πού δέ σέ ενοχλεί, μή τού δίνεις αφορμή νά σέ 
βλάψει.

230) Φερετζές
" Ολα τάχ' ή Μαρίωρη μόν’’ ό φερετζές τής λείπ .

Γιά πάσχοντας ανθρώπους, πού κυνηγούν πράγματα ανώτερα από τή 
δύναμή τους.

231) Φορώ
Χίτς πιά δεν τό φορεϊ.

Λεν έχει καθόλου μυαλό.

232) ΦτΙ
'Από φτϊ σέ φτι και σέ. κανέναν.

Γιά κείνους πού σκορπούν μια πληροφορία, μδλο πού ύποσχέθηκαν 
νά μή τό πουν σέ κανέναν. Τήν λένε καί:

Σαράντα και στο φτι.



Δηλ. θά to πώ στάφτί μόνο σέ σαράντα.

23ο) Φυσικό
Τό φυσικό δε γάν'ται μάλιστα και πλουθαίν".

"Ο,τι κανείς κληρονομά από τους γονείς του, έξεις, πάθη, συνήθειες' 
δέ χάνονται εύκολα καί μάλιστα πληθαίνουν.

234) Φυσώ
Τον φυσάει.

Είναι πλούσιος. Για όσους δέ μπορούν νά κρυφτούν πώς είναι 
πλούσιοι.

23δ) Φ ωνάζω  .
Κείνος που πονεϊ, γαϊδουρινά φωνάζά.

Μόνον εκείνος πού έχει τον πόνο κλαίει και φωνάζει. Οι ά'λλοι περ
νάν αδιάφοροι.

236) Φωτιά
Τη φωτιά πε xh μασιά την πιάν'να.

Τον κίνδυνο δεν τον άντικρύζει κανείς παρά μέ προφυλάξεις, γι’ αύτό 
δεν πάει κατάματα μπροστά του.

X
237) Χαβιάρι

Τον εστειλάνα, γιά πράσινο χαβιάρ\
Τον άπάτησαν. Γιά τον αδύνατο.
(Π. Π. χαβιάρι 3).

238) Χαλάζι
Στην αναβροχιά καλό και τό χαλάζι 

Στην αναδουλειά καί στη στέρηση καί τό πιο ασήμαντο είναι καλό.

239) Χαμαδός
° Οπου χαμαδο'ι και τη Θεγον ή οργή.

Τούς μικρόσωμους όλοι τούς κακομεταχειρίζονται, όπως τούς χαμηλούς 
γαϊδάρους.

Χαμηλός βλ. χαμαδός.

240) Χαρά
CH  χαρά πε τή λνπ* εν άδερφές.

Τη χαρά διαδέχεται ή λύπη καί τή λύπη ή χαρά. Γιαύτό ό λαός τις 
θεωρεί αδερφές.

Είμαστε μια χαρά και τρεις τρομάρες.
Άποτύχαμε, χαθήκαμε, φράση απελπισίας κι' αποτυχίας.

186 · 27, Π απαχριστοδούλου, Π αροιμίες Σ αράντα 'Εκκλησιών
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241) Χ έζω
ϊω  τον είπα πριτς νά κάν’, κι εκείνος εχεσε.

Για κείνους πού ξεπερνούν τά σύμφωνη μένα.

242) Χορτάτος
Καϊ τ α  πρόβατα σωστά κι ό λύκος χ ο ρ τ ά τ ο ς .

Για κείνον πού τά θέλει δλα δικά του
* Ο χορτάτος το νηστικό <$« τον νοννίζ’ .

Για τούς χορτασμένους, πού μένουν αδιάφοροι σ,τήν'πείνα τού άλλου 
ή τον πόνο ή τή δυστυχία.

(Π. Π. χορταομένος 16)
Κ ’ ή πήττα σωστή κι 6 σκύλος χορτάτος.

Για κείνον πού τά θέλει δλα δικά του.

243) Χρεία
Κάλιο νά ρίξς μιά πετριά στη χρείγια, παρά νά τον μιλάς.

Για τούς βρωμερούς και ανήθικους χαρακτήρες, πού είναι χειρότεροι 
κι άπό τή βρώμα τού απόπατου.

244) Χ ω ρίζω
/Ιέ ζαίρ" *ά χωρίσ\ δυο γαϊδουριών άχερα.

Ό  άνικανός και για τά πιο απλά πράγματα.

245) Χωριό
Θά γίνου μ πέ δνό χωριά.

Θά μαλώσουμε και θά χωριστούμε, άπειλή.

ψ

246) Ψέμμα
Το ψέμμα ενε της αλήθειας τό άλάτ .

Την αλήθεια, σαν τό αλάτι στο φαγί, κάποτε άκολουθά τό ψέμμα. 
Κι’ δ Χριστός σχώρεσε τό ψέμμα κάποτε.

(Π. Π. ψέμμα)
Τό ψέμμα κι αν εβγή όλόψεμμα δεν είναι.

Κάθε πράμα έχει πολλούς βαθμούς. Πάντοτε βρίσκεται τό πιο με
γάλο, άπό κείνο πού νομίζουμε ώς-τό μεγαλύτερο.

247) Ψείρα
""Εφαγε ή ψείρα και βγήκε στο γιακά.

Γιά κείνους τούς ανθρώπους, πού ξιππάζουνται μόλις χορτάσουν και
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δουν λίγη οικονομικιά άνεση. 'Όπως ή ψείρα βγαίνει στο γιακά μόλις 
χορτάσει.

κούτρα τυχ' ΐ’ά κατεβάζ' ψείρες.
Γιά κείνον πού δικαιολογείται πώς από παρακίνηση άλλου δήθεν εκανε 

ενα σφάλμα του, ενώ φταίει

24Ό Ψειρίζονμαι

’Έβγαλε το τιονκάμσο τΊ και φειρίζται 
Λέγεται για τούς ξεδιάντροπους.

Ω
249) Ωρα

Κούφια ωρα .τού τάκονει.
Προληπτικιά φράση τού κακού.

'Όσα φέρν* ή ώρα δεν τά φέρν δ χρόνος 
IV  ανέλπιστα συμβάντα'



λΗΜΙΙΑΕΙΣ- M Q f f i  ΚΑΙ ΑΕΙΣΙΑΑΙΜΟΝΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΑΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ

Α' Λ Α Τ Ρ Ε Ι Α

]. Τ ’ άη Βασιλείου τού προυΐ, οποίους σηκουθή εμ 1) Βρουστά παίρ’ 
τη μασά κι σουρβίζ’ τις άλλ’ 2) νά έ'νουν 3) γιροι κι λέει «σοϋρβα, σοΰρβα 
κι τοΰ χρόν’ τοϋ αγίου Βασιλείου κ* 5 εις χρόνους πολλούς».

2. Τ ’ άη Βασιλείου άπού βραδύ ζυμώνουν πίττις κι βάζουν μέσα 
παρά, κι’ όντα κάτσουν τού βράδ’ στού τραπέζ5 ου νοικουκΰρς για ή 
νοικουκυρά λουγυρνάει4) τρεις φουρές την πίττα μέ τού ταψί κΓ ύστερα 
την κόψτ5 ΐσια κουμμάτια, δλ’ τις σπιτικοί άπού ενα, ενα τούν άη Βα- 
σίλ’ , ενα την Παναγία, κι ενα για την δουλειά τ’ άντρου, για 5) τά κτή
ματα, άν έχουν, κι σ’ όποιουν πέσ’ παράς κείνους είνι τυχιρός, Την πρώτ’ 
Βούκα πού θά δαγκάσουν τά κουρίτσια δεν την τρων5 κι την κρύβουν 
άπού κάτ’ στού μαξιλάρ’ τς κεΐν’ τού βράδ5, κι τού προυΐ σηκώνουντι 
πουλί1 νουρίς κι περιμένουν, δ,τ’ όνομα ακούσουν στού σουκάκ5 β), τέτοιου 
όνομα θά έ'χ’ ού άντρας πού θά πάρουν.

3. Την Τυρνή τού βράδ’ γιά τ’ άη Βασιλείου άπού βραδύ, όποιους 
φτιρνιστή τούν τάζουν.

Πρβλ. καί Λαογραφία Β' 40q, ανάλογο μυνήθεια.
4. Την Τυρνή τού βράδ’ ,. Βρουστά ’π’ τού τραπέζ5, σχουρνιούντι οι 

μικρότερ5 μί τις τρανοί.
>5. 'Γην Τυρνή τού βράδ’, ύστερ’ άπ’ τού τραπέζ’ , κριμνοΰν άπ ’ τού 

ταβάν ') μνιά κλουστή κι στήν άκρα δένουν ενα κουλίκ8) σουσαμένιουν 
χαλβά, κάθουντι κατά ’ή ς") όλ5 τοΰ σό ϊ10) γύρου γύρου, κι έμ τρανός 
λουγυρνάει την κλουστή μέ τούν χαλβά άπού κουντά άπ5 τά στόματά τς, 
κ'ι όποιους τούν δαγκάσ5 κείνους εινι τυχιρός. "Υστερα νουματίζ’ όποιους

’ ) Π ιό μπροστά Τό μόριον τουρκικόν s) Τούς άλλους. ') Γίνουν
’) Γυρίζει, φέρνει βόλτα. *) ή.
’’) Δρόμος. Ή  λ. τουρκική.
7) ’Οροφή Ή  λ. τουρκική. *) Κουλούρι- :|) Κατά γης. Ή  οικογένεια ή μάλ

λον ή γενεά. Ή  λ. τουρκική.
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θέλ’, αναφτούν ένα κ^ρίτ’ ') κι κουρώνουν 2) την κλουστή· αν καή ώς 
άπάν’ θά έν κείνου πού νουμάτσι, κί άν σβύσ’ δέ θά έν.

Πρβλ. ανάλογο συνήθεια Λαογραφία Β' σ. 405, 5.
6. Την Καθαρουδιφτέρα δλα τά πράματα τού μαειρειού τά βράζουν 

κι τού μαειρειό τού παστρεύουν γιά νά μην άπομείνουν λίγδες.
Πρβλ. ανάλογο συνήθεια Λαογραφία Β' 405, 7.
7. Τις τρεις πρώτις μέρις τής Μεγάλ’ς Σαρακουστής βαστούν τρίμι- 

ρου κι τρων3 την Τιτράδ’ τού προυΐ, άφ’ οι> άπουλύκ’ έκκλησ’ά κι πά
ρουν άντίδιρου. ’Άλλις πάλι τρεις μέρις απ’ τού προυΐ ώς τούν Έσπιρνό 
δεν τρων κι’ ύστιρα τρων.

Πρβλ. ανάλογο Λαογραφία Β' 405, 6.
8. Ή  πρώτ’ μέρα είνι τού Μάρτ’ . 'Ύστερα δλουν τούν μήνα κάθε 

σπίτ’ τού μαχαλά έχ’ άπού μιά ’μέρα, γιά νά διοΰν τι κιρό θά κάμ’ 
κάθε γειτόνσα.

Πρβλ. άνάλογο Λαογραφία Β' 407, 21.
9. Τ ’ άη Σαράντ’ σπέρνουν τά λουλούδια, γιατί βγαίζουν άγλήγουρα 

κι καλά. Κείν’ τη ’μέρα μαειρεύουν ίννιφ λουγιοΰ φαειά κι μοιράζουν 
στις δικοί κι λέν : «Σαράντα. νά φας, σαράντα νά πιής, σαράντα νά 
δώης κι γιά την ψυχή σ’ ».

Πρβλ. Λαογραφία Β' 408, 23.
I. 0) Τού πρώτου πασκαλιώτκου αυγό πού θά βάψουν, τού βάζουν 

στού εικουνιστάοιο κ’ είνι τής Παναγίβς, δεν τού τρων κείνου κι τού 
κρύβουν ώς τού χρόνου κ’ ύστιρα τού ρίχνουν στού νεαρό 3). Μι κείνου 
τού αυγό κάμουν κι καλούς ώρσες Πασκαλιά4) κί λέν: «Καλούς ώρσες 
Πασκαλιά μί τά κόκκινα τ’ αυγά κί τού χρόν’ γιρά καλά».

II. Την Πασκαλιά, άμα έρτουν άπ’ την εκκλησιά, σβούν την καν
τήλα κί την άνάφτουν μί τής ’Ανάστασης τού κιρί. Ύστιρα κειν’ τού 
κιρί τού κρύβουν κί όντα πέφτ’ χαλάζ’ τάνάφτουν νά σταθή.

Πρβλ. Λαογραφία Β' 406, 13.
12. Τού Σαββάτου τής Πασκαλιάς πααίζουν στά λημόρια 5) κί γιαύτό 

τού λέν Μαυρουσάββατου.
13) "Ως τις σαράντα τής Πασκαλιάς ΰ) δεν άφίνουν ό'ξου άπλουμένα 

ρούχα τού βράθ’, γιατί ξιγιαλιοΰντι ψυχές κί μνίσκουν 7) ό'ξου, γιατί σα
ράντα μέρις οΐ ψυχές λουγυρνούν όξου άπ’ τού προυΐ ώς τού βράδ’ .

Πρβλ. Λαογραφία Β' 406, 12.
14. Τις Σαράντα τής Πασκαλιάς δέν κοιμούντι, γιατί άναλήφουντι.
Πρβλ. Λαογραφία .Β' 406,16. * *)

ι) Σπίρτο, πυρείο. Ή  λ. τουρκική. 2) Ανάβουν
*) Ποταμό. 4) Δηλαδή περιφέρουν' το αυγό σ’ δλον τό πρόσιοπο γιά νά κοκκι- 

νήσει, όπως τό αυγό- 5) Νεκροταφείο. 6) Τής Άναλήψεως. ) μένουν·
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15. Τή Γουνάτιση1) παίρνουν καρυδόφυλλα κι γουνατίζουν άπού πάν3 
κ’ ύστιρα τά κρΰβουν μέσ3 ατά σιντούκια για νά μην τσιμπούν βότρυ- 
δις τα ρούχα.

Πρβλ. Λαογραφία Β' 106, 15·
16. Μάϊ μήνα δεν πατρέύουντι, γιατί μαεΰουντι.
17. Στις εικουστέσσιρις Ιουνίου γιουρτάζουν την Καληνίτσα. 3Απού 

βραδύ διαλέζουν ενα κουρτσούθ’ τής γειτουνιάς Ιφτά δέκα χρουνού, νά 
εΐνι προυτουστέφανου3) κι προυτΟυγόνατου 2) τού στουλίζουν σαν νΰφ’ 
μί ^'ρλάντα, μί σκέπ3, μί ούτρές 3) κί στα χέρια τ' ενα γυαλί νά γυαλί 
ζητι άπού3 πάν3 άπ3 τού κιφάλι τ’ έχουν άπλουμένου ενα μιεγάλου μαν
τήλ3, κί άπ3 τις τέσσαρις άκρις τοϋ βαστούν τού μαντήλ3 τέσσιρα κου- 
ρίτσια ούχτώ - δέκα χρουνού. "Ενα απ’ αυτά τά κουρτσούδια βαστάει 
στού χέρι τ’ ενα bακoρτσoύθ3 4), μέσα εχ3 ν'εαρό, κι άπού πάν’ σκιπα- 
σμένου μ3 ενα μαντήλ’ . Ούπίσ3 άπ3 τά τέσσιρα κουρτσούδια πααίνούν 
κι ά'λλα ακόμα, κί δλα μαζί άρχινούν κί τραβουδούν « Καληνίτσα μου, 
προυτουστέφανι, μάννα μ3 σ ’ εστειλι γιά κρυό ν'εαρό κί γιά δρουσιρό, 
νά πουτίσουμι τούν βασιλικό, τούν πλατύφυλλου »* κί γυρνούν σ’ δλα 
τά σπίτια τής γειτουνιάς, βάζουν οί γειτόνσις λίγου ν'εαρό μέσ’ τού ba- 
κορτσούθ3, κί σημάδια γιά ^αθέναν απ’ τις σπιτικοί άπού ενα. Κατόπ3 
ή Καληνίτσα σκουντάει τρεις φουρές μί τού πουδάρι τς τού 5ακορ- 
τσούθ’ κί χΰν3 άπού λίγου ν'εαρό. 3Α φ 3 ού σουθοΰν δλα τά σπίτια, 
παίζουν σ3 ενα σπίτ3 πού εχ' μιεγάλούν baxtoc, ερχοντι δλα τά κουρίτσα 
δσα είνι γιά παντρειά κ’ ή νοικουκυρά τού σπιτιού παίρ’ μιά κλειδαριά, 
την περνάει στούν χαλκά τού baκoρσιoύ κί κλειδών’ τις τΰχις τούν κουρ- 
τσιών. Την άλλ3 τή μέρα τού προυί σηκώνουντι πάλι προυί προυί τά κου- 
ρίτσα, πηγαίζουν σέ κείνου τού σπίτ’ κι τά ξικλειδών3 κείν3 πού τά κλεί- 
δουσι. "Αμα άπουλΰκ3 ή ϊκκλησιά, μαζώνουντι δλις γειτόνσις στού σπίτ’ 
πού εινι τού 5ακορτσούθ3, στρώνουν ψάθες οξου στον baχτσέ, κάθητι 
στη μέσ3 ή Καληνίτσα κί bρoυστά τς τού baκoρτσoΰθ3, κί γύρου γύρου 
δλις γυναΧκις, κουρίτσα κί κουρτσούδια άρχινούν νά λεν στίχ’. Πρώτα πρώτα 
θά πούν

Σήμερα εΐνι τ’ 'Λγιαννιον, εινι μιεγάλη χάρη, 
δσα σιντούκια κι ανοιξα, δλα δικά σου νάνι.

Τότε ή Καληνίτσα χών’ μέσ3 τού baκίρ νού χιράκι τς χουρίς νά γλέπ3 
κί πιάν’ ενα σημάδ3· ύστιρα άρχινούν δλις νά λεν άπού ενα στίχου κ3

’) γορτή τής Πεντηκοστής.
3) άπό τον πρώτον άνδρα. ’) από πρώτο γονάτισμα τής μητέρας. *) σύρματα.
*) μικρό χάλκινο δοχείο. Ή  λ. τουρκική.
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ή Καληνίτσα βγάζ’ άπου ενα σημάδ’ όσου νά σουθοί5ν. "Αμα σουθούν τά 
σημάδια βάζουν λίγο ν'εαρό άπ’ χοΰ baxoptooiB3 σ’ ενα τάσ’ μέσα κι 
ενα κλωναροΰθ' για κανένα φΰλλου από βασιλικό πλατύφυλλου πιάνουν του 
τάσ’ τρία κουρίτσια για !) παντριμένις άπάν στού bάσ ’ παρμάκ’ 2) κ'ι νου- 
ματίζουν άπου μνιά μνιά, άν πάη βασιλικός μέ του ν'εαρό δεξιά θά γεν3 
κείνου που νουμάτσαν, άν πάη ζιρβιά δέ θά γεν. Κατόπ’ παίρνουν ενα 
κιρί, του αναφτούν κι τού γυρνούν κι στάζ’ μέσα σ’ ενα boυκάλ’ κί νου- 
ματίζουν για ενα κουρίτς κι δ,τ’ σχηματιστή μέσα τέτόιουν άντρα θά πάρ’ .

Πρβλ. Λαογραφία Β’ 4UK, 29.
18. Την Καληνίτσα βλέπουν τούν ήσκιου τς στούν ήλιου, κί σαν τούν 

διούν χουρίς κιφάλ’ ώς τού χρόνου πιθνήσκουν.
19. Τού άη Συμιών’ οί §αστρουμένις δέ δουλεύουν γιά νά μην κά

μουν συμνιμένα πιδιά.
20. Τού άη Στυλιανού, δσις έχουν πιδιά δέ δουλεύουν, γιά νά ζή- 

σουν τά πιδιά τς.
21. Στην βαρβάρα3) μέσα βράζουν μαζί κουκκιά κι ΰστιρα κάθε ένας 

άπου μέσα απ’ τού σπίτ’ βάζ’ άπού ένα κουκκί στην κισά’ 4) τ’ .γιά νά 
βαρβατιάσ’ 5).

Πρβλ. Λαογραφία Β' 409, 130.
22. Τού άη Αευθέρ’ οι «'αστρουμένις δέ δουλεύουν γιά νά ελευθε- 

ρουθούν -εύκουλα.
23. Τά δουδικαήμερα κεΐν’ πδχουν κιρτζήδις δέν πλένουν τά 

ρούχά τς κί δέν τά ράφτουν, δσου νά φουτιστοΰν τά ν'εαρά, γιά νά 
μην τούς φάν’ λύκ’ .

Β' II A I Δ I

24. Τής gaστρoυμέv’ς κοιλιά όντας εινι σουγλιρή θά κάμ’ άγόρζ κί 
όντας εινι πάλ' κατά ούπίσ’ φουσκουμέν’ θά κάμ’ κουρίτσ’ .

25. Όντά θέλουν νά νοιώσουν τί πιδί θά κάμ’ μνιά £αστρουμέν’, 
τή βάζουν κρυφά στού νώμου τς άλας, κιάν πιάσ’ τού στόμα τς θά κάμ’ 
κουρίτσ’ , άν πιάσ’ τή μύτη τς θά κάμ’ άγόρύ

Πρβλ. Λαογραφία Β' 4113, 66, 67.
2·ΐ. Την ώρα πού θά παίξ’ 7) τού πιδί, δποιουν διή bρoυστά τς ή ga- 

στρομυέν’ κείνουν θά μνοιάσ’ τού πιδί.
27. Τή λιχούσα δέν την άφίνουν μουναχή τς δσου νά βαφτιστή τού

ι )  ή ·) άντίχειρα.
') ΙΟίίτιυ πιθανώς καλείται ή κατά την εορτήν τής αγίας Βαρβάρας παρασκευα

σμένη πανσπερμία. Σ .  τ. Δ ]. ') σακκοΰλα Ή  λ. τουρκική. η  γεμίσει. ''J Ταξί·
Οιάσες· ) "Οταν πρώτο σκιρτήσει στήν κοιλιά τής μάννας.
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πιδί, χι αν χρειαστή νά την άφίκουν μουναχή τς βαζουν κουντά τς μνιά 
σκούπα νά την φυλάει.

Πρβλ. Λαογραφία Β' 414, 81.
28. Στής λιχούσας τούν ούάά τραβούν τις περίΐέδις τού βράδ’, γιά 

νά μί) διή λιχούσα τού φιγγάρ’ κι χάσ’ τού γάλα τς.
29. Στούν ούάα τής λιχούσας, όντα βραδυάσ’, σφαλνοΰν τις πόρτα 

κι τά τζιάμνια κι δεν άφίνουν τή νύχτα κανόναν νά σιβή μέσα κι’ αν 
χρειαστή νά σέβ’ κανένας βάζουν φουτιά κι θυμνιάμα στού θυμνιατό κι 
περνάει άπού πάν’ γιά νά μην άρμινιαστή 1).

30. Στις ίννιά τις μέρις σηκώνουν τσίτσατσκου 2) τή λιχούσα απ’ τού 
στρώμα τς κι τή βάζουν νά πατήσ’ κατά ’ής, κι άπού κάτ’ απ’ τά που 
δάρια τς βάζουν έ'να κουμμάτ’ σίδιρου γιά νά γέν’ σάν κι αυτό γιρή.

31. Σαράντα μέρις δεν κάμ’ λιχούσα νά πάει σ’ άλλο σπίτ’, γιατ', 
σπάνουν τά πουτήρια κι τά πιάτα κείν’ τού σπιτιού. Κι άν λάχ’ νά 
πααίν’ , πιάν’ τής πόρτας τούν χαλκά.

32. Ό ντά γιννηθή κανένα πιδί μι σημάδ’ άπάν’ στού κουρμί τ’ λεν 
πού έκλιψι μάννα τ’, όντας ήταν §αστρουμέν’, κανένα πράμα σάν ΐκεί 
νου τού σημάδ’ κι πιάσ'κι σι κειν’ τού μέρους.

33. "Όντά έχ’ κανένα λιχούθ’ 3) ζούρα κι κλαίει κι δεν νοιώνουν τί 
εχ’ , δεν τού πααίζουν στούν γιατρό, λεν «δέν ξέρ’ γιατρός άπού πιδιά, 
αυτό τσαλαπατήθκε», τού πααίζουν στήν άρμένκη τήν ίκκλησ'ά, γιά4) 
τού πιδί, γιά κανένα ρουχοϋδι τ’ κι τού διαβάζ’ άρμινουπαπάς κι τού 
πιρνάει5).

34. Ό ντά φτάσ’ ενα μικρό πιδι τού πουδάρι τ’ στού στόμα τ’ λεν 
πού έφαγε έ'να βουτσί6) γάλα.

35. Τά πρώτα νύχια τού πιδιού, ά'μα τά κόψουν, τά τρίβουν στού 
booba τήν κισ’ά 7) γιά νά γιουμώσ’ παράδις.

36. Τού πιδιού τά δ.όντια ή μάννα νά μήν τά παρατηράει, γιατί βα 
ρειά τά βνάζ’ ύστιρα.

37. Τού πρώτου δόντ’ πού βγάζ’ έ'να πιδί, τού ρήχνουν άπάν στά 
κιραμίδια κί λέν: «Νά σί δώσου κουκκαλένιου νά μί δώεις σιδηρένιου*.

38. Τού bioix’ 8) τού πιδιού booxoo9) δέν τού κουνούν, γιατί πι· 
θνήσκ’ τού πιδί.

') Νά μήν πάθει κανένα κακό. Λέγεται καί «νά μήν τσαλαπατηθή·». Γιά τήν ερμη
νεία τής λέξης βλέπε : Λαογραφία 11' 469 κ. έ.

5) Λίγο, αλλιώς χαμηόσου τσ  χ ο ν .

•ή Μωρό.' ή ή. 5) Περνά ή άρριόστεια. Βαρέλι.
:) Κεοιά - σακκοϋλα.
s) Κούνια. ”) Κενό. Ή  λ. τουρκική. .

Θ Ρ Α Κ Ι Κ Α  Α ' 13
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39. ’Απ’ ούπίσ’ στούν ζδέρκου τού πιδιοΰ ή μάννα τ’ δεν του φιλάει, 
γιατί σαν τρανέψ’ δεν την γράφ’ 1).

40. Στού γυαλί2) καρσ'ι.3) δεν τού γυαλίζ’ μάννα τού πιδί τς, γιατί 
άγλήγουρα κάμ’ κι1 άλλο.

Γ'. ΒΑΣΚΛΝ1Α

41. Να μην κρένουν άπάν στού πιδί, γιατί βασκαίνιτι.
42. Τά μικρά τα παιδιά για νά μή βασκάίνουντι, τά κρ,ιμνούν άπού 

’πάνου τς για4) στού b ioix i5 *) τς μνιά σκέρδα σκόρδου κι ένα μαδύ boov- 
τζο,ύκ ί!). Κί όντα διή κανένας κανένα παιδί, για νά μή βασκαθή, λέει
«τφοΰ σκόρδα».

Πρβλ. Λαογραφία Β' 411,47.
43. Ό ντα βασκαθοϋν βάζουν στού θυμνιατό φουτιά και τρία γαρύ

φαλλα, αφού τά σταυρώσουν 7 *), τ« ρίχνουν στη φουτιά' άν σκάσουν βα- 
σκάθκαν, κι άν δέ σκάσουν δέ βασκάθκαν.

Πρβλ. Λαογραφία Β' 410, 46.
44. Τού Μεγαλουσάδδατου τού προυι όντα λέει παπάς τού « ’Ανάστα 

ό Θεός» κι ρίχ βάϊα, τά μαζώνουν γυναίκες κί όντά βασκαθή κανένας 
τούν καπνίζουν μέ κεϊν’ τά βάϊα.

Δ' ΟΙΩΝΟΙ

40. Ό ντά βγουν πρώτ’ φορά τ’ άρνούδια, σάν διούν άσπρου τό ’χουν 
κακό, κί σάν διοΰν μαύρου καλό, κί λεν «άσπρου αρνί μαύρη χρουνιά, 
μαύρου αρνί άσπρη χρουνιά».

Πρβλ. Λαογραφία Β' 412, 55.
46» Όντα καδουρόίηζς καϊδέ κί κουρώσ’ τού άουλάπ’ θά σ’ έρτ’ άρ- 

χουντιά, τού ’ίδιου είνι κί όντά κουρώσ’ κί τού τηγάν'.
47. Ό ντά χυθή ρακί θ ά ’έν καβγάς 8) όντά χυθή λάδ’ είνι κακό, όντά 

χυθή καϊβές θά πάρς παράδες, όντά χυθή κρασί γιά νερό είνι ούρ’ 9),
48. Τρώγουντας άμα πέσ’ ^ ύ κ α  απ’ τού στόμα σ ’ έρχιτι μουσαφίρς10).
49. Όντάς άρκουδάη κανένας τρανός, έρχιτι μουσαφίρς.
50. Χτινίζουντας μνιά γυναίκα, άμα άφήκ’ καμνιά ουρά απ’ τά μαλ

λιά τς, έρχιτι μουσαφίρς ή γιουλτζής η) ή γράμμα.

.*) Δεν την λογαριάζει, αδιαφορεί γι’ αυτήν.
·) Καθρέφτης. ‘) ’Απέναντι. Ή  λ. τούρκικη.
') ή. 5) Λίκνον. ") Χάνδραν. Ή  λ. τούρκικη
7) Κάμουν τό σημείο του σταυρού στον αέρα.
Κ) Φιλονεικίά. ° )  Καλός οιωνός.
,0) Ξένος, επισκέπτης. Ή λ. τουρκική. ")· Ταζειδιώτης.
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51. c Ον tot λοΰνιτι γάτα, μουσ«κριρς θά ερτ’.
52. Όντα φουνάξ3 καραχάξα κουντά α’ ενα σπίτ*, παίρνουν γράμμα. 
53 Αμα κου,νέψ3 άπάνου σ3 άλονγομυγα, θα σ3 ερτ’ μουσαφίρς.
54. Οντα γουργιάζ’ ') τού σκυλί ή όντα ψαυνάζ’ κουκουβάγια πάν3 

άπ3 τά χιραμίδια του σπιτιού, πιθνίσκ’ κανένας άπού μέσα, άπ’ τού σπίτ’.
Πρβλ. Λαογραφία Β' 412, 54.
55. "Αμα μνίσκουν τά μάτια πάνινου παίρ’ γράμμα.
56. Όντά σί τρώη χούφτα- σ3 ή διξ’ά, θά δώκς παράδις, κί όντα σι 

τρώη ή ζιρβιά θά πάρς.
ΕΙρβλ. Λαογραφία Β' 413, 57.
57. Όντας έχς στά νύχια σ3 άσπρα, κάμς κινούργια ρούχα.
58. Όντα σί τρώη μύτη σ’, θά κλάψς.
Πρβλ. Λαογραφία Β' 413, 58. ·
59. “Αμα παίζ3 τού μάτι σ3 τού διξί, άν τό 3χς για καλό, θά διής 

καλό, κί άν τό’ χς γιά κακό, θά διής κακό* Του ίδιου κί τού ζιρβί.
Πρβλ. Λαογραφία Β' 413,61.
60. Όντά σί τρώη ράχη σ’, θά φά; ξύλου.
61. "Αμα βάζουν τά φτιά σ3, σί κατηγουρούν.
Πρβλ. Λαογραφία Β' 413,60
62. "Αμα σί ααάαλάη *) λιμός σ’, σί χουρατεύουν, 

σί θυμούντι.
63. Όντά πααίν'ς σί κανένα σπίτ’ κί τούς βρής 

αγαπάει πιθιρά σ’ .
64. Όντά ξιχαστή κανένας κί γλέπ’ τά χέρια τ’, 

κί όντά γλέπ3 τά πουδάρια τ3 τούν πινούν.

κί άμα φτιρνίζισι 

στού τραπέζ’ , σ’ 

τούν κατηγουρούν

Ε' ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ

65. 'Ά μ α  διούν κινούργιου φιγγάρ’ λεν:
Συ φ ι γ γ ά ρ γ ώ  ηαλλικάρ\

κί πιάνουν την σακκοΰλα τς, κί άν εινι γιμάτ3, θά εινι δλουν τούν μήνα 
γιμάτ3, άν τύχ3 πάλι boon’ 3), δλουν τούν μήνα θά εινι boon'. Ά ν  πάλι 
δεν έχουν άπάνου τς παράδις, πιάνουν δ, τ’ βριθή άπάνου τς μαλαματέ
νιου γιά4) ασημένιου δαχτυλίδ3, σκουραλίκ’, βραχιόλ’, ούρουλόϊ.

Πρβλ." Λαογραφία Β' 413,62,64.
66. Τιτράδ3 κί Παρασκιβή δεν κόφτουν τά νύχια τς, γιά νά πρου- 

κόψουν οπούς τού λέγ’ κί τού τραγούθ3.
Τιτάρτη κι Παρασκιβή τά νύχια σου μην κόψης,
Κυριακή μη λοννισι, άν &έλης νά προνκόψης.

Πρβλ. Λαογραφία Β' 405,2.
·’) γαργαλδ, ενοχλεί γιά βηχα. 3) άδεια ') ή·‘ ) Όρύεται.
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67. Τρεις μέρις bρoυσtά π’ την πρώτ’ Αύγουστου κι τρεις μέρις κατόπ’ 
δεν λούνουντικί δεν πλένουν, γιατί δριμνιάζουντι. Κι ά'ν’ χρειαστή νά 
λουθούν για ι) νά πλένουν, μέσ3 στού ν'εαρό ρίχνουν ένα καρφί, για νά 
πααίν’ έκεΐ τού κακό.

<7' ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΜΑΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΕΙΣΙΔΑΙΜΟΝΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ

68. Τά χέρια τ” όντα κάθητι κανένας νά μην τά3 χ’ σφαλισμένα, γιατί
σφαλάει τύχη τ’ .

Πρβλ. Λαογραφία Β' 4 12..06.
69. Όντα κατουράη κανένας όξου, φτάει2) άπάν’ στού κατρουλιότ3, 

γιά νά μην πιράσ’ κανένας κι τού πατήσ3 κΐ τσαλαπατηθη 3).
Πρ6λ,· Λαογραφία Β 114·.77.
70. Όντά βραδυάσ3, μαστίχα δέ -ματσαλούν4), γιατί ματσαλούν τοΰν 

πιθαμένουν τά κόκκαλα.
71. Τ ’ αγόρια δεν κάμ’ νά ματσαλούν μαστίχα, γιατί δέ βγάζουν 

μουστάκια.
72. Την νύχτα ξεΐθ’ δεν πουλούν, γιατί κόφτιτι.
73. Όντά δίνς κανέναν σαπούν’ νά μην τού δίνς μέσ3 στη χούφτα 

τ3 νά τού βάηζς’ άπού3 πάν στού χέριτ3, γιά νά μή μαλώστι.
74. Όντά λούνουντι βάζουν πέντι, ίφτά, ινιά σαπούνια, γιατί αλλιώς 

πιθνήσκ3 boobac νιά νινέ
75. Ό ντ3 άπουμείκ3 καϊβές μέσ’ στούν Όζεζβέ 6) νά τούν πιής απ’ τούν 

άζεζβέ κί νά γυρίης κάτ την πόρτα, θά πάρς παράδις.
76. Όντά φουβηθή κανένας, τούν ποτίζουν τρεις ταχινές7) μέ παν- 

τζαχίρ 8)
Πρβλ. Λαογραφία Β' 411, 49.
77. "Αμα έχ3ς κανένα πρίξιμο, την ώρα πού λέει ό παππάς στην 

ίκκλησά τού «έξαιρέτως» νά τού τρίψ’ς νά γιανίσκ3.
Πρβλ Λαογραφία, 410, 41.
78. Όντά τρως ψουμί, νά μην άφήνς κανένα κουμματοΰθ’, γιατί 

σ’ άφήν3 άγαπητικός σ’.
79. Όντά πίνς ν'εαρό, νά τού πίνς όλουτσκου, νά μην άφίνς στού 

πουτηρ’, γιατί οποίους τού πιη κατόπ3 μαθαίν3 τά μυστικά σ\
80. Όντά ράφτς κανινού ρούχο κί κουμπουδένιτι τού ράμμα, εΐνι 

γινατσής'’). 3Ά λλ3 πάλι λεν πιρσσό 10) πού χαίριτι. 1

1 ή. ·) πτύει. 3) πάδει κανένα κακό· J) μασούν. 5) μητέρα.'
’') καφέμπρικο. Τό δοχείο δπου βράζουν καφέ.
) Πρωινά. 0 Λέξη τουρκ.—κυρίως αντιφάρμακο στή δηλητηρίαση.

;ι.ι Πεισματάρης. Η) Πολύ, περισσό.
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81. Άπάνου τς κουμπιά δέ ράφτουν, γιατί ράφτουν την τύχη τς. 
Κι’ άν τύχ’ νά ραΐζουν κανινού κουμπί, πρώτα τοτ'ιν τσιμπούν μι του βιλόν’ .

Πρβλ. Λαογραφία Β' 413, 69.
82. Τού ψαλίθ’ ανοιχτό δεν τ’ άφίνουν, γιατί κί τοΰν εχθρών τά στό

ματα ανοίγουν.
Πρβλ. Λαογραφία Β' 113. 73.
83. ’Αρχή αρχή όντα θά βγουν γουμίσα ‘ ) νά φας άπού άζομέρ 2) χέ

ρια, γιά νά φάς πιρσσά 3).
84 Όντά πάη μουσαφίρσα σι κανένα σπιτ’, δέ γυρνούν τά παπου- 

τσα τς, γιά νά μη γυρίσουν προυξινίτρις.
8δ. Όντά βγαίζ’ κανένας άπύ τού σπίιι τ’ κί πααίν’ νά καταπιαστή 

καμνιά δουλειά', νά μή γυρίσ’ ούπίσ’, γιατί δεν τιριάζ’ ύστιρα δουλειά τ
86. Όντάς έχουν μουσαφίρ’ κί θέλουν άγλήγουρα νά τούν ξαπου- 

στείλουν, βάζουν μέσ’ στά παπούτσια τ’ άλας ή φουνάζουν μέσα στουν
Φ ατζά4) τρεις φουρές τδνομά τ’ κί πααίζ’ .

87. Ό ντά πααίν’ κανένας ταξείδ’ χύνουν κατόπι τ’ ν'εαρό, νά πααιν 
σάν τού ν'εαρό άγλήγουρα.

88. Όντά σί κάμουν σί κανένα σπίτ’ τραπέζ’, νά διπλώσ’ς. την πι- 
τσέτα σ ’ άμα σκουθής άπ’ τού τραπέζ’ γιά νά διπλώσ’ παϊμός σ’ .

89. Όντά γιράσ’ πιρσό κανένας γέρους ή καμνιά γριά κί δεν πιθνί- 
σκουν, βγάζουν τού τσιαμπέρι τς ή τού φέσι τς άπού πάν’ άπ τουν 
bατζά γιά νά τίς διή θιός κί νά τις πάρ’.

97. Τούν πιθαμένουν δεν τούν άφήνουν μουναχόν μέσ’ στούν ούάά 
νά μην πιράσ’ άπού πάνου τ’ γάτα κί βρουκουλακιάσ.

98, Όντά πιθάν’ κανένας, σαράντα μέρις κάθι βράδ’ θυμιάζουν τά 
ρούχα τ’ νά μην πιράσ’ γάτα κί βρουκουλακιάσουν.

Θεολόγος Γ. Βαψείδης

Λ A Τ Ρ Ε I A
(Σαρ ανταεκκλη σ ιώτ ικο)

Το Χαλβασάββατο

Τό Σάββατο τής Τυρινής τό λένε χαλβασάββατο στις Σαράντα Ε κ 
κλησίες. Γιατί κείνη τή μέρα μοιράζουν δλα τά σπίτια χαλβάδες λογής 
λογής μέ ενα κομμάτι κουλούρα στούς συγγενείς καί στούς γείτονες, γιά 
νά γλυκαθούν, φαίνεται, καί οι ζωντανοί καί οί ψυχές των άποθαμμένων:

') Όπωρικά. Γενναιόδωρο :ι) Περισσά, πολλά. 4) Καπνοδόχο·



198 Δημώδεις 4ο£α«κ®$ κ< ΐ δϋισιδβ.ιμονες εννή&ειες

Τή νύχτα μετά το δείπνο κρεμνούσαν πήττες στρογγυλές από χαλβά 
καρυδένιο καί σησαμένιο μέ μια δυνατή κλωστή ή μέ σπάγγο από το 
ταβάνι τής πατωσιάς—τής σάλας. Καί τότε ολη ή οικογένεια, ό πατέρας  ̂
ή μητέρα καί τά παιδιά μεγάλα κοίί μικρά, έκαμναν ένα κύκλο, μέ τά χέρια 
πίσοι, γύρω στη κρεμασμένη χαλβαδόπηττα. Ό  πατέρας κατόπι κουνούσε 
μέ τέχνη τή χαλβαδόπηττα μέ τό σπάγγο, ώστε νά χαράζει κάί αυτή στον 
αέρα κύκλο καί νά περνά κοντά άπό τά στόματα όλων, πού έκαμναν τό 
γΰρο. Ό  καθένας τότε προσπαθούσε νά πιάσει μέ τά δόντια του τή χαλ
βαδόπηττα καί οποίος τό κατώρθωνε ή έτρωγε ολόκληρη τή χαλβαδόπηττα, 
γιά νά γλυκαίνεται δλο τό χρόνο, ή κέρδιζε κάτι άλλο, πού ωριζαν. Ε ν 
νοείται δτι δύσκολο ήταν νά κατορθώσουν νά πιάσουν τή χαλβαδόπηττα μέ 
τά δόντια* Καί ή χαλβαδόπηττα στούς γύρους, πού την έσπρωχναν νά 
κάμνει, τούς ξεγελνουσε καί χτυπούσεν*" άλλον στη μύτη, άλλον στά μά
γουλα, άλλον στο κούτελο καί άλλον στά δόντια καί τούς πασάλειφε όλους 
μέ χαλβά. Καί άκουες τότε γέλια, χάχανα, φωνές χαρούμενες καί άπό 
κανένα δχ δυνατό ύστερα άπό to χτύπημα τής πήττας στο κούτελο. Πολ
λοί δμως κρεμνούσαν τή χαλβαδόπηττα τήν Κυριακή τό βράδυ καί στο τέ
λος τού γλεντιού δ καθένας έ^ανε στο στόμα άπό ένα καλοψημένο καί 
καλοκαθαρισμένο αυγό γιά νά βουλώσει τό στόμα του, δπως έλεγαν, 
γιατί θάρχιζεν ή νηστεία πλιά καί θά τ’ άνοιγαν πάλι τήν Πασκαλιά, γιά 
τά αρτυμένα μετά τό Χριστός άνέστη, τρώγοντας κόκκινο αυγό.

(Πρβλ Αασγρ. Β '405,5)
Δημ. Χ ατζήπαναγΜύτης
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ι.
Το αμάρτημα.

(Άδριανουπολίτικο).
*Α ργό.

i-fei1 Τ Τ J ^
ψάλ λει καί ή

ί"·4:..J Μ

d για Σο φιά μέ δε κα ο

χτώ καμ πά νες.

Σήμερα ψάλλουν εκκλησίες ψάλλουν τά μοναστήρια 
ψάλλει κ5 ή άγια Σόφιά μέ δεκαοχτώ καμπάνες.
Κι 6 βασιλιάς 3Αλέξαντρος βαριά άποκοιμήθη 
κ’ ή μάννα του τον έλεγε καί τον παρακαλοΰσε.

5 — Σήκω ψη,λέμ9, σήκω λιγνέμ’, σήκω καί βασιλιά μου,
σήκω νά πας στην εκκλησία καί στον καλό τό λόγο. 
Σηκώθηκε ταράχτηκε, σηκώθηκε πηγαίνει.
Μπροστά Ληγαίν’ ή μάννα του, κατόπ9 ή άδερφή του, 
μέθα στή μέση ό βασιλιάς σά μήλο μαραμένο.

10 — "Οταν τον είδε ή εκκλησία σέ τρεϊς μεριές ραγίσκε,
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κ’ εκεί παπάδες πδψβλνβν, διάκοι κανοναρχούσαν, 
ακούστηκε ψιλή φωνή πό μέσα απ’ τ άγιο βήμα.
— ’Έ ξω οργή μ’ , εξω σκυλί μ’, έξω και βασιλιά μου.
Κ ή μάννα του τον έλεγε καί τον παρακαλοΰσε.

15 — Τεΐταν ΰγιέ μου πούκαμες, ύγιέ μ’ καί βασιλιά μου,
καί δέ σέ θέλ’ ή εκκλησία καί ή άγια Σοφία;
— Μάννα μου, βρε πνευματικό, νά πώ τά κρίματά μου.
— Έ γώ , παιδί μ’, πνευματικός, πέ μου τά κρίματά σου, 
πέ μου τις αμαρτίες σου νά σου τις συγχωρήσω.

20 — Θυμάσαι δταν μέστειλες τό πρώτο τό ταξίδι,
Τό πλήθος εΐτανε πολύ κι ό τόπος εΐταν λίγος.
"Ολ’ έδεσαν τους μαύρους τους, σέ δάφνες σέ κλαδάκια 
κι έγώ δεσα τό μαύρο μου σέ μνημουργιάς κρικέλλια. 
Κι ό μαύρος εΐτανε μικρός, εΐταν καί παιγνιδιάρης 

25 καί παίζοντας καί ρίχνοντάς έσήκωσε την πλάκα 
καί μέσα κόρη κοίτονταν τριώ μερών θαμμένη 
καί φάνηκαν σγουρά μαλλιά καί μακρυές πλεξίδες, 
έλαμπε καί τό πρόσωπο καλύτερ’ απ’ τον ήλιο 
κ’ έσκυψα καί την φίλησα στά μάτια καί τά φρύδια 

30 στά σταυρωμένα χέρια της, τά κόκκινα χειλάκια.
— Έσύ παιδί μ’ τό κρίμα σου συχώριο δέ θάχει 
μόνο νά πας στην ερημιά, νά πάς στο μοναστήρι 
καί νά νηστεύεις πάντα σου καί προσευχές νά κάνεις. 
Καί κείνος αποκρίνεται σάν παραπονεμένος.

35 — Σκάψτε βαθειά, σκάψτε πλατιά ίσα γιά δυο νομάτοι 
νά πέσ* ό νιος μέ τάρματα κ’ ή νιά μέ τά στολίδια.

2.
Ο Χάρος κι ό βοοκός 

(Άδριανουπολίτικο)
αργόν.

Πέ ρα σέ τού το τό βου νό πού ναι ψη λό καί

καί έ ε χει άν τά έ χει άν τά ρα στην κορ φή.
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Πέρα σέ τοΰτο to βουνό
ποΰναι ψηλό και έχει 

κεχει αντάρα στην κορφή
και καταχνιά στον πάτο, 

κένας λεβέντης έρχεται
ατό πάν’ απ" τό ματαγίρι.

Κι ό χάρος τον άγνάντεψε
κι ώρα καλή τοΰ λέει.

— Λεβέντη μ’, πόθεν έρχεσαι
καί ατόθεν κατεβαίνεις;

— Πτά ^πρόβατά μου έρχομαι
στο σπίτι μου πηγαίνω.

—-Μένα Θεός μέ έστειλε
νά πάρω τήν ψυχή σου.

— Χωρίς άστένια κι αρρώστια 
εγώ ψυχή δέ δίνω.

Γιά έβγα νά παλαίψωμε
σέ μαρμαρένι' αλώνια.

Καί βγήκανε στο πάλαιμα 
έως τό μεσημέρι.

— ’Ά φσε με, χάρε μ', τή ζωή
νά πάγω καί νά έρτω, 

τά πρόβατ’ άφσα μοναχά
καί ·τό τυρί στή μάντρα.

Ο χάρος δεν τον ακούσε
καί πήρε τήν ψυχή του.

Πρβλ. Έκλογαί Ν. Πολίτου, σ. 221. 214,
Άατέριος Ζήκος

' 1.
Τράγονδι τον χορού.

(Σκεπαοτιανό).
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I
λιά τρ« λα λα λά

«! Γ Ρ ]  \ n  t  H
Πήγα στον πέ-
πήγα στον πέρα μαχαλά
κι ακόυσα μια
κι ακόυσα μι άηδονολαλιά.
Ή  μάννα την 
ή μάννα την κόρη έδερνε.
Κ ή κόρ’ στη μά- 
κ ή κόρ3 στη μάννα έλεγε:
—Χτυπά με μά- 
χτΰπα με, μάννα μ3, δυνατά 
και λέγε τά λά
κα! λέγε τά λόγια σιγανά, 
νά μην τ άκοΰ- 
νά μην τάκουσει ή γειτονιά 
και πει πώ; ο Φρά
κα!· πεϊ πώς ό Φράγκος μ αγαπά, 
— Σαν σάγαπά 
σάν σάγαπά τί σέστειλε,
— Χρυσό λεμό- 
χρυσό λεμόνι μέστειλε 
και to λεμό
κα! τό λεμόνι ράγισε 
κι αυτά τά λό- 
κι αυτά τά λόγια λάλησε:
Γιά φάγε με
για φάγε με, για ρίξε με 
για στον άφέ-
γιά στον αφέντη μ’ στείλε με. 
Δεν τόφαγα
δεν τό'φαγα δεν τόρριξα 
μόν στον άφέ-
μόν στον άφέντη μ' τόστειλα.

ΓΤΓΠ
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• 2
Τραγούδι το& γάμου

(  ϊα ρ α ν τ α ε κ χ λ η σ ιώ τ ι κ ο )

Μια φορά ναι ή λευτεριά 
μια φορά είναι τά νιάτα 
και μια φορά ναι ή λεβεντιά. 
'Όλο τον κόσμο γύρισα 
χίλια φλουριά καζάντισα1) 
και πεντακόσια γρόσια.
Ό λ α  τά δίνω μιά βραδιά 
μιας χήρας θυγατέρα.
Κλάψετε, μάτια μ’, κλάψετε 
κα'ι σεις εχθροί χαρήτε 
κέσεϊς γειτονοποΰλες μου 
στα μαύρα φορεθήΐε.
ΚΙγώ στα ξένα θά διαβώ 
στά ξένα θέ νά πά/ω 
νά κάνω ξένες αδερφές 
και ξένες παραμάννες.
Μέ πήρε τό παράπονο 
κ* ή εντροπή του κόσμου.

) Κέρδησα.
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Κλάψετε, μάτια μ5 κλάψετε 
και σείς εχθροί χαρήτε 
και σεις γειτονοποΰλες μου 
στα μαΰρα φορεθήτε,

Σημ, Τό τραγούδι τραγουδιότανε την ώρα πού πήγαινε ό γαμπρός νά πάρει τή 
νύφη άπό τό πατρικό της σπίτι μαζί μέ συγγενείς καί φίλους.

Ή  χήροι 'ή  Βονργάρα
(Σαρανταεκκλησιώτικο)

. ■ ■ -!

τάδέρφίαμου ου ου μέ στοί χι σα αν στη

χή ρα τή η βου
—y*----^
ουρ γά

— 1 — >-^41][----- Ŝ ·----* τ  ι
ρα

σύντομο Χορός συρτός.
m A — Ν  - #  J

- ι r  ι * s m 4— 3ilfrHr Α ι \ Τ  ! ΓΙ Ιτττ  4 ι . ^ t L μ ^  t  .. - 1 _ . *L- _ [ _  1 j

Ά  π ό  μι κρός ώρ φά νε ψα ά πό μι κρός ώρ

*  r  Η  *  Ό
φα νε ψα πο μα να και πα τε ρα πο

έ :  -ϋ - ' ί "  ^  : =j=| *' ?  \Λ

μά να και πα
— φ— φ—*—1-----|-|

τέ ρα

’ ^4πό μικρός ώρφάνειμα πό μάννα και πατέρα, 
τ’ άδέρψια μου με στοίχισαν στη χήρα τή  βονργάρα
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Δώδεκα χρόνια δούλεψα οτό μάτι δεν την είδα, 
στο μάτι και οτό μάγουλο καί ατό γαϊτανοφρύόι.
Μια μέρα μια καλήμερα ενα Σαββάιο βράδυ,
κείν εβγαινε αητ ό  λουτρό και γώ an τό μηαρμηέρη.
Τότες την είδα, μάτια μου, τότες την είδα, φως μου, 
οτό μάτι και οτό μάγουλο καί οτό γαϊτανοφρύόι.
— Δό μου, κνρά μ τ ό  δίκιο μου, δό μου τη δούλεψή μου ι) 
τ' άδέρφιά μου με μήνυσαν νά πά να με παντρέψουν.
— Ξένε μ", 3ν θες νά παντρευτής, εγώ νά οέ παντρέψω. 
Δώδεκα σκλάβες έχω γώ δποιανα θέλεις πάρε,
άν θέλ'ς τή ρούσα επαρε, άν θέλ'ς τή μαυρομάτα.
— Ούτε στη ρούσα δούλεψα κι ουδέ στη μαυρομάτα 
μόν’ δούλεψα οέ λόγου σου στη χήρα τή βονργάρα.

Μόσχος Π απαχριστοδονλον

Τραγοϋδι τον τσαγανόν
(Εύκαριανό)

Κάνει ό τσάγα νος ντουγοΰνι κά λε σε ΐην πλά ση ου λη κά λε σε καί 

την χε λώ να που χε τά σπρο ντης πο δά ρι καί τον του φε

—=1
_ _ _ χ  ̂

ρό νχης σΰέρ κο δ λα γός δ λα γός δ λα γός π’αί ζει τί] λυ ρα

1 - - . ^ 3  f -3*  «* —  ·  *
^ -ι(:: -+ - ί  -

3*ζ Ί ~±zzuat :J -—I-----1-
καί τδ φεί δι την φλο γέ· ρα κιό σγαν τζό χε ρος δ ντρί - βλας

-z\=r-i—
“3 — 1-' 1 <*>— =~^  - + - ±  -~ — -1— 1~t" *T*  ̂  ̂ *  ♦·

την κουρ τσου τσου λια πη δά ει την ά χε, λώ να βά νει μά τι

•zzzprzzj: l a ΐ
που δε τά σπρο ντης πο δά ρι καί τον τρυ φε ρό της σ(3έρ κο

') Παραλλ. : δό μου, κυρά μόυ, τά φλουριά μ' δό μου καί τή γκαζάντησ'.

*
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πη ρεπαγει στον κρι τη αχ κρι τη μου τειν αυ το απ της χη ρας

:z )~ 3 ~ = t t z r z;  j i = ^ U 7 » 5
τον υ γιο ει πε τνα και ο κρι της ας πα ντρευου σαν μι κρη

;  5  ?  j  - Μ  Μ  i  ί
να χεις α ντρα

"2̂ "
και παι δί

I
και μι λιά στην πόρ τα σου.

Κάνει δ τσαγανός ντουγοΰνιΧ) 
κάλεσε την πλάση οΰλη, 
κάλεσε καί τή χελώνα, 
ποΰχε τάσπρο ντης ποδάρι 
καί τον τρυφερό της σβέρκο.
Ό  λαγός παίζει τή' λτ*ρα 
καί . τό φίδι τή φλογέρα 
κι ό σγαντζόχερος ό ντρίβλας 2) 
την κουρτσουτσουλιά :i) πηδάει, 
τη χελώνα βάνει μάχι 
πουδε τάσπρο ντης ποδάρι 
καί τον τρυφερό της σβέρκο.
ΙΙήρε πάγει στον κριτή :
— "Αχ, κριτή μου, τέν αυτό 
άπ τής χήρας τον ύγιό.
Εΐπετνα καί δ κριτής.
— *Ας παντρευουσαν μικρή
νάχεις άντρα καί παιδί
καί. . . μιλιά στην πόρτα σου.

Δημ. Χατζή Παναγιώτης

Δυό τραγούδια των Αναστενάρηδων της Ά ν .  Θράκης 
άπό τΙς Διονυσιακές τονς τελετές.

Εινε γνωστές οί τελετές μέ τόνομα « αναστενάρια» ' πού γινότανε στα 
βορειοανοτολικά χωριά τής Θράκης Κωστή, Μπροντίβο κ. ά. Περιγραφές 
τους δημοσιεύτηκαν από τό Βιζυηνό 4), τό Χαυρμουζιάδη 5) καί άλλους, καί 
τελευταία από τον κ. Σ. Κυριακίδη στην Εγκυκλοπαίδεια.

*) χαρά. ') ακάθαρτος. 3) θάμνος. ') Έβδομάς 18§8 άρ. 32—35. ") Βυζαντΐς 1873.

ΓΓΓΠ
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Των γνωστών αυτών χωριών ο! άνθρωποι διώχτηκαν σκληρά από 
τούς Βουλγάρους, πού κατέλαβαν πολιτικώς τον τόπο τους. "Έτσι εκπα
τρισμένοι σκορπίστηκαν σόλα τά μέρη τής Μακεδονίας ώς και στη Λά
ρισα. Μαζί τους φεύγοντας πήραν και τις εικόνες, εξ τον αριθμό, τών 
αγίων τους, τά υστερνά λείψανα τών τελετών αυτών.

"Ενας από τούς προύχοντες τού Κωστή και τού Μπροντίβο, 6 Νι- 
κόλας Κακάμπαρντάκ’ς ή Μαυρίδης από τούς άντιαναστενάρηδες, πού πο
λεμούσαν τις τελετές αυτές καί τή λατρεία τών εικονισμάτων τών ανα
στενάρηδων, πού μένει στη Θεσσαλονίκη, μου απήγγειλε, εξιστορώντας τις 
τελετές αυτές, δυο τραγούδια καί μού τα τραγούδησε, όπως τά τραγουδού
σαν οΐ αναστενάρηδες πάνω στο χορό τους.

Να αυτά :
1 ΙΙά σε πράσινο λιβάδι 

'κάθονταν τρία παλλικάρια 
με σπαθιά και με δοξάρια.
Την ήμερα ■ χάνουν βίγκ·λα 
και βιγκλίζονν τους διαβάτες 
νάβρονν Τούρκους νά σκοτώσουν 
και Ρωμιούς νά ξεσκλαβώσουν.
Ηύραν εναν γέρο Τούρκο 
Πδσυρνε μια Ρωμιοπούλα.

— Που την ηνρες, γέρο Τούρκο, 
τη Ρω μια τη Ρωμιοπούλα;

— Αώκα γρόσια και την πήρα 
και φλουριά την άγοράσα.

— Μπρε γελά σας, παλλικάρια, 
πε το σπίτι μας μέ πήρε,
το παιδί μου μέσ την κούνια, 
τά ρονχάκια του στη σκάφη, 
το ψωμί μου μέσ' το φούρνο.

— Κούνια, κούνιε τό παιδί μου, 
ως που ν’ ακουστή ή φωνή μου

— Φούρνε, ψήνε τά ψωμιά μου, 
ώς που ν’ ακουστή- ή λαλιά μου. 2

2 Κάτω στον cΑγιθόδωρο, 
στον cΑγικωνσ'ταντϊνο,
Δώδεκα κάτια δ χορός 
και δεκαχτά) μπαλαίστρες.
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Λύκος επήρε το παιδί 
μέσ’ από τ<ς μπαλαϊστρες.
Και. το παιδ'ι εΐταν λωλό, 
τό τέλαλα J) τό πιάνει.
Κι άπολογήθηκε και λέει 
κι αυτό τό λόγο λέει·'

— Γύριοε, μάννα ̂ μ', γύρισε 
στο σπίτι μας,,γμ πάεις. 
θυμάσαι που κοσκίνιζες 
στάχτες άντις άλεύρι
κι επούλιες, μάννα μ\ κι ελεες:

— Καλό καθάριο άλ,εύρι.

Πολύδ. Παπαχριοτοδούλον 

Κ  a % άκρ a
(Κυριακούλας Γιαννακούλια 105 χρόνων από τό Γάνο)

Λύτου που πας, πουλάκι μου, 
αυτού πού πας νάράξεις 
πολλές κοπέλλες θά ίδεΐς 
κ' εμένα θά ξεχύσεις

Κι άν με ξεχύσεις, μάτια μου, 
καί κάνεις άλλο ταίρι, 
σκλάβο νά σέ πουλήσουνε 
στής Μπαρμπαριάς τά μέρη.

Ο Κοντούτσικος και ό Γιανίτσαρος

"Ενας κοντός κοντούτσικος πήρ' ώμορφή γυναίκα 
κι ή χώρα τον εζούλεψε κι δ κόσμος τον ζουλεύει, 
τον ρίχνουν δόσιμο βαρύ διά νά την πουλήσει.
Ποϋλσε χωράφια, αθέριστα μαζύ με θεριστάδες 

δ έκατσε καί λογάριασε καί πάλι δεν έφθάνονν
πονλεϊ δυο σπίτια δίπατα μ' αυλός μαςμαρωμένες
έκατσε καί. λωγάριασε καί πάλε δεν έφθάσαν,
πονλεά μπαχτσέδες δεκοκτώ, μαζύ μέ μπαχτσεβάνονς "*)

') Ζάλη. '-) λεξ. Τ. κηπουροί λαχανόκηπου-
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έκατσε και λογάριασε καί πάλε δεν έφθάνει 
10 πονλεϊ αμπέλια δεκοκτά) μαζύ με τους μπαγτζήδες ') 

έκατσε και λογάριασε και πάλε δεν τον φθάνει.
Πήρ' δ κοντός την ώμορφή, και πάει νά την πουλήσει 
εφτά τσαρσιά την έτρεξε και δεκοκτώ παζάρια, 
ένας μικρός Γενίτσαρος βρέθηκε νά την πάρει.

15— Κοντούτσικε, πόσα την δίδς ; πόσ εΐνε ή τιμή τη ς;
— Το έν τ άχεέΤ χίλια άξίζ3 και τ άλλο δυο χιλιάδες 

και τό χυτό της τό κορμί έχ αμέτρητο λογάρι 2)
— Βγάλε κοντέ τον ντολαμά, 3) φλουριά νά στον γεμίσω.

Την πήρε ό Γενίτσαρος, στά γόνα την καθίζει
20 και τά πουλάκια κελαΐδοΰν και τά πουλάκια λένε :

—  «Πήρ3 αδελφός την αδελφή καί γνωριμιά δεν έχουν».
Τό άκουσ' ό Γενίτσαρος κι άρχισε νά την ρωτάει.

— Γιά κόρη μ π έ σ ’ με ποιά είσαι καί ποιοι εινε οι γονείς σου;
— ΐΗ  μάννα μ ’ είν' άπ τό 3Αϊβαλή, μπαμπάς μ ’ απ' τό Σκονλάρι 

25 καί τον μικρό μ τον αδελφό ιόν πήραν γενιτσάροι.
— 3Εκείν’ είναι καί μέν ή μάννα μου, εκείνος ό μπαμπάς μου.

Την πήρ’ από τό χέρι της, την πάγει στον καλό της.
— Πάρε, Κοντέ, την ώ μορφή καί πάνε στη δουλειά σου 

καί τά φλουριά που σ' έδοσα, νά είνε χάρισμά σου.

(Ιίρβλ- Λαογραφία Α' 617 καί Ε' 605—6).

3Ελπινίκη Σταμονλη - Σαραντη

‘Η  κατάρα τής άπαρνημένης

Φεγγάρι μου φεγγάρι μου 
λαμπρό, λαμπρό, λαμπρό, 
τί αψηλά που περπατάς 
τί χαμπηλά που φεύγεις.

5 Δεν είδγες τού γιαρένηΛ) μου 
κί τούν άγάπτικό μου ;
Ποιανής χεράκια τ ούν κυρνοϋν 
κί τά δικά μου στέκουν, 
ποιανής ματάκια χαίρουντι 

10 κί τά δικά μου κλαίνε;

‘) σκαφτιάδες άμπελιών- ") χρήμα. 9) ?νεξ. Τ. φόρεμα. J) άγαπηιικός.
UΘΡΑΚΙΚΑ A
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Κάμου νά τονν καταριστώ 
μά πάλι τονν λυπούϊμι,
Πώς μέκαψε νά καίητι 
σαν το κηρϊ νά λνώνει 

15 μένα στον πετρουκάραδον 
ψυχή νά παραδώνει

(Πρβλ. Έκλογαί Ν. Γ. Πολίτου 128, άσμα 179).

Μ. Άποστολίδης

Α Δ Ρ Ι Α Ν  ΟΥ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α

Ν Α Ν Ο Υ Ρ Ι Σ Μ Α Τ Α

1
Κοιμήσου και παράγγειλα στην Πόλη τά προικιά σου,
Στο Γαλατά τά ρούχα σον ^c: τά διαμαντικά σου. 
Κοιμήσου, ον κορίτσι μου, κ* ή τύχη σον δουλεύει 
Και το καλό σον ριιζικό δγλήγορα το φέρνει.

2
Το άγοράκι μ ’  το μικρό ζάχαρη ποτίστε το 

και γκιούλ-σονγιου *) ραντίστε το.
Νά τρανέψει γλύγωρα καί νά το παντρέψουμε 

νύφη νά το δώσουμε:
3

Τού παιδάκι μου το γάμο,
Πασχαλιά θε νά τον κάμω.

Θά καλέσω τον Βεζύρη
νά βαστάει το πεσκίρι 2), 

καί τον Μπέη τον ύγιδ
νά μάς κουδανάετ νερό.

4

’Έλα Χριστέ μ ’ καί Παναγιά, καί πάν’ το στις μπαχτσέδες 
καί γιόμοσε τον κόρφο τον άφράτες μενεξέδες.

) ροδόσταμα. :) προσίόψι
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5
Τάγοράκι μου % ο άσπρο,

τό γυρεύουν μέσ’ τό Κάστρο, 
και τό τάζουν για νυφοΰλα

άμορφη Καστρινοπούλα.

6

’"Ελα, ύπνε, πάρε το και στ αμπέλια πάϊσε το
τό μικρό μου τό παιδί εΐνε άμορφο πολύ
Κι οποίος δεν τό αγαπήσει, τό Ϋΰαζτόλι’ τ’ ι)  νά ψοφήσει

Δ Ι Σ Τ Ι Χ Α .

Λεμόνι μου νησιώτιχο, μήλο μου Ζαγορίσιο 
σταφύλι τής Άντριανοϋς πώς νά σε λησμονήσω;

Δε με μέλει κι άν είσαι τού μουγτάρη αδερφή 
Στο σοκάκ3 θά σε. φιλήσω και ας κάτσω φυλακή.

Περνάς και δεν καλημερνας, χαρά ’ς την περηφάνεια, 
Σά νά βαστάς στά χέρια σου βασιλικά φερμάνια.

Τό μπόγι σ’ εΐνε λεμονιά και τα μαλλιά σου τέλι 
Τά στήθεια σου παράδεισος, πού κάθονται άγγέλοι,

ΓΆ μα πεθάνω θάψεμε μέσ’ στο Σαρί-μπαίρι 
Νά έρχονται οι όμορφες νά κάνουν πανηγύρι.

'Εσύ σαι, κόρη μ\ μάλαμα κ οΐ άλλες τά μπακίρια 
Σουφράς εις τό Σου λ τάν Σελιμ με τά χρυσά ποτήρια.

Σαϋτά τά παραθύρια σεβντάδες κρέμονται 
Δαγκάνουν σάν τά φίδια χωρίς νά φαίνωνται.

’Αμάν αμάν φωνάζω, θά πάρω τα βουνά 
Και θά με λογαργιάζεις τρελλό και μπουνταλά.

Τά γαλανά σ' τα μάτια και τά ξανθά σ ’ μαλλιά 
Με βάλαν στο κεφάλι εναν τρανό μπελιά.

Μωρή χήρα χηροπούλα γκιουζελίμ’ 2) Καστρινοπούλα 
Ρίξε κάτ’ τά μανρισμένα κ” ελα βράδυ μέτ εμένα.

’ ) γαϊδούρι. ) δμορκρη.
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Μ Ο I Ρ Ο Λ Ο Γ  I A

Τρία ποτάμια έχομε εδώ στο Ίλντιρίμι 
*Η Τούτζια χωρίζ’ αντρόγυνα καί ή Μαρίτσ αδέρφια 
Κ  ή ”Αρδα ή γλνκόνερη τη μάννα 5πτά παιδιά της.

Που πας, αγόρι μ\ νά σάπιος, που πας νά άραχνιάσεις,
Έκεϊ που πας, αγόρι μου, τη μάννα σ θά ξεχάσεις.

ΓΛΩΣΣΟΔΕΤΕΣ

'Η  μάννα μου με τάγιζε βραστά σκαστά κουκκιά, με τη βραστή σκαστή 
χουλιάρα.

Ά π άν1 στη χαρά ήρθε κι δ χαρατζής χ).
Σκουληκομερμνγκότρύπα.
eΗ  νενέ μ3 ή άσπρουγοννοϋ ή νενέ μ\ ή μανρογοννοϋ.
Μαντήλι μου χοντρόξομπλο με τη χοντροςομπλιάρα σου.
Αυτός μέ συμπάθειο εϊνε γαϊδαροχοντροκοπανοειδέστατος.
Παράγγειλα νά μου φέρουν ένα φέσι κεναν άμπά. ’Ά ς  μέ φέρουν τό φέα°, 

στο διάβολο δ άμπάς' (νά πας).
Τό βράχο, βράχο πήγαινα τον βλάχου τά σφαχτά τρωγα.

Α Ι Ν Ι Γ Μ Α Τ Α

ΙΙουλι δεν είμαι, μάτια δεν έχω,
Μά στην ουρά μου δυο τρύπες εχω.

(ψαλίδι).

Αυτόν τον αγοριού ή μάννα εΐνε πεθερά μ
(αντρόγυνό).

α Ολος δ κόσμος τώ χ ’
Μόν* δ βασιλιάς δεν τώχ .

(μπάλω μα).
Στεγνό τον βάζω 
Βρεγμένο τον βγάζω.

(κουβάς μέ νερό).
Χίλιοι μνριοι καλογέρ*
Σένα ράσο τυλιγμέν\

*) δημόσιος είσπράχτορας.

(ρόδι)·
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Κλειδώνο? μανταλώνω 
Τον κλέφτη μέσα βρίσκω.

(ήλιος).
3Άψυχος 'ψυχή δεν εγβ 
Μά ψυχές παίρνει και φεύγει.

(πλοίο).
’Ά φω νος φωνή δεν εχ 
Μά φωνή μεγάλη βγάν .

(πυροβόλο)·
Σκύβω, γονατίζω, έμπρόσ'
Τδ 'μακρύ μ ’ μέσ' στο σχιστό σ\

(κλειδί καί σεντούκι).

Δέκα τραβούν, δυο κατουρονν.
(τά δυό χέρια πού αρμέγουν).

Ά στέριος Ζήκος



Π Α Ρ Α Μ Υ Θ Ι Α

Η Δάφνη και τό Βασιλόπουλο.
(Σηλυβριώτικο).

Μιά φορά κ’ έναν καιρό ε'ίτανε μια γυναίκα, πού δέν είχε παιδιά καί παρακαλοΰσε 
τόν θεό νά τήν δώσ’ ένα παιδί κι ας είνε μικρό σάν to δαφνοκούκουτσο. ‘Ο θεός την 
άκσε καί την έδωσε ένα παιδί μικρό σάν to δαφνοκούκουτσο.

eH μητέρα τ’ μιά μέρα πήρε τά πανιά τ’ νά τά πλύνει στο ρέμα. Τό παιδί ντυλίχ- 
θη*8 μέσα στά πανιά καί χάθηκε. Σκαλίζ’ εδώ σκαλίζ’ εκεί δέν τό βρίσκει καί μετά 
κλάματα γυρνά σπίτι της.

ϊάν πέρασε καιρός, στήν άκρη στο ρέμα φύτρωσε μιά ωραία φουντωτή δάφνη.
Τό βασιλόπουλο γυρίζει από τόν πόλεμο, περνά από τό ρέμα βλέπει τήν καταπρά- 

σινη φουντωτή δάφνη καί κάθεται στον ήσκιο της νά ξεκουραστή. Ευχαριστιέται νά 
βλέπει νά κουνιούνται τά φύλλα της με τόν αέρα καί νά βλέπει τά κάλλη της νά κα- 
θρεφτίζουνται μέσα στό νερό, κ’ έδοσε διαταγή νά ετοιμάσουν τό τραπέζι κάτω από τόν 
ήσκιο τής δάφνης.

Τό βασιλόπουλο κουρασμένο απ' τόν μακρύ δρόμο άποκοιμήθκε καί δέν έφαγε. 
Τό πρωί όταν ξύπνησε είδε παρμένη μιά περουνιά απ’ δλα τά φαγιά, θύμωσε καί 
ρωτάει νά μάθει ποιός τόλμησε νά φάγει άπ’ τά φαγιά του τά βασιλικά.

Τό βράδυ στήνουν πάλι τό τραπέζι κατ’ από τόν ήσκιο τής δάφνης. Τό βασιλό
πουλο κάνει πώς κοιμάται καί φυλάγ’ νά διή ποιός εΐν’ αυτός πού δέν ψηφά τήν προ
σταγή του. Τά μεσάνυχτα σχίζετ’ ή δάφνη καί βγαίν’ μιά κοπέλλα πού ή γής δέν εκαμ’ 
άλλ’ ώμορφη σάν αυτή. Πάγ’ σιγά σιγά; τρώγ" λίγο απ’ δλα τά φαγιά καί γυρίζει νά 
μπή μέσα στή δάφνη- Τό βασιλόπουλο σάσιησε όταν τήν είδε καί τήν άρπάζ’ απ’ τά 
μαλλιά καί τήν λέγ\

—Σύ είσαι πού έρχεσαι καί τρως απ' τά φαγιά μ’ κ’ εγώ θαρρούσα πώς κάποιος 
απ’ τόν στρατό μ’ τό. τόλμησε; Ή  ώμορφιά σ’ μέ θάμπωσε, απόψε μείνε μαζύ μ'* αύ
ριο θά πάγω τό στρατό μ’ στον τόπο μ’ καί θά έλθω νά σέ πάρω καί νά σέ κάμω 
γυναίκα μ5. 'Η  κοπέλλα πείσθηκε καί έμεινε, καί τόν λέγει :

— Πρόσεχε, μήπως καί σέ φιλήσει κανείς πού θά πας στή πατρίδα  ̂ σ’ , γιατί τότε 
θά μέ ξεχάσεις.

Τήν άλλη μέρα τήν άφίνει γειά, μαζεύει τό στρατό τ’ καί φεύγει. Ό  βασιλεύς 
καί ή βασίλισσα ολόχαροι υποδέχθηκαν τόν μονάκριβό τους .γυιό πού γερός γΰρσε άπ’ 
τόν πόλεμο, λαχταρούν νά τόν φιλήθΟνίν, τό βασιλόπουλά άήοοτραβιέται. Θυμάται τά 
λόγια τού κοριτσιού, «πρόσεχε μήπώς καί σέ φιλήσει κανείς, γιατί τότε θά μέ ξεχάσεις».

Ό  νουνός του έμαθε πώς ήλθε .τό βαπτιατικό τ’ από τά μακρυά καί πήγε νά τό 
διή τό βασιλόπουλο κοιμούνταν καί αύτός σκυφτεί καί τό φιλεΐ.

"Οταν ξύπνησε ξέχασετήν ώμορφη κοπέλλα τής δάφνης, μάτό έμεινε μιά συλλογή, 
δέν είχε όρεξη νά φάγει, δέν είχε όρεξη νά μιλήσει καί δέν ήθελε νά ξέρει χιά τίποτε.

Ή  μητέρα τ’ ή βασίλισσα δέν ήξερε τί νά κάν’ άπ’ τή λύπη της, φώναξε τούς κα-
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λύτερους γιατρούς απ’ τά χωριά καί τά περίχωρα. Τίποτε, τό βασιλόπουλο μέρα μέ 
τή μέρα μαραίνουντάν.

** *
"Οταν έφυγε τό βασιλόπουλο ή κοπέλλα πάγ’ πίσω, στή δάφνη :
—"Ανοιξε, δαφνίτσα μ’ , νςίλθω μέσα.
Ή  δάφνη έκλεισε καί δεν άνοιγε τά κλωνιά της να τήν πάρει μέσα, πού έμεινε την 

νύχτα έξω μέ τό βασιλόπουλο.
—Ά μ ’ τσιμπημένη, φιλημένη καί βασιλοδαγκαμένη τί σέ θέλ’ ή δάφνη μέσα ;
Ή  κόρ’ απαρηγόρητη κλαίει καί παρακαλεΐ, ή δάφνη δέν ανοίγει, τά κλωνιά της 

σειούνται λυπητερά σάν νά λένε.· «έτσι παθαίν’ οποίο κορίτσι μένει έξω καί ξενυχτά μέ
ξένο παλλικάρι, ας εϊνε καί βασιλόπουλο».

** *
Περνά ένας, περνούν δυό μήνες τό βασιλόπουλο δέν έρχεται τά τήν πάρ’ · Πίκρα 

δ'πλή την τρώγ’ , ή δάφνη τήν έκλεια’ έξω καί τό βασιλόπουλο τήν ξέχασε.
Περπατεϊ μέρες άπό χωριό σέ χωριό καί φθάν’ στήν πολιτεία πού εϊιαν τό βασι

λόπουλο καί μαθαίνει πώς εϊνε βαριά άρρωστο. Κόβ’ τά μαλλιά της, βάξ’ καλογερίστικο 
ράσο καί σκούφο, γεμίζ’ ένα μπουκάλ' νερό καί περνά κατ’ απ’ τά παράθυρα τοϋ πα
λατιού καί φωνάζ’ :

—Παθός γιατρός, γιά τή μαύρη τήν άγάπ’.
.—Παθός γιατρός, γιά τή μαύρη τήν άγάπ’ .
Ά κσε τό βασιλόπουλο οτι περνά’ γιατρός καί λέγ* στή μητέρα τ’ νά τον φοννάξ*
—Τί θά σέ κάνει, γυιόκα μ’ , αυτός, αφού φωνάξαμε τούς πιό καλούς γιατρούς καί 

δέν ωφέλησαν; _ . , '
Τό ήθελε, καί ή βασίλισσα είπε νά φέρουν επάνω τον παθύ γιατρό.
Τό βασιλόπουλο τον ρωτάει:
—’Από πούσε καλογεράκ';
—Άπό τον δαφνοπόταμο.
—Τί είδες καί τί ακόυσες;
—Είδα κρρη πό κλαιγε καί τά δένδρα μάρανε.
—"Εκλαιγε καί τ’ έλεγε;
—"Αχ Θεέ μου, άχ καλέ μου. πώς μ* άποκοίμησες, καί πήρες τον καλό μου.
Τό βασιλόπουλο λιγοθυμά καί τό καλογεράκι ρίχνει νερό απ’ τό μπουκάλι, τό 

ξελιγοθυμάει, καί πάλε τό βασιλόπουλο τό ξαναρωτάει;
—Ά πό ποίσαι καλογεράκ’ ;
—’ Απ’ τον δαφνοπόταμο.
—Τί είδες καί τί ακόυσες;
—Εϊδά κόρη, πό κλαιγε καί τά δένδρα μάρανε..
—’Έκλαιγε καί τί έλεγε;
—"Αχ, Θεέ μου, άχ καλ,έ μου, πώς μ’ άποκοίμησες καί πήρες τον καλό μου.
Τό βασιλόπουλο πάλι λιγοθυμά καί τό καλογεράκι ρίχνει νερό άπ’ τό μπουκάλι, 

τό ξελιγοθυμάει καί τό βασιλόπουλο ξαναρωτάει;
—Ά πό πουσαι καλογεράκ’ ;
—Ά π ’ τον δαφνοπόταμο.
—Τί είδες καί τί άκουσες;
—Είδα κόρη πό κλαιγε καί τά δένδρα μάρανε·
—"Εκλαιγε καί τί έλεγε;
—"Αχ, Θεέ μου, άχ καλέ μου, πώς μ’ άποκοίμησες καί πήρες τον καλό μου.
Βγάζ’ τό καλογεράκ’ τό ράσο καί μνίσκει άπό κάτ’ μέ ΐά φουστάνια. Τό βασι

λόπουλο τήν γνώρισε καί γιά μιάς έγινε καλά.
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Στό παλάτι έγιναν χαρές καί πασχαλιές μεγάλες. Σαράντα μέρες καί σαράντα 
νύχτες, απ’ δλο τό βασίλειο ήλθαν για νά βρεθούν στον γάμο τοϋ βοσκόπουλου μέ 
τήν ώμορφη κοπέλλα σαν τό κρύο τό νερό, πού έζησαν καλά καί μεΐς καλύτερα.

Έλη. Σταμούλη - Σαραντή

Κάτα, λιοντάρ’ κι Άϋ·ρωηος.
'Από τους μύθους τω ν ζώ ω ν.

(Σαρανταεκκλησιώτικα)
Μια βολά εϊάαν μια κάτα *) καί βγήκε νά κάν ένα γύρο μέσ' τό βουνό. ’Άπανσιξκα ) 

νά όροστά (1ης ένα λεονάάρ’ .Ή  κάτα άμα γεΐδε τό λεονάάρ’ ζαμούρωσε 3) σένα μέρος, 
καί φύλαγε νά διοΰμ’ τί θά κάν’ τό λεονάάρ’ .

Τό λεονάάρ’ πήγε κοάά (1ης καί την μυρίσκε ν' υστέρα τής λέγ’ .
—Καί σύ πέ τό δικό μας τό σόι μοιάζεις, μά πολ,ύ μικρούτσκη γείσαι.
Ή  κάτα τόν λέγ':
—Σά ζοΰσες καί σΰ κοάά στον άθρωπο, καί σύ μικρός θά εϊσνα.
—Καί γιατατί; Τί έν αύτονάς ό άθρωπος; Τόσο μεγάλος έν καί τόσο άγριος ; 

Ποΰ εντός νά τόν δγιώ ;
Τότες τόν λέγ’ ή κάτα :
—"Ελα μαζί μ’ νά σέ τόν δείξω.
Τ'* λεονάάρ’ άκσε τή γκάτα καί πήραν μαζί τό δρόμο. ΙΊορπατοίντας, πορπατώντας 

μέσ’ τό βουνό γλέπνα έναν άθρωπο πού έκοφτε ξύλα. 'Η κάτα τότες λέγ’ στό λεονίΐάρ’ ·
—Νάτογκες ό άθρωπος.
Πήγαν κοάά. Τό λεονάάρ’ καλημέρισε τόν άθρωπο καί τόν λέγ'.
—Σύ είσαι ό άθρωπος ;
—Γώ . .
—"Εμαθα πού είσαι πολύ δυνατός καί ειρτα νά παλαίψουμ’ !
— Πολύ καλό νά παλαί-ψουμ’ , άμά βόθσεμ’ πρώτα νά σκίσω δώνά τό μισοσκυσμένο 

αυτονά ξύλο καί καταπόδ” παλαίβγουμ’ .
—Νά σέ βοθήσω.
—Βάλ5 τότες τά χέρια σ ’ δώ ανάμεσα στη σκισμάδα τή ?ύλου γιά νά τό σκίσο) 

Τόν άθρωπο τόν πήγαινε (Mbit ■*).
Τό λεονάάρ’ εβαλε τά χέρια τ’ καί ό άθρωπος πέλκε τδνα μέρος τή ξύλου πού 

βαστοΰσε πέ δώ καί τάλλο πέ κεϊ. καί σφίχκαν τή λεονάαριοϋ τά χέρια.
Τότες παίρνει ό άθρωπος ένα ρούμπαλο 6) κι’ άρχίνεψε. Πού σέ τρώγ’ , ποΰ σέ πονεΐ, 

καί τδκανε πέ τό στιλιάρ’ 6) σάν πεθαμένο. Κατόπ’ άνοιξε τό ξύλο καί ξείτελύθκαν τή λεον- 
(Ιαριοΰ τά χέρια καί ξαπλιόθκε σάν ψώφιο.

Στά υστερνά ό άθρο>πος φορτόθκε τά ξύλα στήν ράχ’ άου, πήρε καί τ' άξινάρ5 (1ου 
καί τράβηξε γιά τό σπίτ’ (Ιου.

Σά διάβκε ό άθρωπος, βγήκε κ’ ή κάτα πού εϊάανα κρυμμέν’ καί πήγε κο(1ά στό 
λεονάάρ’ καί τό ρώτσε άμα γήρτε στον Ιαυτό τ’ .

—"Ε πώς σέ φάνκε ό άθρωπος;
— Γώ σά ήμνα στό (Ιόπο σ’ , πέ σένα κόμ’ μικρός θά έμνησκα.

Σ κ ώ τε  ηεϋ 'αμ έτ ’ νά  φ α μ ’  χΐς γερο ί.

Μιά βολά εϊάαν δυο φουκαράδες. Πέ τά δισάκκια άους στό νώμο πήρανα τό δρόμο 
νά πάνα βροΰνα δουλιά.
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Πορπατώνχας, πορπατώνχας γούλ’ τή μέρα μέσ’ χό γήλιο καχακουράσκανα· Τό 5·αχά- 
βραδο δά, σάν έπεσε ό γηλιος καί νύχτωσε, Ιϊήκανε σέ μια εκκλησία νά περάσνα χή 
νύχτα άους- “Έβγαλάννα τό ψωμί άους καί έφαγάννα. Στα υστερνά ξαπλιόθκανα νά 
κοιμθούνα.

'Ο ένας ξαπλώθκε όξω πέ τά δημόθυρα κι ό άλλος πέ μέσα. Έβαλάννά καί τις 
χουρ5άδες άους για μαξιλάρια πάν’ σχό μάρμαρο.

Σά άόκοψάνα δίπλα, καί άρχίνεψαν νά ροχαλίζνα, κούγνα χή δόρτα χής εκκλησίας 
νάνοίγ’ καί νά baivva πέ τά τουφέκια άους κλέφδες, νά μιμίδ’ ... )

Τότες τις πήγε ρι5ίχ, μά όέ μαχατοπίσκανα.
Ό  ένας πού εϊάαν ξαπλωμένος δξω στά δημόθυρα, έκανε πώς κοιμούάανα, μά κοί

ταζε πέ μισό μάτ’ .
Ό  άρχιβόϊβοάάς άους σά νέβκε τις σκάλες τη δεσποτικοΰ, θρονιάσκε σό do δεσπόχ. 

Λόγερά τ’ κάθσανα πέ τή σειρά άους γοΰλ’ οί κλέβδες. Καταπόδ’ οί κόμ’ μικροί έφεράνα 
δυο σακούλες φλουριά καί χά κένωσαν σχή μέσ’ . Γούρρρρ έκαναν οί λίρες καί κου- 
δούνσανα

Στά υστερνά άρκεψάννα νά τις μεχρούνα.
Κεϊ πού τις μετρούσανα. ένας πέ τις κλέβδες, σά γεΐδε σχά δημόθυρα έναν άπλωμέ- 

νονα άθρωπο, δέν χάν’ καιρό μόν βγάζ’ τή σπαθάρα τ’ καί, σά σήκωσε χό χέρ’ άου, λέει:
—Στεκάτε πέκεινά. Ενενήντα εννιά ώς τώρα έσφαξα σχή ζαοή μ’ , άς σφάξω κι’ 

αύτοννάννα νά γίν’ να μπάρεμ s) εκατό.
Σάν άκσε ό άθρωπος έχσινά, καί γεΐδε τή σπαθάρα χή κλέψτ’ πέπάν’ dou, τον 

πεΐγε ριάίτ. Τότες μόν’ άρπαξε χά δημόθυρα πέ τά δυό χέρια τ’ καί φούναξε.
, —Σκώτε πεθαμέν’ νά φάμ’ τις γεροί, οι οι ! !

— Έρκόμασχε εε ε ! ! φώναξε πέ μέσα κι'ό  άλλ,ος, κι άρπαξε κιαύχός χά δημόθυρα 
καί χά νεκάτεψε τέτοιο λογιώ, πού πήγε κείρτξ ή έκκλησιά.

Οί κλέφδες σάν άκσαν τέτοιο λογιώ, άρκεψαν νά φεύγουνα Σέ λιγάκ’ ή έκκλησιά 
άδειαοε. “Εχο’ τρεχάλα πήραν τό σολούκ 9) άους έ έ έ .  μακρυνά τσάκ σχό ρέμα.

Σά ήήγαν δά κάμποσο μακρυά κόμ’ , τότες γύρσανα νά διούνα πίσ’ άους, καί λέγ’ 
ό άρχικλέφτς ά ου ς:— Τόσες κλεψιές έκαναμ’ , τόσ’ σκότοσαμ’, τόσ’ χουφέκσαμ’ καί δέ 
φοβήθκαμ’ ,. καί φοβήθκαμ’ τώρα στην έκκλησιά; Γλήγωρα νά πάει ένας νά δγή χί 
γίνται μέσα, καί μάς πήρε τέτοιο λογιώ ό φόβος...

Τότες τό πρωτοπαλλίκαρό τ' — Γώ ά πάγω είπε, καί γύρ’ σε πίσ’ νά πά νά δγή τί 
γίνται μέσ’ τήν έκκλησιά. "Εχρεμάννα χά όατζάκιαχ’ πέ τό φόβο.

Σάν έφτασε δά πήγε σχό παραθύρ’ τής έκκλησιάς καί γεΐδε πέ τό τξάμ’ .
Ή  καάήλα έφεγγε, κι άξε νά χχυπούνα οί λίρες καί τά πεάόλιρα πού μοιράζάανα 

οί δυό φουκαράδες.
— Αυτό δικό μ'έν !
— “Οχ” δικό μ’ εν αυτό !
Καί γεΐδε νά πλώννα τά χέρια άους. ’Έτσ’ φοβήθκε, πού άρκεψε νά τρέχ’ σά do 

λαγώ. ’Έτσ’ έφτασε λαχανιασμένος στη ρεματιά. Δέ μπορούσε νά πάρ’ τήν ανάσα τ’ 
ό δόλιος.

—"Ε τί γίνάαι ; τον ρώτσαν οί άλλ\
·*—Τί γίνάαι; είπε καί κούν’ σε χό κεφάλ’ άου. Τόσ’ έν αύχοί, πού μήτε πένα χάλ- 

ληρο δέ dig πέφτ’ . . . . καί μαλώννα- Μόν φεύγατε νά φεύγουμ’ .
Σάν άκσανα έτσ’ , πήραγ τ ά . . .  χεσμένα άους κι άνηφόρσανα στό κουρί Κόμ’ ό τό 

θυμοϋάαι καί ά τρέμνα . . . .  '
Πολνδ. Π αηαχριστοδούλον
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Τ' 5Ά η  Θανάσ ή σηλτά.
’ Από τ ο ν ς  θ ρ ύ λ λ ο υ ς  

{ Γανοχωρίτικα)
(Τ ή ς  Κ υ ρ ια κ ίτο α ς  Ν . Γ ια ννα κ ο ύλ ια , ε ιώ ν  1 0 5 , από τή  Γ ά νο )

Είναι χρονώ δλειά κί δέ τνέ θμοϋμαι καλά- Δέ θμοΰμαι τί καιρό είχε έρτ’ ό “Αη 
Θανάσς στ6 Γάνο. Είχε καίτροπάρ χώρα «έν χφ δρει Γάνφ» κι’ αυτό, δί χό θμοΰμαι. 
Κάάανε σέ μια σπλιά κάχ’ σχό Πλαχάν. Διάβαινε άπ’ χό χωριό, γιατί χόν φώναζαν σχή 
Πόλη, μά δεν έμνησκε- Τσούπ! ξανσρχεν πάλε σχό χωριό καί χώνχανε μέσ’ χή σπλιά τ’ · 
Κ’ έχω άκουρης πώς χή τελευταία πιά βολά μί χό ξεγέλασμα χόν πήγαν σχήν πόλη 
κ’ είδανε κί πάθανε μί χό ζόρ νά χονέ βάννα χή λάρνα· .. - νά δί χό ξαίρω νά χό πώ 
καλά χίνιας χό λενι, μά θαρρώ είχανε ένα άγιοτικό πράμμα πού τονί όαγιάνχσε Ιι) κ’ έκα- 
χσε πιά σχήν πόλη κί'πέθανε εκεί. °Η σπλιάχ’ είνε σχό Πλαχάν σ’ ένα αμπέλι μας κοάά. 
ΙΙάγαινα γώ ή καϋμένη μέ χ’ ν “Αννα χ’ Μπεχαζάκαινα. μέ τά ζά, άχές μας παγαίναμε, 
γιατί άλλ’ φοβούάανε, δί ξέρω γιατά ’Από καμμιά βολ,ά έτρεχαν καί χά παιδιά καχαπόδ’ 
μας για νά χά πάρουμε μαζύ.

Ό  Μαρχίνης

Εϊνχανε ένα παιδί άρφανό π’ οΰξερι γράμματα κ’ έφερνι γύρ’ στο χωργιό τ’ . 
Κ’ ειπι :—«Έγώ τώρα τί νά κάνω γιά νά σώσ’ χή ψυχή μ’ ;» Τοϋ φώχσε ή Παναγιά 
καί πήγι σχό βουνό κ’ έκανι μιά σπλιά. Αύχό κάχανε μέσ’ χή σπλιά χ’ μέρα καί νύ
χτα, διάβαζι κ' έκανι προσευχές. Ό  δαίμονας άπ’ δξω χτυπούσε τά άβάρια γιά νά 
χοΰώε πράζ’ , μά αύεός δεν έδνι άπόκρισ5, ένα γκέρέμέ11 διάβαζι. Οι άρκαάάσδες ι2) xf 
π’ χοΰ ν’ έχασάνα ρωτούσανε :

— «Μπρέ ποΰ είνι ό Μαρχίνης, μπρε χί έγν.ι ό Μαρχίνης ;» 'Ως πού μάθανι πού 
εϊνχανε καί πήγαιναν από καμμιά βολά καί χσί γιορτές καί τόνε λόγιαζάνι, καί τόνε 
θαμάζχανε. Τόνοιωνάνι πού θά νά ά,γιάσ’ αύχό χό παιδί. Σά καχαιβήκανι σχό χωρ- 
γιό τάλεγαν σ’ όλνούς αυτά γιά χό Μαρτίνι. Μιά μέρα χ’ άκσε καί μιά πρόστυχ’
γναίκα καί τσί γιλοΰσε.

— «’Ά  ! ά ! δ Μαρχίνης θά σώσ’ χή ψχή χ’ ! ! μ ! μ ] μ ! Δεν εϊδι ακόμα καμ- 
μιά φουρχοϋνα τέτοια π’ ξέρω ίγώ. Ά ς  δγή καί τότε σάς λέγω ίγώ». Καί μιά βρα- 
δυά ντύνεται, σιγυρίζεται, βάζ’ από κάχ’ τά καλά χς κι από πάν’ ρίχτ’ ένα μποξά με
γάλο, φακιολίσκι, παίρν’ κ’ ένα δισάκ’ στο χέρ’ τς καί τραβάει γιά τή σπλιά. Ό  
καιρός είτα,νι βροχερός, άστραφτι, μπουμπούνιζ’ κ’ έβρεχι κι δλας. “Εφτασι στή σπλιά 
κι άρχινίζ’ νά χτυπά γερά τ’ πόρτα. Ό  Μαρτίνης διάβαζι μέσα καί δεν ήθιλι ν’ άφίσ’ 
το διάβασμά τ’ . Μά αύτή ξαναβρονχοΰσι χ’ πόρτα καί χσμόκλαιγι.

—«.’Άνοιξι ! άνοιξι ! γιά χό Θεό δεν είσι χριστιανός Ισύ; Βράχικα θά*μί φάνι 
χά τσακάλια. Λπήθχοη μι ! * Ά π ’ τά πολλά ό Μαρχίνης αποφάσισε νά πάγ’. ν’ άνοίξ’ . 
"Ανοιξι, χνή γλέπ’ κί σάσχσε.

—Ά  ! ! χνή λέγ’ , ποΰ είσ’ να ίσύ τέτοια ώρα ίδώ μί τέτοιο καιρό ;
— “Η μ να σ’ ένα χωργιό ίδώ κοντά, βγήκα ν’ άρτω μ’ έπιασε βροχή, καί στάθκα 

πειά ως ’ δώ, δί μπορώ νά κατέβω κάτ’ - Μή μ’ άφίνς κί ςιοβοϋμι μή μί φάνι τά- τσα
κάλια- Ά π ’ τά πολλά χνή πήρι μέσα, χνή έβαλι νά ζησχαθή. Κΐχι κί λίγ’ χουρμάδες 
κί χνή έδωσι νά φάγ’ · Κ’ ύστερα τν’ είπι νά πέσ’ νά πλςιγιάσ’ . Κ' εκείνος τραβήχκι 
μέσα στο βάθος κ’ έκανι τνή προσευχή τ’ . . Σά πέρασι πιά ή ώρα κί νύσταξι κί θά 
νά κμηθή, σκέφκι πώς εχ’ ξέν’ γναίκα κί πήγε νά τνέ πή πώς ό καιρός έσιαξι κι άρ- 
χίνισι νά χαράζ.’ κί νά φύγ’ , γιατί δεν μπορεί νά τ’ν εχ’ κι άλλο πλιά. Μά τί νά δγή ! 
Ή  γρηά φτώχιά έβγάλι χό μποξά κ’ εϊνχανι από κάχ’ ή νιά μί χά καλά χ’ς·
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Σάστσε αυτός ό καϋμένος καί τνέ λέγ’ :
— «Μπρε ! ! τί είν’ αυτά, τί γυρέβς ίσύ άπό μένα. Γρήγορα οξω, γρήγορα νά πα- 

γιένσ’ ! ! !». Αυτή τότε σκίόθκε άπάν’ κι άρχίνσε νά τόνε παρακαλή :
— «Μή Μαρτίνη μου, μή μέ γιολαντίζης13), εγώ για οένα ήρτα Μαρτίνη ! ! Τί ζευζε- 

κές είνι αυτές πού θέλς νά κάνς και νά Λεράσ5 έτσ τή ζγή σ"' Κανείς δί τ'άκανι 
αυτά. Ό  Μωϋσής είχε τή Σαμφόρα. *0 ’ Αβραάμ εϊχ5 τή Ρέβεκα κι άλλ5 άλ,λις. 
Κανείς δίν έκατσι έτσι. Λπήθτσί μι κί μένα, Μαρτίνη μ’ , ϊγώ για σένα ήρτα· Κάνι 
πάλ3 τσί προσευχές, μά λπήθτσι μι καί μένα. Ά π ’ τό πες, πες, τόνε κάντσε 14) τον άν
θρωπο καί.τνή κράτσε μέσα. Τν’ είπι όμως.

— «Στάσ5 κομάτ* νά πάγω σά μ’ όξω νά δγιώ νά μή φαίνητε κανείς γιατί καμμιά 
βολά άνεβαίννα ίσα μι ίδώ κάτι φίλοι μ’ καί δί θέλω νά μάς συβροίνε μαζί έτσ5». 
Βγήκι αυτός όξω νά δγιή καί μάνι μάνι τον ήρτι πάλι ή θειά φώτισ5 καί συνήρτι, 
καί τότι μάζεψε κάτι τσαλιά, τά πήγι μέσα, τ5 άβαλι καταγής καί τραβάει κ* ένα 
σπίρτο καί καθίζ* άπό πάν γιά νά καγοΰν οί σάρκες τ* νά μή θέλ* τίποτα. Εκείνη 
σαν είδι τούτο άρχίνσι νά φωνάζ’

— «Γιά τό θεό Μαρτίνη μή, τί είνε αυτό πού κάνς5 νά μί σχωρέσ5. Μαρτίνη, νά 
μί σχωρέσ5».

—«Έ γώ  δίν είμι άξιος νά σέ σχωρέσω αυτό πουκανις. Δί μπορώ νά σέ σχωρέσω·. 
Τούτ5 ή αμαρτία δί σχωριέτι. Μόνι νά σκωθής νά πάς στή πόλη Βηθλεέμ καί νά 
ρωτήσ5 νά σί ποϋνι ποΰ ίνι ή ‘Αγία Παύλα, μιά ήγουμένισα μεγάλ5 καί νά τ’ς τά πής 
γοϋλα κ5 εκείν’ σά θέλ5 θά σί σχωρέσ5». Σάν έφγι αυτή, αυτός 6 καϋμένος πλάγιασε 
πιά καί βόγκζε άπ5 τσ5 πόνοι πού τόνε πονούσανε οί καψιματιές τ*. Κ' έμνε έτσ5 στο 
στρώμα ίφτά μήνες. Σά καλυτέριψε πειά κομάτ5 καί σκώθκε, είπι:

— « ’Εγώ γιά νά μείνω πιά ίδώ δίν εΐνι, δί μπορώ, μόν5 θά κατίβω κάτ5 νά 
φύγω πούπιτα άλ,λοΰ». Πέρν5 τό δισάκι τ5 κι άρχίνσι νά κατβαίνι αγάλι αγάλια γιατί 
πουνοΰσι κι όλας ακόμα. Στο δρόμο όμως ό σκασμένος δί τόνι άφνί ησυχία. Πάγνε 
καταπόδ5 κί τόνι φώναζι.

— «Κι αυτού πού πάς θά ν’ έρτω».
Ό  Μαρτίνης έλιγι τ5 προσευχή κί σιγόψελνι : «Τοϋ λίθου σφραγισΟέντος υπό 

τών Ιουδαίων». Μά ό Σατανάς δί τόνι παρατούσε όλο κί τόνι πείραζι. "Ως πού έφτασι 
στο γυαλό καί φώναζι έναν πού εΐχι καγίκι κί τον είπι:

— «Νά μί πάς σέ κανένα νησάκι έρμο νά κάτσω ίκεΐ γιατί ίδώ πειά δί μπορώ. 
Κ5 ίγώ στ5 καθμερνή μ5 τ ’ προσευχή θά παρακαλώ τό Θεό νά σί βοηθάει κί σένα 
κί τ5 φαμλιά ο5»- Ό  άνθρωπος μιά π' δίν είχι καί τίποτα φόρτωμα, τόν έβαλι μέσ5 
τό καγίκι τ’ κί τόνι πέρασε αντίκρυ σ5 ένα, νησί έρμο, π5 δί κάτανι κανείς. Ίκεΐ έκανι 
τ5 προσευχή τ’ κάθι μέρα καί περνοΰσι ήσυχος γιά κάμποσο καιρό. Μιά μέρα ένα 
καράβ5 περνούσε άπό ίκεΐ κοντά κί μί τ” φουρτούνα πάλαιβγε μέ τσ5 ώρες ώς πού 
στό τέλος έοπασι τό καράβ5 κι άνοιξι καί τιέσανι όλ5 οί άνθρωπ5 στο γυαλό. Καί μιά 
κοπέλλα τνέ κτοΰσε τό κύμα ώς πού τν' έφερε ίσα μέ τσί βράχοι καί πιάσκε πιά 
άποκαμωμέν’ άπό ένα βράχο κί φώναζε κί παρακαλοΰσε.

— «Γιά τό Θεό βοηθήστι μι κόπκα θά ν άφίσω χέργια κ5 είνι κρίμα, γλυτώστι 
μι σάν ήστι χριστιανοί». Ό  Μαρτίνης άκγε τσ’ φουνές τσ5, μά δί κνούντανε άπ5 τό 
τόπο τ’ , γιατί θ’μόντανι τά λόγια τή σκασμένου π5 τόν έλεγε πώς κι αύτοϋ π’ θά νά 
πάγαινε θά ν5 άρτ5 νά τόνε πράξ5. Μά στά υστερνά τ’νέ λπήθκε κ5 είπι :

—«”Ας πάγω γιατί είνι κρίμα, χαΐρ θά κάνω. Πήγε κί τνί τράβηξε άπ’ τά χέρ- 
για τσ’ κί τνη πήρι άπάν5. Μά σάν είδι πώς ητανι τόσο νέα κι ώμορφ5, τν5 είπι :

— «Ίσί είσι μπαμπάκι κί γώ είμι φωτιά».
Μλούτς ! εκείνος πέφτ’ μέσ’ τό γιαλό. Μά ένα δερφίν’ τόνε πήρε στ’ ράχι τ’ κί 

τόν έβγαλι στή στεργιά. Τότε ό Μαρτίνης είδι κι άπόειδι κ” είπι : «Ίγώ δίν είνι γιά
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νά μπορέσω νά τά βγάλω πέρα δίχως νά κολαστώ μ’ αύτνούς τσί πειρασμούς π5 μί 
κνηγοΰνι. σά κάτσω πολύ καιρό στο ίδιο μέρος. Μόνε θά σκωθώ κί θά φύγω κι θά 
πάρω τό δρόμο από χωργιό σέ χωργιό και θά μνήσκω άπό ?.ίγου στον καθένα ώς 
πού νά φτάξω μέ τά ποδάρια στν3 Αθήνα». Έ τσ3 κι δλας έκανε- Πήρι τό δρόμο άπ? 
τό Ά βδίμ3 νά ποϋμι τώρα πέρασι τό Γάνο, τ’ Χώρα,, τό Μυριόφτου τν’ Άρακλείτσα 
τ3 Περίστασ’, τ3 Καλλίπολ3 κι όλα μί τν3 αράδα. Στ3 Καλλίπολ εΐδι όνείρατα τό Δε- 
σπότ3 π3 τούν έλεγε, νά πάγ3 στν3 ’Αθήνα πιο γρήγορα καί νά γυρέψ’ τόν. τάδε Δε- 
σπότ3 νά τόνι ένταφιάσ3. Μέ τά πολλά τά βάσανα κί τσ3 κόπ\ έφτασι κί στν3 ’ Αθήνα 
πιά μιά μέρα, σί ελεεινό χάλια. Μόλις εΐχι τ3 δύναμ3 και πήγι σά μί τν3 ίκκλησιά 
καί ξαπλώθκι ϊκεϊ καταγής κι άρχισι νά παρακαλή τσ3 άθρώπ3, όσνούς έβλιπι νά 
μπαίννα στ' ίκκλησιά.

— «Τού Δεσπότ’ σάς παρακαλώ, πήτε τοΰ Δεσπότ’ ν' άρτ’ καί τόνι θέλω, iya χαΐρ 
θά κάντι κ3 ίοεΐς». Στν’ αρχή τόνι παίρνανι γιά ζούτλα καί δί τούνι άφοκριγιούντανι, 
μά άπ* τά πολλά ένας ειπι :

—«Τί θά χάσουμι πάλ' ήμεΐς άς πά νά τό ποϋμι τό Δεσπότ3 γιατί μπορεί νάνε 
κανείς καλός άνθρωπος καί ό Δεσπότς δ,τ’ θέλ3 ας κά,ν3». Πήγανι τότε καί τόπανι 
καί ό Δεσπότ’ς, μόν3 τ’ άκσε, έτρε|ε στ’ν Ικκλησιά. Καί μόν3 εΐδι τόν Μαρτίνη γο- 
νάτσε κοντά τ3 τόν ξομολόγσε, τόν βλόγσε καί τ’ν ίδια ώρα ξεψύχισε ό Μαρτίνης καί 
τόνε θάψανε καν στην Αθήνα καν στο Πέιραιά δί θμοΰμαι τώρα.

Δνι$ Γιαννακονλια

') Κάτα=γάτα -) άπανσιζκα- ξαφνικό :ι) ζαμούρωσε—ζάρωσε J) ρ^ίτ=τρόμος, 
φόβος °) ροΰμπαλο=ρόπαλο, χοντρόξυλο. ,;) στιλιάρ3—δάρσιμο, ξύλο' άμά—αλλά· 
) μ»μίδ^=άμέτρητοι. 8) μπάρεμ=τούλάχιστο. !') σολούκ=άναπνοή. J0) άαγιάντισε— 

πτηρίχθηκε. ") ένα γκερεμέ=άδιάκοπα. 12) άρκα<3άσδες=φίλους. , ι) γιολαντίζεις= 
άποδκόχνεις. κάντσε=έπειοε.·
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ΑΠΟ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

Ό  χειμώνας (ή κάλλιο· δ χειμός, όπως το λέγανε στη βορειονατολική 
Θράκη) τοϋ 1908, μέ βρήκε στη Σαρακινον, ή Σαοακίνα της Β.Α. Θράκης.

Έδώ πρέπει νά πούμε πώς ή αρχική ονομασία εϊτανε στά Ρακινον, 
στα χτήματα δηλ. τοϋ Ρακινοϋ. -

/Έπειτα δταν ξεχάστηκε δ Ρακινός καί τά χτήματά του. ή όνομασία 
Σταρακινον παρετυμολογικά. εγινε: Σαρακινον επ-ειτα: ή Σαρακινον (ή 
κώμη δηλ. Σαρακινον) καί τέλος κατά τό σκήμα Βνζον καί 5ϋ£α·. είπανε 
τη Σαρακινον καί: Σαρακίνα.

Αοιπόν άφτοΰ μέστειλε τή . χρονιά εκείνη, πού είχε, κηρυχτεί τό Τούρ
κικο -Σύνταγμα, ό μακαρίτης ό ’Ίδας, γιά νά διδάξω στούς καλούς Ανθρώ
πους έκείνους τον εθνικισμό, ώστε μιά μέρα πολύ κοντινή νά γίνει ή χώρα 
τους Ελλάδα.

Είδα όμως πώς οί άνθρωποι τής χώρας εκείνης είπανε πολύ πιο έθνι- 
κιστες άπό μένα κι Απ’ άφτή - τή μεριά τουλάχιστο κάμνουν τά καθήκον 
τους στήν εντέλεια. Τότες κέγώ έπιδόθηκα σέ γλωσσικές παρατηρήσεις τής 
ντόπιας γλώσσας κι ωφελήθηκα πολύ, ωφέλησα κ&Ι τήν έπιστήμη, δπως θά 
δοΰμε άμέσως.

’Ανάμεσα στά πολλά καί ποικίλα· καινούργια πράματα πού παρετή- 
ρησα στή γλώσσα των βόρειων Θρακών ακόυσα καί τΙς φράσες πά ά πάς; 
(= π ο ν  θά πας;), τά ά κανίς (= τ ί  Θά κάνεις), πού μέ βοηθήσανε νάβρω 
τό νόμο-τής ονναλοιφης, .πού λέγαν οί παλιοί γραμματικοί.

Τό ά (= θά ). τόξαιρα κι άπό πρώτα, γιατί κέμεΐς στήν Άρτάκη μας 
έ'τσι τά λέγαμε. Τό θά λοιπόν χάνει το άρχτικό του θ- άπό τή συνεκφορά 
του μέ τις άντωνυμίες τον, τη, τό κλ. προ>ιλιτικές, τοϋ ρήματος Αντικεί
μενα, πού Ακολουθούνε συχνότατα καί κοινότατα τό θά. Τό φαινόμενο άφτό 
τό λένε άνομο ίωση, ή ξέμοιασμα. "Οταν οηλ. σέ συλλαβές καταπο Βιαστές 
τύχουνε ουό ούμφωνα πού οπωσδήποτε προφέρνονται με τά ίδια στοματή-
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σια όργανα, πολλές φορές χάρη για έφκολία στήν προφορά αποσιωπάται 
τό ένα τους λ. χ.

+  άναθετός^> άναετός (Κύπρο', 0ά τό πώ^>ά τό πώ , 
ά την πώ, α του γράψω, α τής γράψω κτλ. *), δπου από την πολλή 
χρήση τού (θ)ά μέ το άρθρο θεωρήθηκε ότι 6 κανονικός τύπος είναι α καί 
λέχτηκε πλιά έτσι χωρίς τό θ καί κεϊ πού δεν υπάρχει άρθρο : που ά 
πάς ;  τί ά κάνχς ;

'Ωστόσο στη Βορεκανατολική Θράκη λέγανε πά ά πάς; τά ά κάνχς.
Τί συμβαίνει εδώ ; εδώ βέβαια γίνεται άφομοίωση τών φωνηέντων: 

που ά σέ : πά ά καί: τί ά σε: τά ά.
I

Πρός άπόδειξη ιδού καί μερικά άλλα δμοια : πρό(6)ατα^> πράατα, 
κά(θ)εται >  κάαταί (Άρτάκη), πανω(γ)άρης^>παναάρης, πρό(6)αλε'^>μπρά- 
αλε, πο(δ)άρια ^>παάρια, άμμου(δ)άρα^>άμαάρα (Δωδεκάνησα) 0ε(λ)ά^> 
θαά τό πεις (Σαμοθράκη).

Σύγκρινε καί τά 'Ομηρικά: όράχων^>όρόων, όοά)εσθαι^>όράασθαι,
μνέα^>μνάα, νηπιέας^>νηπιάας, άγορά(ζ)εσθε^>άγοράααθε, φάος^>ψόος.

Κατόπι Ιχουμε καί τούς μονοφθόγγους τύπους πράτα, κάται πά πάς; 
τά κάνχς; κλ. ορών, όρασθαι, μνά κτλ.

’ Απ’ άφτά λοιπόν έβγαλα εγώ πρώτος τότε άμέσως τό συμπέρασμα 
πώς ή λεγάμενη συναίρεση, κράση, άφαίρεση κτλ. δηλ. μένα λόγο ή συνα
λοιφή τών άρχαίων γραμματικών, τίποτε άλλο οέν είναι παρά ή άφομοίωση 
δύο διαφορετικών φωνηέντων καταποόιαστών καί κατόπι ή' προφορά τών 
δυο δμοιων φωνηέντων σέ ένα μακρό μέν κατά την αρχαία πού σήκωνε 
μακρά ή προφορά, καί βραχύ κατά τή νέα πού δε σηκώνει μακρά ή προ
φορά. ’ Αφτά τάκανα τότε άρθρο «'Ο  Συντραβηγμός», καί τό δημοσίεψα 
στο Νουμά τοΰ 1909 φύλλο 335 καί 336 καί κατόπι στη Γλωσσογνωαία 
μου κλ. τόμος α ', σελ. 77 καί σελ. 151 — 156, καί σέ μιά φυλλάδα μου 
« 'ίΤ  σωστή γραφή».

Ό  Χατζηδάκης δταν δημοσίεψε την πρώτη έκδοση τά Άκαδημεικά 
του, στό β' τόμο πού βγήκε στά 1904, πρίν δηλ. πώ εγώ τή γνώμη μου, 
στή σελ. 374 τό δνομάζει διαίρεσις (?) παρ*'Ου,ήρω' χαμπαράκι δηλ. δεν 
πήρε περί τίνος πρόκειται καί βαστάει τον δρο τών παλιών γραμματικών 
καί άρνιέται μάλιστα πώς μπορούσε νά γίνει άφομοίωση σελ. 375, αράδα 
15 καί κάτου. 'Ύστερα όμως δταν είπα εγώ διάπλατα τή γνώμη μου σάφτό 
τό ζήτημα πού τή φωτίστηκα στή Σαρακίνα, μέ τά πά ά πάς, τά ά κάνχς 
κτλ. τότες πια είδε κιάφτός φώς αληθινό καί ξεχνώντας όλότελα τίς άρ- 1

1) Σύγκοΐι'ε καί τό αρχαίο : ϋατνς^ΰανς (=θεωρεΐο).
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νησες καί τΙς κοροϊδεΐες των ξένων πού μάς σέρβιρε στα Άκαδημεικά έκδ. 
α', τόμ. β'. σελ. 375 καί πέρα, έρχεται στα Άκαδημεικά του έκδοση 
δεύτερη (τόμ. α') 1924 σελ. 306 καί δέχεται όλότελα τήν άποψή μου καί 
ξ$σγ)κώνει μαζωμένη τή γνώμη μ.ου καί τά λέει έτσι πού τά λέω γώ καί 
μόνο τδνομά μου δεν άναφέρνει καθόλου.

Δεν έχετε παρά νάνοίξετε τΙς δυό έκδοσες των Άκαδημεικών τοϋ 1904 
καί του 1924 καί νά οήτε τή διαφορά. Δεν έχετε παρά νάνοίξετε τον 
τόμο τοΰ Νουμά, καί τον τόμο τής Γλωσσογνωσίας μου, πού είπαμε, νά 
παραβάλετε καί νά καταλάβετε ποΰθε ή διαφορά.

Τώρα οί ξένοι μάς διώξανε εμάς άπ’ τΙς έστίες μας κφΐ βάλανε εκεί τό 
φίλο τους τον Τοΰοκο. . . .  καί πάνε πιά οί ντοπιολαλιές μας πού μάφτές 
ερμηνεύαμε τον "Ομηρο.— Μπορεί βέβαια ή επίσημη Ελλάδα καί ό φρικα
λέος ελληνικός τύπος νά τούς περιποιείται δσο θέλει, μά τό "Ε θ ν ος .... 
τό άδο^ο έλληνικό έθνος ποτέ δέ θά ξεχάσει σέ ποιούς δφείλει τήν κατα
στροφή του καί νά τό ξαίρουνε.

Γ Λ ΩΣ Σ ΑΡ Ι Ο
ΑΠΟ ΤΗ ΣΛΡΑΝΤΑΕΚΚΛΗΣΙΩΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Άβραντίνα (ή) λ. τ. 1) αδερφή, 2) βρισιά..
. . . Τήν άβραάίνα σ’ . . . ! ! άπό τό» Τουρκ. «άβραάινί σιχτίμινε» όπως λέγαν καί

οί "Ελληνες.
Στήν αποτυχία, πού δέν τήν παίρνει είδηση ένας, τοΰ λένε :
— νΑ τό γάμσες τήν άβραάίνα τ1 τώρα, δηως λέμε εμείς πάτσες στήν πήττατώρα...

Αβροχιά ή αναβροχιά (ή). 1) Ό ξηρός καιρός. ,
—Στήν αναβροχιά καί τό χαλάζ’ καλό εν.
— "Αναβροχιά μάς πλάκωσε.
—"Α κάννα λιτανεία γιά τήν αναβροχιά.

Αγγειό (to) 1) είναι τό αγγείο που ό άρρωστος πηγαίνει προς όξω του.
— Φέρτε τάγγειό, λεγώ, τάγγειό γλήγορα

2) «Ά^Ρειό» είναι και ό άνθρωπος, πού εχει χαρακτήρα βρωμερό και 
ανήθικο.

—νΑφσε τόν να... τό παλιοαγγειό...
— Αυτός έν εν’ άγγειό, πού ό Θεός νά σέ φυλάξ’ . . .

Αγγελομαχω 1) Παλεύω μέ τον άγγελο γιά νά παραδώσω τήν ψυχή
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μον, ψυχομαχώ. Κείνος πού ψυχομαχά . πολλήν ωρα, παλεύει ως που 
νά παραδοθει στον άγγελό τ’. Ό  άγγελος παρισιάνεται λαμπροφο- 
ρεμένος κι άξιπόλυτος, κρατώντας στο ένα χέρι την ψυχή καί στάλλο 
τη ζυγαριά πού θά ζυγίσει τις αμαρτίες. Καί το δημοτικό τραγούδι 
λέγει:

Τώρα είδα ένα ξιπολυτο καί λαμπροφορεμένο 
πόχει τοϋ ρίσου τά πλουμιά, τής αστραπής τά μάτια.

’Έ τσι τον παρουσιάζει καί ή αγιογραφία στην αριστερή θυρα τοϋ 
ίεροΰ τής εκκλησίας.

2) Κοπιάζω πολύ γιά κάτι όπως, δταν παλεύει στο ψυχομάχημά ο 
πεθαμένος.

—Άγγελομάχσε πια νά τελειώσ’ αύτηνά τή σκάφ’ .
—Τί άγγελομαχάς έκεινά ;

Ά γερ ίζο υ μ 1 Δροσίζουμαι κουνώντας τό φυσερό (ριπίδιο) ή τίποτε άλλο. 
Λέγεται δροαινίζονμ' καί κρνοσινίζουμ' από τό οποίο καί ή κρνοσύνα 
— τό ριπίδιο, όπως τό λένε οΐ εύγενήδες.

—Άγερίστε λιγάκ’ τή νυφ, λεγώ ;
— Δοσ’ τήν κρυοσύνα σ’ νά την άγερίσω.

'"Αγικά (τά) "Ολα τάγιασμένα πράματα πού μεταχέιρίζουνται στήν εκ
κλησία : Οί εικόνες, τά παπαδικά ρούχα, τά σκεύη τής εκκλησίας.

—Μή, μή.τάγγίξ’ς, έν άγικά αυτά-
— Τάγικά τή σπιτιού μας έχουμ’ δώ μέσα.
2) Τά δσα μεταχέιρίζουνται γιά τον ά'ρρωστο θρησκευτικά, διαβάσματα, 

εύχέλαια, καπνίσματα μέ λουλούδια αγιασμένα κτλ.
—Κάντε τον άγικά, λεγώ.
.—Μή τά πιστεύτε σεις τάγικά καί ά πάτε πολύ βροστά.ι.·
—■ Πέ τάγικά ό άρρωστος καλύτερα γιανίσκει.
3) 'Αγικά είναι καί τά λουλούδια πού κρατούν στο εικονοστάσι από 

τή γιορτή τού Σταυρού ή τοϋ Επιτάφιου καί τά καίνε μέσα στο θυ
μιατό ή μέσα σέ μιά κεραμίδα γιά νά καπνίσουν τον άρρωστο, κουκου- 
λωμένον μέ μιά πετσέτα ή μένα πανί.

— Φέρτε λίγα.άγικά νά τον καπνίσουμ’ ·

Ά γονμ α σ τος  ’Ά σπρο σταφύλι μεγαλόρρωγο και χοντρόφλουδο. Ό  Φι- 
λήντας λέγει πώς έγινε από συμφυρμό : άγουρος +  αιγόμαστος=άγού- 
μαστος. Τά σταφύλια αυτά τά κρεμούσαν μέ μιά κλωστή δεμένα στον 
τοίχο καί έτσι κρεμασμένα κρατούσαν δλη τους τήν φρεσκάδα. Τά- 
τρωγαν μεσοχείμωνα.

’ Α γουρίδα  (ή) Τό αγίνωτο σταφύλι, πού τό έβαζαν στά φαγητά γιά νά πά
ρουν ξυνάδα, όπως στους άολμάδες μέ τύθόελόφυλλα.
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—Τί τόκοψες όρέ, to τσουόί ; αυτό ενε αγουρίδα.
—Μή άρώς αγουρίδες γιατί ά μουδιάσνα τά δό(1ια σ’
—“Αλλος έφαγε τήν αγουρίδα κι άλλνοΰ τά δόόια μούδιασαν.

Ά γ ρ ιά  (ή) 1) Τό γρασίδι πού δυσκολοξερριζώνεται. Τά παιδιά πολύ συ
χνά βγαίνουν εξω από τήν πολιτεία γιά νά παίξουν στο γρασίδι και 
τό πλειότερο νά παλαίψουν. Και δταν ένας νικιώνταν τούλεγαν:

—“Εφαγε ή ράχ’ σου άγρια.
Δηλ. άγγιξε την άγρια, όπως έλεγαν καί
—«Έφαγε ή ράχ' σου χώμα».

Α γρ ιά δ α  (ή) 1) Ή  άγριότης πού πνέει τό πρόσωπό μας κάποτε.
—Τί αγριάδα έν αυτή.
—Πώς αγρίεψε to μούτρο τ’.
—“Αγρίεψαν τά μάτια τ’ , σά (Ιρελλ,ός !

’Α γύρ ιστος  (ό). Ό  άδης, 6 θάνατος, δπου πηγαίνοντας κανείς δέ γυρίζει.
—Νά πας στον άγύριστόν ναι
—Νά πας καί μή γυρίσ’ς ,· Κατάρες
— Πάει στον άγύριστόν να . '
"Οπως καί τό μοιρολόγι τοΰ νεκρού τό λέγει :

Στον κάτω κόσμο, μάτια μου, ριτζάδες’ ) δεν περνούνε 
μήτε γιατροί γιατρεύουνε μήτε ματαγυρνοΰνε

(μήτ’ άγιοι βοηθούνε).

Ά δονκ ια οτος  1) αδίπλωτος, πού δέ βρίσκεται σέ τάξη- από τό ρήμα δον- 
χιάζω .ηού Θά πή διπλώνω τά ρούχα, (Μ. Φιλήντ. διοικίζω).

— Μωρή τά ροΰχα άδούκιαστα τάφήκαμ’·
— Δουκιάστε λεγώ τις πετσέτες σας.

— Μην σφίνς άδούκιαστη τήν πετσέτα σ’ γιά νά ξανανάρτ’ς στο τραπέζ’ μας.
— Τά ροΰχα μ’ φεύγοντας τάφκα ,δουκιασμένα.
— Τά δούκιασα μόν’ τά ξεδούκιασα νά τοννας-

Ά δ ρ ά χ τ ’ (άτρακτος). 1) Τό γνωστό σουβλερό ξυλαράκι. Σέ τούτο μα
ζεύουν τό νήμα «κάμνοντας» τήν τουλούπα στημένη στή «ρόκα» πού 
τήν κάνουν από έ'να ξύλο μακρυό καί στρογγυλό καί κάποτε χρω
ματισμένο. Ή  καματεύτρα κρατά τή μιάν άκρη από τή αριστερή μα
σχάλη κάτω, ενώ στήν άλλη έχει βαλμένη τήν τουλούπα. Μέ τό δεξί χέρι 
στρίβει τήν κλωστή, μέ τάριστερό πάλι γυρίζει στρίβοντας τ’ αδράχτι. 
Ό  Φιλήντας (Θρ. Ί3Θ. Γ ' Γλωσσ.) έτοιμολογά : άτράκτιον καί ένεκα 
τά δύο καταποδιαστά τ, τό πρώτο ξεμοιάζεται σέ δ : άτράχτι=άδράχτι* 
σύγκρινε : γιά τούτο =  γιά δαύτο. Σαββατιάτικος =  Σαββαδιάτικος 
(Σύμη) καί στο Βελβεντό : Θό κατώτερος =  καθώτερος. (Φιλήντα 
Γλωσσολ. α", 165).

’ ) Ρ ιτζάδες= μ εσολάβη σες, παρακάλια.

ΘΡΑΚΙΚΑ Α' 15
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Λένε για τή καματερή:
—Αυτή γεμίζ’ αδράχτια !
—Σύ κοίταξε τ’ άδράχτ’ σου" πού θά πή '■ τη δουλειά σ’ "Ομοια οί παλιοί έλεγαν : 

«ά σά ¥ογα κ ό μ ιζ ε , η  τοΰ Σοφ, γ ΰ ν α ι , γ υ ν α ιξ ί  κ ό σ μ ο ν  ή σ ιγή  φ έρει.

—Δέ όά νά κοιτάζ’ς λεγώ σ υ  τάδράχ’ τσου.
—Τ’άδράχ’τσου σύ νά κοιτάζ’ς.
—Ό  καθένας τή δουλειάτ’ καί σύ τάδράχ’ τσου.

* Α θέρα  (ή) 1) Ή  στερεά γωνιά πού είναι και κοφτερή, όπως τοΰ ξυραφιού.
— Το ξουράφ’ μου πάει ό αθέρας <3ου.

2) Τό πιο Διαλεχτό πράμα από τό κάθε τι.
—Σέ δίνω τόν αθέρα τή τυριού.
—Βοϋτρο άθέρας πράμα !
—Χάθ’κε ή άθέρας τή μαχαλά, δηλ. πέθανε ό καλύτερος νοικοκύρης.

’Ά Θ (ι)  (τό) και άνθι. 1) Τό άνθος των δέντρων, τής μυγδαλιάς λ. χ. 
2) ό άνθρωπος που ξεχωρίζει από τους άλλους.

—Τό άνθι τή μαχαλά πέρασε.
—Εϊιίανε στο όάλ,ο τό άθ’ τής πολιτείας.
—Κι αυτός ψιλάνθι πιά ! ειρωνικά γιά τό*. επιτηδευμένο άνθρωπο·

Ά κ ίλ 3 λ. Τ. 1) μυαλό.
—Πέ τό άκίλ’σου καί σύ τραβάς ..
— Αυτό νά τάκίλ'τά φτέγ’ γούλα- 
—Μά δεν έχ'ς δυο παραδιώ άκίλ* ;
—Τοϋλγο δά άκίλ εν αυτό πέ σένα...

— Πού νά είδα γώ τό άκίλ’ σου. ..δηλ. άλίμονο στο μυαλό σ'.
—Ποιος έχασε τάκίλ’ άου νά τό βρής εσύ
—“Ενα άκίλ’, πού μαθές πρώτα·.· δηλ.. πού νά προλάβει ένα μυαλό.
— "Α χάσω πέ τό γαΰρόμ' τάκίλ’ μου 
—"Εχασε τάκίλ’ άου=ένθουσιάστηκε. .
—ΛΑ χάσω τάκίλ μου πέ τό παιδίτ’ =  θά τρελλαθώ άπό τή χαρά τού παιδιού.
—Κείνο ένε νά χάν’ς τάκίλ’ σου — θαυμάσιο, πού σοΰ φεύγει τό μυαλό.

2) ’ Ανοησία. ' ·
—Τί άκίλ’ έχς δά μωρή καί φήκες τό κορίτσ’ σου μονάχο—Πόσο άνόητη είσαι! 
—*Έμ έχω δά γώ άκίλ ! =  δεν έχω πιά μυαλό γιά τίποτε.

3) ’Εξυπνάδα (ευφυΐα).
—-Άκίλ’ έχ’ τό παιδί, δέν παίζ’ ! — έχει μυαλό, πολύ ε χ  εξυπνάδα.
—Τή γκιαούρ τό άκίλ’ γιά χέζοντας γιά τρέχοντας έρχεται, λένε οί Τούρκοι χα- 

ραχτηρίξοντας τόν "Ελληνα. «Γκιαουρόΰν άκιλί γιά σιτσάρκεγ γιά κατσάρκεν γκελίρ».

"Α κονγω  1) άκοΰω.
—Δέν άκούνα τ'άφτιάμ’ χίτς !
—Δέν άκοΰς μπρε σύ · '
— Μ άρέζ νάκούγω. ·

2) Δέν έχω δυνάμεις.
—Ή  τσέπ’μου δέ μ’ άκούει=δέν έχει δυνάμεις.
—Δέ μ’άκοΰν τά ποδάρια μ’ , τσόκτσα πιά...=τά πόδια μου άδυνάτησαν.
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-3) Πειθαρχώ.
— Δέ μάκοΰνε τά παιδιά μ3.
—Σά μ’ άκουγαν κ’ εμένα ΐά παιδιά μ’ ...
—Ν’άκούγ’ς τό μεγαλύτερο σ’ .
Παθητ. σημαίνει καί φημίζεται.
—Τδνομα τ  άκούσκε παάού.
—Άκούσκε τό πράμα.
—Άκούσκε πόΰ ά φύγω·.

^Λϋ·ώ— ανθώ (Ψάλτης Στ. καί εν Χίω και Λειβησίω ά θ θ ο ΰ = ανθώ),
• -̂Πέρασε ή νύφ3 καί άθσε ό δρόμος.
—Άθεΐ καί πρέπ’ πιά !
— Πορπατάς κι άθεΐ ό δρόμος !

’ Ακαλάμνιαστο ς (επίθ.). Τό νήμα πού δεν τό καλάμνιασαν, δηλαδή πού 
δέ τό τύλιξαν στα καλάμια.

—3Έχω ένα μπελοΰκ’ νήμα άκαλάμνιαστο.
—Μωρή στέκεται τό νήμα άκαλάμνιαστο.

Ά λ ά χ  - μπουλάκ. 1) ανακατωμένα.
—Τάκανες άλάκ — μπουλάκ =τάνακάτωσες.
—Οι δουλιές σόυ άλάκ —μπουλάκ=οί δουλιές σου άταχτες.
—Άλάκ —μπουλάκ γίνκαμ'=ράν'ακατωθήκαμε.

’Αλλαξιά  (ή) 1) τά ρούχα, τά ’ σώρουχα.
^"Έχουμ3 κόμ’ πέ μιά αλλαξιά.
— Δέ μάς πέμνε μιά αλλαξιά ρούχα ,..
— Μιά αλλαξιά ρούχα δεν έχ3 . . .

2) αλλαγή, ανταλλαγή.
— Κάνου μ3 αλλαξιά ;
— "Αντε νά κάνουμ3 αλλαξιά' όπως λένε καί «τράμπα».

Ά λ ε ξα το  (τό) ένα είδος σταφύλι ξανθό και μοσχομυρισμένο. (Φιλ. Μ. 
από κάποιον Άλέξη πού τό πρωτόφερε στη χώρα).

Ά λεαιά  (η) 1) τό αλεύρι πού στέλνουν στο μύλο για άλεσμα.
— Κόμ3 μιά αλεσιά αλεύρι έχουμ3.
— Μιά αλεσιά αλεύρι δέ μπορ’τε νάλέστε . . .

2) τό άλεσμα τού αλευριού.
— Ή  αλεσιά μ’ γένκε.

*Αλιπανάβατος (έπίθ.) 1) τό ψωμί πού δεν έγινε ή κείνο πού δεν καλο- 
ψήθηκε.

— Σάν πήττα άλιπανάβατη έγινε τό ψωμί.
2) Ό  άνθρωπος πού δεν- είναι επιτήδειος.

— Τί άλιπαυάβατος πού ένε κι3 αυτός, δηλ. τί αδέξιος.
— Ντίπ πιά άλιπανάβατος είσαι!
— Σάν άλιπανάβατ’ πήττα στέκεται ή νύφ’ δηλ. αδέξια, αποτυχημένη καί κρύα.
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Ά μμά σύνδ. 1) έναντ. αλλά
— Ά  πάγω, άμμά δέ θά νάρτω.

2) "Ομως. Κάποια βουργάρα, δοΰλα, πρώτο μαθαίνοντας τα Ελληνικά 
έλεγε στην κυρά της γυρίζοντας από τό γειτόνιο!

— «Τσιόώ t6 κατοΰδ’ πέ τή (β)ελόνα στή μύτ", τό στέλνω στή πλυσταργιοΰ τό-
κατώφλιο κιγάίζω τό κριάσ’ κομματόπλα, άμμά πέ τί, πέ τό έκίλ’μου (άκίλ=μυαλό).

Αμελές— δ δουλευτής μέ τό μεροκάματο λ. τ.

Ά μμ(η)δη=αμμος (άπό που δ τύπος άγνωστον Στ. Ψαλτ. Θρακ.). Ό  Φι- 
λήντας δμως: οί άμμοι δες — οΐ άμμοιδοι (συγκρ. οί μπακάληδες= 
μπακάληδοι, μανάβηδες, μανάβηδοι κ.λ.π.) κατόπι θεωρήθηκε ενικό θη
λυκό : ή άμμοιδη· συγκρ. οί *Αγιαπόστολοι =  ή 'Αγιαποστόλη τής 
'Αγιαποστόλης (Άρτάκη) Φιλ. Γλωσσολ. Β ' 15δ σημΛ

«Ά μμδίζ3 έ'χ’ άμμο ένα πράμα.
— Τό ψωμί άμμδίζ* (Φιλ. άμμονδίζει).

’Αμηάγγιχτος έπίθ. αυτός που μένει άγγιχτος άπό τά σκέλια κείνου, πού 
τον πηδά πάνω στο παιγνίδι <<^ίρντιρμ3τίρ». Τό παιγνίδι είναι 
πολύ γνωστό. Νά πηδούν τά παιδιά στή σειρά τό ενα τάλλο.

Αμτιόψ αδος  (δ) 1) Λέγουνται τά περισσέματα άπό τά υφάδια πού μένουν 
στο άντί. Τάποφάδια. (Ψάλτης Στ. Θρακικά— ϊσως έκ τού άπόφαδο, 
διότι συνήθως τά χοντρά έρια είναι άΛολείμματα των προς κατασκευήν 
λεπτών υφασμάτων χρησίμων). Μαύτά κάνουν κλωστές γιά ράψιμο-

2) ’ΑμΛοφαδο λένε και τό μαλλί πού περισσεύει στο λανάρισμα τού μαλ
λιού, σάν γίνεται ή τουλούπα. Αυτά τά μαζεύουν γιά νά κάνουν 
νήμα χοντρό καί νά πλέξουν κάλτσες ή φανέλλες ή χοντρά πανω
φόρια γιά τον χειμώνα.

'Α μπούρια  - τζονμ ηούρ ια— τιποτένια, δίχως άξία.
—Μαζώχκανα δώ νά άόούργια χζουόούργια δηλ.^τιποχένια υποκείμενα.
—Μπήκε μέσα ό άνθρωπος, μά σάν είδε άόούρια χζουόούρια γύρσε πίσ’.

'Α μηρεσύ=ν. έ σύ, καί εμπρεσύ.
—ΆΘρεσύ πού είσνα ;
—’Αόρεσύ τράβα πέ δώ νά ά μέ βάλ’ς στο όελά σέ λέγω...

"Άνακούλκουτα έπίρρ. ’Έ τσι λένε ένα τρόπο στο κάθισμα μέ τά σκέ
λια λιγισμένα, δπως συνηθίζουν νά κάθουνται οί Άνατολίτες, καί 
δπως είναι άναγκασμένος νά καθήσει κανένας, δταν πηγαίνει στην 
ανάγκη του.

—Μή μωρή κάθεσαι άνακούλκουτα.
—Αυτός κάθσαι άνακούλκουτα.



U . ΠαΜ αχριοτοδονλον, Γλωσσάριο 229

’ Α ν άμα (ή) (Φιλήντ. νάμα. Τό κρασί πού χρειάζεται για τη μετάληψη. 
(’Έ τσι καί στην "Ηπειρο Στ. Ψάλτης).

—Φέρ’ ΐήν άνάμα Καλογιάνν’ .
—Πά νά γυρέψ’ς λίγο κρασί καλό γιά την άνάμα·
— Δέν έχουμ’ κρασί γι’ άνάμα.

* Αναποδιά (ή) ή ατυχία.
—Τί αναποδιά εϊάαν αύιή !
—"Ολο αναποδιά μάς ερκετάι.
—"Ολες οί αναποδιές τή φετνή χρονιά ήρταν.
—’Αναποδιά πάν’ στήν αναποδιά... χάθκαμ’.

’Αναποδιάζω=·γίνουμαι ανάποδος, ιδιότροπος, κακός.
—Τί έ'χ’ς καί πάλ’ αναπόδιασες, όρε ;
—Δέν αναπόδιασα, λεγώ, μόν’ έτσ’ σέ φαίνται.
—Τό παιδί μ’ αύτονά πάλ’ αναπόδιασε.
—’Αναπόδιασε ή τύχ’ dou.

3Ανάποδος (επίθ.) ό κακός, ό δύσκολος καί ιδιότροπος.
—Τί άνθρωπος ανάποδος !
— Τέτοιον άνθρωπο άνάποδόν να δέν είδα.
—Νά φοβάσαι πέ τον άνάποδόν να.

*Ανέμ' (ή) τό γνωστό δ'ργανο, πού χρειάζεται για νά τυλίγουν τό νήμα 
στα μασούρια, (πηνία). (Στ. Ψάλτης Θρακ. καί εν Χίφ καί Λειβη- 
σίω· άνήμη).

—Δόμ’ , λεγώ, τήν άνέμ’ σου-

Ά νεμ ίζω  ενεργ. αερίζω, δροσίζω κάποιον.
—Άνέμ’σα τήν κάμαρα μ’ .
—’Αλήθεια τήν άνέμ’σες ;

1 Ανεμίζονμ’ μέσ. βγάζω από μέσα μου άνεμον.
—Ποιος πάλ’ άνεμίσκε δώ νά ;
—Πάλ’ σύ μωρή άνεμίσκες καί βρώμσε ;
—Αυτονάς άνεμίσκε, δχ’ γώ.

’Ανεμοδούλ' (ή) δυο στρίποδα πού βαστιούνται μέ δυο ξύλα σκαφτά από 
τροχούς αμαξιού «τις αψίδες», δπου κάθιζαν τή σκάφη στο πλύσιμο.

Ανεμοπύρωμα (τό) άρρώστεια τού προσώπου, πού πρίζεται καί κοκκι
νίζει. Τήν γιατρεύουν μέ τό κάψιμο καί τό κάπνισμα τού πετσιού 
φώκιας καί μέ πολλή ζέστη. Γιαύτό τήν λένε καί «φώκια» τήν 
άρρώστεια.

— ’Ανεμοπύρωμα εν λεγώ, καπνίστε τον.
—  Τ ’  ανεμοπύρωμα τό καπνίξνα πέ τό φωκοπέτσ’ καί περνά- Δέ θέλ’ γιατροί.

Άνεμοοτάθ'ς (ό) τό στήριγγα τής άνέμης πού γίνεται από τό στέλεχος 
δέντρου. Πάνω του είναι μπηγμένη μια σούβλα.



9Ανήμερα  έπίρρ. ή ϊδια μέρα.
—’Ανήμερα τής Πασκαλιάς.
—Πάσκα ανήμερα μας ήρτε.
— Πέθανε Πάσκα ανήμερα.
—Πάσκα ανήμερα μάς πάτ’σε ή Τουρκία.

* ΑνηπρόκοΛος (δ) έπίθ. κείνος που δεν προκόβει. Ό  Μ. Φιλήντας. (Θρ. 
Ή θ. Μ. Γ. Γλωσσάρ). Κατά τα κανονικά ανόρεχτος, ανόμοιος ανά
λατος, ανάξιος, άνάρμεγος, άνήξαιρος (ηξαιρα) άνήμπορος (ήμπο- 
ροΰσα) κλπ. είπανε και ακανόνιστα : ανάβαθος (=τάβαθος) άνάμελος. 
άνάμυαλος, ανάκατος (Θήρα), άνάλυτος, άναχόρταγος, άνάγνωρος κτλ, 
Αυτές ot δυο πρώτες συλλαβές— άνα παρετυμολογηθήκανε και συχι- 
στήκανε μέ την πρόθεση άνά. Και δ'μως ή άνά σέ πολλές χώρες βρί
σκεται μέ τις μορφές άνέ (ανέβαινα κι’ άπαΰτό ανεβαίνω) άνη— 
άνήφερα κιάπ’αύτό: ανήφορος, έτσι είπανε' και: άνεχόρταγος και 
άνηχόρταγος, άνεπάντεχος καί άνηπάντεχος, άνέψητος καί άνήψητος, 
άνεπρόκοπος καί άνηπρόκοπος. Ό  τύπος αυτός βρίσκεται μέσα στην 
προς Κορινθ. α ' του Κλήμεντος Ρώμης κεφ, β ' «ειλικρινείς καί 
άκέραιοι καί αμνησίκακοι εις άλλήλους». Τό έγγραφο αυτό ανήκει 
στο τέλος του πρώτου αιώνα μ. X.

— Οΰ στον άνηπρόκοπόν να !
— Άνηπρόκοπος άνθρωπος .πιά !
— Μην είσαι καί τόσο άνηπρόκοπος δά . . .
— Τόσο άνηπρόκοπος άθρωπος εϊσνα καί γώ δέ τόξαιρα . . . !

JΑνησιροκο&ιά (ή) ή αδυναμία νά κάνει κανένας τίποτε σωστό.
— Τέτοια άνηπροκοπιά . . . δεν τη βίστευα . . .
— Άνηπροκοπιά καί τό μέγ« έλεος ! . .

Ά νο ιχ τά ρ ’ (τό) τό κλειδί.
— Κρέμασ’ τάνοίχτάρ’ στο καρφί.
— Ά  σέ κόψω μια πέ τ ’άναιχτάρ3. . .
‘Ο Φιλήν. Γλωσσολ. Τ. Α ' σελ. 158 ά να χ τά ρ  Τούρκικα anahtar σημαίνει κλαδί,

εΐναι παρετυμολογία όπου τό anahtar έγινε άναχτάρ ! καί όχι άνοιχτήρι όπως τό θέλει
ό X. ΜΝΕ, β' 312 άπ“ τό άνοίγω).

’'Α νταμ-οέντα  φρ. τ. καημένε καί σΰ· δέ βαριέσαι!
— Άάαμ σένάα άφσε τον καί σύ πέ κεϊ νά.

’Α ντερί (τό) Τό από μέσα ρούχο των παπάδων, πού διπλώνει μπροστά στο 
στήθος, όπως τό διπλό παλτό, καί φτάνει ώς τά πόδια.

Ά ντίχ α ρα  (ή) Ή  δεύτερη μέρα του γάμου. Τούτη— τάπόγιωμα— οι πιο 
στενοί συγγενήδες τών νιόπαντρων γλεντούν. Στ. Ψαλτ. τά επίβδα, 
τών αρχαίων).

— "Εχουμ3 άάίχαρα.

230 IT. Π αηαχριοτοδούλόυ, Γλωσσάριο



Ώ. Π αηαχριστοδούλον, Γλωσσάριο 231

— “Εχνα άάίχαρα.
— Πάμ’ στην άόίχαρα

Α νϊίχ ε ρ ο ς  (δ) Ή  καθισμένη πλάγι στην πρώτη τυχερή, όταν παίζουν τδ 
παιγνίδι «τις ψήφες» στη σκάφη. (Βλ. περιγραφή Θρ. Ήθογρ. Γ ').

— Γώ είμαι άάίχερος.
— Ό  άάίχερος νά ρίξ’ .

Ά ξ ιν ά ρ  (τό) to άξίνι των βαρελάδων.

Ά ξνη ό λ το ς  (δ) 1) κείνος πού έχετ τά πόδια γυμνά.
— Μή γυρίζ’ άξυπόλτος σέ λέγω·

2) Φτωχός.
— Άξυπόλτος γήρτε καί τώρα μάς σήκωσε τή μύτ’ άου

Ά ξνη ο λ τ ιά  (ή) 1) ή γύμνια των ποδιών.
— Τέτοια άξυπολτιά δεν ε’ίδαμ’ ! !

2) Φτώχεια.
— Γούλ όους άξυπολτιά ! !

Ά ξ ε ιν ο ς  ηαϊ στοϋξεινος= φ ράση  πού λέγεται, όταν κάνεις άπαντά με 
τό ά ά καί δέ δίνει σημασία σό,τι τού λένε. Σά νά λέμε σκασμός ϊ  

— Άξεινος καί πουξεινος κι άποξυλωμός 
νά κάτσ5 ή βούκα στο λαιμό σ’ .

(Βλ. Τραχίλα Ααογρ. 5Αρχ. 9ον).

Ά η α ρ α  - ηίηερα  1) λόγι3 ανόητα.
— Άπαρα-πίπερα κουκιά μαγερεμένα··

Δηλ. λόγι’ ανόητα από παρετυμολογία. (Θρ. Ήθογρ. Μέρος Γ ' σελ. 99 
έτυμ. Φιλήντα τά έξης : Ό  Στ. Ψάλτης μίλησε γιμ τις παρόμοιες 
φράσεις (Λεξικ. άρχ. Β ' 110). Αυτή γίνεται έτσι κατ’ εμέ: Στην 
Άρτάκη λέμε «άπάρατα λες, ή κάμψεις άπάράτα»=πράματα χωρίς 
παράτα (=παράταξη). Τό άπάρατα παίρνει τον τύπο άπαρα - πά- 
παρα κατά τά ά'λλα όμοια : ά'γαρα - πάλαρα, άλαλα - πάλαλα, άλα- 
θρα - πάλαθρα Κ 5 επειδής κατόπι άπ’ αύτά λένε καί τό «κουκιά μα
γερεμένα» τό πάλαθρα τό είπανε καί μάλαθρα γιατί στά κουκκιά 
βάζουνε και μάλαθρο. ’Έτσι λοιπόν καί τό ακατανόητο πάπαρα τό 
είπανε: πίπερα γιατί στά κουκιά βάζουνε καί πιπέρι. Αυτά λέγον
ται παρετυμολογίες).

Ά ζιισ τιά  (ή) τό λωρί πού βαστά τό σαμάρι τού ζώου μαζί μέ τήν ουρά,
(ίσως οπίσθια Στ. Ψάλτης Θράκ.).

— Πελύθκε, ή άπιστιά τ’ μπρε.

'Α ηλοχω ραίνω  1) Κάνω ένα τι άπλόχωρα.
— Άπλοχώραιναμ’ τό σπίτ’ μ α ς  i
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2) Γίνουμαι απλόχωρος, δέ στενοχωριέμαι.
— Μή στενοχωριέσαι, μωρή, άπλοχώραινε την καρδιά σ’.
— Μ φσα τήν καρδιά μ’ άπλόχωρ’—δέ στενοχωριοϋμαι πλιά.
— Ν’ άπλοχωραίντε τις καρδιές σας λεγώ. δη?., νά μή στενοχωριέστε·

'Α πλό χωριά  (ή) to περίσσευμα του τόπου, τά πολλά δωμάτια, ή με
γάλη αυλή.

— "Εχουμ’ μεγά?.’ άπ?.οχωριά μεϊς στό σπίτ’ μας.
2) Καρδιά άπλόχίορη, μεγάλη ίιπομονή.

— Χρειάζται, παιδί μ’ , άπλοχωριά μεγάλ’ , για νά βαστάς’ τό bovo σ'.

'Α πλόχω ρος  έπίθ. τόπος μέ μεγάλη χωρητικότητα.
— Τό σπίτ’ μας εν πολύ απλόχωρο.
— Τέτοι’ άπλόχωρο σπίτι δέ γεϊδα.

2) Ό  ά'νθρωπος πού εχει μεγάλη καρδιά καί υπομονή.
— 'Απλόχωρος άνθρωπος αυτός.
— 'Απλόχωρη καρδιά έχ’ς εσύ.
— 'Απλόχωρ’ καρδιά, λ.εγώ, άπλόχωρ’. . .

3Αποαχαίνω  κουράζουμαι πολύ, άποκάμνω.
— Άπόστασα πιά, δεν πάν τά έρμα.
— Άπόστασε τό έρμο . . τί νά κάν’.

Αποαταμένος (επίθ.) ό κουρασμένος.
— Άποσταμένος έν ό άνθρωπος, άψσετον νά κοιμθή

Α ποβνρτή  (ή) οί χασάπηδες σχίζοντας την κοιλιά του γουρουνιού και 
κόβοντας τις πλευρές, παίρνουν ένα μέρος από καλό μαλακό κρέας 
καί τό τρώνε στη σούβλα. Λυτό είναι ή άποσυρτή.

Ά η ρ ο ύ να  (προύμνον) καρπός βατσουνιάς, μέ μαυροκόκκινο χρώμα καί 
γεύση στιφή. 'Απλούστερα τά λένε στνπόχωλ\ για τή δυσκοιλιότητα 
πού φέρνουν. (Μοιάζει μέ τό μαύρο σταφύλι Στ. Ψάλτ. Θρ.)

Αραδιάζω  βάζω στην αράδα, βάζω στη σειρά.
— Άράδιασάνα μιά τσούρμα παιδιά.
— Τί δά μέ άράδιασαν τόσα παιδιά, άς χωλσσκάννα τώρα.
— Άραδιάζνα, άραδιάζνα πέτρες, φαίνται ά κάν να σπίτ5-

Ά ρ α μ  γεν ’ φράση πού φανερώνει τή συγκατάθεση γιά κάτι, σαν νά 
λένε: δεν πειράζ’ , άς έν.

— Δέ άύθελ,α. μά άρα μ’ γέν’ . . . άς έν=δέν πειράζ’ ·
Φιλήντας. *Αρα μη γένει ούντομα' αντί τό σωστό, άρα γένει καί μη γένει. 3

3Α ράν  - ταράν Θά πή άνω άνω - κάτω. (Στ. Ψάλτης Ήπειρ. άλαν - ταλάν).
— Άράν ταράν τις έκαναν.
— Ά  σάς κάνω άράν-ταράν-
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^Αργαλειό τ ό  ξύ λ ο  π ο ύ  τυ λ ίγ ετα ι σ τ ο  λάκκο τό  σ τ η μ ό ν ι , β ρ ίσ κ ε τα ι  σ τ ο  

π ί σ ω  μ έρ ο ς  τ ο υ  λάκκου .
— Ξεποάΰλιξ, τον αργαλειό, παιδί μ’ .
— Ό  αργαλειός μου μέ χασομέρσε.

"Άργητα  (ή ) 1.) ή α ρ γ ο π ο ρ ία  (Ψ άλτη ς Θ ρ . κα'ι εν Λ ε ιβ η σ ίψ  καί Β ελ β εν δ φ ).
— Τί άργητα έν αυτή !
—Ή  άργητα σ’ δεν ύποφέρνεται.

2 ) Ή  τ ιμ ω ρ ία  τή ς  α ρ γ ία ς  τ ω ν  π α π ά δ ω ν .
— Ή  άργητα μ’ τελείωσε δηλ· τελείωσε ή τιμωρία μου.

* Αργός  έπ ίθ . κ ε ίν ος  π ο ύ  δεν  εχει δου λ ε ιά . Τ ο ύ ς  π α π ά δ ε ς  τ ο ύ ς  έ π α υ α ν  οι 

δ ε σ π ο τ ά δ ε ς  « α π ό  π ά σ η ς  ιε ρ ο π ρ α ξ ία ς »  τ ιμ ω ρ ώ ν τ α ς  του ς. Τ ο ύ ς  έ κ α 

ν α ν  α ρ γ ο ύ ς .
— Ό  παπάς έγινε αργός.
— ’ Αργό σεκανε ό δεσπότ’ς παπά ;

Άργιάν*  (τ ό ) τ ό  ν ε ρ ο μ έ ν ο  γ ια ο ύ ρ τ ι , π ο ύ  τ ρ ω ν  μέ τ ό  κ ου τάλι λ. Τ . Σ υ χ ν ά  

τ ό  τ ρ ώ ν ε  κ ό β ο ν τ α ς  μ έ σ α  ψ ιλό ψ ιλό τ ά γ γ ο ύ ρ ι  γ ια  δ ρ ο σ ισ τ ικ ό  —  τό

κ α λ οκ α ίρ ι.

°Αρϊδ ( τ ό )  κ αί ή α ρ ίδ α  1) τ ό  τρ υ π ά ν ι, ή α ρ ίδ α .
— Φέρ’ τό άρίδ’ παιδί μ’ ·

2) Ό  πισινός τού ανθρώπου ρτ,ή βρισιά.
— ... την αρίδα σ’ ·
— Τής μάννας σου την αρίδα . . .

Άρκίό"  τ ό  άρχίδι.
— Στάρκίδια μ’ σέ γράφω δηλ. σέ περιφρονώ, δέ σε λογαριάζω καθόλου-
— Μη πολυβρίζ’ς, γιατί ά σέ στρίψω τάρκίδια σ’ .

'Αρμη  (ή ) t o  α λ α τ ισ μ έ ν ο  ν ε ρ ό  π ο ύ  β ά ζ ο υ ν  σ τ α  λαχ ανικ ά  ή  τ ό  τυ ρί. Ό  Δ ε κ α - 

β ά λ λ α ς  λ έ γ ε ι : “ Ο τ α ν  τ ό  άλμ η  έγ ινε άρμη καί χ ω ρ ίσ τη κ ε  ετυ μ ο λ ο γ ικ ά  

α π ’ τ ό  ά λ α ς — γ ιά  τ ο ύ τ ο  καί σ ή μ α ιν ε  γενικά  κ άθε ά  σ η π τικ ό  υ γ ρ ό  π ο ύ  

δ ια τ η ρ ε ί  τ ά  δ ι ά φ ο ρ α  τ ο υ ρ σ ιά  —  τό τ ε ς  ό  λ α ό ς  τό  μ π ό λ ια σ ε  μέ την  

π ρ ώ τ η  συ λλα β ή  τού  ά λ α ς  κ αί τό  είπ ε άλάρμη=ν\ ά ρ μ η  τού  α λ α τιού . 

Ό  Φ ιλή ν τα ς  (Γ λ ω σ σ .  Τ . Β '  2 3 9 )  π άλ ι λ έ γ ε ι : Ό  ν ό μ ο ς  ά φ τ ό ς  είναι 

έν α  π α ρ α κ λ ά δ ι  το ύ  σ υ μ φ υ ρ μ ο ύ  ή σ υ ν ε π α ρ μ ο ΰ  ν ά  π ο ύ μ ε  κλπ .

*Αρμνιά  (ή )  λά χ α ν α  β α λ μ έ ν α  σ τη ν  α ρ μ ύ ρ α  (κ ρ ά μ β α ι), π ο ύ  τά  τ ρ ώ ν ε  τή 

σ α ρ α κ ο σ τ ή  τ ο ν  χ ε ιμ ώ ν α , καί τ ά  μ α γ ε ιρ εύ γ ο υ ν  μ έ κ ρέα ς χ ο ιρ ιν ό  ή  

π ου λ ερ ικ ά . Τ ό  ζ ο υ μ ί  τ ο υ ς  είν α ι ξ υ ν ό  κ α ί σ τ ο ύ ς  Θ ρ ά κ ες  ν ό σ τ ιμ ο  

δ π ω ς  καί τ ό  λάχ αν ο , π ο ύ  π α ίρ ν ει έ ν α  χ ρ ώ μ α  'κ ίτρ ιν ο . Γ ια υ τ ό  την  

λένε άρμιά οά φλουρί.
— Ή  δική μ’ ή άρμνιά έγινε σά φλουρί.
— Έχουμ’ ένα άρμιοζοϋμ' ! ! φλουρί πιά !
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"Οταν χαλάσει, βρωμά και τότε παρομοιάζουν πολλές βρώμες σαν τής 
άρμνιάς λέγοντας: βρώμησε αάν άρμνιά.

— Κατ’ σαν άρμνιά βρωμά μά τί έν δέ ξαίρω.

ΙΑρμνιόκαδος δ κάδος πού κάνουν μέσα την άρμνιά. Τον φκιάνουν όπως 
τά βαρέλια μέ ξύλα.

—'Ο άρμνιόκαδός μας παίρνει εϊκοσ’ λάχανα.

Ά ρτννονμ *  χαλνώ τη νηστεία, τροογω τή σαρακοστή κρεατινά.
— ’Αρτύθκες, λεγώ;
— Μεις δέν άρτύθκαμ’ .
— Γώ δέν άρτύνουμ \
— Μήν άρτυθήτε ! .

Ά ρ τνμ ή  (ή) τά κρεατινά φαγιά πού τρώγουνται δταν νηστεύουν. Φαγί 
μαγειρεμένο μέ βούτυρο ημέρα Τετάρτη και Παρασκευή.

Ά ρ ν ς  έπίθ. αραιός, (και στον Πόντο Στ. Ψάλτης).
— Άρυά καί πάντα άγάπ’ δηλ. έπεσκέψεις αραιές καί αγάπη.
— Εϊάανα κόσμος άρύς.
— Τί άρύ πλέξιμο εν αύτό ;
— Άρυόπλεχτο πανί-
— Άρύ χτέν”

Ά ρ χ ιν εύ γ ω  άρχίζφ, κάνω αρχήν.
— Ά ϊάε άρχίνεψ’ σύ !
— Γώ δέν άρχινεύγω.
— Σαν άρχίνεψαμ’ νά τρέχουμ, δέ στάθκαμ’ χίτς·
— Μήν άρχινίζ’ νά τρως σά λιμάρ’ς πρώτος.

Ά α κ ιά  (ή) ό ήσκιος, ή σκιά.
—- ΦοβήΟκε την άσκιάτ’ δηλ. τάχασε.
— Πέ τήν άσκιάτ* φοβήΟκε.
— Πέμνε μόν’ ή ασκιά τ’ δηλ. αδυνάτησε από άρρώστεια καί λύπη.
—Κείνος πέΟανε, άμμά ή ασκιά τ’ πέμνε! δηλ. τά διδάγματά του, τά καλά πα

ραδείγματα.
Τό λένε αυτό οΐ χήρες, πού τά. παιδιά τους ακολουθούν τό δρόμο τον

πατέρα τους*
— Σύ, πέ κάτ’· τή ύαύά σ’ τήν ασκιά κόμ’ πέρπατεΐς όγλούμ, δηλ· βρίσκεσαι 

ακόμα στοϋ πατέρα σου τή φροντίδα.
Το πώς εγινε τσ σκιά ήσκιος τό ξε^ρουμέ από τό Φιλήντα (Γλωσσ. Τ. Α ' 

σελ. 190— 191). Τώρα άς μάς πή και to πώς ό ήσκιος εγινε ασκιά.

Α σμάς  (δ) τό κλήμα, ή κληματάργιά.
— Ό  άσμάς μας-χάλασε.'
— Κλάδεψαμ’ τον άσμό. μας.
— Ά μμα άσμάς ά α α ! ! !

Α σογιά  (ή) I) ή κακή καταγωγή.
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— Άσογιά πού την εχ’ ό μενάεδούρς !
— Δέ γλέπνα τήν άσογιά άους μόν’ . . .

2) τά κακά φερσίματα.
— Είδες δά πέ κεϊ νά άσογιά . . ,
Αυτά τά λένε πίσω από κανέναν πού δέ φέρτηκε καλά.

Ά σ ο γ ο ς  επίθ. κείνος πού δεν κατάγεται από καλό σόγι=γένος.
— Έθρεσύ άσογε.!.
— Είδες, μωρή, τόν άσογόν να.
— Πέ τόν άσογόν να νά φοβάσαι !
— Στά γκρέμνα όρε άσογε . . . παλιοάσογε . . .

’Α στέρας  (ό) δ αστέρας είναι ένα κομμάτι χαρτί μέ μιάν εύκή γραμμένη 
γιά τόν άρρωστο κατεπάνω κάθε αρρώστιας από τό ευχολόγιο· «πάσαν 
νόσον καί. πάσαν μαλακίαν άποδίωξον. . . » Τό χαρτί αυτό είναι ραμ
μένο σένα πανί σέ σχήμα τρίγωνου. Τό κρεμούν δέ από τό λαιμό 
τού αρρώστου σά φυλαχτό. Τούς «αστέρας» τούς δίνουν οί παπάδες 
μέ πληρωμή καί είναι από τά «τυχερά» τους.

Ά σ ω ο τ ο ς  επίθ. 1) αυτός πού γεννήθηκε εφταμηνίτικος καί είναι* αδύνα
τος ή μέ σφάλματα στό κορμί.

— ϋίπ άσωστος αυτός μωρή !
2) Αυτός πού δέν έχει και μυαλό σωστό.

— νΑφσε τον πέ κεΐ νά τόν άσωστόν να . . .

* Α τσαλος  επίθ. (Στ. Ψάλτης Θράκ.)„ Ή  λέξις καί εν Λειβησίοο άζσαλλους 
καί εν Βελβεντφ άτοαλλους, έν Πόντα> δέ αρχσαλλος, ασαλγος=κακός. 
'Η  μόνη παρ’ ήμΐν έν χρήσει προς δήλωσιν τής σημασίας τού κακός. 
Ή  παραγωγή της άγνωστος.

— Μπρε στον άτσαλόν νααα ! !
— Τί άτσαλο παιδί πού έγινε αυτό ;
— Πέ τόν άτσαλο τόν άνθριύπο νά η^οβάσαι . , ο
— Γιατί γίνκες έ'τσ’ άτσαλο παιδί ;
— Δέν αγαπώ τάτσαλα παιδιά σάν καί σένα·. . .

Ατσαλιά (ή) κακία.
'— Μπρέ στην άτσαλιάαα !
— Τέτοια ατσαλιά δέν είδα.
— Ή  άτσαλιάτ5 δέν εχ' όρια.
— Αύτηνοΰ τή παιδιού τήν ατσαλιά δέ τήν ξαναεΐδα.
(ζΐέ? καί Φιλήντα Τ. Α. Γλωσα. 196 σ. άτσαλος).

Α ψ εντΙτς  καί άφ έτ’ς (ό) (Στ. Ψάλτης Θρακ. έν Χίω αφέτς. Παρ’ ήμΐν 
ούτω καλούσι τόν πατέρα των μόνον οί των ιερέων παΐδες). ’Από 
τό (αύτο -έντης). Στην Άδριανοΰπολη άφεντάκ’ς. ’Έτσι λέγουμε τούς 
παπάδες έμεΐς τά παπαδοπούλα καί οι πολύ γνωστοί.
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— ΠοΟ έν όρέ ό Άφεάίτς αου ;
— Ό  άφεάίτς μου εν στήν εκκλησία.

3 Α φ ιόν  ( t o )  t o  δ 'π ιο.
— ’Έγινε άφιόν’ πέ τά θυμό τ’ . Θά πή θύμωσε πολύ.
— Μωρέ άφιόν’ !
— Σωστό άφιόν !

Μ 3 α υ τ ά  ζ ω γ ρ α φ ί ζ ο υ ν  t o y  π ολ ύ  Θ υ μ ω μ έν ο ν  ά ν θ ρ ω π ο .
— Μή γίνεσαι άε άφιόν καί σύ.
— Άφιονισμένος άθρωπος=:σάν νά ήπιε άφιόν καί οχι όπως ό Άμαντος (Xtaκ 

Χρον- τευχ. Β\ 116 άπ’ τό άφηνιάζω).

5Α φ νός  (ό )  α χ νός, ό  α τ μ ό ς  τ ο ύ  ν ερ ο ύ .
— Άφνός βγαίν’ πέ τό πηγάδ’ .

Ά φ νίζω  β γ ά ζ ω  α χ ν ο ύ ς .
— "Αφνισε τό φαγί. Θά πή : πήρε βράση καί βγάζει άχνό.

3Α φρίζω  κ ά ν ω  ά φ ρ ο ΰ ς .  Β γ ά ζ ω  ά φ ρ ο ύ ς  α π ό  Θ υμό. Τ ό  σ τ ό μ α  μ ου  α φ ρ ίζ ε ι .
— "Αφρισα πέ τό θυμό μ’, μά τί νά κάνω=θύμωσα πολύ μά τί νά κάμω.
— Μή άφρίζ’ς δά καί τόσο . . . δηλ· μή θυμώνεις καί τόσο . , .
— "Αφρισε τό φαγί θά πή : τό φαγί έβγαλε άφρούς (όπως τό βραστό).
— Πολύ άφρισμένος είδαν όταν τον είδα. Είδαν πολύ θυμωμένος.

Ά φ τρ ιγ ιά  (ή ) κ α π ν ο δ ό χ ο ς .
— Καπνίζ’ ή άφτριγιά μας.
— Ξεραχνίζουμ’ τήν άφτριγιά μας.
— Πέ μέσ’ τήν άφτριγιά βγήκες ;
— Κάθε άφτριγιά πένα λογιώ καπνό βγάζ’=κάθε σπίτι έχει τά βάσανά του, πού 

είναι διαφορετικά.
( Ό  Ψ ά λτη ς Σ τ .  Θ ρ . λ έ γ ε ι : Ή  π α ρ α γ ω γ ή  σκ οτεινή · ί σ ω ς  έκ τ ίν ο ς  α ρ 

χ α ίου  ά π τ ρ α =  μ έ ρ ο ς  δ π ο υ  ά π τ ο υ σ ι  π υ ρ ).

3 Αχαμνά  (τ ά )  τ ά ν τ ρ ίκ ε ια  ό ρ γ α ν α  ( τ ά  α Ιδ ο ΐα ) .
—Στάχαμνά τ’ τον χτύπσε.
—"Επεσαν τάχαμνά τ’—έπαθε κήλη.
—Πρίσκαν τάχαμνά τ’ , λεγώ, δέ ξαίρω πέ τί.

Ά χαμ νά  επ ίρρ . ά σ κ η μ α , κ ακ ά .
—Άχαμνά τόν φέρκα.
— Μά κι αυτός, ό ευλογημένος άχαμνά μίλσε.
— Μή δά φέρνεσαι τόσο άχαμνά.
—Τό παιδί άχαμνά χτύπησε=δυνατά χτύπησε.

’Αχαμνός  έπ ίθ . δ  ά σ κ η μ ο ς , δ  κ α κ ός .
—Πολύ αχαμνός άνθρωπος !
— Μπρέ στον άχαμνόν να τόν άθρωπό οοο ! !
— "Ενε αυτός ένας αχαμνός πού . . . τό γιακάσ’ νά τραβάς.
— Τέτειον άχαμνό άθρωπο δεν είδα ! !



IT. Πασταχριστοδονλου, Γλωσοάριο 237

Ά χ α μ νοσ ύ ν1 (η) ή κακία, ή κακία διάθεση.
—Ή  άχαμνοσύν" <3ου δέ λέγεται.
— Είδες δά άχαμνοσύν’ ! Ό  ίίουνιάς σάστσε.

* Α χερα  (τά) τάχυρα.
—Ψύλλους στάχερα γυρεύ’ κι αυτός, λεπτολογεί δηλαδή.
— Λόγια αάν άχερα—λόγια αλαφρά σαν άχυρα, δηλ. ανόητα κιάσήμαντα.
— 'Άχερα εχ" ή κούτρα σ ’ εσένα, δηλ. δεν. έχει διόλου μυαλό.
— Αυτός τρώει άχερα : είναι κουτός.
— Δεν τρώγω άχερα, κουζούμ, δεν είμαι δηλ. ανόητος καί άμυαλος.

* Α χρειγια  (τά) τά μή σεμνά.
— Μητέρα λ,εγώ, μέκανε αυτός άχρειγια.
—Τοΰλγα άχρειγια bρέ1 έκανες τό παιδί μ’ ;
—"Αχρειγια πράματα δέν κάννα τά καλά παιδιά.
—Τοΰλγα λόγια άχρειγια εν αυτά ;

Α χρημ ά τιστος  έπίθ. (χρηματώ=έχω δύναμη, μπορώ) κείνος πού δέ 
χρηματεΐ, πού δέν έχει δυνάμεις.

— Ό  γαύρος μου πού λες . . . μαθέ (Ιίπ αχρημάτιστος. Δέ χρηματεΐ γιά τίποτα.
— Σαν εϊσνα σύ αχρημάτιστος τί νά σέ κάνου γώ . . .
— Τόσο αχρημάτιστη γυναίκα δέν είδα.
— "Αχρημάτιστη καί πολλακαμέν’=άνίκανη καί κακομοίρα.

5Α ψ ήλω σ ’ (ή) καί (τό) άψήλος to ύψος.
— Είδα, σοΰ λέεμ πού ανέβαινα ένα άψήλος—ένα ύαγίρ’ . ■·
— Τόσο άψήλος ά πάμ ; γιο δέ ύάγου.
— Ή  αψήλωσ" τή σπιτιού·
— Τί άψήλωσ’ έ'ν αυτή λεγώ ;

'Α ψ ίδες  ξύλα καμπουριάρικα, βαθουλωτά, σκαφτά, πού κάνουν τούς τρο
χούς των άμαξιών.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΖΥΗΝΟΣ

Ό  Βιζυηνός ειν’ ένας τύπος διανοουμένου, πού αντιπροσωπεύει ολά
κερο τό Θρακικό κόσμο τής εποχής του.

• Πρόβαλε σέ μια πνευματική κίνηση, πού άρχισε νά νεωτερίζει όχι βέ
βαια μέσα στην ίδια την τουρκοκρατημένη Θράκη, μά όξω, στις λεύτερες 
ελληνικές χώρες, δπου κυβερνούσαν ρωμαλέοι καί δυνατοί ό σκολαστικι- 
σμός καί ό ρωμαντισμός, πού μόλις άφηναν κάπου-κάπου ν’ ακούεται καί 
ή φωνή τής πραγματικής καί φυσικής ζωής. Μέσα σέ πνευματική κίνηση 
μίμησης καί γλωσσικής τεχνοτροπίας απομακρυσμένης από τή ζωντανή 
τής φυσικής γλώσσας εκδήλωση. Ώς τέτιος τύπος ξεκίνησε ίσια από 
τήν ένδοξη κλασική εποχή με τον Κόδρο του, προβάλλει κατόπι γνήσιο 
τέκνο των βυζαντινών καιρών, ώς που αρχίζει καί δείχνεται συγχρονισμέ· 
νος μέ μια δυνατή προσπάθεια νά πετάξει μόνος του, χωρίς τή βοήθεια 
καμμιανού, πού αισθάνονταν άλλοτες τήν ανάγκη του, ή νά τον μιμηθή, 
ή νά τον μεταχειριστή στήριγμα στό πέταμά του, χελιδόνι αυτός στις δυ
νατές φτεροΰγες γερανιού..

Πρώτος αυτός, μέσα από τήν πνευματική κίνηση, πού περιωρίζονταν 
στον άσφιχτικόν ορίζοντα τής Πόλης, βγήκεν έ'ξαφνα αντάρτης από τή 
σιιοπηλή Θράκη, κι’ αφήνοντας τή δουλική παράδοση πού κυριαρχούσε 
στό Βόσπορο, πέταξε, πλανήθηκε, κουράστηκε, σταμάτησε, πάλι ξαναπέ- 
ταξε μόνος του, καί τέλος κατατοπίστηκε μέσα στήν ’Αθήνα για νά γίνει 
από Θρακικός, πανελλήνιος πρόδρομος λογοτεχνικής εργασίας ανήμπορης 
ν’ άρνηθή τήν επίδρασή του στό τραγούδι καί πλιότερο στό διήγημα. Γιατί, 
άν βλέπουμε στά έργα του τό χαρακτήρα τής πνευματικής κίνησης τού 
καιρού του, όμως έχουμε καί μιά σημαντική του προσπάθεια στό άνοιγμα 
καινούριου δρόμου, πού δουλεύει θαρρετά νά τον ανοίξει μ’ άλλους μαζί.

Προικισμένος μέ μιά φλέβα εξαιρετικιά γιά νά λαξέψει τό στίχο καί 
νά πλέξει τό διήγημα, πράγμα πού τον έσπρωξεν ορμητικά στή σπουδή 
καί στή μάθηση, δέν έγινε μόνο γερός επιστήμονας, μά κι’ έ'νας ποιητής 
πού δούλεψε διαφορετικά τό στίχο από τούς σύγχρονούς του καί διηγημα- 
τογράφος τόσο δραματικός, πού δικαιωματικά παίρνει τή θέση του άνά-
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μέσα στους πρώτους συγχρόνους, καί κατοπινούς πού άνοιξαν τό δρόμο 
στο ελληνικό διήγημα.1 Ό  μεγάλος Παπαδιαμάντης, ό ήρεμος αυτός κι3 
ασκητικός ζωγράφος τής απλοϊκής καί θρησκόληπτης ζωής, κι ό κλασικός 
Κ.αρκαβίτσας μέ τις ομηρικές, πινελιές του, ανυπόκριτα θά τού σφίγγανε 
τ:ό χέρι καί θά καταδέχονταν νά παρακαθήσει δίπλα τους άν εϊταν σΰγχρο-

ΓΕΩΡΓΪΟΣ ΒΙΖΥΗΝΟΣ

ν ο ι. Δυο πνευματικοί γίγαντες, πού ξεκίνησαν από άντίθετη ο καθένας 
καί ξεχωριστή ελληνική γωνιά, μά πού ανταμώθηκαν μέ τό Βιζυηνό πάνω 
στο πανελλήνιο πνευματικό αλώνι, όπου γίνεται ή αναγνώριση τής λογο
τεχνικής υπεροχής. Κι’ άν ή υπεροχή των δυο όμότεχνών του εινε περισ
σότερο φανερή, όμως δεν είνε καί τόσο κατώτερη σ’ ενα Βιζυηνό, πού 
αρχίτερα πήρε τον καινούριο δρόμο καί πού όχι λίγο τον χρωστούμε 
σ ’ α υ τό ν .
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Ή  κριτική ανάλυση τοΰ έργου τοΰ Βιζυηνοΰ είνε δουλειά διεξοδική- 
και δέ θά γίνει μέσα σ” αυτό το μικρό συγκεντρωτικό κριτικό σημείωμα. 
Ειδικοί κριτικοί ανάλυσαν καί έκριναν τό έργο του, από έποψη ποιη
τική, διηγηματογραφική καί λαογραφική καί εξιστόρησαν τό βίο του μέ 
συμπάθεια ξεχωριστή καί δίκαιη, δπως ταίριαξε στο άξιο τέκνο τής ερη
μωμένης τώρα Θράκης, πού κλει στά σπλάχνα της τήν πατρίδα τοΰ ποιητή 
— τήν περίφημη Βιζώ. Ή  δική μας υποχρέωση είνε νά βάλουμε μ’ εύλά- 
βεια τά λίγα αυτά γιά τή μνήμη τοΰ πρώτου Θράκα λογοτέχνη ανάμεσα 
στις σελίδες αυτές, πού κάνουν τήν αρχή νά περιμαζέψουν καί νά περι
σώσουν κάθε τι θρακικό καί νά τό καταστήσουν κοινό καί πανελλήνιο.

5Ά ν  εινε αλήθεια πώς ώρισμένοι άνθρωποι δημιουργοΰν τήν Ισ τ ο 
ρία ενός λαοΰ σπρώχνοντάς τον στά πεπρωμένα του, άλλο τόσο είνε 
αλήθεια πώς άνθρωποι προικισμένοι μέ ξεχωριστά πνευματικά χαρίσματα,, 
σπρώχνουν ένα λαό στήν πνευματική του αναγέννηση.

Κι5 ό Βιζυηνός, πού τόσο πρόωρα τοΰ στέρησεν ή Μοΐρα τή σκέψη 
κ’ έτσι σκληρά τοΰ άρπαξεν ό χάρος τή ζωή, είνε ένας απ'’ αύτοι>ς.

ΠΕΡ. ΠΑΠΑΧΡΪΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΨΑΛΤΗΣ

Εις εκ των λογιών Θρακών, οί όποιοι διά τής επιστημονικής δρά- 
σεώς των έτίμησαν τήν ιδιαιτέραν πατρίδα των, είναι καί ό Στ. Ψάλτης.

Ούτος εγεννήθη εν Σ. Έκκλησίαις τώ 1869 εκ καλής οικογένειας. 
Τήν εγκύκλιον παίδευσιν έλαβε κατά πρώτον εις τό σχολειον τής γενε- 
τείρας του, κατόπιν δέ εις τά Ζαρίφεια Διδασκαλεία Φιλιππουπόλεως, τά 
όποια ήκμαζον τότε υπό τήν διεύθυνσιν τοΰ άειμνήστου Πέτρου Παπα- 
γεωργίου. Μετά ταΰτα έφοίτησεν είς τήν Φιλοσοφικήν Σχολήν τοΰ Εθνι
κού Πανεπιστημίου, τώ δέ 1894 ύποστάς τάς διδακτορικός εξετάσεις 
έτυχε τοΰ βαθμού άριστα.

Τώ 1895 ,ΰπέβαλεν είς τήν Φιλοσοφικήν Σχολήν τήν εναίσιμον δια
τριβήν του λατινιστί γεγραμμένην και πραγματευομένην περί τοΰ γλωσ
σικού ιδιώματος των Σ. Εκκλησιών. Μετά τρία έτη τήν μετέφρασεν εις 
τήν Ελληνικήν, τήν συνεπλήρωσε διά λεξιλογίου καί διαλεκτικών κειμέ
νων καί τήν ύπέβαλεν είς τον γλωσσικόν διαγωνισμόν τοΰ Συλλόγου 
«Κοραή», είς δν καί έβραβεύθη ώς «πρότυπον εργον ακριβολόγου και 
μεθοδικής — πλουσιωτάτης είς παραδείγματα— γραμματικής έρεννης της γλώσ·
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σης, αριοτον υπόδειγμα προς αννταζιν όμοιων πραγματειών και περί άλλων 
της γλώσοης ιδιωμάτων», κατά την χρίσιν τού είσηγητοΰ τον διαγωνίσμα
τος. Τώ 1900 ή μελέτη αυτή έδημοσιετίθη εις την Βιβλιοθήκην Μαρασλή 
υπό τον τίτλον Θρακικά η μελέτη περί τον γλωσσικόν ιδιώματος τής πό- 
λεως 40 'Εκκλησιών., Δ ι’ αυτής εξετάζεται μέ πολλήν ακρίβειαν ή φωνη
τική, ή μορφολογία, ή 
παραγωγή των λέξεων, 
τά κύρια ονόματα και 
ό λεκτικός θησαυρός του 
ιδιώματος των 40 Ε κ 
κλησιών, έν τέλει,δέ δη
μοσιεύονται και τέσσα 
ρα παραμυθία, δύ ών 
λαμβάνομεν άκριβεστέ- 
ραν εικόνα τοϋ εξετα
ζόμενου ιδιώματος. Πα- 
ρήλθον τριάκοντα δλα 
έτη από τής συγγραφής 
τοΰ ρηθέντος έ'ργου. Καί 
δμως ούδέν άλλο θρα- 
κικόν ιδίωμα δυναται 
ακόμη νά επίδειξη πλή
ρη επιστημονικήν έρευ
ναν. Τό ιδίωμα τής Κο- 
μοτινής —  όλιγώτερον 
τά χής υπολοίπου Δυ
τικής Θράκης— έξητά- 
σθησαν μέ άξιόλογον 
επιστημονικήν ακρίβει
αν, άλλ’ εις μόνα τά γε-
νικώτερα χαρακτηριστικά των υπό τοΰ Καθηγητοΰ κ. Στ. Κυριακίδου, 
πρβλ. Λαογραφίας Β ' (1910) σελ. 427 κ. έξ. και Λεξικογραφ. 'Αρχείου 
<7' σελ. 962 κ.εξ. Τοΰ ιδιώματος τής Άδριανουπόλεως έξητάσθησαν μό
νον τά Ικ τής Τουρκικής πολιτογραφηθέντα στοιχεία υπό τοΰ L . R on- 
zeva lle , Les emprunts turcs dans le grec -vulgaire de Roumeiie 
et specialement d’ Andrinople· Paris 1912, τό δέ Ιδίωμα τής έν Β. 
Θράκη ελληνικωτάτης Στενημάχου ακροθιγώς μόνον ήρευνήθη υπό τοϋ 
Ρ. K retschm er, Zum Dialekt von Stenimachos. (= Ά φ ιέρω μ α  εις
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Γ. Χατζιδάκιν σελ. 13δ κ.έξ.). Ή  άνάμειξις των εξ ’Avar. Θράκης προσ-, 
φυγών προς τού; κατοίκους άλλων ελληνικών χωρών θά συντέλεση ανα
πόφευκτα); εις την άνάμειξιν καί τών γλωσσικών ιδιωμάτων των. Διά. 
τούτο θά ήτο ευχής έργον νά έρευνηθούν ταχέως καί έφ’ όσον είναι 
ακόμη καιρός καί τά λοιπά γλωσσικά ιδιώματα τής Θράκης. Αί φιλόξενοι 
στήλαι τών Θραχικών παρέχουν την πρός τούτο ευκαιρίαν. Δεν χρειά
ζεται ήδη παρά ή καλή θέλησις καί το επιστημονικόν ενδιαφέρον τών 
λογιών Θρακών διά τά γλωσσικά ιδιώματα τής ιδιαιτέρας πατρίδος των. 
Ά ς  έλπίσωμεν καί άς εύχηθώμεν νά μή άργήση νά έκδηλωθή.

Μετά οκτώ έτη ό Στ. Ψάλτης εδημοσίευσε γερμανιστί την Γραμμα
τικήν τών βυζαντινών χρονογράφων (από τού βου—:13ου αι ) Τό βι- 
βλίον τούτο είναι προϊόν καί φιλοπονίας καί έπιμελείας υποδειγματικής 
και— παρά τινας μεθοδικά; ελλείψεις του— θά είναι χρησιμώτατον βοή
θημά δι’ δλόυς τούς μελετώντας την ελληνικήν γλώσσαν, καί Ιδίως τήν 
μεσαιωνικήν περίοδον αύτής.

Έκτος τών δύο τούτων αυτοτελών έργων δ Στ. Ψάλτης έδημοσίευ- 
σεν εις τήν ’ Αΰηνάν, τό Αεξικογρ. Άρχεϊον κ. ά. πολλά; καί άξιολόγους 
γλωσσικά; πραγματείας, βιβλιοκρισίας κλπ.

°Αλλ” αν είς τά ρηθέντα έργα διαφαίνεται ό φιλότιμος, ο φιλόπονος, 
ό ευσυνείδητος επιστήμων, είς τό έργον του CH  Θράκη και ή δνναμις 
τον εν αυτή ελληνικόν στοιχείου (εκ σελ. 367), δημοσιευθέν είς τήν σει
ράν τών ’Εθνικών δημοσιευμάτων τού συλλόγου πρός διάδοσιν ωφελί
μων βιβλίων τώ 1919, μά; παρουσιάζεται ό φιλόπατρις Έλλην καί 
Θραξ. Τό βιβλίον αφιερώνεται «ταΐς άθανάτοις ηωχαΐς τών υπέρ πατρί
δος πεσόντων θρρ,κών αγωνιστών» καί αποτελεί πολτίτιμον καί πειστικόν 
συνήγορον τών θρακικών δικαίων. Δι3 αυτού διακηρύττονται τά απαρά
γραπτα δικαιώματα τού θρακικού ελληνισμού, ούχί δμως διά τής συνη
θισμένης εύκολου πατριδολογικής κενολογίας, αλλά μέ τό φώς ακριβολό
γου Ιστορικής έρεύνης, μέ στατιστικά; πολλά; καί ποικίλας— ούχί μόνον 
ήμετέρας, αλλά καί βουλγαρικά;, τουρκικά; καί ευρωπαϊκά;—καί μέ έλεγ
χον άμερόληπτον τών εν αύταίς στοιχείων. Καί διά τής έρεύνης τών 
ιστορικών πηγών, στατιστικών χαρτών, κλπ. καταδεικνύει δτι «πάσαι αί 
σλαυϊκαί καί βουλ/αρικαί έπιδρομαή αί όποΐαι κατέλιπον ’ίχνη ανεξάλει
πτα τής διαβάσεώς των καί εν αύτή τή Πελοποννήσω ακόμη, άφήκαν

9 St- Psalies, Grammatik der byzant. Chroniken /=Forsehungen zur 
griech. und latein. Grammatik herausg. von P. Kretschmer und J. Wacker- 
nagel '2, Heft). Gottingen 1913 έκ σελ. X F I  394 είς 8°.
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την Θράκην την άποτελουμένην έκ τού βιλαετιού Άδριανουπόλεως άνέ- 
παφον. Ουδεν τοπωνύμιου σλαυϊκόν ή βουλγαρικόν δΰναταί τις να εύρη 
έν τη ονομασία πάντων των χωρίων, ποταμών, όρέων, πόλεων τής ση
μερινής Θράκης. \\μ3 εναντίας πάντα τά τοπωνύμια είναι ή αρχαίας Θρα- 
κικής καταγωγής (Βιζύη, Έρχίνης, Σηλυβρία) ή αρχαίας Ελληνικής 
(Άδριανούπολις, Χαριούπολις, Καλλίπολις, Σκοπός, Σκόπελος) ή μεσαιω
νικής καί νεωτέρας (Σκεπαστός, Γέννα, Κρυόνερον) ή τέλος τά πλειστα 
Τουρκικής καταγωγής (ώς εκ τής Τουρκικής κατακτήσεως). Ουδεν μεσαιω
νικόν σλαυϊκόν έκτος τού ονόματος Μαρίτοα τού ποταμού "Εβρου δπερ 
δμως έξηγεΐται, διότι ή ονομασία αύτη οφείλεται εις τούς κατοίκους τής 
Β. Θράκης ή Α. 'Ρωμυλίας, έν fj έχει τάς πηγάς του καί τον πρώτον 
του ρούν ό ποταμός οΰτος. Ό  ακραιφνής ελληνικός χαρακτήρ τής χώρας 
διέμεινε σταθερώς τοιούτος μέχρι τής κατακτήσεως των Τούρκων. Τούτο 
άποδεικνύουσιν αυτοί οΰτοι όΐ ιστορικοί χάρται (αγγλικοί, γαλλικοί καί 
γερμανικοί), ούς παρέθηκεν δ 'Ρίζωφ έν τω βιβλίφ του : Les Bulgares 
dans leurs frontî res historiques; ethnographiques et politiques. 
Berlin 1917. Έ ν  αύτοϊς δύναταί τις νά ΐδη δτι ή σημερινή Ν. Θράκη 
ή αποτελούσα το βιλαέτιον 'Αδριανουπόλεως ουδέποτε άπετέλεσε μέρος τού 
βουλγαρικού κράτους κλπ. -

Τήν φιλότιμον έπιστημονικήν καί άλλην δράσιν τού Στ. Ψάλτου διέ
κοψε προ ολίγων έτών ανίατον νόσημα, υπό τού οποίου κατετρύχετο 
μέχρι τού πέρυσιν έπισυμβάντος θανάτου του έν πλήρει ακμή τής ηλι
κίας του. ’Εάν ακόμη καί εις άλλας χώρας, αΐ όποΐαι διαθέτουν περί · 
αστέρας επιστημονικός δυνάμεις, απώλεια ενός καλού έρευνητού άφήνη 
πάντοτε αισθητόν κενόν, εις τήν μικράν μας Ελλάδα τό κακόν είναι 
φυσικά πολύ μεγαλύτερον. Ό  πρόωρος θάνατος τού Στ. Ψάλτου —έπι- 
στήμονος ούχί μόνον άρτιας μορφώσεως καί ζηλευτής φιλοπονίας, άλλα 
σπανίας χρηστότητος καί μετριοφροσύνης— υπήρξε ζημία σημαντική είς 
τάς παρ’ ήμϊν γλωσσικός έρεύνας, Ιδιαζόντως δέ αισθητή εις τό Γραφειον 
τής συντάξεως τού Ιστορικού Λεξικού τής ελληνικής Υλώσσης εις τό 
όποιον δ Ψάλτης ειργάσθη, επί δεκαετίαν σχεδόν, μέ ζήλον καί επιμέ
λειαν υποδειγματικήν, μέ ύπέροχον άφοσίωσιν εις τό καθήκον καί μέ 
πείραν λεξικογραφικήν αληθώς δυσαναπλήρωτον.

Γ. Π. A Ν Α ΓΝ Ω ΪΤ  Q Π Ο ΥΛΟ S 
Καθηγ. Πανείτ. ’Αθηνών



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΥ ΛΑΜΠΟΥΣΙΑΔΗΣ

Π ρος τη ν  Δ ι,ενθννσιν τω ν  « Θ ρακικώ ν».

Διά τον παρόντος σημειώματος μον επιθυμώ νά υποδείξω κυρίως το 
καθήκον προς δημοσίευση’ λεπτομερούς εργασίας περί τοΰ βίου και το>ι 
έργων του διαπρεπούς Θρακός ιστοριοδίφου και σνγγραφέως, τον όποιον 
κακή Μοίρα άφήρεσεν εκ τής χορείας των ευόρκων, φιλότιμων καί φιλό
πονων τέκνων τής Μεγάλης Πατρίδος. Ίδια δε νά καταδληθή προσπάθεια 
προς διάσωση' των ανεκδότων έργων τον.

Αί θρακ,ικαί μελέται τον καί αΐ περί *Λδριανονπόλεως μνημειακοί καί 
τοπογραφικαί εργασίαι του πρόκεινται ώς πολύ τιμητικά υποδείγματα 2:πι- 
τελέσεως του προς έκπόνησιν πατριδολωγίας καθήκοντος.

Ά Η 'Εκκλησιαστική ’ Αλήθεια» Κωνσταντινουπόλεως πολλάκις έδηαοσι- 
ενσε σχετικός πληροφορίας περί τοΰ Ααμπονσιάδον, καταχωρίζονσα καί 
έργα του, εις δέ τά ήμέτερα «Μνημεία τής Ιστορίας των 3Αθηναίων» 

περελήτ/ θησαν σπουδαιότατοι ανακοινώσεις τον άφορώσαι εις το περιηγητικόν 
εργον του τον έξ Άδριανονπόλεως Επισκόπου Ναζιανζον Ιγνατίου (1772), 
ώς καί περί των ’Αθηνών ώς πεπατημένης Εκκλησιαστικής Επαρχίας.

Δ. Γ. Κ αμηονρογλον

'Ήσυχα καί απέριττα, όπως αρμόζει εις ενα σεμνόν εργάτην τοΰ 
πνεύματος και ενα διδάσκαλον τοΰ Γένους, άπέθανε προ δεκαπέντε μη
νών ε’ις μίαν κλινικήν των ’Αθηνών— δπου κατέφυγε όχι πλέον νά 
θεραπευθή, άλλα ν3 άνακουφισθή από τάς δδΰνας τοΰ 'μοιραίου του θα
νάτου— εβδομηκοντούτης και τον έσκέπασε το χώμα τοΰ Ιο στεφάνου 
’Άσιεως, δπου είχε τελειώσει τάς γυμνασιακάς του σπουδάς.

Ά λλ ’ ή άνάμνησις τοΰ άγαθοϋ, ανεπιτήδευτου, εΰφυοΰς, εύτραπέλου 
κα'ι αστείου πολίτου, τοΰ σοβαρού, εργατικού, εΰμεθόδου, άφωσιοομένου 
και ειλικρινοΰς διδασκάλου θά παραμένη εις την Θράκην αιωνία καί 
ακοίμητος, καί διότι έσβυσεν ή πνοή του μακρυά από την άγαπημένην 
του Θράκην.

Γεννηθείς εις την ’Αδριανοΰπολιν έκ γονέων ευπορών έπροτίμησε τό 
διδασκαλικόν επάγγελμα από κλίσιν καί ψυχωσιν προς τά γράμματα, εύ-
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τυχήσας νά διδάξη επί 50 ολόκληρα συναπτά έτη εις την Θράκην, Κα- 
βακλή, Λιουλιέ-Βουργάζ, Ραιδεστόν, Μάλγαρα, Σουφλίον, καί τά περισσό
τερα χρόνια τής μακράς διδασκαλίας του έΐς to Γυμνάσιον και προ πόν
τιον είς τό· προσφιλές του Ζάππειον Παρθεναγωγεΐον τής Άδριανου- 
πόλεως.

Ά λ λ 5 άν ό Λαμπουσιάδης διετέλεσε χρησιμώτατος διδάσκαλος μέ την 
ευγλωττίαν καί μεθοδικόττ|ΐά τον, απαράμιλλος υπήρξε ώς ερευνητής τής 
αγνώστου δυστυχώς ιστορίας τής 
Θράκης.

Ά ν  άληθευη, ότι έκάστη ιστό- 
ρική περίοδος πρέπει νά κρίνεται 
από τά έργα, τά όποια εδημιονρ- 
γησε, επίσης πρέπει νά άληθευη, 
ότι ένας ιστοριοδίφης ή ερευνητής 
πρέπει νά κρίνεται από τάς συν- 
θήκας, υπό τάς οποίας ασχολήθηκε 
εΐς την ερευνάν μιας ιστορικής πε
ριόδου. Καί at συνθήκαι αΰταί είνε 
κάθε άλλο ή εύνοϊκαί καί συντε- 
λεστικαί. διά μίαν κολοσσιαίαν καί 
επιπονωτάτην εργασίαν, όταν λεί
πουν βιβλιοθήκαι μεγάλαι καί εί- 
δικαί, απαραίτητοι διά μίαν επι
στημονικήν καί συστηματικήν με
λέτην, όταν δεν υπάρχουν αΐ άπαι- ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΛΜΠΟΥΣΙΑΔΙϋ

τοΰμεναι πηγαί, από τάς οποίας θά έκρεΰσουν τά απαραίτητα στοιχεία.
Ή  έρευνα τής σκοτεινοτάτης ιστορίας τής Θράκης άπετέλεσε επί 50 

έτη τό ευσεβές άντικείμενον, τον σκοπόν τής ζωής του διά τον Λαμπου- 
σιάδην. Ά ν  όχι τόσον ή άρχαιοτάτη περίοδος τής Θρακικής ιστορίας, 
άποκλειστικώς ή Βυζαντινή εποχή καί ή τής δουλείας υπήρξε δά αυτόν 
τό θέμα των ατελεύτητων μελετών του.

Καί έκυπτε άόκνως καί έπιμόνως προ μιας επιγραφής ή ενός συν
τρίμματος αγάλματος, άνακαλυπτομένων εΐς τό κρήμνισμα των τειχών τής 
Άδριανουπόλεως, έξήταζε μέ λαχτάρα έ'να νόμισμα Θρακικής πόλετος, τών 
Όδρυσών ή του Κότυος. "Οταν άνευρέθη ή επιγραφή Ε Υ Ρ Υ Ζ Ε Λ Μ Ι Σ  

Σ Ε Υ Θ Ο Υ  Γ Ρ Ι Α Ν  ΕΥΣ, έγρα\}ιε την επιτυχή μονογραφίαν περί Εύρυζέλ- 
μιδος του Θρφκός. Μία περικοπή Βυζαντινού τίνος συγγραφέως καίτινα 
νομίσματα τον ώδήγησαν νά γράψη την πραγματείαν του περί τής Δε-



546 Μ νημόσυνα

βελτοΰ, παραλίας παρά την Άγχίαλον πόλεως τοΰ Εύξείνου. Επίσης 
ήσχολήθη μέ ζήλον άκατάβλητον είς την ίστορίαν διαφόρων Θρφκικών 
πόλεων, ως της Πλωτινουπόλεως, των Βεργοΰλων, τήξ Μικράς Νικαίας 
και Νίκης, εσχάτως δέ, μετά την άπελευθέρωσιν τής Θράκης, τής Κομο 
τίνης και τοΰ Διδυμοτείχου, τό όποιον μετά την πρωτεύουσαν και την 
Άδριανοΰπολιν ήτο ή σπουδαιότερα πόλις τής Θράκης. ’Ιδιαιτέρως είχε 
άσχοληθή διά την ιστορίαν τή: πόλεως Ελεύθερα! και Άρκαδιούπολις 
(Βαβά-Έσκή και Λιουλιέ-Βουργάζ).

Ά λλ= ή Χριστιανική αρχαιολογία τής Θρακικής ιστορίας ήτο διά τον 
ευσεβή διδάσκαλον και φανατικόν χριστιανόν τό σπουδαιότερον άντικεί- 
μενον. Έντεΰθεν εξηγείται ή μελέτη του περ'ι 'Αγιασμάτων, την οποίαν 
είχε στείλει προ τριών δεκαετηρίδων εις ,τήν Μεσαιωνολογικήν 'Εταιρείαν 
Κωνσταντινουπόλεως, ώς και αί ερευνοά του διά την ιστορίαν τής πλου- 
σιωτάτης ποτέ και διάσημου Μονής Λαμποΰς, άνηκοΰσης εις την μητρό- 
πολιν Άδριανουπόλεως.

Πλήν ή σπουδαιότερα εργασία τοΰ Λαμπουσιάδου εινε ή ανέκδοτος 
ιστορία τής γεννετείρας του ’Αδριανουπόλεως άπό των άρχαιοτάτων μέχρι 
των τελευταίων χρόνων, είτε Οδσκουδάμα εΐτε Όρεστιάς έλέγετο αυτή, ή 
έφερε τό όνομα τοΰ ελληνος μάλλον ή Ρωμαίου αΰτοκράτορος Άδριανοΰ. 
Ή  τοποθεσία και αί τοπωνυμίαι της, τά ισχυρότατα τείχη της και αί 
πΰλαι, αί επάλξεις και οί -πύργοι, αί επιγραφαί, τά κιονόκρανα και αγάλ
ματα, όλα Ιμελετήθησαν λεπτομερώς. Συνελέγησαν και τή επιμελεία αΰιοΰ 
συνηθροίσθησαν τά ιστορικά κειμήλια, νομίσματα, συντρίμματα αγαλμάτων, 
κιονόκρανα και έπιγραφαι εις ένα Μούσεΐον αρχαιολογικόν, φιλοξενηθέν 
είς εν δωμάτιον τοΰ Ζαππείου Παρθεναγωγείου τής Άδριανουπόλεως, 
Τήν δέ πραγματείαν του περί των τειχών τής ’ Αδριανουπόλεως έξέδωκε 
προ ολίγων ετών ή Γενική Διοίκησις Θράκης.

"Ολα άφ’ ετέρου, τά μεγάλα ιστορικά γεγονότα, τά συνδεόμενα μέ 
τήν ζωήν και τήν τύχην τής πόλεως, αί πολιορκίαι αυτής υπό τών Βουλ
γάρων, ή κατάληψίς. της υπό τών Φράγκων, οΐ διάσημοι ά'νδρες αυτής, 
οΐ εν αυτή αΰτοκράτορες, δηλαδή Ιωάννης ό Καντακουζηνός και υιός του 
Ματθαίος, Ανδρόνικος ό νεώτερος, ό Άδριανουπόλεως Γερμανός άναγορευ- 
θεϊς τό 1267 Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως και τόσα άλλα συνυφασμένα 
μέ τήν γηραιάν παρά τον "Εβρον ιστορικήν πόλιν εξετάζονται επιμελώς.

Άλλα τήν έπ! Τουρκοκρατίας ίστορίαν τής Άδριανουπόλεως τήν 
εξετάζει ό Λαμπουσιάδης πολύ λεπτόμερέστερον και μέ πολύ μεγαλΰτερον 
ένδιαφέρον. Τό παρά τον Τόνσον άνάκτορον τών Σουλτάνων, όταν ή 
Άδριανοΰπολις ήτο πρωτεύουσα τών Τούρκων άπό τό 1362 — 1453,
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τό άποκληθέν «μέγαρον τής τυραννίας» από τον ποιητήν Σοΰτσον κατά 
την εις Θράκην περιοδείαν του, τα μεγαλοπρεπή τζαμία καί υϊ θαυμάσιοι 
λουτροί αυτής, αί στοαί, αί άγορα'ι και τα πελασγικής αντοχής χάνια της, 
οι χρυσοποίκιλτοι τάφοι καί τα μαυσωλεία των Σουλτανοπαίδων, οι όποιοι 
έτάφησαν είς την Άδριανοΰ, ολα τά βεράτια καί τα χειρόγραφα, τα φυλασ
σόμενα εις τά αρχεία τής πόλεως ή είς την μεγάλη ν τουρκικήν βιβλίο - 
θήκην τοΰ τζαμιού Σόύλτάμ Σελήμ> εξετάζονται μέ έξιδιασμένην προσο
χήν καί αποτελούν τά προσφιλή του θέματα.

Ή  ιστορία των σχολείων καί τής ίεράς Μητροπόλεως Άδριανουπό· 
λεως, οί άκμάσαντες λόγιοι καί οι- αρχιερείς αποτελούν τό έπίμαχον θέμα 
των μελετών του. Προς τούτο εγκύπτει καί έξετάζει καί μελετά τά αρχεία 
τής Μητροπόλεως καί την μεγάλην βιβλιοθήκην τού Σχολαρχείου τής 
πόλεώς— ευτυχώς διασωθεισαν κατά την πυρκαϊάν, ήτις ολίγον προ του 
Ρωσοτουρκικοΰ πολέμου τοϋ 1878 άπετέφρωσε τό σχολεΐον—ώς καί την 
βιβλιοθήκην τοΰ Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου — καεΤσατ δυστυχώς κατά την 
μεγάλην πυρκαϊάν τής Άδριανουπόλεως ολίγα ετη προ τοΰ · Βαλκαν.ικσΰ 
πολέμου. Διά τά σχολεία, τους άρχιερεΐς, τους διδασκάλους καί τούς δια- 
σήμους καί λογίους άνδρας εξετάζει τούς ύπομνηματογράφους, τά δαιμό
νια καί κολοσιαΐα έργα τοΰ χαλκέντερου Κ. Σάθα, διορθόνει τάς άτε- 
λείας τοΰ Σχεδιάσματος τοΰ Ματθαίου Παρανίκα, συμπληρόνει τάς ελλεί
ψεις τοΰ Καταλόγου τών Αρχιερέων τοΰ εκ Μαδΰτου τής Θράκης αει
μνήστου Άμασείας ’Ανθίμου Άλεξοΰδη, εξετάζει τον διδάσκαλον Ούζοΰ- 
νογλου, τον κατά τό 1821 κρεμασθέντα Μητροπολίτην ’ Αδριανουπόλεως 
Δωρόθεον Πρώιον, δστις, ως φαίνεται έξ επιγραφή:, είχεν ανακαινίσει 
την ϊεράν Μητρόπολιν.

Ά λ λ ’ έξοχωτέρα, έν ταυτώ δε καί συγκινητικωτέρα, είνε ή βιογραφία 
τοΰ Άδριανουπολίτου Πατριάρχου Κυρίλλου τοΰ ζ ', 6ις πατριαρχεύσαν- 
τος μέχρι τοΰ 1821. Ούτος εφησυχάζουν εις την γενέτειραν εκρεμάοθη 
κατά τάς φρικτας έκείνας ημέρας τοΰ Πάσχα, ολίγον μετά .τον Γρηγόριον 
τον Ε ', από ενα παράθυρου τής Μητροπόλεως.— όπερ ,παρέμεινεν έκτοτε 
κλειστόν, ώς ή Πύλη τοΰ Πατριαρχείου — μέ 22 προύχοντας τής πόλεως.

Τέλος ήσχολήθη καί μέ την βιογραφίαν τοΰ προ δυο περίπου αιώνων 
μαρτυρήσαντος νέου Άδριανουπολίτου Αγίου Μαυρουδή τοΰ Νεομάρτυρος.

Τοιοΰτος έν προχείρψ σκιαγραφία ό αείμνηστος λόγιος Άδριανουπο- 
λίτης, εύχομαι δέ, δπακ καί άλλοι συμπληρώσουν τά κατ’ αυτόν.

Σονφλίον ’ Ιανουάριος 1 9 2 8  ΚΩΝΣΤ. Γ ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ -  ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ

Κ ώ στα Γεραγά, άναπληρωτού Γενικού Διοικητόύ Θράκης, ’Αναμνή

σεις εκ Θράκης 1 9 2 0 — 1 9 2 2 .
Ανέκαθεν ή ιστοριογραφία ϊδιάζουσαν σημασίαν αποδίδει εις τάς έξ αυτοψίας 

μαρτυρίας. Τά γεγονότα γίνονται αντιληπτά εν τω άμέσφ περιβάλ,λοντί των- Δεν απο
χρωματίζονται έκ τής καιρικής άποστάσεως' δεν παρεμβάλλεται μεταξύ αυτών καί τοϋ 
άφηγητοΰ ό άλλοιώ\· χρόνος, ή δ’ έντύπωσις καί ή συγκίνησις εΐ'·αι άμεσοι καί καθα
ροί, δέν είναι σχόλιον ή ερμηνεία ξένης άντιλ,ήψεως, καί τά πράγματα τοποθετούνται 
εν τή πραγματική των προοπτική.

'Υπό τήν έποψιν «χύτην σπουδαία είναι·ή σημασία τοϋ υπό τον άπέριττον τίτλον: 
’ Λ ν α ι ι ν ή ο π ς  έκ. Θ ρ ά κ η ;  δημοσιεύματος τού κ· Κ. Γέραγά· Ό  συγγραφεύς εζησε τά 
εξαιρετικά γεγονότα, τά όποια διηγείται, ενίοτε, κάτι περισσότερον, έδρασεν ένεργώς 
επί τής σκηνής τής εθνικής τραγωδίας, ήτις άπέληξε μέ τόσον σπαρακτικήν κάθαρσιν.

Έκ πρώτης όψεως θά έ'λεγε κανείς ότι τό βιβλίον στερείται ένότητος καί ότι τό 
έγραψαν δύο άνθρωποι μέ διαφόρους ιδιοσυγκρασίας. Ό  είς ευαίσθητος εις πατριω
τικός συγκινήσεις, ύ άλλος αντικειμενικός χειριστής των αριθμών άρεσκόμενος είς 
τούς ψυχρούς ύπο?α>γισμοΰς τής στατιστικής. Άλλ’ άραγε καί οί αριθμοί δέν αποτεί
νονται κάποτε είς τήν καρδίαν καί δέν εκφράζουν ένα θρήνον συγκινητικώτερον ενός 
ελεγείου ; "Οταν οί έκτοπισθέντες από τούς Τούρκους Θράκες έπαλιννόστησαν εύρέ- 
θησαν έν μέσω ερειπίων 20,000 οίκίαι είχον εντελώς καταστροφή, ΙΙ,ΟΟΟήσαν ήμιε- 
ρειπωμέναι. καί όταν οί κάτοικοι έμετρήθησαν είς πολλά μέρη έλειπον οί ήμίσεις. 
Ακούσατε καί άλλον αριθμόν νά ολολύζη : ’Από τούς έλληνσς μικρασιάτας πρόσφυ
γας τοΰ Καράμπιγα, 7 διεσώθησαν τών λοιπαιν 3,5θΟ σφαγέντων.

'Ο κ. Γεραγάς έγραψε τό βιβλίον του όπυκς ώφειλε νά τό γράψη. Υπήρξε διοι
κητικός υπάλ?ιηλος. εις έκ τών οργανωτών τών υπηρεσιών είς τήν καταληφθεΐσαν 
Θράκην. ΔΓ αυτόν κύριον δέν ήτο ή ποιητική συναρμολόγησις ζωηρών εντυπώσεων 
καί ωραίων φράσεων, άλλ’ ή όσον τό δυνατόν πιστοτέρα άπεικόνισις τής πραγματι- 
κότητος αί άπογραφικαί λεπτομέρειαι, αί οργανωτικοί ένέργειαι είχον δΓ αυτόν κε
φαλαιώδες ενδιαφέρον. *0 ύπουλος λυσσαλέος καί εγκληματικός άγων τής βουλγαρι
κής προπα άνδας ήτο επόμενον νά έξεγείρη έν αύτφ, γνώστη τοΰ θρακικοΰ ζητήμα
τος, τήν μηχανικότητα τοΰ ύπερμάχου τής αλήθειας, ήτις ήτο ή έλληνικότης τής 
Θράκης. Εντεύθεν αί αναδρομικοί παρεκβάσεις του καί οί στατιστικοί πίνακες του. 
Έκ τών άνακοινώσεών του, τών επί πραγμάτων έρειδομένων μανθάνομεν τήν παρά- 
ύο£ ο ι ·  πολιτικήν τής υπό τον Σαρπύ γαλλικής κατοχής εργαζόμενης ύποκεκρυμμένως 
ή καί άναφανδόν υπέρ αύτονομήσεοις τής Θράκης, χαρακτηριστικόν δέ τών διαθέ
σεων τούτων είναι ότι είς Γάλλος ύπολοχαγός, υπηρετών ώς είρηνοδίκυς έν Γκιου- 
μουλτζίνη, έσχισεν έπιδεικτικώς έντός ζαχαροπλαστείου τήν εικόνα τοΰ Βενιζέλου. 
’Από τήν διήγησιν τοΰ Γεραγά συμπληροΰμεν καί τήν απελπιστικήν άνάμνησιν τής 
άκατανοήτως άπανθρώπου άστοργίας τής διασυμμαχικής έπιτροπής, ή όποια βλέπουσα 
μέ παγερά βλέμματα τήν έν μέσφ σφαγών, εμπρησμών, διαρπαγών φονικών ένεδρών
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έκρίζωσιν μιας φυλής χριστιανών από το προαιώνιον πατρογονικόν χώμα, ανησυχεί, 
μήπως δέν άπομείνει αρκετός σίτος διά  τούς Τούρκους, καί παρενέβαλεν εμπόδια εις 
τήν έλευθέραν συμπαραλαβήν τής περιουσίας των έκπατρίζομένων Θ ρακών χωρικών.

Αί Άναανήσεις τοϋ κ. Γεραγά διαιρούνται εις 5 τμήματα’ πιθανώς τήν διαίρεσιν 
ταύτην ύπηγόρευσε υπηρεσιακή άντίληψις’ αλλά ψυχικώς αποτελούνται έκ τριών μερών 
τοϋ Προλόγου καί τών 7 πρώτων κεφαλαίων τής έγκαταστάσεως καί ένεργείας τής 
ελληνικής διοικήσεως καί τοϋ υπό τον τίτλον : ’Απώλεια καί έκκένωσις τής Δ. Θράκης 
Ε'. μέρους. Εις το πρώτον καί τρίτον μέρος ή φράσις προσλαμβάνει κάποτε πτέρυ
γας, ύψοΰται. Εις τό δεύτερον προσγειοΰται· όμιλεϊ ό διοικητικός, δ οργανωτικός- εκ
τίθενται άντικειμενικώς τά γεγονότα.

Έν τφ Προλόγω τονίξων ό συγγραφεύς ότι δέν μετέβημεν εις Θράκην ως κατα- 
κτηταί, άλλ’ ώς έλευθερωταί, παραθέτει εύστοχος τούς θαυμαστούς διά τήν ιστορικήν 
άλήθειάντων λόγους του τότε Προέδρου τής Κυβερνήσεως, λεχθέντας κατά τήν συνε- 
δρίασιν τής Βουλής τής 1 δ Φεβρουάριου 1921. «Ή  άπελευθέρωσις τών αδελφών μας 
ήτο ή πλήρωσις ιστορικής ανάγκης · . . Είναι ή πίστις μέ τήν οποίαν έγεννήθημεν 
καί άνετράφημεν, μέ τήν όποιαν έγεύνήθησαν καί ένετράφησαν καί εζήσαν ή πατέρες 
ημών καί οΐ πατέρες τών πατέρων ημών καί οί απώτεροι ήμών πρόγονοι · · Μέ τήν 
πίστιν αύτήν δ ελληνισμός ήγετο εις πάσας τάς μαρτυρικάς θυσίας ■ . ■».

Εις τό πρώτον, τό εύφρόσυνον μέρος παρακολουθοϋμεν τάς συγκινήσεις τής κατα- 
λήψεως τής ’ Ανατολικής Θράκης, τήν άναχώρησιν τοϋ Υπάτου 'Αρμοστοϋ, τήν απο
στολήν τών έλλήνων υπαλλήλων, ταξειδευόντων ενίοτε εις τό άγνωστον, χωρίς νά 
γνωρίζουν άν δ ελληνικός στρατός κατέλαβε τάς περιφερείας εις τάς δποίας κατευ- 
θύνοντο τον έξαλλον ενθουσιασμόν τών έλευθερουμένων όταν αί άγαλλιώσαι πόλεις 
έπλεον εις τό κυανόλευκον- τό πολυσήμαντον πέρασμα τοϋ βασιλέως ’ Αλεξάνδρου διά 
τοϋ Θρακικοϋ εδάφους, , τά δάκρυα τών τέως σκλάβων καί τό ράντισμα τοϋ ’Αλέξαν
δρού δι' άνθέων υπό τών παρθένων τής Θράκης, τήν περιπετειώδη σύλληψιν τοϋ 
Ταγιάρ, τήν άνύψωσιν τής ελληνικής σημαίας επί τής Άδριανουπόλεως καί τών 
Σαράντα Εκκλησιών καί τήν έπαρσιν τής κυανόλευκου επί τοϋ ίστοΰ τοϋ Λιμεναρ
χείου Καλλιπόλεως μέ τήν έπιφώνησιν τοϋ Μητροπολίτου: Ύψώθητί; Κύριε, έν τή 
Δυνάμει σου. Σώσον, Θεέ, πιστούς !

Εις τό δεύτερον μέρο; βλέπομεν τήν διοικητικήν μηχανήν άρχίζουσαν νά κινήται’ 
μανθάνομεν άγρια εγκλήματα τής βουλγαρικής καταλήψεως τοϋ 1912* τάς φοβεράς 
επιτάξεις των παντός ελληνικού εμπορεύματος μέ τάς διαβοήτους ράοπισκάς των απο
δείξεις, εις πολλάς τών οποίων έγράφετο «πληρωτέα εις τον άλλον κόσμον», ή βά’ 
ναυσοι ύβρεις ή όχι σπανίως «δ φέρων τό παρόν είναι ύποπτος καί συλλάβετέ τον»- 
βλέπομεν νά εκτίθενται τά ασύστατα ψεύδη τών βουλγάρων μέ τάς επιδεικτικός παρε
λάσεις τών μυστακοφόρων μαθητών διά τών δδών καί ή πικρά άπογοήτευσις τοϋ 
Βόριδος δστις βλέπων τά άραιά καλυβόσπιτα τής βουλγαρικής συνοικίας εις τό άκρον 
τών Σαράντα εκκλησιών, ήριότα τό έπιτελεΐόν του : Ποΰ είναι δ βουλγαρισμός τής 
Θρφκης πού ήλθαμεν νά έλευθερώσωμεν ; βλ,έπομεν τήν κακοϋργον έκβίασιν τών Βουλ
γάρων πρός έκχρισηανισμόν τών Πομάκων τούς όποιους έβάπτιζον ραντίζοντες με 
νερόν διά σαρώθρου, καί τήν άνηλεή καυτηρίασιν τών Πρώσσων τής Ανατολής υπό 
τοϋ Χάρδεν άποκαλοΰντος αυτούς θύννους καί Μόγγόλους- βλέπομεν τήν μεγαλο- 
ψυχον προθυμίαν τών Έλλήνων τής Θράκης, ριπτόντων εις λήθην τά ανεκδιήγητα 
μαρτύριά των, ετοίμων νά βοηθήσουν τάς άρχάς είς έμπέδωσιν τής τάξεως, καί τήν 
’Ελληνικήν Διοίκησιν δωροΰσαν χιλιάδας δραχμών πρός άνοικοδόμησιν τζαμίων τά 
όποια είχον καταστρέψει οί Βούλγαροι, βλέπομεν κυριαρχούσαν ήδη τήν Ισότητα καί 
τήν ευνομίαν, διά τήν οποίαν ό δημοσιολόγος Ραΐς, μετά προσωπικήν έρευναν, έγραφε 
πρός τάς Έλληνικάς άρχάς : «ό καλύτερος έπαινος τον όποιον δύναμαι νά κάμω διά
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τήν διοίκησίν σας είναι ou εις αυτήν ούδαμώς γίνεται αισθητόν, ότι μόλις πρό ολί
γου έλαβε χώραν γεγονός τόσον βαρυσήμαντον δσον είναι ή αλλαγή καθεστώτος'*.

Εις το τρίτον μέρος, τό θλιβερόν, βλέπομεν βαθμηδόν πυκνούμενα τά σύννεφα 
καί έπικειμένην τήν έκσπασιν τής καταιγίδας- Έρχεται'έκ Παρισίων τό καταδικα- 
στικόν τελεγράφημα: * ή ’Ανατολή Θράκη άπωλέσθη άτυχώς». Ό  λαός συνταράσσεται 
καί ετοιμάζεται προς έξοδον. ’‘Αλλά τότε συνέβη κάτι άπείρως τραγικόν- Ή  διάσκεψις 
των Μουδανιών έδωκεν αφορμήν νά κυκλοφορήσουν ευάρεστοι διαδόσεις, δτι ή Άγ* 
γλία άνθίστατο εις τήν εκκένωσιν καί δτι ό ελληνικός στρατός προήλαυνε κατά τής 
Κωνσταντινουπόλεως. Καί οΐ Θρφκες έώρταζον έξαλ?.οι τό ευτυχές γεγονός, εν φ ήδη 
εΐχεν υπογραφή ή οριστική καταδίκη των. ’Έξαφνα ως κεραυνός ένσκύπτει τό τηλε
γράφημα τοϋ Νομάρχου Καλλιπόλεως: «ύπεγράφη ή ανακωχή».

Καί αρχίζει τό μαρτύριον τής έκκενώσεως. 'Ο κ. Γεραγάς εδώ αφήνει τό υπόψυ- 
χρον υπηρεσιακόν ύφος" περιγράφει ζωηρώς τήν πανοικεί έκκίνησίν μυριάδων έλλή- 
νων, τούς θρήνους καί όδυρμούς καί τάς στυγερός κατάρας, τών δυστυχών άπατρί- 
δων, βαινόντων πρός τό άγνωστον, λαμβανόντων από τής στιγμής αυτής τήν θλιβεράν 
προσωνυμίαν τοΰ πρόσφυγος. Διά μερικούς ή Φύσις άμιλλάται πρός σκληρότητα μέ 
τήν Διπλωματίαν εκπατρίζονται έν μέσιυ θυέλλης, υπό βροχήν ραγδαίαν καί χον
δρήν χάλαζαν.

7Αλλαχού ή σκηνοθεσία μεταβάλλεται.
Έπί εβδομάδας τήν άπό Άδριανουπόλεως πρός Καραγάτς αμαξιτήν όδόν διέσχιζε 

πενθίμως ατελεύτητος σειρά αραμπάδων’ οί ,όδηγοί άφωνοι, πελιδνοί’ έτάράττε τά 
νεύρα ό αδιάκοπος τριγμός τών τροχών’ αν έπήρχετο βλάβη εις κανέν τών φορτη
γών εκείνων, έσταμάτα διά μιας δλη ή επακολουθούσα πομπή. Έπήρχοντο καί θά
νατοι έπί τών αραμπάδων εκείνων άλλ* οί εξόριστοι πώς ν’ άργοπορήσουν ; μία πρό
χειρος κηδεία, θάψιμον τοΰ νεκρού εις τήν παρυφήν τής οδού, καί εμπρός πρός τό 
άδηλον !. ..

Υπάρχουν πράγματα τών οποίων ή τραγικότης υπερβαίνει τήν εκφραστικήν δύ- 
ναμιν τών λέξεων.

Εκείνο τό σφίξιμον τής χειρός τών έλλήνων υπαλλήλων άποχαιρετιζόντων τούς 
ξένους αξιωματικούς, άδυνατούντων άπό τήν συγκίνησιν νά ψιθυρίσουν λέξιν, είναι 
έν άπό τά βωβά αυτά δράματα τής εθνικής συμφοράς, ήτις ώνομάσθη εκφορά τής 
Θράκης.

'Ο κ. Γεραγάς φαίνεται άνησυχών διά τήν ετυμηγορίαν τών επιγόνων, «Οί και
ροί αυτοί θά γίνουν κάποτε παρελθόν, δχι πρόσφατον. Οί έγγονοι καί δισέγγονοι 
ημών θα σταματούν είς τήν καμπήν τής εθνικής σταδιοδρομίας' θά μελετούν καί θά 
κρίνουν συμβουλευόμενοι τήν ’Ιστορίαν θά μάς κρίνουν αύστηρώς. ίσως μέχρι κα
τάρας».

Δέν δύναμαι νά μαντεύσω τί θά κάμουν οί επίγονοι. Νομίζω όμως ότι δεν θά 
λείψουν νά κύψουν ολίγον καί έπί τών σελίδων τών ’Αναμνήσεων- Καί δέν θά είναι 
πρός ζημίαν των.

ΑΡ1ΣΤ. ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ

Νεΐρ Βέη. «Ανατολική Θράκη». Τό παρελθόν, τό παρόν καί τό 

μέλλον αυτής. Τόμος α\ Τΰποις «Σφενδόνης» 1927 16ον Σ. 132.
'Ο κατά τήν τρίτην Εθνοσυνέλευσήν πληρεξούσιος τού νομού Ραιδεστοΰ Νεΐρ 

Βέης διαδραματίσας ένεργόν πρόσωπον είς τήν ιστορίαν τής ’Ανατολικής Θράκης 
κατά «τήν τελευταίαν δεκαπενταετίαν», έξέδωκε τό υπό τον άνωτέριο τίτλον βιβλίον, 
ινα έπιοτήση. ιός γράφει, «τήν προσοχήν τόσον ιών έκ τής ’Ανατολικής Θράκης μετά-



ναστευσάντων Ελλήνων συμπολιτών του, δσον και των ομοθρήσκων του Μουσουλμάνων 
των διατελούνχων είς άπαισίαν αιχμαλωσίαν υπό τό Κεμαλικόν καθεστώς από τον 
κίνδυνον Βουλγαρικών επιδρομών, τόν όποιον διατρέχει ή ωραία αΰτη χώρα, καθότι 
τό Κεμαλικόν καθεστώς δεν δίδει σημασίαν είς την Κωνσταντινούπολιν καί τήν Θρά
κην καί μόλις πλήγμα τι εν Άσίφ κατά τής Τουρκίας προσλάβη σοβαρότητα δ’ αυτήν, 
οί κυβερνήται τής Άγκυρας θά έγκαταλείψουν αμέσως τήν Κωνσταντινουπολιν καί τήν 
Θράκην» (σελ. 21)

Συγχρόνως «ήθέλησε νά συγκέντρωση τάς Αναμνήσεις του διά τήν περίοδον εκεί
νην καί τό στοιχεία τά σχετιζόμενα μέ τήν Θράκην»

Τό έργον άρχεται έν εΐδει εισαγωγής μέ τό Ανατολικόν ζήτημα ώς παρουσιάζεται 
σήμερον. Ακολουθούν έπειτα τά κεφάλαια περί τού κινδύνου διά τήν Ανατολικήν 
Θράκην, ή Θράκη επί τού Σουλτάνου Άβδούλ Χαμήτ, υπό τούς Νεοτούρκους, υπό 
τόν Βουλ,γαρικόν ζυγόν, κατά τήν Ανακωχήν, από τού 1918 μέχρι 1920, ή όργάνωσις 
τού Τζαφέρ Ταγιάρ, ή έγκαθίδρυσις τής Ελληνικής Διοικήσεως, ή απέναντι των αλλο
φύλων στοιχείων πολιτική τής Ελλάδος, αί εντός δύο ετών πρόοδοι, ή σημερινή ερή
μωσες τής Θράκης, στατιστικοί πληροφορίαι περί των φυσικών όρων αυτής, των 
προϊόντων καί τού πληθυσμού της κ.τ.λ. -

Μεταξύ άλλων αναφέρει λεπτομέρειας περί τού διορισμού·κατά τό 1910 “Ελληνος 
νομάρχου παρά τής Τουρκικής κυβερνήσεώς, τά κατά την ΐδρυσιν τού Νεοτουρκικού 
Κομιτάτου καί τάς έν Άδριανουπόλει ύστεροβούλους ένεργείας τού τότε λοχαγού 
Ισμέτ (τού σημερινού προθυπουργοΰ Άγκυράς) καί τού ύπολοχαγοΰ Ίχσάν (τού υπο
δίκου Υπουργού τών Ναυτικών) καί έν γένει άρκετάς λεπτομέρειας, αι όποϊαι θά χρη
σιμεύσουν είς τόν μέλλοντα Ιστορικόν τών τελευταίων χρόνων τής *Ανατολικής Θράκης.
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Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Ι Σ
ΛΑΟ ΓΡΑΦ ΙΚ Ο Υ Κ Α Ι ΓΛ Ω ΣΣΙΚ Ο Υ  ΔΙΑΓΩΝ ΙΣΜ ΟΥ

Τό έν Άθήναις «Θρακικόν Κέντρον» προκηρύσσει διαγωνισμόν προς συλλογήν 
γλωσσικής καί λαογραφικής ύλης, ήτοι λέξεων, ασμάτων, παραμυθιών, παροιμιών, 
παραδόσεων, αινιγμάτων, ηθών, εθίμων καί τών τοιούτων.

Ή  ύ?νη δέον νά προέρχεται έκ Θράκης, νά είναι δέ γραμμένη ακριβώς δπως 
υπό τού λαού λέγεται καί προφέρεται, χωρίς καμμίαν προσθήκην ή μεταβολήν εκ 
μέρους τοϋ συλλογέως.·

Δέον επίσης νά δηλοϋται ό τόπος (πόλις ή χωρίον) έκ τοϋ όποιου προέρχεται 
καθώς καί τό ονομα καί ή ηλικία τών ανθρώπων, από τοϋ στόματος τών οποίων 
κατεγράφη. (Λεπτομερεστέρας οδηγίας δύνανται νά ζητήσουν οί ενδιαφερόμενοι παρά 
τοϋ Θρακικοϋ Κέντρου τυπωμένας εις φυλλάδιον άποστελλόμενον δωρεάν). Τά χειρό
γραφα δέον νά είναι ευανάγνωστα καί' επί τής μιας σελίδος γραμμένα.

Προθεσμία υποβολής ορίζεται τό τέλος Μαΐου 1928. Τά χειρόγραφα άποστέλ* 
λονται εις τό έν Άθήναις «Θρακικόν Κέντρον» (Βουλής 18, Μέγαρον Τουρίστ).

Τά βραβευθησόμενα ώς καί τά μή βραβευθησόμενα δέν έπιστρέφονται.
Βραβεία ορίζονται :

Α' δραχ. 4000, Β' δραχ. 2000, Γ' δραχ. 1000,

Δ' δραχ. 1000, Ε '— Η' 500.

Ή  Επιτροπή τοϋ Κέντρου έπιφυλάσσει έαυτή τό δικαίωμα νά δημοσίευση έν 
ολφ ή έν μέρει τάς ύποβληθησομένας εργασίας είς τά «Θρακικά».
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