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ΘΡΑΚΙΚΑ
Σ Υ Γ Γ Ρ Α Μ Μ Α  Π Ε Ρ Ι0 Δ ΙΚ Ο Ν

ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΥΓΓΟ ΤΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΘΡΑΚΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Βραβευ-d'kv ύηό της ’Ακαδημίας  ’ΑΦηνών καί της εν ΙΙαριαίοις 
"Εταιρείας πρός ένίσχυσιν τών ελληνικώ ν απον&ών



Γό Θρακικόν Κέντρον έμφανίζον τόν εικοστόν τόμον των 
«Θρακικών» δικαιούται, νομίζομεν, νά ύπερηφανεύεται, καθότι 
είναι άν δεν άπατώμεθα, τό μόνον περιοδικόν τού είδους του, τό 
όποιον κατώρθωσεν είς τό διάστημα 17 έτών νά παρουσίαση εί
κοσι ολοκλήρους τόμους μετά 0ΰο παραρτημάτων, τοϋ ενός τοϋ 
Γ' τόμου επί τη έκατονταετηρίδι της Εθνικής "Ανεξαρτησίας καί 
τής "Ανθολογίας των Θρακών ποιητών τοϋ άλλου' σπάνια άλλως 
τε είναι καί τά γενικού ενδιαφέροντος περιοδικά τά συμπληρώ- 
νοντα εικοσαετίαν.

Οί σχόντες την πρωτοβουλίαν τής έκδόσεως τών «Θρακικών» 
δεν είναι επιστήμονες, άλλ’ ούτε θεράποντες τοϋ ΛογίΟυ Έ ρ 
μου' αγάπη πρός την πατρίδα των καί πόθος πρός περισσυλλογήν 
καί διάσωσιν παντός δτι ενδιαφέρει την πολυπαθή Θράκην, τούς 
έκαμεν νά άποφασίσωσιν την έκδοσιν τού περιοδικού, τοϋ ό
ποιου ό πρώτος τόμος έξεδόθη τό 1928 είς 4 τεύχη έκδοθέντα 
άνά δύο, μέ επιτροπήν επί τής συντάξεως τών αειμνήστων καθη
γητών Χρίστου Τσούντα καί Άριστοτέλους Κουρτίδου, τού κα- 
θηγητοΰ τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Στίλπωνος Κυρια- 
κίδου καί τού επίσης καθηγητοϋ κ. Πολυδώρου Παπαχριστοδού- 
λου, όστις είχε καί την διεύθυνσιν τής συντάξεως μέχρι τοϋ τετάρ
του τόμου. Την επιμέλειαν τής έκδόσεως τού παραρτήματος τού 
Γ ' τόμου είχεν ο μακαρίτης πρώην Γυμνασιάρχης Τρύφων Ευαγ
γέλιό ης. "Από τού πέμπτου μέχρι τού άνά χεΐρας τόμου έπιμε- 
λούνται αυτών οί σχόντες καί την πρωτοβουλίαν τής έκδόσεως 
οΐτινες καταβάλλουν πάσαν προσπάθειαν όπως άποταμιεύοντες 
παν δτι σχετιζόμενον μέ την Θράκην υπάρχει κίνδυνος νά λησμο- 
νηθή καί άπολεσθή, έμφανίζουν τό περιοδικόν μέ ύλην ένδιαφέ- 
ρουσαν, δπως χρησιμεύσουν ώς πηγαί είς τό μέλλον διά τούς έπι-
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στήμονας οΐτινες θά ήθελαν νά άπασχοληθώσιν είδικώς τόσον 
διά την ιστορίαν όσον καί διά την λαογραφίαν καί εν γένει παν 
ότι ενδιαφέρει την Θράκην’ άλλοις βεβαίως άπόκειται νά κρίνωσι 
τδ έργον αυτών.

Τό Θρακικόν Κέντρςν ευχαριστεί πάντως τούς οπωσδήποτε 
συντελέσαντας εις την εύόδωσιν τής έκδόσεως των «Θρακικών», 
είτε διά τής συνεργασίας αυτών ή διά τής υλικής αρωγής' θεωρεί 
καθήκον νά κάμη μνείαν των αειμνήστων συνεργατών αύτοΰ τών 
Μητροπολιτών Μαρωνείας Άνθιμου*Αλεξανδρουπόλεως Γερβα- 
σίου καίπρώην Παραμυθίας* ΑΟ'ηναγόρα,τών*Ακαδημαϊκών Χρί
στου Τσούντα, Γεωργίου Χατξηδάκη, Δημητρίυυ Καμπόύρογλου, 
Κωστή Παλαμά καί Μανουήλ Γεδεών, των καθηγητών Άριστο- 
τέλους Κουρτίδου, ’Αδαμάντιου Αδαμάντιου, Παύλου Καρολί- 
δου, Γεωργίου Άναγνωστοπούλου, Β. Α. Μυοτακίδου, Δ. Λάμ- 
ψα, Χρήστου Δρακοντίδου, Ν. Jorga καί του άλησμονήτου Κο
σμά Μυρτίλου Άποστολίδου, τοϋ όποιου αί σοφαί μελέται δεν 
ελειψαν από ούδένα τόμον τών «Θρακικών», τοϋ Διευθυντοϋ τοϋ 
Νομισματικοϋ Μουσείου Κ. Κωνσταντοπούλου, τών διδασκάλων 
Μενού Φιλήντα, Κ. Παπαϊωαννίδου. Ευαγγέλου Σαβραμή, Δημ. 
Χατζηπαναγιοότου καί τοϋ πολυτίμου συνεργάτου εις τά λαογρα- 
φικά Κλεισθένους Χουρμουζιάδου ώς καί τών αειμνήστων Βασ. 
Αριστοβούλου, Ά π . Δοξιάδου, Γ. Κωνσταντινίδου, Δημ. Λου- 
κοπούλου, Θεοδ. Μακρίδου, Θρ. Πηλείδου, Άναστ. Κ. Π. Στα- 
μούλη καί Ά ντ. Σταμούλη καί τοϋ έπιμεληθεντός την έκδοσιν 
τής Ανθολογίας τών Θρακών ποιητών άλησμονήτου Άργύρη 
Κόρακα.

Τά «Θρακικά» περιέλαβον εις τός 8.500 περίπου σε.λίδας 
το)ν διαφόρους μελέτας καί λαογραφικήν ύλην. Εις τό τέλος τοϋ 
παρόντος τόμου επισυνάπτεται πίναξ περιλαμβάνων τά περιεχό
μενα τών είκοσι τόμων κατ’ αλφαβητικήν σειράν τών συγγρα
φέων.

Ή  έκτύπιοσις τόσον τοϋ παρόντος τόμου όσον καί τών δύο 
πρό αύτοϋ, οΐτινες έξεδόθησαν εις σχήμα κατά τι μικρότερον καί 
εις χάρτην όχι τοϋ τακτικού τών «Θρακικών», δεν ήτο δυνατόν,



ώς έκ των γνωστών δυσχερείων, νά γίνη με τόσην επιμέλειαν ώ
στε και ή κατάταξις τής ύλης νά χωλαίνη και αρκετά τυπογρα
φικά λάθη και παροράματα θά παρεισέφρησαν.

Εύχόμεθα καί έλπίζομεν υπό καλλιτέρας συνθήκας νά συν- 
εχίσουν την σταδιοδρομίαν τά «Θρακικά» καί να έξακολουιθή- 
σουν ύποστηριζόμενα υπό τών Θρακών καί των άλλων ομογενών.
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Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Ν  Σ Τ Μ Β Ο Υ Δ Ι Ο Ν  
Θ Ρ Α Κ Ι Κ Ο Υ  Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Υ

ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΕΙ'ΜΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΑΝΟΥΗΑΙΔΗΣ
Γ. Γραμματεύς ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ 
Ταμίας ΙΩΑΚΕΙΜ ΛΑΓΙΑΣ
Σύμβουλος ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ

Δ. ΑΒΑΤΖΗΒΑΣΙΊΣ 
ΦΙΛ. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ 
ΙΟΡΔ. ΑΛΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
ΚΛ. ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ 
Π. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 
ΑΝ. ΓΙ ΑΝΝΑ ΚΟΠΟ ΥΛΟΣ 
ΑΘ. ΓΚΕΜΟΥΣΓΕΡΔΑΝΗΣ 
ΧΡ. ΚΑΡΑΧ ΑΛΙΔΗΣ 
Β. ΚΟΥΒΕΡΗΣ

Λ. ΛΟΥΤΖΟΣ 
Β. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 
ΑΘΛΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛ ΟΣ 
Κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ’
Γ. ΠΟΠΠΩΝΗΣ 
Δ. ΣΑΚΚΑΛΙΙΣ 
Μ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ 
Ζ. ΧΑΤΖΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
Δ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

Μεγάλοι Εύεργέται
f ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κ. Π. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ 
f ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤ. ΑΛΒΑΝΟΙΊΟΥΛΟΥ 

ΤΑΜΕΙΟΝ ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΩΝ ΚΟΙΝΟΤ. ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

t  ΒΙΡΓΙΛΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ

Εϋεργέΐαι
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
t  ΕΛΕΝΗ Μ. ΣΤΑΜΟΥΛΗ 

f  ΠΟΛΥΚΛΕΙΤΟΣ ΒΕΖΙΡΤΖΗΣ 
f  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Φ. ΜΑΝΟΥΗΑΙΔΗΣ 

f ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΕΞΗΝΤΑΡΗΣ 
ΔΗΜΟΣΘ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

Μεγ. Δωρητής
f  ΚΙΜΩΝ Μ. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ 

Διορηταί
ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ 

ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΛΟΥΔΗ 
f  Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ



ΑΠΟ ΤΑ ΦΥΤΑ ΤΗ Σ ΘΡΑΚΗΣ*)

Στην άληομόνητη προσφιλή μας 
μητέρα, τήν Ιερή θρακική Γή.

'Α β α β ιλ ιά  (Στρ). *J δέντρο του βουνοΟ. 1 2 *

1) ’Αναφέρω όσα φυτά γνωρίζω στη Θράκη κατά άλφαβητική σειρά' νόμισα 
καλόν νά προσθέσω δτι έλέγετο άπό τάς θεραπευτικός των ιδιότητας καί τάς 
σχέσεις των μέ τον έν γένει βίον του λαοΰ μας,πώς συνεδέοντο μέ τάς π α ρ α 
δόσεις καί δοξασίας, μέ τά ήθη καί έθιμα κατά τάς έορτας καί τάς άλλας 
ήμέρας του χρόνου. Τά έλληνικό επιστημονικά ονόματα είναι άπό τό λεξικό 
τής «Πρωίας», τά λατινικά άπό τό βιβλίον του θ .  Χελδράϊχ. «Τά Δημώδη ονό
ματα τών φυτών προσδιοριζόμενα έπιστημονικώς, έκδιδομένα ύπό Σπ. Μηλια- 
ράκη. Ά θήνα ι ,  1925».

Εις τόν κατάλογο περιελήφθησαν καί δσα εΓναι δημοσιευμένα είς τό λεξι- 
λόγιον Σταματίου  Ψάλτη, «θρακικά  ή Μελέτη περί του γλωσσικού Ιδιώματος 
τής πόλεως Σ αράντα  ’Εκκλησιών» καί είς τά γλωσσάρια τών «θρσκικών» καί 
τοϋ «’Αρχείου του θρακικοΰ  ΛαογραφικοΟ καί Γλωσσικού θησαυρού».

Ά π ρ  τά «Θρακικά:»  Γ. Λαμπουσιάδου. Γλωσσάριο τής Άδριανσυπολί» 
τιδος διαλέκτου Τ. 1ος, 2ος, 3ος, 4ος. Πολ, Πσπαχριστοδούλου. Γλωσσάριον 
άπό τήν Σαρανταεκκλησιώτικη γλώσσα. Τ. 1ος, 2ος, 3ος, 4ος. ’Ελαίας Ά γ α '  
θαγγέλου. Γλωσσάριον Λουλέ Βουργάζ. Τ. 6ος, 7ος, Κλ. Χουρμουζιάδου. Τό 
Τσακήλι τών Μετρών. Γλωσσάριον. Τ. 13ος, 15ος, Εύστ. Ζήση. Γλωσσάριον 
Αόδημίου Τ. 16ος, 18ος.

’Από τό «Ά ρχεϊον  του Θρακικοΰ ΛαογραφικοΟ καί Γλωσσικού θησαυρού». 
Πολ. Π απαχρ ιστοδούλου. Γλωσσάριον Σ αράντα  ’Εκκλησιών. Γ, 1ος, 2ος, 3ος, 
4ος. Β Δεληγιάννη. Γλωσσάριο Δογάνκιοϊ Μ αλγάρων. Τ. 1ος, 2ος, 3ος. Δημ. 
Πετροποόλου. Γλωσσάριο Σκοποΰ. Τ. 5ος. Δημ. Πετροποόλου. Γλωσσάριο 
Κωστή. Τ. 6ος. Δημ. Πετροποόλου. Γλο^σσάριο Σαμοκοβίου. Τ. 7ος. Δ. Πετρ·- 
πούλου. Γλωσσάριο Μαΐστρου. Τ. 9ος. Είς κάθβ φυτό σημειώνεται μέσα σέ 
παρένθεση ό τόπος τής προελεύσεως· τά τών γλωσσάριων έχουν κοκκίδα, έΚτός 
του ψ ά λ τη  ττού σημειώνουνται απλώς (40 Έκ).

2) Έξήγησις συντομευμένων /-.έξεων. (Άδρ) Ά δριανούπολ ις .  (Ά μ ) Α μ υ 
γδαλιά. (Αύδ) Αύδήμι. (Β.) Βυζώ. (Δογ) Δογάν-κιοί Μαλγάρων. (Έ π)  ’Επιβά
τες (Ή ρ) 'Ηράκλεια. (Κ) Καστανιές. (Κε) Κεσσάνη. (Κω) Κωστή. (Αου) Λουλέ 
Βουργάζ. (Μ) Μαΐστρου (Σαμ) Σαμακόβι. (40 ’Εκ) Σαράντα  ’Εκκλησίες. (Σαρ) 
Σαράι" (Σ.) Σηλυβρία. (Σκε) Σκεπαστός. (Στρ) Στράντζα. (Τζ) Τζαντώ. (Τσα) 
Τσακήλι. (Τσ)‘Τσόρλου. (Φ) Φανάρι.

(Λ. Πρ) Λεξικόν Πρωίας, (Όν.) ’Ονόματα κύρια άνδρών καί ιδία γυναικών, 
π α ρ ά γω γα  άπό τήν ονομασία λουλουδιών, φυτών ή δέντρων. (Α’ίν.) Αίνιγμα- 
(Παρ.) Παροιμία. (Ποικ.) Ποικιλία, (Τουρκ.) Τουρκιστί.
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Άβ&ταουνιά  καί βατσινιά (Σ) άβατσνιά (Τσα) μαυρουτζέλα (Σκε) 
ή βατομουριά, ό καί ρουβος. (Λ. Πρ). Rubus ulmifolius. σ. 170. ’Ά γρ ιος 
θάμνος. Τ ’ άβάτσουνα ή βατόμουρα τρώγουνται, γίνουνται τό θέρος 
σαν μικρά στρογγυλά συκάμινα, ωριμάζουν όταν κοκκινίσουν, τυρός 
τό μαΟρο Τ ’ άβάτσουνα είναι τό σταφύλι του διαβόλου καί δέν τά 
έτρωγαν πριν κοινωνήσνε του Χρίστου Σωτήρα ι ) (Λαγοθήρες.)

Αύτήν πού πονοΟσαν τά ούλα την πήγαιναν στο ρέμα καί μέ τό 
φύλλο τής «βατσουνιάς έτριβαν τά ούλα κ’ έλεγαν τρεις β ολές3):

Τό περιστέρι τ' άχολο 
ό μέρμυγκας άμάτωτος 
άβατσουνιά μονότσουνη
τον νουζλά s) ξερίζωνε. Καί γιάνισκαν. (Καδή κιο'ϊ.)

Ή  γυναίκα πού έπασχε άπό μητρικά, έβραζε ρίζα άβατσουνιας 
μέ καρυδόφυλλα καί φύλλα τσουκνίδας, έπινε τό ζουμί καί θερα- 
πεύουνταν.— Τό άβατσουνόφυλλο τραβάει τον έμπυο1) .— Γιά νά 
καθαρίση τό αιμα έβραζαν άβατσουνιας κλωνί καί τό έπιναν.

’Αβραμηλιά  καί έρεικιά (Σ) άβραβλιά καί άβραμπουλιά (Τσα) 
κουρουμηλιά (Αύδ) ή κορομηλιά. Primus insit it ia . σ. 141. Άβράμηλο, 
άβράβλο, γράγλο, έρεΐκι, τό κορόμηλο* 5). Ποικ. έρεικιών: Μπαλτά 6) 
έρείκια (Άδρ). Πράβιστα έρείκια (Άδρ). στρογγυλά καί μικρά. Τζάν 7) 
έρείκια (Σ). μεγάλα, κίτρινα καί πολύ νόστιμα, Τσίρλα 8) έρείκια (Ά δρ)) 
Χαβούζ9) έρείκια (Άδρ). πράσινα καί γλυκά.

Μέ τά φύλλα τής άβραμηλιάς έβαφαν τά μάλλινα χρώμα λαδί^ 
έπερναν και φύλλα άμπελιοΟ, ροδιάς, συκιάς κ’ έβραζαν όλα μαζύ 
μέ νερό, έβαζαν υστέρα στύψη, λίγο μέλι, έρριχναν τό ρούχο βρεμ- 
μένο καί γίνουνταν σάν τό καλό λάδι (Κ).

Ά β ρα μ π ο υ λ ιά  βλ. άβραμηλιά.
3Αγαποβότανο  (Κ) Τεύκριον τό πόλιον (Λ. Πρ.) Teiicrium polium

1) Τής Μ εταμορφώσεως. 2) Φορές. 3) Λ. Τ. Πόνος τών οϋλων. 4) Πύον.
5) "Οταν πρωτότρωγαν όπωρικό έλεγαν : Καλός καιρός καί χρόνος, τό 

βαστοΰσαν ατό χέρι, τόβαζαν πίσ’ ά π ’ τό κεφάλι καί προσπαθούσανε νά τό 
βάλνε στό στόμα.

Πρώτη φορά πού έκανε τό δέντρο καρπό, έδιναν στήν έγκυο νά τόν φάγη 
καί μελετούσαν :

"Οπως είναι ή γυναίκα  έγκυα φορτωμένη 
νά φορτώνεται καί τό δέντρο καρπό. (Κ)

Στόν Πύργο, πού είναι κοντά στην Κων)πολη, πήγαιναν πρω τόβγαλτα  όπω- 
ρικά στήν εκκλησία, τά δ ιά β α ζ’ ό παπάς κ’ ύστερα τά μοίραζαν.— 6) Λ. Τ.
Πέλεκας.— 7) Λ. Τ. Ψ υ χή .— 8) Λ. Τ. Νερουλά — 9) Λ. Τ. Δεξαμενή.



Ά π ό  τά  φυτά της Θράκης 11

σ. I 72. Φυτό του βουνού’ ή ριζίτσα του ίσια, κ’ έχει άιτό ένα ροβιθάκι 
α ία  δυο πλάγια , τά λουλούδια του σαν τής κουκκιάς μέ χρώμα κο- 
ραλί. Λέγανε δτι είναι τό βοτάνι τής άγάπης* γιά  νά σε άγαπάει 
πάντοτε αυτός ή αυτή πού άγαπάς, βράζεις ολόκληρο τό άγαποβό- 
τανο, βράζοντας πού κυλάει μέσα στο νερό μελετάς και λές :

"Οπως βράζει στή φωτιά καί κυλάει, 
έτσι νά βράζη καί κείνος (ή κείνη) γ ιά  μένα.

"Υστερα τό κάμνεις φυλακτό καί τό φορείς. Πάντοτε σ’ άγαπάει, 
άπ' τις γονιοί τ’ ξέκαμνε, άπό σένα δχι κι δποιον ήθελες έκαμνες 
γαμπρό.

ά γγελ ικ ή  (Σ) φυτόν έκ των σκιαδανθών καί ή φαρμακευτική 
αυτού ρίζα. (Λ. Πρ).

άγγονριά  (Σ) τό φυτόν σικυός (Λ. Πρ.) Cucumis sativus σ. 142. 
Τ ’ άγγουράκια έλεγαν δροσερά καί σαλατικά (Σ), άμίλητα (Ήρ)' πι- 
κρίζνε δταν πατήσεις τή ρίζα.— Οί άγγουρόποροι γίνουνται γιατρικό 
γιά τά Ιδρωτήρια. Στο χιαρτζίκι1) έβαζαν πάνω στή κλείδα1 2) άγγούρι, 
τον χειμώνα άγγούρι τουρσί καί μέ τήν δροσιά περνούσε (Κ). Χλε
μπόνα (Τσά) τό ύπερώριμο κιτρινωπό άγγούρι.

αγιόκλημα  καί αιγόκλημα. Hunm lus lupulus σ. 142.
άγιωργιά  βλ. πασχαλιά.
άγκανΐχες  βλ. μανιτάρια,
άγκανός  (Τσα) θάμνος άγκαθωτός χρησιμοποιούμενος πρ4ς πε- 

ρίφραξη κήπων.
άγκινάρ«, ή κινάρα. Cynara  scolymus σ. 142. Καί οί παραφυά

δες, άγκινάρ φυντάν, τρώγουνται. Τ ’ άγκιναρόφυλλα γίνονταν γ ια 
τρικό, τά κουπάνιζαν πέτρα μέ πέτρα, τά έβαζαν πάνω στό πρήξιμο, 
δτι πρήξιμο νά ήταν θεραπεύουνταν. ’Έτσι κουπανισμένα τά έβαζαν 
πάνω στήν παραμαγούλα 3) κ’ έστριβε.-— Γιά τό τρ ίχ ω μ α 1) έσπαναν 
τά άγγιναρόφυλλα, τά έβρεχαν στό ρακί5) ή στό σπίρτο”), τά έβαζαν 
πάνω  στό τρίχωμα καί πέρναε (Φ).

άγκονμαριά  βλ. άγριοτριανταφυλλιά.
άγουζιά  (Κ) φυτό τού βουνού, άψηλό ώς ένα μέτρο μέ πολλά 

μαλακά κλωνιά, κάνει μικρούς στρογγυλούς μαυρειδερούς καί μαλα
κούς καρπούς, τούς άγουζέδες, μαζωμένους σέ είδος φούντας. Ά π ό  
τον χυμό τους ίά παιδιά έκαμναν μελάνη’ είχε χρώμα μαυροκόκκινο.

1) Λ. Τ. Βουβών έβγαινε στήν κλείδωση του πβδαριοΰ ή του χεριού.—
2) Κλείδωση.— 3) Παρωτΐτις .— 4) Μ αστΐτ ις .— 5) 0 5ζο .  6) Οινόπνευμα.
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"Αμα ώρμωνε1) έβαφαν τά νύχια κι δ ίαν  έβλεπαν ένα πού είχε μάτια 
κόκκινα νά μή μολέψουνε 8) καί τούς πιάσ" πονόματος έλεγαν : Καί 
μάς τά νύχια μας, κόκκινα είναι.

άγονμαστος , βλ ποικ. άμπελιού,
Αγουσκάτκα  βλ. ποικ. άμπελιού. 
άγραδίνες  (Τζ.) βλ. ποικ. άμπελιού.
Αγραδίνα (Σαμ.) τό άγριοστάφυλλο.
Αγράμηελη  (Κ) τό φυτον κληματίς (Λ. Πρ ) Clematis flammula 

σ. 143.
άγρια  (Κώ) άγριά (40 Έκ.) άχριάόα (Σ ) ή ά γρω σας Cynodon 

dactylon. σ. 126. "Αγριο χόριο* φυτρώνει σ ι ’άμπέλια καί στά χωρά
φια. κάμνει πολλές ρίζες, ξεριζώ\εται δύσκολα καί εΐναι βλαβερό 
σ ’ αυτά. Τήν βράζουν μέ νερό κοί πίνουν τό ζουμί γιά την δυσουρία, 
τό πίνουν καί γιά τον βήχα (Σ.)

άγρια δεντρομολόχα. Verbascum thapsoides σ. 182.
άγριαδίνες  βλ. άγραδίνες.
άγρια μαργαρίτα. Anthemis cilia σ. 216.
άγριαπιδία καί τσαλαηιδιά  (Στρ.) τααραπιδιά (Κ) τσαραπιά 

(Κω) πιτραχλαδιά (Μ) άχλαπιδιά  (Τσα) κορτσιά (Αύδ.) Τ  ilia in te r
media σ. 146 Τσαράπιδα, άχλάπιδα τά άγριοάπιδα.

άγρια ρίγανη  (Κ) Lagoecia cuminoides σ 152. Γιά νά βάψουν 
τά μάλλινα σε χρώμα ρίγανης, έλιαζαν άγρια ρίγανη, φύλλα γλυκομη- 
λιάς καί ξυνομηλιάς, τό κατόπι τά κουπάνιζαν, τά μούσκευαν τρεις 
μέρες στον ήλιο, άν ήτανε χειμώνας τά ξέραιναν κοντά στή γωνιά. 
'Ύστερα άπό τρεις μέρες έρριχναν μέσα καί λίγο ξύλο άπό σκλήθρο, 
έβαζαν τό σαγιάκι * 3) μέσα καί έβραζε καμιά ώρα, έκαμνε χρώμα ρί
γανή καί μόσχιζε i *)' τδκαμναν τις άντροι ρούχα καί γίνουνταν 
ξέβαφο 6)

άγρια συκιά  βλ. όρεινούς.
άγρια φραουλιά  (Κ) πλανίτσα (Σκο) πλανιέτσα (40 Έκ.) Poten- 

tilla m icrantha σ, 145.
Αγριοαβραμηλιά (Κ) P runus  lnstitia. σ. 146. 
άγριο αγιόκλημα  ή αιγόκλημα.
άγριο Αντίδι (Τσα) ζοχιά (Σ) παζιά (Ήρ) ό ζοχός (Λ. Πρ).

1) Ω ρ ίμ α ζ ε .— 2) Μολυνθοΰνε.
3) Μάλλινο ύφασμα δίμιτο, ραμένο στον άργαλειό άπό τά έργατικά χ έ 

ρια τών γυναικών· ά π ’ αυτές έπίσης καμωμένο τό μαλλί κλωστή.— 4) Μ οσχο
βολούνε.— 5) Δεν ξεθώριζε.
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άγριοβαλανιδιά  (Κ) Guercus lanuginosa σ. 169 βλ. βαλανιδιά. 
Άγριο βλίτο  (Ήρ) Araarantus blitum σ. 171. 
άγριοβρώμη  (Σ) A vena barbata σ. 128 
άγριογαρονφαλιά  (Σ) Diaiithus inodorus σ. 147. 
άγριογλωοοίτοα  (Κ) άγριο χόρτο- τρώγεται κ’ έχει κόκκινο λου

λουδάκι.
άγριοδαμασκηνιά  (Σκε) τσαπουρνιά (Τσ) τό δένδρον βράβυλος 

έν άγρια καταατάσει (Λ. Πρ). Primus insitit ia  σ. 147.
Λγριοξεμπονλάκι  βΗρ) για τόν κσρδιόπονο ι ) τό έβραζαν κ έπ ι

ναν τό ζουμί.
άγριοκαστανιά  (Κ) Aesculus hippocastanum σ. 148. 
άγριόκλημα  καί άγριοσταψυλιά (Κ) άγραδίνα  (Σαμ) γρεντζιλιά 

(Δογ) τό φυτόν λυκίσκος (Λ Πρ). Vitis vinif σ. 148. Βγαίνει στο 
βουνό καί κάμνει μικρές ρόγες. Για ν’ άνοίξουν τήν φουντανέλλα 3) 
έβαζαν λίγη φλούδα άπό άγριόκλημα (Κ).

άγριοκοστριάβα  (Κ) όνομα φυτού γνωστόν άλλου μέ τό όνομα 
βελίουρος.

άγριοκούκκι  (Κ) μαυροκούκι καί κ α ρ ά 3)-ότ4) (Σ) μπακλάς (Μ) 
L athyrus  annuus σ. 149. Παράσιτο του σταριού1 τόν πολύ μικρό 
καρπό του τά παιδιά τόν έτρωγαν πράσινο, ύστερα γίνεται σκληρός 
καί μαύρος.

άγριοκουτσονμπιά  (Κ) ή άγρια χαρουπιά. Τό δέντρον κερκίς 
(Λ. Πρ). Cercis siliquastrum σ. 205. Κάνει ψιλά λιλά λουλουδάκια. 

Άγριος κρίνος (Ήρ). Ornithogalum umbellatum σ. 204.
Άγριο μελιοσοχόρταρο  (Τσ) Ballota migra ο. 151.
Αγριομηλιά  Pyrus mains σ. 151. 
άγριοπατάτα  (Σκε) μπλόρια (Αύδ).
Άγριο πράσο (Κ) Allium sphaerocephalum σ. 152.
Άγριο ραδίκι (Κ) γαλατσιδα  (Μ) τό φυτόν ταράξακος (Λ. Πρ). 

Taraxacum  gym nanthum  Link σ. 69.
άγριοροδιά (Σκε) Tecomatis species σ. 152.
Άγριο σινάπι (Κ) τό φυτόν σινάπι τό άρουραιον (Λ. Πρ). Sinapis 

arvensis σ. 154.
Άγριο σκόρδο (Τζ) σαμάρδαλα (Κ). Allium neapolitanum σ. 153, 

φυτρώνει τήν άνοιξη μέσα στα χωράφια, τά φύλλα του σάν μικρού 
πράσου, τρώγουνται ώμά καί καίνε πολύ.

Άγριο σουσάμι καί μ π ιμ π ίλ α  (Κ) κάνει λουλούδι ούρανί μέ μαύρο.

1) Στομαχόπονος.— 2) Βόθριον.— 3) Λ· Τ. Μαύρο.— 4) A. Τ. Χορτάρι
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άγριο σπανάκι (Κ) καμπολάχανο (Τσα) Chenopodium bonus Hen- 
riais σ. 154.

Άγριο σπαράγγι  (Κ) άρβουνιάτες (Χώρα). Ά σπάραγος  ό άφυλλος 
(Λ. Πρ.)

άγριόσταρο (Κ) Hayiialdia villosa σ 154. 
άγριοσταφυλιά  βλ. άγριόκλημα.
άγριοσνκιά  (Σ) τό δένδρον έρινεός, άλλως όρνιός, συκιά άρσε- 

νική, ό καρπός άγριόσυκον η όρνιός. (Λ. Πρ) Ficus carica σ. 154. CH 
ήμερη συκιά για  νά πιάση τά σύκα, κρεμούν δέκα, δέκα πέντε όρ 
νιούς' ά π ’αύτούς μυγαράκια μεταφέρουν τή γύρη στά σύκα, γονιμο- 
ποιουνται καί δεν πέφτουν.

αγριοτριανταφυλλιά  (Κ) άγκουμαριά (Τσα) γαλιδιά (Αύδ) νιγκο- 
θολιά (Σαμ) Rosa canina σ. 155.

άγριοτριφνλλι  (Σ) Trifolium stellatum σ. 154. Είναι τροφή 
των ζ ώ ω ν  κάνει κίτρινο λουλούδι πού μοσχοβολά, τό ξεραίνουν καί 
τό βάζουν μέσα στ’ άσπρόρουχα.

άγριοφακή  (Κ) Vicia gracilis σ, 263. 
άγριοφασουλιά  (Κ) Anagyris foetida σ. 155.
άγριοφουντουκιά  (Κ) ό θάμνος κόρυλος (Λ.Πρ) Corylus colurna 

σ. 155. Τό μαλακό της ξύλο σχίζουν σέ βέργες καί κάμνουν κουφές1) 
κοφίνια, πανέρια καί καλάθια, 

άγριοφραονλιά  (Κ).
άγριοχαρουπιά  βλ. άγριοκουτσουμπιά.
άδραχτάκι  (Κ) είδος άγκαθιου, τό κρεμούσαν μέσα στήν κάμαρα 

για  νά τσιμπάη τούς έχθρούς. 
άδρένιο βλ. βλανιδιά. 
αιγόκλημα  βλ. αγιόκλημα.
άϊδημητριάτικα  (Σ) Pyre thri  species σ. 142 μικρά χρυσάνθεμα. 
άΐκουλας  (Κ) φυτρώνει μέσα σ ιά  χωράφια, τά φύλλα του είναι 

μικρά μαλλιαρά καί κάνει πολλά κίτρινα λουλουδάκια. Στήν πληγή 
έβαζαν φύλλα άΐκουλα καί θεραπεύουνταν. 

αΐρα ή ήρα βλ. γήρα.
Ακακία (Σ) είδος κοσμητικού άνθοφόρου δένδρου τής τάξεως 

των έλλοβοκάρπων (Λ. Πρ.) Robinia pseudoacacia σ. 156.

1) ’Έστηναν τις βέργες στη γη άπό τό χοντρήτερο μέρος, άρχισαν νά 
ιτλέκουν καί προχωρούσαν πρός τήν βάση· δταν την άποτελείωναν έβγαζαν τις 
βέργες άπό τή γη καί τελείωναν τήν κούψα ή τό πανέρι. Συνήθως τά έκαμναν 
καί τά  πουλούσαν κατσιβέλες ή κατσίβελοι τής τέντας.



άκρανιά  (Σ) κρανιά (Κ) σουρβιά (Σαρ) τό φυτόν κραντία (Λ. Πρ.) 
Cornus mas. σ. 204. Οί άκράνες ή σούρβα ωριμάζουν τέλη Σεπτεμ
βρίου ή άρχάς ’Οκτωβρίου, οπότε μεγαλώνουν οί νύχτες' βγήκαν οΐ 
άκράνες άρχιζαν τά νυχτέρια. Τό ξύλο της εΐναι τό σκληρότερο, 
γερό καί άλύγιστο, τό είχαν γιά άθάνατο. Στό Σαμακόβι, τήν παρα
μονή τής Πρωτοχρονιάς τό βράδυ, έρριχναν στή γωνιά που έκαιγε 
ένα μάτι κρανιάς, αν έσκανε ήταν καλό σημάδι γ ιά  αύτόν πού τό 
ώνομάτισαν καί τά παιδιά έλεγαν τά Κάλλαντα κτυπώντας τήν 
πόρτα μέ βέργα κρανιάς. Στή ( ϊζ )  ή μηιέρα τό πρωΐ τής Πρωτο
χρονιάς έπερνε ξύλο άκρανιάς, χτυπούσε μ’ αυτό τρεις φορές τή 
ράχη των παιδιών κι* έλεγε :

Νιό ποδάρι, νιό σταυρί.
(Κι) Τήν Πρωτοχρονιά τά παιδιά γονάτιζαν μπρος στή γωνιά , 

έχωναν βέργα άκρανιάς μέσα στή στάχτη κι’ έλεγαν :
Σούρβα, σούρβα κουκουλένδρα 
πολλά γελάδια, πολλά μοσχάρια.
Καθώς κάθομαι εγώ 
νά κάθεται κ3 ή κότα 
νά γεννάη τό άβγό.

"Υστερα σηκώνουνταν καί σουρβάκιζαν *) μέ τήν άκρανιά δ- 
λους του σπητιοΟ κ’ έλεγαν :

Σίδερο σόν τήν άκρανιά. 
άλανιδιες (Σκο) είδος άκάνθου 
άλεξατα  βλ. ποικ άκπελιου.
Αλιφασκιά  καί φασκομηλιά (Σ) Τό φυτόν έλελίφασκος ό τρίλο

βος (Σ. Πρ.) Phlomis fruticosa σ. 157. Στό Μυριόφυτο τών Βαίων 
στήν εκκλησία άντί δάφνης μοίραζαν άλιφασκιά.

άλογοφούακι  (Κ) φυτρώνει μέσα στά χωράφια, κάμνει άσπρες 
φουσκίτσες, μεγάλες σάν καρύδι- δταν ζουπηθουν βγάζουν μαύρο 
σάν καπνιά μέ σχήμα κοπριάς άλογου.

άλνγαριά  λυγαριά καί λιγιά (Κ) ό λύγος. Vitex aqnus castus 
σ. 158. Τά λουλούδια της μοσχοβολούν, είναι εύλύγιστη καί άπό τό 
ξύλο της κάμνουν καλάθια, κοΰφες, πανέρια καί πλοκαριές a). 1 2 * *
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1) Κτυποϋσαν μέ τήν σούρβα.
2) Δυό φαρδειά πλέγματα  άπό μακρυά εύλόγιστα ξύλα, τά βάζουνε στό 

μάκρος του άμαξιοΰ, μπρος ή πίσω, στερεώνουνται μέ ξύλα κινητά, σ’ αύτά 
κρεμούνε δυό τσόλια μπμός καί πίσω, γίνεται τό αμάξι μεγάλο καί πέρνει πολύ
άχερο. Πλοκαριές κάμνουν καί άπό καλαμιές, δεμένες κατά διαστήματα, α υ 
τές έχουν τό πλεονέκτημα δ η  μαζεύουνται- κάμνουν καί άπό σανίδια.
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’Από λυγαριά έκαμναν σταυρουδάκια για τα παιδιά καί τύ φο
ρούσαν γιά  τό μάτι. (Κ).

CH λυγαριά λ έ γ ε ι :
"Οποιος περάσει άπό λυγαριά καί δεν τήν πιάσει 
την άγάπη του νά χάση, 
κι’ δποιος δέν τήν μυρισθεϊ 
νά τήν άποχωρισθή

Αμάραντο του βουνού (Έ π) Γένος φυτών τής οικογένειας τών 
άμαραντοειδών, συνεκδοχικώς όνομασία διαφόρων μή μαραινομέ- 
νων φυτικών είδών (έλιχρύσου, σέδου, άειζώου, ξηρανθέμου κ. λ. π. 
(Α. Πρ). Φύλλα δέν έχει' ό κορμός καί τά κλαδιά βυσινωπά, στεγνά, 
κάμνει πολλά ψιλά μόρικα λουλουδάκια καί διατηρούνται άμάραντα. 
"Ελεγαν δπου φύτρωνε άμάραντο, κάτω στή γήο βαθειά έχει μάλαμα.

Αμάραντο (Σ) κουλικάς (Κ). Teucrium  polium σ. 159. Χόρτο γκρι- 
ζωπό με μικρά στενόμακρα σαρκώδη φύλλα· φυτρώνει συνήθως πάνω 
στα κεραμύδια' με τον κουλικά έτριβαν τον κουλικά χ). καί θερα- 
πεύουνταν. Κουπάνιζαν καί τον περνούσαν άπό παννάκι, τό ζουμί 
Ανακάτευαν με κίλ 3) έρμενί 3) καί κιρμίζ 4), έβαζαν λίγο νερό, τό έ 
πιναν γιά  τον κουλικά1 άλοιφαν τις κοκκινιές καί χάνουνταν.

Κουπάνιζαν τόν άμάραντο, τον ζουπούσαν καί τό ζουμί μέ κίλ 
έρμενή άνελυμένο μέ νερό τά άνακάτωγαν, καί μέ δυο μαύρα φτε
ρά άλειφε τό σώμα τ ’ αυτός πού είχε κοιλικά, τό άλλο τό έπινε καί 
περνούσε τό φύτι 5 6) (Φ).

αμπ έλ ιΗ) ή άμπελος V it is villi fera σ. 159Τσόρλου.Ή παράδοση 
λέγει δτι ή άγία Παρασκευή 7) παρακάλεσε τόν θεό νά κάνη τ ’ 
άμπέλι κΓ ό θεός τήν άκουσε, τήν έδωσε μιά κληματσίδα, 8) τή φύ
τεψε, πρόκοψε κ ’ έγινε τ’ άμπέλι. Ά π ό  τότες ή άγια Παρασκευή στή 
γιορτή της πηγαίνει καί μαζεύει έ \α  καλάθι σταφύλια γιά  νά τά 
μοιράση τό πρωί στήν έκκλησία. "Ως τήν καταστροφή 1922, άνήμερα

1) Κνίδωσις. 2) Λ. Τ. Γή. Λ. Τ. ’Αρμένική. 4) Λ. Τ. Κέρμης. 5) Κουλικάς.
6) Καί κλήμα.  ’Αμπέλι είναι καί τό χωράφι πού έχει τά  κλήματα .  *Τλε- 

γαν άμπέλι  καί  τήν σταφυλοκοκκίαση,  πληγή  πού  γ ίνουνταΛ στό κεφαλάκι  
του μωρού.

7) Στή Θράκη άπ '  δλες τις άγιες Ιδιαιτέρως τιμούσαν τήν άγία  Π αρα
σκευή. ’Απολλόδωρος. Περί θεών ξγ. Διόνυσος. Διόνυσος δέ εϋρετής άμπέ- 
λου γενόμενος.

8) Βέργα άμπελιοϋ. Στήν (Ά δρ)  έλεγαν τόν σχίνο κληματσίδα. Τό άμπέλι 
γίνεται άπό κληματσίδα, άποδίδει γληγορώτερα καρπό, μέ τύ κοσκκούτσι εκτός 
πού άργεί νά μεγαλώση θέλει καί φέλιαομσ.
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τής άγιας Παρασκευής, στις 26 τοΟ θεριστή, *) σηκώνονταν πολύ 
πρωί καί πήγαιναν στ’ άμπέλι νά γεμίσνε ένα δυο καλαθάκια σ τα 
φύλια καί τά πήγαιναν στήν έκκλησία, ό παπάς τά διάβαζε κι* δπως 
μοίραζε τό άντίδωρο μοίραζε σ’ δλους άπονα τσαμπάκι. Τών π α π 
πούδων καί γ ιαγιάδω ν μας τά στέψανα μπροστά άπό έβδομήντα, 
όγδόντα χρόνια ή σα νάπό  κληματσίδα' άν είχε λουλούδια καί μικρές 
άγουρίδες καί μέ κείνα τά έκαμναν, τά ντύλιζαν με χρυσό χαρτί, 
μέ τρές καί τά ένωναν μέ γαλάζια  κορδέλλα, *) Ά π ό  τό Μεγάλο 
Σάββατο ώς τις πενήντα τής λαμπρής οί ψυχές κολασμένες καί άκό 
λαστες γυρνούνε έξω καί κάθουνται πάνω στά βλαστάρια τού άμπε- 
λιού καί τά δέντρα Γι’ αυτό ώς τής Γονατιστής δέν έκοψταν βλα
στάρια μή πέσνε οί ψυχές καί κλάψνε. "Οταν κλάδευαν τό κλήμα, 
έτρεχε δάκρυ, αύτό τό μάζευαν καί τό έβαζαν στο πονεμένο μάτι 
καί γιάνισκε. ("Ov.j Ρόγα (Κ)

Ά μπέλ ι μου πλατύφυλλο 
καί κόντο κλαδεμένο 
για  δέν άνθεΐς ; γιά δέ καρπεΐς ; 
σταφύλια πια δέ βγάζεις,

5 μέ χάλασες καί γώ  θά σέ πουλήσω.
— Μή μέ πουλεΐς άφέντη μου, 

καί γώ οέ ξεχρεώνω, 
γιά βάλε νιούς καί σκάψε με, 
γέρους καί κλάδεψέ με,

10 βάλε γρηές μεσόκοπες 
νά μέ βλαστολογήσουν 1 2 3) 
βάλε κορίτσα άνύπαντρα 
νά μέ καρπολογήσουν. (Φ).

Ποικ όμπελιου. Άγούμαστος. (40 Έκ), σταφύλι άσπρο μέ μα
κρουλή χονδρόφλουδη ρόγα μέ τό χαρδάλι διετηρεΐτο μέχρι τής Με
γάλης Σαρακοστής.

Ά γουσκάτκα  (Αύδ.) ώρίμαζαν ένωρίς.
Ά γρ α δ ίν α  ή άγριαδίνα (Τζ) σταφύλια τριανταφυλλιά μέ μα

κρουλή ρόγα καί χοντρή φλούδα, διατηρούνταν περισσότερο άπό τά 
άλλα είδη.

1) ’Ιουλίου
2) Στεφάνι άπό κληματσίκα έκαμναν καί οί άρχαΐοι 'Έλληνες. Βλ. Λεξι

κόν ’Αρχαιοτήτων Daiemberg καί Saglio Τόμος Α'. μ. Β' 1521, 1522, 1523.
3) Νά κόψουν τά  βλαστάρια.
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ΆλεξοΟτα. (Σκο) μέ μεγάλες κόκκινες ρόγες.
Ά λ-πεχλ ιβάν  (Άδρ) δμοια μέ ροδίτες.
’Αβγουλάτα (Σ)
Γιαπουντζάκια ή περατινά (Σ) γ ιαπαλάκια  (Μυριόφυτο)* ψιλό

φλουδα καί πολύ γλυκά, εκαμναν καί καλό κρασί.
Ζαλΐφ (Τσα) μέ μαύρες πυκνές ρόγες κατάλληλο για  κρασί.
Καντίν 1) παρμάκ’ 3) (Αύδ).
Καρά 3) γκιοβρέκ Α) (Σκο) μαύρο φαγώσιμο.
Καρά λάχανα (Δελειώνες) στιφά μέ χρώμα κόκκινο βαθύ προς 

τό μαύρο, τά εκαμναν κρασί.
Κετσι δ) - μεμεσί 6) (Άδρ).
Κίνο η κολόδικο.
Κολόβια (Αύδ) είδος σταφυλιών καταλλήλων κυρίως διά την 

έξαγωγήν ρακής.
Κριζάσια (40 Έκ.) είδος σταφυλής μέ μεγάλους βότρυς έχοόσης 

καί τό χρώμα τού υπερύθρου κρέατος.
ΜακοΟρλες (Τζ).
Μαυροπάληα.
Μισκέτ,(Άδρ) μορομόσκενα (Αύδ) μουσκέτ (ΑΒ) μοσχάτο (Σ) μέ 

μικρές μυρωδάτες ρόγες.
Παπάζ 7) -καρανλίκ 8) (Σκο) κρασοστάφυλο* έχει ζουμερή, μαύρη, 

σαφή καί μεγάλη ρόγα.
Παπάζ 9) - καρισί L°) (Άδρ) μαύρα γιά κρασί.
Παφλαγόνες (40 Έκ.)
Πρωιμάδ. (Τσα) Ωριμάζει τον Αύγουστο.
Ροζακιά L1) (Άδρ)
Σαμιώτικα (Σ) μέ μακρουλές μεγάλες ρόγες.
Τσαμπάτο (Τσα) μέ στρογγυλές μαύρες ρόγες, κατάλληλο γιά 

κρασί.
•Τσαούσια τά έκλεκτότερα σταφύλια τής Θράκης* ώριμάζουν 

άρχάς Αύγούστου κ* έχουν μεγάλες μυρωδάτες καί ψιλόφλουδες 
ρόγες.

Τσεπρά (Σαμ) άσπροστάφυλα μέ χοντρή φλούδα.

1) Λ. Τ. Τής χανούμισσας. —* 2) A. Τ. Τό δάχτυλο. — 3) Λ. Τ. ΜαΟρο—
4) Α.Τ. Τρυφερό. — 5) Κατσίκας. — 6) A. Τ. Μαστάρι.— 7) — Σάν τόν παπά.
8) Α.Τ. ΜαΟρο.— 9) καί 10) Α.Τ. Του παπά  ή γυναίκα. — 12) Σημ. Ψάλτη. Ή
λέξις περσική, πρβλ. Χατζ. Μεσ. 1. 136,—
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Τσιρλάδες (Τσα) σταφύλια νερουλά τής φυτείας. 1)
Τσουμπιανή (Σκο) είδος κοκκίνου σταφυλιού με λεπτές ρόγες. 
αμυγδαλιά  a) ή άμυγδαλή. Amygdalus communnis σ. 160. Με 

τά άμυγδαλόφυλλα έβαφαν ;<) τά μάλλινα,τά φύλλα έβραζαν μέ νερό, 
έλυωναν λίγη στύψη, έρριχναν μέσα τό μάλλινο πανή βρεμμένο κ ’ 
έβραζε, γίνουνταν κίτρινο. (Στρ) (Όν.) ’Αμυγδαλιά, Ά μυγδαλιώ , 
Μυγδαλιά καί Μυγδαλιώ.

άνασόνι ή γλυκάνισο (Σ) άλασόνι (40’Εκ) τό aviaov.Pimpinella 
anisum. σ. 161. Γιά χρονικό βήχα έβραζαν κ’ έπιναν κατά σειρά 
πολλές μέρες καί θεραπεύουνταν. Τή λεχούσα δέν έδιναν νά πιή 
σκέτο νερό, έβραζαν άνασόνι μέ κανέλλα καί κείνο τό νερό έπινε* 
τά παληά χρόνια τάβραζαν μέ παληό κρασί. Στο καζάνι πού έβρα
ζαν τό τσίπουρο γιά ρακί έρριχναν άνασόνι.

άνηθος  (Σ) τουρκ. τερεότ. τό άνηθον. Anethuni graveolens σ. 111. 
άνχίδι, τό άντίδιον, του γένους κιχώριον (Λ Πρ.) Cichorium en- 

divia σ. 161.
άνχώνης (Τσα) χόρτο μέ μικρά έρυθρόλευκα άνθη καί καρπό 

μέ σχήμα βελονιού. 1 2 3

1) 'Αμπέλι πού έχει φυτευθεϊ μπρός άπό τρία, τέσσερα χρόνια. Τής ψυ. 
τειας τό σταφύλι είναι άγλυκο καί νερουλό· μέ τόν χρόνο γλυκαίνει καί νοστι- 
μίζεί:

2) "Ο ταν φύτευαν δτι δήποτε δέντρο έλεγαν : Χριστός Άνέστη.
"Οπως άνελήφθηκ* ό Χριστός 
κι’ ανέβηκε στά ούράνια,
έτσι ν ’ άψηλώσ’ καί τό δέντρο πού φύτευσα 
ν’ άνέβ’ ώς τά  ούράνια

’Έ πιανε  καί θέριευε.
Τ ’ ά ϊ  Σαράντα  (τ£>ν Τεσσαράκοντα Μαρτύρων) ά\ήμερα είχαν σέ καλό 

νά σπείρουν καί νά φυτεύσουν.
Σ αράντα  φας, σαράντα  πιεις, 
σαράντα  δόσ’ γ ιά  τή ψυχή σ ’ * 
σαράντα δέντρα φύτεψε 
νά δ>ής λεημοσύνη.

Κείνη τή μέρα δέν φέλιαζαν δέντρα. (Κ.) 'Ό τ α ν  στά δέντρα έπεφτε δρο
σιά πικρή (βλαβερή) τότε τά κάπνιζαν, έβαζαν πλάγι στή ρίζα άχερο καί τό 
κάπνιζαν.

Τήν πρωταπριλιά εϊχανε σέ καλό νά πούνε ψέματα καί γελάσνε τόν άλ- 
λονα γιά νά κάμνε τά δέντρα καρπό. "Οταν τό καρπερό δέντρο έρριχνε τόν 
καρπό τ*, κρεμούσανε στό δέντρο μία τρύπια  πέτρα, παρμένη ά π ’ άλλο χωριό 
καί τόνε βάσταε (*Ηρ).

3) ΟΙ γυναίκες τό περισσότερο έβαψαν τ ’ άσπρα πανιά καί ιδίως τά μάλ
λινα μέ τά  φύλλα καί τις φλούδες τ£>ν δέντρων καί γίνουνταν άξέβαφα.
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Απιδιά (Σ) μηλάβδα (Άδρ) μουντρουνιά (Τζ) μουντρούνα' τό άπίδι 
Pyrus  communis σ. 162. Στην (Άδρ) ήσσν άτιιδιές πού έκαμναν ώς 
500 όκ. άπίδισ χρόνο παράχρονο. Α χ λ ά δ ια  τά μικρά άπίδια (Σ).

Απροννα, δέντρο τού βουνού (Στρ)· ό καρπός άπρούνες, μοιάζει 
τις ρόγες μικρού μαύρου σταφυλιού.

άπρουνόρ  καί πουρνάρι, ό πρίνος (40 Έ κ  ) τυρκ. καίνι. Παρ. 
Άφίνει τον γάμο καί πάγει για  πουρνάρι. Για δποιον άφίνει τό 
σπουδαίο καί πάγει στό άσήμαντο.

άραβόοιτος βλ. κουκουνάρα.
Αρακάς (Σ) είδος μπιζελιού, ό άρακος, παραλλαγή τού φυτού 

πίσον τό ήμερον. (Λ.ΓΙρ.) Pisum sativum σ. 162.
Αραποαίχι βλ. κουκουνάρα.
Αρβουνιάτες βλ. άγριο σπαράγγι.
Αρδίτς, (Κ) μικρός κέδρος, δέντρο άγκαθωτό, κάμνει μικρούς 

κόκκινους καρπούς, τ'άρδοτσοκούκουτσα, μοσχοβολούν σαν θυμιά- 
μα, τά κατάπιναν γιά τον βήχα καί τό κρύωμα ή τά έβραζαν μέ νε
ρό καί έπιναν τό ζουμί. Οί άσθματικοί τά έβαζαν μέσα στό κρασί 
καί τό έπιναν. ’Από τό ξύλο βγαίνει κατράνι καί τό έπιναν γιά τό 
άσθμα.

άρμενάκι  βλ. χαμόμηλο.
άρμυρίΌ'ρα (Κ). Ό  άρμύριγγας, αρμυρίκι καί άρμυρίχη, διάφο

ρα φυτά πυώδη, φυόμενα συνήθως είς άλίπεδα καί άνήκοντα είς τά 
γένη άρθροκνήμη καί μυρίκη. (Λ. Πρ). Coronopus procubens σ. 163 
"Αγριο χόρτο, είναι ξινό καί βγαίνει μέσα στις άγκαθαριές.

Αρπατζίκι  (Σ) σκομίδι (Κω) τό κοκκάρι. Γιά νά γίνη τό κρομ
μύδι φυτεύουν τά κρομμυδάκια, τό άρπατζίκι τό όποιον γίνεται άπό 
τον σπόρο πού κάμνουν μερικά άπό τά κρομμύδια τά γνωστά ώς 
άρσενικά. Αύτά είναι κρομμύδια πού δεν δένουν κεφάλι (κρομμύδι) 
χονδρό, άλλά βγάζουν μιά μεγάλη ρόκα !), τήν χάρμπα 2)· προς τά 
έπάνω ψιλαίνει καί βγάζει πολλούς μικρούς μίσχους σαν φούντα’ 
αύτοί έχουν τον σπόρο τόν λεγόμενο μπαρούτι 3), πού μοιάζει σαν 
πυρίτιδα. Ά π ό  τόν σπόρο γίνεται τό άρπατζίκι καί άπό τό άρπατζί
κι τό κρομμύδι. "Οταν θέλουν τ’ άρσενικά νά μή κάνουν σπόρο ά λ 
λά νά δέσουν κεφάλι, μόλις κάνουν τήν ρόκα τήν κόβουν άπό βα- 
θειά καί ρίχνουν λίγο χώμα. Οί χάρμπες όταν είναι τρυφερές τρώ- 1

1) Μίσχος.—2) Ζαμάρα (Σ) μαντοόκα (Έπ).«Βγήκαν στή χάρμπα», έλεγαν 
δτι στις 25 Μαρτίου του Ευαγγελισμού οί κλέφτες έβγαιναν στή χάρπα, κεί
νη τή μέρα έπρεπε νά ματώσουν τό σπαθί (Κ).—3) Α. Τ. Πυρίτις.
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γοονται, τις μαγέρευαν μέ μπλιγουρι η ρίζι.
άοκαμνι,ά καί ντουτιά (Σ) σκαμιά (Σκε). μουριά (Σουφλί) ζούλια 

καί ζούπα (Φ) ρούμια (Τζ) τζερνίτσα (Κω) ή συκομορέα. Morus alba. 
Μ. nigra σ. 223. Τ ’άσκάμινα, σκάμνα, ντούτια, ζούλιες, ζούπες, ρου- 
μες, ζήνες χ) (Κ)' μούρα είναι άσπρα καί μαύρα προς τό κόκκινο, τά 
μαύρα είναι καί νοστιμώτερα. —Μέ τά φύλλα τής άσκαμνιάς έτρεφαν 
τά σκουλίκια 8). Μέ φύλλα μουριάς καί καρυδιάς έβαφαν* τά έβρα
ζαν, υστέρα έρριχναν τό μαλλί νά βράση καί γίνουνταν κίτρινο (Φ), 
Τό φύλλο τραβούσε τον δρκο ") σάν τό έβαζαν πάνω  οτήν πληγή. 
"Οταν πονοΰσαν οί δοντοκοιλιές έπερναν μαύρες ζούπες, τις έβρα
ζαν, τις στραγκοΰσαν καί μέ κείνο τό ζουμί άλειφαν τις δοντοκοι- 
λιές 4 *), και γιάνισκαν. Μ’ αύτό τό ζουμί θεραπεύουνταν καί οί ά- 
φτρες 6),

άαηράγκαΌ'α (Σκο) είδος άκάνθου. 
άβχράκια  (Σ) λουλούδι.
άχλάζι (Σ) έχει φύλλα σαρκώδη, μακρόστενα καί όδοντωτά, τό 

λουλούδι μεγάλο, κόκκινο ή τριανταφυλλί, βγαίνει στο πλάγι τού 
φύλλου άπό μίσχο έπίσης σαρκώδη.

άχραγίδις  (Μ) (οί) δν. άγκαθιών φαρμακερών. ’Ά λλες όνομασίες 
άγκαθιών : Μοσκόβκα άγκάθια, γαλαζάγκαθα  (μέ κυανά άνθη), μυγ- 
δαλίτσια άγκάθια, χαμουλιά (χαμηλά μέ πλατειά φύλλα).

αφκος  (Σ) λαθύρι (Τζ) γυφτοφάσουλο (Τσ) ή φάβα. Λάθυρος ό 
ήμερος (Λ. Πρ.) Pisum sativum σ. 168. 

άφοξλιά  βλ. ζαμπουκιά.
άχλαδιά  (Σ) έκαμνε μικρά άπίόια· μηλάβδα στο Ό ρ τάκ ιο ϊ  (Αδρ). 
άχλαηιδιά  βλ. άγριοαπιδιά.
άψιΦιά  ('Ηρ) τό άψίνθιον (Λ. Πρ). Achillea umbellata σ. 168.

Βάγιά  (Στ) (40 Έκ.) (Σκε) (Κω) ίτία (Σ) τουρκ. σουουτιά ή ιτέα). 
Στά χωριά πού ή ιτιά λέγουνταν βαγιά  *) στην έκκλησία των Βαΐων

1) Στήν (Σ) ζήνα έλέγετο ό χρυσοκάνθαρος. —2) Μεταξοσκώληκες.—3)
Πύον.—4) Ο ΰλα.—5) Φουσκίτσες άσπρες πού έβγαζαν μέσα στό στόμα.

6) Στά  δημοτικά μας τραγούδια  βάγια  έλεγαν τήν παραμάννα, ύπηρέτρια 
ή συνοδό.

Τρεις μέρες τήν έστολιζαν ά π ’ τό πρωί ώς τό βράδυ 
βάνει τόν ήλιο πρόσωπο καί τό φεγγάρι στήθη 
καί του κοράκου τό φτερό, βάζει καμαροφρύδι,
Βάγιες  τήν πέρνουν άπό μπρος, καί βάγιες άπό πίσω, 
βάγιες  ά π ’ τά π λάγ ια  της, νά μήν τήν κάψ’ ό ήλιος (Κ),
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βάγια μοίραζαν κλωνιά ιτιάς. Τό ξύλο της είναι πολύ εύλύγιστο κι 
ά π ’ αύτό κάμνουν καλάθια καί πανέρια.

βαλανιά  βλ. βαλανιδιά.
βαλανιδιά  καί βαλανιά'(Κ) βαλαμιδιά(Άδρ) βέλα νιδιά καί άδρέ- 

νιο(Σκο) ρούπα(Σκε) καί (Αύδ) μεσές καί μεσιά (Σ)' ό καρπός β α λ α 
νίδια καί βαλάνια. Quercus aegilops σ. 169. Τά βαλανίδια έκαμναν 
γιατρικό, δταν έτρεχε ό ύφαλός- τά κουπάνιζαν, τό πρωί τον πιπίτι- 
ζαν μέ τά βαλανίδια καί ώς τό βράδυ έκλινε. Γιά την αιμορραγία 
έβραζαν τά φύλλα μέ νερό, τά στραγκοΰσαν καί μέ κείνο τό ζουμί 
έκαμαν κλύσμα κ’ έπαυε (Κ).—Μέ τά φύλλα καί τή φλούδα έβαφαν 
τά"μάλλινα χρώμα σταχτί, τά έβραζαν κ’ υστέρα έρριχναν τά μάλ
λινα. Γιά νά βάψουν μαύρο τό λινό, βαμπακερό ή μάλλινο, άφοΰ 
μούσκευαν τις φλούδες καί τις έβραζαν, άνελοΰσαν καί λίγη καρά 
μπογιά 1), την έρριχναν μέσα κ’ έβραζε, ύστερα έρριχναν τό ρούχο 
καί γίνουνταν μαύρο άξέβαφο (Κ).

βαμηακιά  (Κ) γοσούπιον τό ποώδες (Λ. Πρ) Gossypium herba- 
ceum σ. 169.

βμρυξυλιά, δέντρο τού βουνού (Στρ).
βασιλικός τό ευοσμον φυτόν ώκιμον τό βασιλιλικόν. (Λ. Πρ). 0 -  

cimura basilicum σ. 170.
Βασιλικός κΓ άν μαραθη τήν μυρωδιά την έχει
κι’ ό γιόκας μου σάν παντρευτεί τήν έννοια μου τήν έχει.

Ό  βασιλικός είναι ψιλόλουνος 3) καί πλατύφυλλος* προτιμοΰν- 
ταν ό λιανόφυλλος 3).

Στά παράθυρα έβαζαν περιβολίστρες- ό βασιλικός, ή μ α ν
τζουράνα, ή σαμπογιά, ή γαρουφαλιά, τό δεντρισάχι, τό άτλάζι 
ήσαν τά προσφιλέστερα λουλούδια, πού στόλιζαν τα παράθυρα. 
Κάθε πρωτομηνιά 6 παπάς μέ τόν σταυρό καί τόν βασιλικό α γ ί 
αζε στά σπίτια καθώς καί τών Φώτων Α). Του Σταυρού, στις 14 
Σεπτεμβρίου μοίραζαν βασιλικό στήν έκκλησία’ μετά τήν άπό- 
λυση ό καντηλανάφτης μ’ ένα παιδί βαστοΰσε τό πανέρι μέ τούς 
βασιλικούς κι’ δ παπάς μέ τόν σταυρό στο χέρι γύριζαν τά σπίτια, 
φιλούσαν τό χέρι του, έδιναν δεκάρα, εικοσάρα ή γρόσι καί έδινε 
κλωνί βασιλικό, πού δταν ξεραίνουνταν τόν έβαζαν στο εικόνισμα 
μαζύ μέ τις χάρες.—Τή νύχτα πού γεννιέται ό Χριστός κοντά τά 
μεσάνυχτα, σέ κάμαρη πού ήταν κατά ήλιοΰ δ) έβαζαν σέ μιά κού

1) Λ. Τ. β ιτρ ιόλ ι.—2-3) Ψ ιλόφυλλος.—4) Τ£>ν θ ε ο φ α ν ε ίω ν .-  5) ’Ανα
τολική,
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πα νερό καί μέσα ξερό βασιλικό, ή καντήλα μόνο έκαιγε, κάθουν- 
ταν άμίλητοι γύρο σιήν κούπα, έλεγαν προσευχές μέσ’ στό νου, έ 
βλεπαν τον βασιλικό καί περίμεναν ν’ άνθιση —"Οταν άνθιζε, τότες 
άνοιγαν τά ουράνια, άν πρόφθαιναν να τον δγιοΰν, θά ζήτααν ά π ’ 
τον θεό  του Αβραάμ, του Ίσάκ καί του ’Ιακώβ τά άγαθά. Μόνε 
μια πρόφθασε κ’ είδε τον ουρανό ν ’ άνοίγη, γιατί εΐχε πολύ καθαρή 
ψυχή (Τζ).— "Οταν ή ά γ ια  Ελένη  ηΰρε τούς σταυρούς, γιά  νά κατα- 
λάβη ποιος άπό τούς τρεις ήτανε του Χριστού,άκούμπσε ξερό βασιλι
κό π ά ν ’ στπύς σταυρούς· στούς δυό έμνε ξερός, στον τρίτο έγινε κα- 
ταπράσινος κ’ έβγαλε λουλούδια’ ή άγια  Ε λένη  κατάλαβε πώς έκεΐ- 
νος ήταν ό σταυρός τού Χριστού (Κ).— Οί Ε βρα ίο ι πήγαιναν κάθε 
πρωί στόν τάφο του Χριστού κ ’ έκοφταν βασιλικό γιά νά μή μοσκί- 
ζει καί τον βρούνε. Ώ ς  τά τώρα βασιλικό δεν πιάνε, δταν τούς ρω 
τάς γιατί ; Σέ λένε έπειδή φύτρωσε π ά ν ’ στόν τάφο τού Χριστού (Κ). 
— Στήν (Ήρ) οποία βαστοΰσε Τρίμερο,τήν Καθαροτετάρτη τό πρωί 
θέ νά πάρη ένα ψωμί, Θέ νά μπίξη ένα κλωνί βασιλικό πού φύτρωσε 
πά ν’ στόν τάφο τού Χριστού, τό ντύλιζε μέσα στό μαντήλι, τό πή γα ι
νε στήν εκκλησία καί τδβαζε μπρος στά Δημόθυρα. Ό  παπάς τό δ ιά 
βαζε καί τήν έδινε Μεγάλο 'Αγιασμό, ύστερα μοίραζε τό ψωμί σ’ ό
σες ήταν στήν έκκλησία καί κείν’ τή μέρα τή γιόρταζε — Τον βασι
λικό σπόρο έκαμναν γιατρικό* δποιος είχε σκουλήκια στά έντερα 
έβραζε άπό βραδύς ξερό βασιλικόσπορο μέ γάλα, τό έβαζε στό ά- 
στρί καί πολύ πρωί τό έπινε κ’ έπεφταν τά σκουλήκια (Κ). 

βατομονριά  βλ. άβατσουνιά. 
βατσινιά  βλ. άβατσυνιά. 
βελανιδιά  βλ, βαλανιδιά, 
βελίονρος  βλ. άγριοκοστριάβα.
βερυκοκιά  καί ζερντελιά (Σ) χζιρτζιλιά (Δογ), τζαρτζαλοΰδα 

(ΛΒ) ή βερυκοκκέα. P runus ariueniaca σ. 171. cO καρπός βερύκοκ- 
κα, ζερντελιά ζέρντελα καί βερούκα (Τσα) βλ.καϊσιά Στήν Ά δρ. βε- 
ρυκουκιά έκαμνε έως 50 60 όκ. βερύκοκκα.

βίκος  καί φίγι (Σ), άλλως βικία, άγριοαρακάς (Λ Πρ). Vicia sati- 
va σ. 171.

βίόλα βλ. σεμπογιά. 
βλάχνος  βλ. φτέρη. 
βλαχόστιαρου  βλ. κουκκουνάρα
βλίΰ'ρος είδος δέντρου (40 Έκ). Μπογιά άσβηστη μαύρη γιά τά 

μαλλιά κάνουν άπό τά φύλλα τού βλίθρου· μέσα σέ μιά ταγάρα (βα- 
θειά πήλινη λεκάνη) μέ νερό, πού στέκονται πολλές μέρες στόν ήλιο. 

βλίτο  (Σ) Amarantus retroflexus 171.
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βλογίταα  (Κ). Βγαίνει μέσα σέ θάμνους καί χαμόκλαδα, άνθεΐ 
τήν άνοιξη, τά λουλουδάκια της είναι μόρικα καί γλυκά, τά παιδιά 
τά έτρωγαν.

βολΐτες  βλ μανιτάρια.
βονκωτή  κορομηλιά (Δογ) ή δαμασκηνιά που τά δαμάσκηνα έ

χουν σχήμα ίμπρικιοΰ (πρόχους).
βονλγάρα  (Σ) μεργκίζι (Τζ), κάμνει λουλούδι κίτρινο κ’ έχει ά 

σχημη μυρωδιά.
βονρλίά  (Σ) πάπρο, (Τσσ) φυτό υδροχαρές. Holoschoenus vul

garis. σ. 173.
βραχιολι,ά (Κ) εΐδος μικρού περίπλοκά, φυτρώνει στά χωράφια, 

κάμνει λουλούδι σάν άσπρο χουνάκι καί σπάνια  άνοικτό τριαντα- 
φελλί.

βρίζα καί σίκαλη, ένα άπό τά σιτηοά. Secale cereale σ. 174. Ή  
βρίζα κ’ ή κουκουνάρα είναι άλειτούργιτες, δέν έχνε τήν άδεια νά 
πατήσνε τήν πόρτα τής εκκλησίας, ά π ’ αύτές πρόσφορο δέ γίνεται 
κι’ άιτ’ τ ’ άλεύρι τους δέ βάζνε στά κόλυβα. Ή  πιο καταφρονεμέν 
άπ* τις δυο είναι ή βρίζα, δέν έχ ’ βλογή ’). "Οταν κανείς τήν άρωτήσ’ 
γιατί δέ π α γα ίν ’ στήν έκκλησιά, αυτή λέγ*, είμαι άψηλή κι’ άπό δώ 
τήνε βλέπω (Ηρ). — Τό σιάρι άποφάσισε νά πάγη στό Χατζηλίκι κι’ 
άφσε στό πόδι a) τ ’ τή σίκαλη, τήν είπε θά σέ παγα ΐνε  στό μύλο, θά 
σέ άλέθνε, θά σέ ζύμωνε καί θά σέ κάμνε ψωμί. Τότε τον ρώτσε ή 
σίκαλη άν μπορεί νά τήν κάμνε μπακλαβά καί καντεΐφι Καί τό σ τ ά 
ρι τήν είπε. Μή ψιλαίνεις καί θά κοπής. 

βρικάκια  βλ. ντοματιά.
βροντοκούδου\ο  (Τσα) άγριο φυτό έδώδιμοι 
βρφύβα (Άδρ) είδος άσπαράγγου, όλιγώτερον νοστίμου. 
βρονμοϋαα  (Μ) δν. παρασίτου των σιτηρών πού όμοιάζει τό χα- 

μόμηλο.
βρουσλιά  (Σαμ) δνομα χόρτου μέ πλατειά φύλλα καί χνούδι άγ- 

καθερό σάν τής κολοκυθιάς περίπου, βροΟσλο ό καρπός της.
βρώμη , οικογένειας των σιτηρών, τήν έσπερναν για  τροφή τών 

ζώων. Avena sativa. σ. 174 Είναι άφταχτο γιατρικό γιά  τον κοκκύ- 
τη, τήν βράζουν καλά ως πού ν1 άνοιξη, τήν τρώγει τό άρρωστο π α ι
δί καί θεραπεύεται (Σ)

βρωμοπαπαδίά  (Κ) είδος χαμόμηλου1 τήν έκαμναν γιατρικό. 
βρωμάχορτο βλ. μαγκούτα. 
βυαινάηια  βλ. βυσινοκέρασα.

1) Ευλογία .—2) Στή θέοη του.
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βυοινιά. Prim us cerassus. σ. 175.
βυοινοκερασιά  (Τσ). Τά βυσινοκέρασα εΐναι νοστιμώτατα, έχουν 

γεύση βύσινο καί κερασιού· έχει έξαιρετικά στήν Τσόρλου της όποί- 
ας όνομαστά είναι τά βύσινα καί κεράσια. Εις τήν Ά δριανούπολιν  
τά έλεγαν βυσινάπια.

Γάβρα  βλ. όξυά.
γάβρος βλ. όξυά.
γαδουραγκανοί  (Σκο) εΐόος άκάνθου.
γαζία  (Σ) άκακία ή φαρνεσιανή (Λ. Πρ). Acacia Farnesiana. σ.

175.
γαϊδουράγκαθο  (Σ) άγκανος (40 Έκ). Carduus nutans. Corymbo- 

sa. σ. 175. Τώ γαϊδουράγκαθο τρώγεται δταν είναι τρυφερό, τό λου
λούδι του μοιάζει τήν κάρτικη άγκ ινάρα .—Στήν (Άμ) τού άγιου Τω- 
άννου, 24 ’Ιουνίου, τά κορίτσια άπό βραδύς έβαζαν κλήδωνα’ μα- 
ζεύουνταν σ’ ένα σπίτι, κ’ είχε μαζύ του τό καθένα άπό ένα γ α ϊ 
δουράγκαθο, διάλεζαν τά γύρο λουλουδάκια νά εΐναι άνοιχτά καί 
στή μέση κλειστά. Τό κάθε κορίτσι με τη σειρά του άρχιζε νά μαδή 
τ’ άνοιγμένα μόρικα λουλουδάκια καί νά λέγη άπό ένα τραγουδάκι. 
Τό πρώτο πού θέ νά πούνε ήταν :

’Ό ν τα ς  σέ πρώτ’ άγάπησα ήταν ή μέρα σχόλη, 
ήτανε καί τ' ά ϊ Γιαννιοΰ πού βάζνε τις κληδόνοι

Τό κάθε κορίτσι είχε σημαδεμένο τό δικό του γαϊδουράγκαθο 
κι’ δταν νύχτωνε τά έβαζαν πάνω  στά κεραμίδια νά ιά  δγιοΰνε τά 
άστρα καί πολύ πρωί τά έπερναν. Κείνης πού άνοιξαν τά λουλουδά
κια τήν άγαπά  ό καλός της, όποιας έμειναν κλειστά, κλειστή μένει 
κ’ ή καρόιά τού άγαπημένου της. —Στήν (Τζ) τον Μάη όποια άπο- 
κοιμήθκε καί δέ σκώθκε πρωί νά π ά γ ’ νά π ιάσ’ τον Μάη, τήν κρε
μούσαν στήν κρικέλλα ένα γαϊδουράγκαθο μέ τή ρίζα καί τά χ ώ 
ματα, ξύστρο, μασχιά καί πυροστιά.

γαϊδραρμένης, τό χωρίς εύωδία χαμόμηλο, βλ. παπαδιά.
γαλαταίδα  (Κ) 1) 1) Euphorbia biglandulosa. σ. 176. Χόρτο τού 

βουνού έχει γεύση γαλατιοΰ καί τρώγεται ώμό. 2) (Μ) ά γρ ιο ’πικρό 
ραδίκι.

γαρδαβίχοα  (Κ) χόρτο τού βουνού· μέ τά φύλλα της έτριβαν τις 
γαρδαβίτσες 1), κατάπιναν καί δυό τρία σποράκια καί χάνουνταν.

1) Μελικυρίδες. Στή (Σ) άουλοι καί κότσια, 
Θ ρ α κ ι κ ά R ' 2
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γαρουφαλιά  D ianthus species σ. 177. (Ov.J Γαρουφσλιά, Γάρου- 
φαλένια, Γαρουφαλίτσα.

γέρος (Κ) ύοσκύαμος ό μέλας (Λ. Πρ). Hyoscyamus albus. σ. 262. 
Χόρτο του βουνού, κάνει λουλούδι κίτρινο καί καρπό σαν κουμαρά- 
κι πού έχει μέσα μικρούς μαύρους καί στρογγυλούς σπόρους. 'Ό 
ποιος έχει κούφια δόντια καίει τις σπόροι του γέρου, ά νο ίγ5 τό 
στόμα τ ’, άχνίζεται καί σκοτώνεται τό μικρόβιο. 

γήλιους  βλ. ήλιος.
γήρα  (Σ) αίρα (Σαμ) γκρινιά (Ήρ). ή ήρα, ζιζάνιο μέσα στο 

στάρι. Lolium tem ulentum . σ. 187. Ό  καρπός μικρότερος ά π ’ την 
σίκαλη, έχει ούρίτσα καί μεθυστική ιδιότητα.

γιασεμί  (Σ) τό φυτόν ϊασμος (Λ. Πρ.) Jasminus grandiflorum. σ. 
178. Τό λουλούδι του είναι μικρότερο άπό τό χ ιώτικο- άπό τό ξύλο 
γιασεμιού γίνουνταν τά καλλίτερα τσ ιμ πούκ ια 1). Ό ν .  Γιασεμή 
Γ ιασεμής.

γ ι λ ν τ ί ζ ι 1 2) βλ. ντάλια. 
γκαγκαβανιά  βλ. πασχαλιά .
γκατσκανιά  (Αύδ) δέντρο- έχει φύλλα στρογγυλά καί λουλού

δια κόκκινα.
γκουγκούνα  βλ. κουκκουνάρα. 
γκονξα  βλ. παπαρούνα. 
γκουξέλα  βλ. παπαρούνα. 
γκραβάν  βλ. πασχαλιά. 
γκρινιά  βλ. γήρα. 
γλυκάδια  (Αύδ) είδος χορταρικού
γλυκάνισο  (Σ). Pimpinella anisum σ. 179. βλ. άνασόνι. 
γλυκομηλιά  βλ. μηλιά. 
γλυκοπρόβατα  (Κ) χόρτο τού βουνού.
γλυστρίδα  (Σ) σεμιζότ τουρκ , ή άνδράκλσ. Τό φυτόν πορτουλά· 

κη ή λαχανηρά ή όλισθηρίς. (Λ. Πρ). Portulaca oleracea σ. 179. 
γ ν ε τζ ίκ ι  βλ. πασχαλιά.
γουρουνάκι  (Κ) χόρτο τού βουνού, τρώγεται ι$αί κάνει γαλάζιο 

λουλούδι.
γρεντζιλ*ά  βλ. άγρίόκλημα. Γρέντζιλο τό άγριοστάφυλο. 
γρούβα  (Κ) χόρτο τού βουνού τρώγεται.

1) Μεγάλη π ίπα , ώς δύο πήχες μάκρος, μ’ αότήν κάπνιζαν οΐ δεσποτά
δες και οί προύχοντες* χωρίζουνταν οέ δυό, τρία μέρη καί βιδώνουνταν.

2) Λ. Τ. Γιλντίζι έλεγαν τό παλάτι στην Πόλη δπου έμενε ό Σουλτάνος 
Χαμίτ.
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Δαμασκηνιά. Pruiius domestica. σ. 181. (Όν.)  Δαμάσκω. 
δάφνη. Laurus nobilis. σ. 182. Στήν έκκλησία των Βαίων μοί

ραζαν βάγια κλωνιά δάφνη' ό μεγαλείτερος του σπιτιού, ό πατέρας, 
δταν γύριζε άπό την έκκλησία χτυπούσε με τά βάγια τούς μικρότε- 
άους στη ράχ’ κ’ έλεγε καί του χρόνου. "Υστερα τά έβαζαν στο εί- 
κονοστάσζ Στις (Κ) τά βάγια άγόρσζαν τά πρωτοστέφανα 1) κ’ ε ίχ α 
νε σε καλό τό βάγιο πού θά τούς έδινε ό παπάς νά είχε κόμποι 2). 
'Ό ταν  τό παιδί ήταν ματιαγμένο επερναν ένα φύλλο άπό τά βάγια 
πού ήταν τό εικόνισμα, τό έκαμναν 41 τρύπα, τό έβαζαν σέ μιά 
καρφίτσα καί μ ’ αύτό σταύρωναν τρεις φορές τό πρόσωπο του π α ι
διού.— "Αν ήταν βασκαμένο τό φύλλο εσκανε κ5 έκαμνε κρότο, τότε 
ξεματιάζουνταν. Τή στάχτ’ έρριχναν μέσα στη γω νιά .—Γιά νά μη 
πέφτουν τά μολλιά κουπάνιζαν δαφνοκούκουτσα, τά έβραζαν μέ ξί- 
δ' καί δταν πύκτωνσν τά κατέβαζαν άπό τή φωτιά. "Οταν κρύωνε 
λούγουνταν, μ’ αύτό άλειφαν τις ρίζες, υστέρα πό καμμιά ώρα τά 
ξέβγαζαν μέ νερό, χωρίς σαπούν’, έσφιγκαν καί μοσχοβολούσαν 
(Σ). — (Όν.) Δάφνη. Δαφνιώ. Δαφνούλα. Δαφνίτσα. Βάγια, Βαγιανή. 
Βαγιώ. Βαγίτσα 3 *).

δεντρισάχι  (Σ) δεντροσάλι (Κ) δροσαχί (Αύδ) μοσχομολόχα (5Αμ) 
στάς (Ά θ) άλμπαρόζα. Τό φυτόν πελαργόνιον τό ήδύοσμον (Λ. Πρ).

<5εντρομολόχα  καί μολόχα (Σ) Alcea rosea. Alfkaea officinalis, σ. 
182. Γίνεται σάν δέντρο άψηλή καί κάμνει μεγάλα λουλούδια δίπλα 
μέ διάφορα χρώματα.

δεντροσάλι βλ. δεντρισάχι.
δεντρολίβανο  (Σ). Λιβανωτίς καί ροσμαρΐνον (Α. Πρ) Rosm ari

nus officinalis σ. 88. Τά βελονοειδή του φύλλα μοσχοβολούν, γ ίνον
ται καί γιατρικό, τά βράζουν μέ νερό καί τό άφέψημα πίνουν γιά 
τό σκότι. Βράζουν άρκετά κλωνάκια δεντρολίβανο μέ αρκετό νερό, 
τό περνούν άιτό τρυπητό, μέ τό ζουμί πλύνουν τά μάλλινα μαύρα ή 
χρωματιστά καί καθαρίζουν. Σαπούνι δέν μεταχειρίζονται.

δημοσκένα  (Άδρ) δέντρο άγριο, ό καρπός του σάν μικρό δαμά
σκηνο, τρώγεται.

γνφ το φ ά σ ο υ λο  βλ. άφκος.

1) Πολλά πέταλα — 2) Μάτια.
3) Ά π ό  λουλούδια καί δέντρα έδιναν βαπτιστικά ονόματα, ιδίως στά κο-

ρίτοια. Ά π ό  τό άνθος ; Α νθή ,  Ά νθ ίτοα ,  Ά νθούλα ,  Ά θ ω ,  Ά θο ϋλ α ,  Α ν θ ο δ έ 
σμη, Ά νθήλιος .  Αουλούδα, Λουλούδω, Αουλουδή, Αουλουδιά. Ροδάνθη, Ρο- 
δανθέα, Ροδάνθεμη. Χρυσάνθη, Χρυσάνθη, Χρυσάνθεμη. Πολύανθη. Καρπός 
Καρπίτσα.
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’Ελιά  (Σ )Ιλ ιά  (40 Έκ) ή έλαια. Olea europaea. σ. 184. ‘Ο καρ
πός έλιά καί ίλιά. Στις (Κ) την παραμονή τοΟ Ψυχοσάββατου του 
Σταυρού 1) ζύμωναν λουκούμια 1 2 3), εκαμναν φάβα καί τό πρωί έπερ- 
ναν έλιές καί τις πήγαιναν ατά μνήματα, ό παπάς μνημόνευε τά 
ψυχοχάρτια, κ’ υστέρα μοίραζαν σ ’ δσους ήσαν εκεί τά λουκούμια, 
τήν φάβα καί τις έλιές, Οι έλιές γίνουνταν γιατρικό δταν πρήσκουν- 
ταν τά λαιμά καί πονοΟσαν, τις κουπάνιζαν, τις νχύλιγαν σ’ ένα 
παννί καί τις έβαζαν στο λαιμό καί γιάνισκε.—Στο λεξικό τοΟ Έ - 
λευθερουδάκη γράφεται έ-φαλμένως στή λέξη Θράκη σ. 576 δτι 
είς αύτήν άκμάζει ή καλλιέργεια τής ελαίας καί των έσπεριδοει- 
δών* ύπάρχουν έλάχιστες έληές σποραδικώς είς τά νότια, μόνον 
στή Μάκρη εύόοκιμοΟν, τά δέ έσττεριδοειδή ούδσμοΰ τής Θράκης. 
(Ό ν .)Έ λ ιά ,  Έλίτσα.

Παρ. Δέν τρώγει τής ελιάς τό μέσα 
καί τ ’ άβγοΟ τό έξω.

Τήν έλεγαν για ένα πού ήταν εύκολος ατό φαγί του κ ’ έτρωγε 
ά π ’ δλα έκτος άπό τό κουκούτσι τής έλιάς καί τό τσέφλιο τού άβγοΟ 
πού δεν τρώγουνται.

Κ’ άλλη παρ. "Αν δέν δόσεις τήν έλιά 
πώς θά πάρεις τό λάδυ

Χωρίς έξοδο δέν μπορεί κανείς νά έχη κέρδος.

Ζακουμνιά  3) βλ. ροδοδάφνη, βλ. καί σαρδέλλα.
ζαλίφ ι  βλ, ποικιλία άμπελιου.
ζαμπάκι  (Σ). Τής Παναγίας ό κρίνος (Βυζώ) ό νάρκισσος. N ar

cissus tazetta, σ. 184. Ή  Παναγία  μύρσε τό ζαμττάκ’ πού τήν π ή γ ’ ό 
άγγελος καί γέννσε τον Χριστό.

ζαμπουκιά  καί κουφοξυλιά (Σ) καρφοξυλιά (Κ) σφεκιά (Τσο) ά- 
φοξλιά(Τσα) μελβερία (Άδρ.) κοιν. δνομα του φυτού άκτίς ή μέ- 
λαινα ή σαμπούκος (Λ. Πρ.) Sambucus nigra σ. 184 Δένδρο, κάμνει

δροοαλϊ βλ. δεντρ ισ ά χ ι.

1) Τής Σταυροπροσκυνήσεως, τήν τρίτη Κυριακή τής Μεγάλης Σαρακο-
στής.

2) Είδος κ ο υ λ ο υ ρ ιβ ν  στό άλεΰρι έβαζαν λίγο λάδι, λίγη ζάχαρη καί λίγη 
κανέλλα, τό περισσότερο τά  εκαμναν δταν είχαν μνημόσυνο καί τά μοίραζαν.

3) Μ Φιλήντα θρακικές ετυμολογίες, «θρακικά», τόμ. 4ος σ. 279. Ά ρ α -  
βοτοόρκικα zakoum λένε τήν πικροδάφνη.
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τά φοξολούλουδα (40 Έκ), πολλά μικρότατα λουλουδάκια μαζεμένα 
σ’ ένα μίσχο; τά έβραζαν με νερό κ’έκαμναν γαργάρα  γιά  τά λαιμά 
πού πονουσαν' έπίσης τό άψέψημα έκαμναν γαργάρα γιά τον π ο 
νόδοντο και τά μάτια δταν πονουσαν, τά έπλυναν με ζαμπούκο καί 
θεραπεύουνταν.

ζαπαρίνα  βλ. ποντικοτσάλι, 
ζελέν ικα  βλ. ζηλενίκα.
ζεμπούλ ι  καί ζιμπούλι (Σ) ό υάκινθος. Hyacinthus orientalis. σ. 

185. Του Σταυρού 1) ό παπάς 3) μοίραζε στην έκκλησία στά σπίτια 
ζεμπούλι ή φούλι. (Όν.) Ζεμπουλιά, Ζεμπούλης. 

ζερβούλι  (Αύδ) άνθος κυανοΰν.
ζερνεκανχές  (Λ. Τ.) (Σ) τό λουλούδι σάν μεγάλο διπλό ζεμπού

λι με μεθυοτική’εύωδία.
ζηλενίκα  (Κω) ζελένικα (Στρ ) όν. δέντρου φυτρώνει ώς έπί τό 

πλεΐστον στά δάση με δέντρα όξυάς, τά λουλούδια της είναι παρό
μοια μέ τά άνθη τού κρίνου. 

ζιμπούλι  βλ. ζεμπούλι.
ζίνια  (Σ) λουλούδια σάν μικρά άϊδημητριάτικα. 
ζονλόδεντρο  (Τσαουσλή) 3) ’Έ γ ινε  άπό τό πρώτο δάκρυ πού έ

σταξε άπό τά μάτια τής Παναγίας σάν είδε τό Χριστό σταυρωμένο' 
είναι χειμώνα καί καλοκαίρι πράσινο καί κάμνει .κίτρινα λουλουδά
κια. Στις 8 τού Μάη, τού άϊ Γιάννη τού θεολόγου γίνουνταν παναγύ- 
ρι, δσοι πήγαιναν περνούσανε κ ά τ’ α π ’ τό ζουλόδέντρο κΓ δποιος 
δεν είχε άμαρτίες περνούσε εύκολα.

Τό ζουριασμένο 4) παιδί άφοΰ τό περνούσανε κάτ’ ά π ’ τό ζουλό- 
δεντρο, εκοφταν ένα κλωνί, μ’ αύτό τό κάπνιζαν καί γιά περνούσε τό 
ζούριασμα, γιά  πέθνησκε.

ζονμπονλακιά  (Κ) σμίλος (Στρ) ζουμλακιά (Τσα) λιρδινιά (Σαμ). 
Κοινός άρκουδόβατος καί ζουλόβατος (Λ. Πρ.) Ό  καρπός ζουμπου- 
λάκι, σμιλάκι, ζουμλάκι, λίρδινο. θάμνος  αναρριχητικός, βγαίνει μέ
σα στά δάση κοντά στις ρεματιές, οί ψιλοί του άγκαθωτοί μίσχοι, 
περιπλέκουνται άπό δέντρο σε δέντρο, τά φύλλα γυαλιστερά μέ σχή
μα μικρού φύλλου κισσού, ό καρπός κόκκινος, μικρός σάν μπιζέλι 
τρώγεται, βγαίνει μαζεμένος σε τούφες, πέντε δέκα, δεκαπέντε μαζύ 
πάνω στ’ άγκάθια. Τό κουκούτσι σκεπάζεται μ’ άσπρη μεμβράνα, τό

1) Τής Σταυροπροσκυνήσεως. -  2) Βλ. Βασιλικός.—3) Τσιφλίκι κοντά στό 
Φανάρι τής Σηλυβριας.—4) Ι ό  παιδί είναι ζουριασμένο, δταν είναι άδύνατο 
χλωμό, δλο κλαίει οϋτε γιανίσκει ούτε καί πεθαίνει.
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τουρζοόκι- τά παιδ ιά  τό έβαζαν μέσα στή μαστίχα πού μασούσαν, 
τήν μαλάκωνε κ’έκαμναν φούσκες, πού τις χτυπούσαν στό μέτωπο κ 
έ'καμναν πάτ.

Αΐν. ’Άγκαθος, παράγκαθος 
παραγκαθένιος ούρανός
καί κόκκινα τά σύννεφα. Ζουμπουλάκι (Κ).

ζοχϊ (Σ) βλ. άγριο άντίδι.

"Ηλιος  (Σ) ήλιους καί γήλιους (Αύδ) φεγγάρι (40 Έκ) τό Helio- 
tropium vilosum. σ. 186.

Θερμααόχορχο *■) (Αύδ) τό φυτόν ερυθραία τό κενταύριον (Λ. 
Πρ). Erytracea centaurium  σ. 187. ξηραινόμενο χρησίμευε ως φάρμα
κο κατά τών πυρετών.

&ρίμηος (Σ) θρούμπος (Τσα) τό θυμάρι. Thymbra capitata. σ. 
188. Φυτό χαμηλό, μοσχοβολά καί κάμνει τριανταφυλλί λουλουδάκι- 
έβραζαν θρίμπο μέ νερό καί λούγουνταν, τά μαλλιά στερέωναν καί 
μοσχοβολούσαν. Ό  άδύνατος κάμνει μπάνιο μέ θρίμπο, καρυόφυλ
λα, φλισκούν’ καί δυναμών’ (Κ). "Οποια λαχταρούσε νά κάν’ παιδί 
έβραζε θρίμπο, καρυόφυλλα καί χαμομήλ’ μέσα σε μπακίρα 3), μόλις 
την κατέβαζε ά π ’ την φωτιά, έβαζε π ά ν ’ στή μπακίρα ένα σανίδ’ κά- 
θουνταν άπάν ' κι’ άχνίζουνταν. Τέσσερα πέντε βράδυα άχνίζουνταν 
κ’ έκαμνε παιδί (Ήρ). Στις (Κ) τον Μάη στόλιζαν τις πόρτες μέ λου
λούδια, καρυδόφυλλα καί θρίμπο.

Ό'ρο&μπος βλ. θυμάρι.

Ί λ ι ά  βλ, έλιά.
ί'μελος (Σκε) όβρή=τό  βρύο, τά μούσκλια (Σαμ). Μούσκ(ου)λο ή 

μούσκουλη, ον- διαφόρων ειδών βρύων καί φυτών (Λ Π ρ.) Muscorum 
species σ. 224. Τό ψιλώτατο χορταράκι πού βγβιίνει πάνω  στούς 
κορμούς τών δέντρων καί στά κεραμύδια μερικές φορές. ’Ιδίως βγα ί
νει στή βαλανιδιά κ’ είναι σημάδι δτι τό δέντρο θά ξεραθεί. "Οπου 
φυτρώνει πηκτά, φαίνεται σάν ώραΐο βελούδο πράσινο· τό έπερναν 
καί τό έβαζαν σέ πιάτο, τό πότιζαν καί διατηρούνταν άρκετό καιρό. 1

1) Χόρτο γ ιά  τήν θερμασ ιά= πυρετός ,—2) Λ.Τ. Κυρίως ό χαλκός άλλά λέ
γανε καί είδος χύτρας μέ κινητό κατά μέσης μανίκι. Μπακίρα λέγουνταν ή 
μεγάλη, μπακίρι τό μεσιό καί μπακιράκι τό μικρό.
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Καβάκι  βλ. λεύκα.
καβουνιά  (Σ) καγούνι (Αύδ) ή πεπονιά, ό πέπων. Καβούνι *) τό 

πεπόνι. Cucumis melo σ. 233. Ρίοίκ : τοπατάνια, βοδινές, κάς-καβου- 
νοΟ, Μαινεμέν’, μιρί τά νοστιμώτερα δλων, κιρκ-άγάτς τά όποια 
διατηρούνταν τον χειμώνα. Για κινητικό κουπάνιζαν τις καβουνό- 
σποροι * 3), τις άνελούσαν μέ τό νερό κ’ έπιναν τό ζουμί, η τις έρρι- 
χναν κουπανισμένοι σε ζεστό νερό, τις άφιναν ώς μια ώρα, τις περ
νούσαν άπό τό τρυπητό καί τις έπιναν (Τζ). 

καγουνί  βλ. καβουνιά.
καϊσιά  (Σ) Pruuus armeniaca. σ. 189. 'Η βερυκοκκιά πού έκαμνε 

μεγάλα βερύκοκκα, τά καϊσιά. ”Ον. Καϊσιά.
κακαδιά  (Αύδ) δέντρο μεγάλο, καρποί του τά κάκαδα. "Οταν 

ωρίμαζε ό φλοιός τους έπερνε χρώμα βαθύτατο καφέ προς τό μαύρο.
καλαγκάθ ι  (Κ) τό φυτόν καρλινία ή κομμεοφόρος (Λ Πρ). Carli- 

via gummifera σ. 189. ’Αγκάθι γαλαζωπό, μέ έμορφα άγκαθωτά 
φύλλα, έμορφο καί τό άγκαθωιό γαλάζιο λουλούδι' τό κρεμούσαν 
μέσα στην κάμαρα γιά νά μη τούς πιάνη τό μάτι.— θεράπευε τό 
καλαγκάθι a), σπυρί κακό πού πονεΐ πολύ. ’Έ περναν καλαγκάθι, τό 
κοπάνιζαν πέτρα μέ πέτρα καί τδβαζαν πάνω. Τό σκότωνε καί πέρ
ναγε. (Τζ).

καλαϋ'ίά  (Μ). Είδος πλατάνου πού τό ξύλο του χρησιμοποιείται 
πολύ στην ξυλουργική.

κ α λ α μ ιά 4) καί μασουργιά (Κ) Κάλαμος ό κοινός (Λ. Πρ).Απιηάο 
donax σ. 190. Φυτρώνει κοντά στά νερά' ά π ’ αύτήν κάμνουν τά μα- 
σούργια για  την σαΐτα πού φαί,νουν, ώς καί καλάθια καί πανέρια. 

καλαμπόκι  βλ. κουκουνάρα. 
κάλα  βλ. πάπια.
καμπολάχανο  βλ. άγριο σπανάκι.
καναρόσπορος καί κούσιτο. Τό φυτό καί ό καρπός, είδος σπό

ρου* χρησίμευε ώς τροφή τών καναριών κλπ.
κάνναβος  (Κ), ό κάνναβις. Cannabis sativa. σ. 192. Κανναβούρι 

(Σ) λωβικό (Κώ) τον καρπόν, τόν έκαμναν γιατρικό γιά τό σ φ ά γ ιό 5).

Ιτιά  βλ. βαγιά,

1) Λ. Τ.— 2) Τις έλεγαν καί πιπιτίκες ώς καί τούς κολοκυθόσπορους.—
3) Περιοστΐτις.— 4) Καλαμιά λέγονταν καί τό χωράφι τό σπαρμένο μέ στάρι
άφοΰ θερισθει. Τί θά σπείρεις στήν καλαμ ιά ;

5) Πόνος του πλευροΰ, πλευρΐτις.
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κανχίνα  βλ. παπαρούνα.
καπινός  βλ. καπνός.
κάππαρα  βλ. κάππαρη.
κάππαρη  (Σ) κάππαρα (Αύδ) Capparis spinosa. σ, 192. Φυτρώνει 

στις πλαγιές, τό λουλούδι της άσπρο, μοσχοβολά' τούς μικρούς της 
καρπούς βάζουν στην άρμη για ορεκτικό.

καπλιχζές  καί καπριτζές (Σ) είδος δημητριακοΟ τό άλεύρι του 
είναι λευκότατο καί γίνεται ψωμί. Συνήθως φυτρώνει άνάμικτος με 
βρώμη τής όποιας ή άξια λιγοστεύει δσο περισσότερο κάπλιτζε πε
ριέχει.

καπνός  καί καπινός (Κ) είδος του φυτού νικοτιανή (Λ. Πρ). Νϊ- 
cotiana tabacum σ. 192. "Οταν τρέχει αίμα άπό την μύτη, πλένεις 
τον καπνό τρία νερά καί τόν βάζεις στή μύτη, τον άλλάζεις συχνά 
καί παύει.

καπριχζες  βλ. καπριτζές.
κάραγαχς (Κ) ή πτελέα. Ulmus campestris. σ. 192. Στο κάψιμο 

έβραζαν φλούδα ή φύλλα κάραγατς, μ’ αυτό έβρεχαν παννιά, τάβα- 
ζαν πάνω στή πληγή καί γιατρεύουνταν γλήγορα. Με τήν φλούδα 
έβαφαν μαύρο τό μαλλί, τήν έξυναν καί τήν έβραζαν, έρριχναν μέ
σα καί λίγο σατσί κιμπρίτ, υστέρα έβαζαν καί τό μαλλί. (Στρ).

καρά - γκιοβρόκ  βλ. ποικ. άμπελιού.
καραμάνς  (Μ) όνομα μικρών άχλαδιών πού ώριμάζαν τόν Αύ

γουστο.
καραμούκι  (Σ) μαύρος χονδρός σπόρος- χρησιμεύει τροφή για 

τά ζώα, παράσιτο τού σταριού.
καραντίνα (Κ) μποορμπούτσαλα (Σαρ) ό πυράκανθος, φυτρώνει 

μέσα στα βουνά. ’
καραόχ βλ. άγριοκούκκι.
καρά 1) χσαλί 2) (Κ). Onopordon shecies σ. 192. θάμνος άγκα- 

θέρός καί μαυριδερός μέ μεγάλους άγκαθωτούς μίσχους, τόν φύ
τευαν στους φράκτας, έχει μικρά στρογγυλά φύλλα, κάμνει μικρό 
κίτρινο καρπό μέ σχήμα δίσκου δισκοβολίας μέ γλυκεία γεύση, τόν 
έτρωγαν τά παιδιά. Τήν ρίζα του πελέκααν κ’ έκαμναν σταυρουδά
κι, τόβαζαν μέσα στο φυλακτό καί σαράντα ένα κουκκιά μαύρη μυ
ρωδιά, λίγο καθαρό αγιοκέρι 3) καί τό φορούσανε στο μικρό παιδί 
γιά τήν άβάσκα Α).

1) Λ. τ, ΜαΟρο.—2) A. Τ. Α γ κ ά θ ι .—3) Μελισσοκέρι.—4) Μάτιαγμα.
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κάρδαμο (Σ) κάρδσμον τό κηπευτόν. (Λ. Πρ). Nosturtium  fon- 
tanum.

καρδαμονδ  βλ. λατίνι. 
καρναμηίχι  βλ. κουνουπίδι.
καρότο (Σ) τουρκ. χαβοόζ. κοιν. δν. του φυτοΰ δαΰκον τό καρω- 

τόν (Λ. Πρ). Daucus carota σ. 193.
καρπούζια, ό ύδροπέπων. Κοινή όν. του σίκυς ό κοινός. (Λ. Πρ). 

Citrulus vulgaris, σ. 194. Περίφημα είναι τά καρπούζια τής Ραιδε- 
στου καί Μακράς Γέφυρας. Έκτος άπό τά συνήθη στρογγυλά πού 
είναι μέσα κόκκινα, γίνουνταν κ’ ένα είδος πού τό μέσα ήταν πορ- 
τοκαλλί μέ μικρούς καφεδωπούς σπόρους καί τά έλεγαν πορτοκάλ 
καρπουζού.—’Έ λεγαν, οποίος τρώγει σπόρους καρπουζιοΟ παθαίνει 
φθίση. — Γιά τον πόνο τ ’ άφτιοϋ έβραζαν ζουμί καρπουζιού καί γ ί 
νουνταν σερμπέτι *·), έχυναν ά π ’ αύτό τρεις ίέσσερς κόμποι μέσ’ στ’ 
άφτί καί περνουσ’ ό πόνος.

Αίν. Ε ΐν’ ένας πύργος 
πό έξω πράσινος 
πό μέσα κόκκινος 
κ’ έχει μέσα
μαύρα διαβολάκια. Καρπούζι. (Άμ). 

Καρυδιά  (Σ) κοκοσιά (Δογ) ή καρύα. Juglans regia σ. 194. Ζεΐ 
έκατοντάδες χρόνια καί πολλές φορές τον χοντρό 3) κορμό της μόλις 
μπορούν δύο ν ’ άγκαλιάσουν' άπό τό ξύλο της γίνουνται έπιπλα* 
πουλιούνταν ή καρυδιά ώς 1000 λίρες χρυσές. Υπήρχε πρόληψη 
δτι άν φύτευε κανείς καρυδιά στο άμπέλι του δέν πείραζε, μά άν 
τήν φύτευε στο περιβόλι του σπιτιού του, δταν έφθανε στο ύψος τού 
μισού μπογιοΰ 3) του, θά πέθαινε καί πρόσθεσε ή καλή γυναίκα, πού 
μέ τό είπε, δτι ή μητέρα της ή σχωρεμέν’, πού δέν τό ψήφισε *) καί 
φύτυσε καρυδιά στο περιβόλι τους, πέθανε δταν ή καρυδιά έφθασε 
στο ύψος τού μισού μπογιοΰ της. Ό  ’ίσκιος της λένε είναι βαρύς καί 
γ ι ’ αύτό δέν κοιμούνται κάτω άπό καρυδιά. Τά καρύδια, τά καρυδό- 
τσεφλα καί τά καρυδόφυλλα γίνουνται γιατρικό1 κάτω άπό καρυδιά 1 2 * * * *

1) Λ. Τ. σιρόπι.
2) Στήν (Άδρ) δσες ε ίχαν  καρκινώματα (βενέδες ή λοόπους) ήσαν περι

ζήτητες· στό Ό ρτά κ ιο ϊ  καρυδιά πού είχε στόν κορμό άπεικόνιση λιονταριού
πουλήθηκε σέ πολύ μεγάλη τιμή. Λέγουν δτι μέ τήν άστραπή πολλές φορές
άποτυπώνονται *τόν κορμό ζώα ή φυτά. ’’"Ησαν καρυδιές πού έκαμναν 100 -
120 όκ. καρύδια, πουλιούντανε μέ τό κοιλό, 16 μεταλίκια κορυφωτό τό 1]4 του 
κοιλοΟ.—3) ’Αναστήματος.—4) Δέν τό έλαβε ύπ ’ δψει.
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γήτευαν τήν πρησμένη σπλήνα. Για την θέρμη έπερναν ά'ζύγιστα 
καρύδια, τά κουπάνιζαν, έβαζαν καί δύο σκέλιδες σκόρδο, έκατό 
δράμια κρασί μαΟρο, τη νύχτα τ ’ άφιναν έξω στο άστρί, σκώνουνταν 
πρωί καί τδπιναν. Δυο πουρνές χ) τό έκαμναν καί γιάνισκαν (TaoJ. 
Για τήν κασιδα 3) έκαιγαν καρυδότσεφλα καί μέσα στή στάχτη έρ 
ριχναν λίγο λάδι, τά δούλευαν καλά, τά εκαμναν αλοιφή, κάθε 
πρωί καί βράδυ άλειφαν τήν κασίδα καί πέρναγε (Κ). Γιά νά καθα- 
ρίσνε τά αίματα έβραζαν κάθε πρωί, ένα, δυο καρυδόφυλλα κι’ 
έπιναν τό ζουμί. Κείνη πού έπιθυμοΰσε νά κάν’ παιδί, έβραζε τον 
Μάη καρυδόφυλλα, μολόχες καί παπαρούνες, τά έβαζε σέ δοχεία 
καί κάθουνταν πάνω. Καρυδόφυλλα έκρυβαν γιά  δλο τον χρόνο για 
νά λούζουνται, έσφιγκαν τά μαλλιά καί μοσχοβολούσαν.— Μέ τής 
καρυδιάς τά φύλλα έβαφαν τά μάλλινα λαδί χρώμα καί μέ τά πρ ά 
σινα καρυδόφλουδα τό μάλλινο γίνουνταν σάν τον καβουρντισμένο 
καφέ.— Τήν Πρωτομαγιά οί γυναίκες έβαζαν ένα κλωνί καρδιά ΰ) 
στά μαλλιά τους γιά νά είναι καρδιαρές 4) καί νά είναι άνοιχτή ή 
καρδιά τους. Μέ τά καρυδόφυλλα χτυπούσαν τρεις βολές τήν πόρτα 
τού σπιτιού κ’ έκαμναν μ’ σύτά άπό ένα σταυρό στά πλαγινά  τής 
πόρτας, έπάνω, κάτω στο κατώφλι, δεξιά, άριστερά κ’ υστέρα τά 
κρεμούσαν πάνω  άπό τήν σώπορτα ή μέσα στήν κάμαρα. Ά π ό  μέρες 
ύστερα τά έβαζαν μέσα στο νερό πού λούζουνταν (Κ).—"Οσοι πή γα ι
ναν τής Γονατιστής 6) στήν έκκλησία, έπαιρναν μαζύ τους καρυδό
φυλλα καί πάνω σ’ αύτά γονάτιζαν, ύστερα τά έβαζαν μέσα στο σεν- 
τούκ’ καί δέν έπιαναν τά ρούχα βότρυδα’ τά έβαζαν καί στ’άμπάρια 6) 
καί δέν έπιαναν σταρόψειρες ('Ηρ )

Τό στάρι γιά τό κόλυβο αφού έβραζε, τό έρριχναν σέ πανέρι νά 
στραγγ ίσ ’, πριν τό άδιάσνε, στον πάτο έκαμναν ένα σταυρό μέ στα- 
πίδες, μέ κέντρο πάντοτε ένα καρύδ’ πα πα δ ιά  7) κ’ ύστερα πού θά 
τά έσιαζαν στο δίσκο, έκαμναν σταυρό μέ πέντε παπαδιές, μιά έβα
ζαν στή μέσ’ κΓ άπό μιά κατά μεσής στήν κάθε πλευρά καί κουπα- 
νισμένο καρύδ’ έβαζαν μέσα στά κόλυβα.—Γιά νά διοΰνε τήν τύ
χη τους, τής Χριστού Σωτήρα 8) έκοφταν καρύδια άπό τό δέντρο, 
άνοιγαν τό καρύδ’ μέ τό μαχα ΐρ’, σάν ήτανε γιομάτο κ’ άνοιγε καλά, 
ήτανε καλή ή τύχη αύτοΰ πού τό άνοιγε, Λάν δέν άνοιγε καλά, γιά

1) Πρωί.—2) Ά χ ώ ρ . —3) Καρυδιά.—4) ’Ά φοβες ,  θαρρετές.—5) Τής Πεντη
κοστής.—6) Λ. Τ. ’Αποθήκες.—7) 'Ό τ α ν  οπάσει μέ προσοχή τό τσέφλιο, τό 
καρύδι βγαίνει όλόκληρο, τό χωρίζουν σέ δυό, τό καθένα λέγεται π α παδ ιά .—
8) Τής Μεταμορφώσεως.
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ήτανε σκουλκιάρικο, γ ια  κούφιο, ήτανε κακή. (Ήρ).—Τσιποκαρυδιά, 
ή καρυδιά πού κάνει εύθραυστα καρύδια.— Τά παιδιά Γμέ τά καρύ
δια έπαιζαν διάφορα παιχνίδια ' κ’ ένα αίνιγμα.

Σχίζω, μίζω τό δεντρί, 
βρίσκο νύφη καί γαμπρό, 
πεθερά καί πεθερό, 
δύο σκάφες πλύτριες
καί άλλες δύο ζυμωτικές. Τί ε ί ν α ι ; Καρύδι. ('Ηρ). 

καρφοζνλιά  βλ. ζαμπουκιά.
καστανιά  (Κ) ή καστανέα. Castanea sativa. σ. 194. Τά χωριά 

πού ήτανε σταυρωμένα L) δέν πάθαιναν μεγάλη άρρώστεια’ τό χω 
ριό, οί Καστανιές έκλιναν μέ έφτά ύψωμένα δέντρα' γύρω στο χ ω 
ριό. έξω άπό τά σπίτια, ήτανε έφτά μεγάλα δέντρα παλυά. χρονί- 
σια, τό ένα μακρυά πό τ’ άλλο, δυο καστανιές, τρεις καρυδιές, μιά 
άσκαμιά καί μιά βαλανιδιά. "Οταν άκούουνταν άρρώστια στά χωριά, 
γ ιά  νά μη π ά γ ’ στις Καστανιές έκαμναν στήν έκκλησία άγρυπνία, 
τό πρωί διάβαζαν λειτουργία, ύστερα έβγαζαν τις μεγάλες εικόνες 
τής έκκλησίας, τά σίχνα 1 2 3) καί μέ ψαλμωδίες έκαμναν δλο τον γύρο 
άπόξω στο χωριό. Κάμνοντας τό γύρω θέ νά σταθούνε στο κάθε 
δέντρο, ό παπάς μ’ ένα μαχαιράκι έβγαζε ένα στρογγυλό κομματάκ’ 
d a -1 τον κορμό τού δέντρου, έβαζε μέσα λίγο "Υψωμα 3), άπό π ά 
νω έβαζε τό κοματάκ’ τό ξύλο καί τό βούλωνε μέ κερί. "Υστερα θέ 
νά πάνε στην έκκλησία καί κεΐ σκόρπιζε ό κόσμος. Τό χωριό έκλινε 
μέ τις χάρες, μέ τη δύναμη τού θεού  καί μέ την πίστη πού ε ίχαν ή 
άρρώστια δέν πήγαινε.— Ό  κόσμος τά περασμένα χρόνια δλα τά 
φύλαγε δπως τά ηυρε άπό πάππου πρός πάππων, είχανε φόβο θεού, 
φοβούντανε τήν άμαρτία' ψέμματα καί κακό λόγο δέν έλεγαν, κ’ οί 
χάρες τότε σωτήρευαν.

κατηφες  (Σ ) μειγκίζια (Δογ) κοιν. όνομ. τού φυτού τάγητος ό 
κορυβανθής. (Λ. Πρ). Tagetes patula σ. 194. Ό  κατηφές κάμνει λου
λούδι σάν βελούδο κίτρινο μέ λίγο καφέ. 

κατσαριά  βλ. κέδρος. 
κατακανιά  βλ. κουτοπιά.
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1) Βλ. Ε. Σ· Σ. Πώς γιάτρευαν στή Θράκη, «θρακικά», Τ. 9ος, σ. 277.
2) Λάβαρα, άπό τήν λατινική λέξη signiim.
3) ’Από τά ‘Υψωμένα δέντρα δέν έκοψταν ούτε ένα κλωνάκι τά  εΐχαν 

Ιερά, αυτά  εμπόδιζαν τήν αρρώστια νά μπή μέσα στό χωριό. Ε π ίσ η ς  Ιερά ή- 
σαν καί τά  γύρω στά ά γ ιάσ ματα  δέντρα.
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καυκάκια  (Αόδ) είδος χορταρικών.
κανκαλνΰ'ρα  (Κ) τής ντροπής τό λουλούδι (Τσά) καυκαλίς ή δαυ- 

κοειδής. (Α. Πρ). Scandix pecten Veneris, σ. 195. Στα πσληά τα χρό
νια ή καυκαλύτρα είχε μέσα τή ντροπή του κόσμου. Μπροστά άπό 
πενήντα χρόνια ή ιαν σά μια μαύρη δεκάρα μέσα στα άσπρα λου
λούδια τής καυκαλύτρας, σιγά σιγά μίκραινε δσο χάνουνταν ή ντρο
πή άπό τον κόσμο καί τώρα πού ό κόσμος έχασε τήν ντροπή του χ ά 
θηκε καί άπό τήν καυκαλύτρα (Κ).

κδοννάκι (Τσα) ό καρπός εϊόους χλόης εις σχήμα κώδωνος. 
κέδρος (Κ) κατσαριά (Σκο). Άγριοκυπαρύσσμ κοιν. όνομ. δ ια 

φόρων παραλλαγώ ν τού φυτού άρκευθος (Λ. Πρ). Juniperus commu
nis. σ. 195.

κερασιά  κέρασος ή γλυκύκαρπος (Λ. Πρ). Prim us avium. Κερα
σιά κάμνει στήν *Αδριανούπολη ώς έ<ατό οκάδες κεράσια’ τά καλ
λίτερα είναι τής Τσόρλου' στο Κισσάνη τά έλεγαν τσούπρες.

κεχρί άσπρο. Κέχρος ό κοινός (Λ. Πρ). Echinocloa crus galli σ. 
196. Ό  μποζάς ’) γίνεται άπό τό κεχρί. Κεχρί κίτρινο.

κισσός. Hedera helix. Στο μωρό πού είχε άμπέλι, άφοΰ έπλυναν 
τά κεφαλάκι του μέ νερό βρασμένο μέ πίτερο, υστέρα τό έβαζαν 
σκουφίτσα καμωμένη άπό κισσόφυλλο γιά νά τραβάη τον δρκο, πό 
πάνω  έδεναν ένα τουλπανάκι' Τό έκαμναν μιά βδομάδα καί τό άμ
πέλι πέρναγε (Σ).

κιτρινολούλονδο  (Κ) Calendula arvensis. σ. 197. Χόρτο άγριο, τά 
φύλλα του μοιάζουν σάν τού ραδικιού.

κλήΰ'ρου  (τό) καί σκλήθρο (Άδρ) σκλήθρο (Στρ) δέντρο τού βου
νού, τουρκ. κίζιλατς, ή κλήθρα (Λ. Πρ). Alnus glutinosa. σ. 197. Τό 
σκλήθρο έχει μικρά φύλλα καί φυτρώνει κοντά στά νερά· μέ τό ξύ
λο του έβαφαν μαύρα τά μάλλινα, τό έξυναν, τό έβραζαν μέ νερό, 
έρριχναν λίγο σάτς-κιμπρίτ, υστέρα έβαζαν μέσα βρεμμένο τό ρούχο 
καί γίνουνταν ξέβαφο 3).

κληματσίδα  βλ. σχοΐνος.
κοκκάρι βλ. άρπατζίκι.
κοκκ ινογούλια  βλ. παντζάρια.
κοκοσιά  βλ. καρυδιά. Κοκόσες τά καρύδια.
κολληταίδα  (Σ) κουλτσίδα (Άδρ) ή έλξίνα. Xanthium  stumarium. 

σ. 199 δπου τήν έγγίσεις κολνάς. 'Η φράσις, τον έγινε κολλητσίδα*= 
τον κολλήθηκε καί δεν τον άφίνει ήσυχία. 1

1) Ποτών δροσιστικόν.—2) Δέν ξεθώριζε.
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κολλιανχράκι β  (Κ) κόλισντρος (Σ) τό φυτόν κορίανδρον. (Λ. 
Πρ). Coriandrum sativum, σ. 199. Φυτρώνει μέσα στα χωράφια, δ 
καρπός του είναι μικρός, στρογγυλός και μοσχοβολά, τον βάζουν 
μέσα σέ μικρά κουφετάκια γιά  τά κόλυβα.

κόλλιαντρος  βλ. κολλιαντράκι.
κολόβια  βλ. ποικ. άμπελιοΟ.
κολοκάοια  (Κ) ή κολοκασία, τουρκ. γέρ-ελμαοί s) Colocasia an- 

t iquorum σ. 198.
κολοκνν^ ιά , κολοκύνθη ή κοινή (Λ. Πρ). Cucurbita pepo. σ. 198. 

Ποικ. κολοκυθιών :
Σακίζια Α) τά συνήθη μακρουλά, άσπρειδερά καί δχι ττράσινα 

ώς τής ’Αττικής.
Ά σ μ ά  δ) καμκάκι 6)* ή κολοκυθιά είναι άναρρηχητική, τά κολο

κύθια άσπρειδερά καί μακρόστενα, μια καί ώς μιά μισυ πήχυ μά
κρος, πάντοτε τά έκαμναν ντολμάδες.

Κόκκινο (Σ), μπσλ 7) καμπάκι (Κ) ποπόσκα (40 Έκ) ή κοκκινο- 
κολοκυθιά ή γλυκοκολοκυθιά. Cucurbita maxima, σ. 198. Είναι μεγά
λο στρογγυλό μέ χρώμα κόκκινο προς τό πορτοκαλί, ή γκρίζο, ωρι
μάζει τό φθινόπωρο καί διατηρείται τον χειμώνα. Οί κολοκυθόσπο- 
ροι τρώγουνται άφου τούς άλατίσουν κ’ ύστερα τούς καβουρντίσουν.

Γίνονται καί γιατρικό· όποιος έχει κορδέλλα 8). τρώγει πενήντα 
δράμια, κολοκυθόσποροι, άμέσως πέρνει καθαρτικό καί τήν περνά 
ή τούς κουπανίζει, τούς βράζει μέ νερό καί πίνιι τό ζουμί νηστι- 
κάτα.

Νεροκολοκύθα (Σερ) γκρατζούνα (40 Εκ), μπούκλιτσα (Σαμ) σου- 
σάκα (Λ. Β). Lagenaria vulgaris, σ. 227. Στρογγυλό μεγάλο κολοκύ
θι, προς επάνω στενεύει, δταν ώριμάσεί μέσα είναι άδειο, δταν ξε
ραθεί τό μεταχειρίζουνται σέ διάφορ .ς οικιακές χρήσεις, τά τρυπουν 
άπό πάνω  βάζουν νερό ή άλλο: ύγρά, μερικά κόφτουν στά πλάγια  
καί πέρνουν νερό άπό τή βρύση ή τό ποτάμι. 'Ό ποιος ήθελε νά μά- 
θη κολύμπημα. έδενε δυο νεροκολοκύθες μέ σχοινί, τά κολοκύθια 
έβγαΓναν έξω πό τις μασχάλες προς τήν πλάτη, ούτά τον σήκωναν 
πάνω  στή θάλασσα καί δέ βούλιαζε, έτσι μάθαινε νά κολυμπά.

Τιντίν (40 Έκ). Εΐδος κολοκυθιάς πού άναρριχιέται καί κάμνει 
μικρά δμορφα κολοκυθάκια. Τά παιδιά άνοίγοντας μιά στρογγυλή

1) Στις (Κ) έλεγαν καί τήν κόλλα του δέντρου.—2) Λ. Τ. Μήλα τής γής.
3) A, Τ. Χιώτικα.—4) A. Τ. Κ ρ ε μ α σ τ ό . - 5) A. Τ. Κολοκύθι.—6) Λ. Τ. Μέλι.—
7) Ταινία
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τρύπα έπιναν μ’ αυτό, τον καιρό του τρύγσυ μούστο. Υπήρχε κ' ένα 
εΐδος μεγάλα κολοκύθια πού είχαν σαν ρόζους.

Εις τό μεταξύ Σηλυβρίας Ε π ιβ ατώ ν  καί Δελειωνών τσιφλίκι 
Φετέκιοϊ τό όποιον ή)/όρασαν προ του Βαλκανικού πολέμου Ε 
βραίοι πρόσφυγες έκ Ρωσσίας έσπειραν άρκειά κολοκύθια διά κτη 
νοτροφήν- λέγουν δτι μερικά αύτών έζύγιζαν μέχρι 50 όκ.

κοράλλι (Σκο), φωτιές στάς ’Αθήνας. Τό φυτόν ρούσκος ό κεν- 
τρωτός* άλλως κοραλλόχορτο. (Λ· Πρ). Briza maxima. Ruscus acule- 
atus σ. 200.

κορδέλλα  (Σ), έχει φύλλα στενά καί πολύ μακρυά μέ άποχρώ- 
σεις πράσινου κίτρινου και καφέ στο μάκρος, στόλιζαν μ’ αύ ιά  τις 
άνθοδέσμες.

κορταιά  βλ. άγρια άπιδιά.
κορώνα  (Σ) στεφανάκι (Άμ) ό κύανος, τό φυτόν κενταύριον, 

κοιν. μπλουέ. (Λ. Πρ). Centaurea cyanus σ. 205. Τό έμορφο γαλάζιο  
λουλούδι μοιάζει σάν άληθινή κορώνα, φυτρώνει μέσα στά χ ω 
ράφια.

κόατας (Σ) Κόστιος (40 .Εκ) Tanacetum  balsamita. σ. 200. Φυτό 
χαμηλό μέ μεγάλα φύλλα έλειψοειδή καί εύώδη.

κοι»£γιάβλ μανιτάρια.
κουκκιά  (Σ) φάβατα (40 έκ). ό κύαμος. Vicia faba σ. 201. "Οταν 

οί κουκκιές είναι άνθισμένες μοσχοβολά δλος ό τόπος. Τά κουκκιά 
είναι θηλυκά καί άρσενικά, τά θηλυκά έχουν λάκκο δχι στο φρύδι, 
τά άρσενικά είναι σουγλερά. "Οταν βρέχει δέν τά μαζεΰνε, φέρνε τη 
ψείρα στις κουκκιές.— Για τό λεύκωμα έβραζαν τά λουλούδια υέ 
δυόμισυ οκάδες νερό- νά βράσ’ καί νά λ ιγοστεύσ’ εκατό δράμμια, 
τό περνούσαν άπό τό τρυπητό, τό έπιναν ώς νερό καί πέρναγε (Τζ).— 
Γιά τήν εύκοίλια έβραζαν ξερά κουκκιά καί τάτρω γαν’ έπιναν καί 
τό κουκκοζούμ’, έρριχναν καί λίγη στύψ’ μέσα.— Κείνον πού είχε 
σπάσιμο τον βράκωναν μέ βρασμένα κουκκιά σάν φάβα καί θερα- 
πεύουνταν (Φ). -  Γιά τό έκζεμα καβούρντιζαν ξερά κουκκιά ώς πού 
νά μαυρίσνε, τά κουπάνιζαν, τά περνούσαν ά π ’ τό κόσκινο, τά δού
λευαν μέ λίγο λ ά δ ’, γίνουνταν άλοιφή, τάβαζαν πάνω καί γιάνισκε 
(Σ).—Γιά τό άνοιγμα τού κεφαλιού τού μωρού κουπάνιζαν ξερά κουκ
κιά, τά περνούσανε ά π ’ τό κόσκινο καί τά έβαζαν σταυρωτά πάνω 
στο κεφάλάκ’ τού μωρού καί τό σκέπαζαν μ’ ένα πανί, μετά δύο μέ
ρες έβρεχαν μέ ζεστό νερό τό παννί καί τό ξεκολνούσανε μέ προ- 1

1) Κήλη.
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σοχή. Τό κατόπι έλουζαν τό κεφαλάκι τ3 κάθε μέρα και γιάνι- 
σκε (Τζ).

κουκκοζελιά  βλ. ντοματιά.
κοϋκκος  (Σκε) φυτρώνει στο δάσος’ οί μίσχοι πού βγαίνουν άπό 

τή γή έχουν στήν άκρη σαν μικρά μελισσοκόφινα.
κουκουνάρα  (Σ) κουκνάρα (Στενήμαχος) βλαχόοτιαρου (Καβα- 

κλή Άδρ) γκουγκκουστάρι, καλαμπόκι, παπαδιά, μαμούλι, φλάσκα 
(40 Έκ) γκουγκούνα (Δόγ) ό άραβόσιτος. Zea mays, σ. 190. Μετάξ’ 
έλεγαν τήν φούντα τού άραβοσίτου στο (Κώ), τήν βράζουν με νερό 
καί τό άφέψημα πίνουν δσοι έχουν λιγοστά ουρά. 

κουκουροφχιες  δέντρο άγριο (Αύδ) 
κουλχαίδα  βλ. κολλητσίδα.
κουμαριά  (Κ) δέντρο του βουνού, ό καρπός κούμαρα, ή κόμαρος, 

άρβουτος ή γνήσια (Λ. Πρ). Arbutus unedo. σ. 202.
κουνουπίδι καί καρναμπίτι (Σ) ή άνθοκράμβη ή βράσκη ή λαχα- 

νώδης. Brassica oleracea ν. botrylis σ. 202 
κουρκουλιώ τς  βλ μανιτάρι. 
κουρουμηλιά  βλ. άβραμηλίά. 
κουρτουλιά  (40 Έκ) θάμνος άκανθώόης, βάτος. 
κούσιχο (Σ) κούσοτου (Σκό) είδος κεχριού καί ό καναρόσπορος^ 
κουχοπιά  (Αύδ) δέντρο με στρογγυλά φύλλα καί κόκκινα άνθη, 

έλέγετο καί κατσκανιά.
κουχσουμπιά  (Κ) τσιτλιμίκ’ (Μ) ή χαρουπιά. Κερωνία καί κερά 

τωνία ή κερατέα. (Λ. Πρ), Ceratonia siliqua. σ. 268. Κούτσουμπο τό 
χαρούπι, στον (Μ) κουντουρίδι καί ξυλοκέρατο. 

κουχσουνάδες (Κ)χόρτο τού βουνού. 
κουφοξυλιά  βλ. ζαμπουκιά. 
κρανιά  βλ. άκρανιά.
κρασχάχοκα (Κώ) χόρτο πού χρησιμεύει στη διατροφή των προ

βάτων.
κριϋ'άρι, -ή κριθή. Hordeum vulgare. σ. 204. Τό κριθαράκι χ) πού 

έβγαζαν στο μάτι τό σταύρωναν μέ τό κριθάρι, ύστερα τό έρριχναν 
στό φούρνο κ’ έλεγαν τρεις βολές :

’Ά ν  φυτρώσ’ τό κριθάρι
νά βγή καί τό κριθάρι στό μάτι μ1. (Ήρ). Περνούσε καί δέ ματάβγαζε.

Πού πονούσ’ ό λαιμός έβραζαν κριθάρι, τό περνούσαν άπό άρή 
πανί κ’ έκαμναν γαργάρα κι’ ό άχνός πολύ ώφελεΐ. 1

1) Καί κριθάρι, πρηξιματάκι στήν άκρη του βλεφάρου.
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κρινάκια  άνθος μέ στενόμακρα φύλλα* είναι σαν μικροί γ α λ ά 
ζιοι κρίνοι.

κρίνος (Σ) λαλές (40 εκ.) ή Ιρις. "Εχει κρίνοτς άσπρους η γ α λ ά 
ζιους, αυτοί είναι ωραιότεροι' ιδίως ένα είδος είναι χνουδωτοί σαν 
κατηφές καί έχουν άποχρώσεις γαλάζιες άπό τις πιο άνοιχτές ώς τις 
πλέον σκούρες. Ό  κρίνος γίνουνταν γιατρικό. Σάν πονούσε τ ’ άφτί 
έπερναν τό χνουδωτό μέρος του κρίνου καί τό άφιναν μέσα στο λ ά 
δι, έσταζαν μερικούς κόμπους στο άφτί καί περνούσ’ ό πόνος. Γιά κι
νητικό κουπάνιζαν τή ρίζα, τήν άνελοΰσαν μέ τό νερό καί την έπιναν 
(Κ). Γαλάζιου κρίνου ρίζα καί μαύρης άσκαμιάς φλούδα μέσα άπό 
τή ρίζα, τά βράζεις μέ κρασί καί τά π ίν ’ οποίας στάθκανε τα συ
νήθεια κ’ έρχουνται (*Ηρ).

κρομμύδι. (Σ) κρουμμίδι (Άδρ). κρόμμυον τό μαγειρικόν. Τό 
κρομμύδι έκτος πού τρώγεται ώμο καί μαγερεμμένο είναι καί γ ια 
τρικό σέ πολλές άρρώστειες. Σάν έβγαζαν κανένα σπυράκι έβαζαν 
ένα κρομμύδι στή χόβολη * 3 *). καί σιγοψήνουνταν' όταν ψήθηκε κ’ 
έγινε χλιαρό, τό έβαζαν πάνω  στο σπυράκι καί τό ώρίμαζε. Γιά τά 
βυζούνια έπερναν ένα κρομμύδι, άπό μέσα τό έσκαφταν, έβαζαν λ ί
γη ζάχαρι, λίγο λάδι, λίγη στάχτη, τό έβαζαν στή χόβολη κ’ έβραζε 
ώς πού νά μαλάκωνε, χλιαρό τό έβαζαν πάνω στο βυζούνι καί τρα
βούσε τον έμπυο. Στο χτύπημα έβαζαν άπάστρευτα κρεμμύδια κου- 
πανισμένα μέ άλας. "Όποιος είχε πέτρα κ’ είχε πόνο, κουπά- 
νιζε κρομμύδια μέ τις κρομμυδόφλουδες, έβαζε καί λίγο άλειμ- 
ματοκέρι κ* έβραζαν, ό άρρωστος τάβαζε στο προκοΐλ’ κ’ έπαυε ό 
πόνος. Στο βγαλτό *). κουπάνιζαν άσπρο κρομμύδ’ μέ θεριακή τδβα- 
ζαν πάνω  καί γιάνισκε. (Τσ). Γιά τήν παραμαγοΰλα κουπάνιζαν 
άσπρο κρομμύδι, καλαγκάθι καί λίγη θερειακή, τάβαζαν πάτω;) καί 
γιάνισκε. (Φ). Στο άκρούμ δ). των παιδιών έπαιρναν άσπρο κρομμύ
δι, μέσα έβαζαν λίγο μπεζίρι 6). κ’ έβραζε στή χόβολη, ά π ’ αύτό τάΐ- 
ζαν τό παιδί καί θεραπεύονταν. (Φ). Γιά νά ξτμεθύσ’ ό μεθυσμένος 
κουπάνιζαν κρεμμύδια μέ τό άλας καί τάβαζαν στον όφαλό (Άμ.).

κρονμνδι βλ. κρομμύδι.
κτενάκι. (Κ) φυτό τού βουνού μέ στενόμακρα οδοντωτά φύλλα 

σά χτένι.
κυδωνιά, τό δέντρσν ή κυδωνέα, Κυδώνια διατηρούσαν τον χει

μώνα κρεμασμένα ή άραδιασμένα στα ράφια, άπό κανένα έβαζαν

1) Τά έμ μηνα .—2) ’Έ λ ε γ α ν  κρομμύδι καί τό στομάχι τών πουλιών.—
3) Χωνεμένη φωτιά.—4) Π αράδες .—5) ’Αρρώστια τών μωρών' τό άκρομιάρικο
δέν έκαμναν μπάνιο, άπέφευγαν νά τά  βρέχουν.—9) Λ. Τ. Λινέλαιο .
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στο σεντούκ’ γιά νά μοσχοβολούντά ρούχα. Κυδώνια τράταραν στις 
βίζιτες, στις βεγγέρες. στα νυχτέρια.— Τό κυδών’ είχαν γιά  όρεκτι- 
κό και άρρωστικό1 τό έκοφταν μέ π ιατάκ’ γ ιά  νά μή σ τυφ ίσ \— Τό 
έτρωγαν καί βρασμένο, ψημένο στό φούρνο ή στη χόβολη. Τά έκα- 
μναν γλυκό πελτέ, ρεντιστό, ρετσέλ’ χ), κυδωνόπαστο καί κυδωνάτο 
μέ τό κρέας.— Τά κυδωνοκούκκουτσα έβραζαν μέ νερό, γιατρικό 
γιά τον βήχα καί τά λαιμά, είναι πολύ μαλακτικό.— (Όν.) Κυδωνιά. 
Κυδωνίτσα.

κνπαρίααι. Cupressus sempervirens σ. 131. Ό  καρπός κικίδια, 
κουκκουβέλια καί κουκουζέλια, τό ξύλο του μοσχοβολά' οί γ ιαγιές  
μας τά παληά χρόνια είχαν στις προΐκές τους σεντούκι κυπαρισσέ- 
νιο' εκτός τής μοσχοβολητάδας είχε την ιδιότητα νά μή πιάνουν βό- 
τρυδα τά μάλλινα ρούχα.

Κυπαρισσάκι μ' άψηλό, χαμήλω τά κλωνιά σου 
νά κοιμηθώ στον ίσκιο σου νά πάρω τη μοσκιά σου.
’Έ χεις  ωραίο πρόσωπο, κορμί σάν κυπαρίσσι, 
ποιος νέος εΙν; πού θά σέ δγεΐ καί δε θά σ’ άγαπήσει.

Την κοπέλλα τήν έμμορφη ίσια καί άψηλή, την έ λ ε γ α ν : ϊσια σάν 
κυπαρίσσι. Ά π ό  τις φλούδες του κυπαρισσιού βγαίνει τό κυπαρισ- 
σόλαδο- είναι γιατρικό γιά  έξεμα άπό ρεματικά. Αλείφεις τό έξεμα 
μέ κυπαρισσόλλαδο, άφου τό έπλυνες μέ νερό πού έβρασες φύλλα 
καρυδιάς. Σέ λίγες μέρες θεραπεύεσαι. (Σ). Γιά τήν δυσεντερία κα
βούρντιζαν κικίδια, τά κουπάνιζαν, τά άλεθαν στον μύλο του καφέ, 
τά έψηναν μέ λίγη ζάχαρι καί τά έτρωγαν ή τά έκσμναν μικρά χ ά 
πια' πολύ ωφελούσε (Σ). Κικίδια μέ λίγο καφέ ή λεμόν* τά έβραζαν 
καί μέ κείνο τό ζουμί έκαμναν κλύσμα καί περνοΰσ1 2 3 ή δυσεντερία 
(Κ). Γιά νά σφίξουν τά μαλλιά καί νά μή πέφτουν, άλείφεις λίγο 
λά δ’ τό σα χά ν’ 3). καί καβουρντίζεις τά κουκκουβέλια, ύστερα τά 
κοπανίζεις ώς άλοιφή, ρίχνεις λ ίγο ξύδ’, λίγο κινά νά βράσουν. 
’Αφού λούσεις τά μαλλιά σου, βάζεις άπό τήν άλοιφή καί σφίγκουν. 
'Ύστερα άπό ώρα, μόνε μέ νερό νά τά ξεβγάλς. (Φ). (Όν.)  Κ^πα- 
ρισσιά. Κυπαρίσσης.

A a t i ' V Q i  βλ. άφκο. 
λ ελ εμ εκ ες  λουλούδι (40 Έκ). 
λαλες  βλ. παπαρούνα.
λα λες  (Σ) (Τσα) ψύλλος (Κ) τό λείριον. Tulipa species, σ. 207. 
λαόχορτο  (Κ) φυτό τού βουνού μέ φύλλα μακρυά βελονοειδή.

1) Λ. Τ. Κομπόστα καλοδεμένη· διατηρούνταν ώς τόν χρόν®.
2) A. Τ. Κοντό κατσαρολάκι, χωρίς μανίκι καί μέ χείλη στό γύρο.

Θ ρ « « t κ ά Κ ' 3
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λάπαθο  βλ. ξινήθρα.
λάπατο. (Σ) χόρτο άγριο μέ πλατειά "φύλλα. Για τήν πληγή 

βράζουν λαπατόριζες να γίνουν σάν λαπάς, τον άλάζουν συχνά, π ί 
νουν λίγο ζουμί καί θεραπεύεται.— Τό Λαζαροσάββατο πολύ πρωί 
£να ά γόρ’, δέκα ώς δώδεκα χρονώ γίνουνταν Λάζαρος, τον σκεπά- 
ζαν άπό τό κεφάλ’ ώς τά πόδια μέ λάπατα ή άλλα άγρια χόρτα καί 
τον έτρεχαν τέσσερα, πέντε παιδιά στα σπίτια. Μπρος στήν πόρτα 
ό Λάζαρος κουνούσε τό κορμί τ ’ δεξιά άριστερά καί τραγουδούσε 
μαζύ μέ τά παιδιά :

10 τόν Γέροντα δέν ηύραμε. 
’Ό ποιος δ ίν ’ παράδες, 
εΤν3 καλή νοικοκυρά 
κι’ όποιος δέν δ ίν’ παράδες, 
δέν καλή νοικοκυρά.

15 Δόσε μας, έν’ άβγό 
ή ψημένο ή ώμο 
νά τό βλογήση ό θεός 
καί νά τό φ ά γ’ ό Λάζαρσς.

’Ήρθε ό Λάζαρς, 
έφερε τά βάγια, 
βάγια, βάγια, τώ Βαγιώ, 
τρώνε ψάρι καί κολιό 

5 κΓ ώς τήν άλλ' Κυριακή, 
τρώνε κόκκινο κοκό.
Μεΐς οί τρεις, οι τέσσερεις 
κ’ οί άλλοι δέκα τέσσερεις, 
τήν Πόλη λογυρίσαμε,

Τόν Λάζαρο έδιναν άβγό ή δεκάρα.
Σ τ ή  Τ ζ α ν τ ώ ,  γιά  νά βρέχ* τόν ’Απρίλη ι), τήν Πρωταπρι

λιά έκαμναν λαπατά. "Ενα μικρό κορίτσ’ τό 'σκέπαζαν μέ λάπατα 
άπό τό κεφάλ’ ώς τά πόδια καί τόν έτρεχαν τό πρωί στά σπίτια. Ό  
λαπατάς χόρευε καί οί άλλοι τόν τραγουδούσανε :

Περπερίτσα περπατούν 
τόν θ εό ν  περικαλοΰν. 
θ εέ  μου, βρέξε μιά βροχή 
στά στάρια στά κριθάρια 

5 καί στού θεού  τά περιστέρια.
"Οσες τρύπες τό δερμόνι 
τόσες θημονιές στ’ άλώνι.

Τόν λαπατά έδιναν άβγό, δεκάρα ή ψωμί καί τόν περεχούσανε 
έν« μαστραπά νερό.

λαπατούδια  (Κ) χόρτο άγριο.
λ α τ ίν ι3). (Σ) λατίνιο (40 Έκ). λατίν (Άδρ). τό τροπαίολον γ ν ω 

στόν άνθος, δπερ έν Σουφλίω όνομάζεται καρδαμούδ, διά τήν γεύ- 
σιν όμοίαν οΰσαν τώ καρδάμω. 1 2

1) Ή  βροχή του Α π ρ ίλ η  ήταν πολύ καλή γ ιά  τά γεννήματα καί γ ι’ αύ-
τό έλεγαν : Τοϋ ’Απρίλη ή βροχή

κάθε κόμπος καί φλουρί.
2) Καί είς τήν Σηλυβρίαν λατίνι έλέγετο τό μέ τρίγωνον Ιστίον πλοΐον,
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λαχανίδες  (Κ) χόρτο τού βουνού' τρώγεται.
λάχανο  (Σ) άσπρο λάχανο (Κ) χ) τό φυτόν κράμβη ή λαχανώδης 

(Λ. Πρ). Παρ. 'Όποιος έχει πολύ π ιπέρ’, βάζ* καί στα λάχανα. Λέ
γεται δταν ένας ξοδεύει εις κάτι πού μπορεί καί νά λειψή.

Αίν. Ό  γιός μ' ό κόντο Θόδωρος 
καί κόντο ΚωσταντΤνος 
σαράντα δυό σκουφιά φορεΐ
καί πάλε ξεμαλλιάρης. Λάχανο (Σ).

λαψ άνα  (Κ) παράσιτο βλαβερό, κάνει κίτρινο λουλούδι καί φυ
τρώνει μέσα στα στάρια.

λαψ άνα  βλ. άγριο σινάπι.
λεβάντα  (Σ) τό φυτόν λαβαντίς ή στοιχάς (Λ. Πρ.) Lavandula 

stoechas σ. 209 Ό ν .  Λεβάντα, Λεβαντή Λεβαντής.
λεβ α ντίνα  (Σ) φυτό άειθαλές- τό βράζνε γιά τον βήχα μαζύ μέ 

μοσχοκάρφια· πολύ ώφελει. 
λειβαδΐτες  βλ. μανιτάρια.
λελεγκροα τήμ α τα  καί ποδάρια τοΟ λέλεγκα (Κ)' χόρτο άγριο. 
λεη οντιά  βλ. λομποτή.
λεύκα . (Σκε) τουρκ. καβάκι. Populus alba. σ. 209' ά γα πά  τις 

άκροποταμιές καί τά νερά, ό κορμός της γίνεται πολύ χοντρός, άπ* 
αύτόν κάμνουν μονοκόμματες μεγάλες σκαλιστές σκάλες γιά την 
πλύση καί τό ζύμωμα.

λιβόρτ. (Κώ). θάμνος  μέ κακή όσμή πού τρώγεται άπό τά 
γίδια.

λίύ'ρΐ (Κ) άγριόχορτο’ περιπλέκεται στις φράκτες. "Εβραζαν τη 
ρίζα καί μέ τό ζουμί έβαφαν τά μάλλινα χρώμα φραουλί.

λινάρι χειμωνιάτικο (Σ) τό λίνον. Linura usitatissimum. Ά π ό  
τον χειμωνιάτικο λιναρόσπορο βγα ίν’ τό μπεζιρ’ *) τό μεταχειρί
ζονταν γιά  φωτισμό, πριν βγει τό πετρέλαιο- τό καλάμι του άψηλό, 
ά π ’ αύτό κάμνουν τήν λιναρένια 8) κλωστή.—Λινάρι καλοκαιρινό- οί 
Τούρκοι τό έλεγαν σεϊρέκ, είναι χαμηλό, τό σπέρνουν τον Μάρτιο ή 
τόν Απρίλιο, τό έλεγαν καί ψωμόλινο' δταν τό άλεθαν τήν Μεγάλη 
Σαρακοστή, τό λάδ’ πού έβγαινε ήταν φαγώσιμο καί γλυκό, μ’ αύτό 
έκαμναν λουκουμάδες, λαλαγκίτες, χαβιαρόπηττες.— Τό λινάρι είναι 
καταρεσμένο ι) ά π ’ τή μάννα τ ’ γιατί δεν τήν άκουε. «Νά σε δέρνε,

1) Λάχανα έλεγαν δλα τά άγρια  χόρτα  πού τρώγουνται καί άπλΟς λ ά 
χανα, τά  λά χα να  (Κ).

2) Λ. Τ. Λινέλαιο.—3) Λινή.—4) Τό λινάρι έχει πολύ κόπο γιά νά γίνη 
κλωστή βλ. Ε. Σ. Σ. Λαογραφία. Τό λινάρι, σ. 561—6.
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νά σέ βγάζνε ά π ’ τό νερό, νά σέ δέρνε καί πάλε νά σέ βάζνε. Νά 
σέ βγάζνε ά π ’ τό νερό νά σέ δέρνε, νά σέ δέρνε καί πάλι νά σέ 
βάζνε κ’ ϋστερα νά σέ δουλεΟνε*. 

λιρδινιά  βλ. ζουμπουλακιά.
λισκούνχ, ποώδες φυτό του όποιου πίνεται τό άφέψημα. (Σαμ) 
λομποχή , λαχανικά" άλλου λεποντιά (Σκο) 
λόπ ια, είδος μεγάλων σύκων. (Τσα).
λ ο ύ λ εγκ α , τό άνθος τής πασχαλιάς άπό τούς Καρυώτες (Νιχω- 

ρίτας) (Τσα).
λουφάρι, φυτό πού κάνει μεγάλο κόκκινο λουλούδι. (Κ). 
λωβικό  βλ. κάνναβος,

Μ αγιαοιλοβόχανο  καί μαγιασιλοχόρταρο (Κ). Τό φυτόν γλαύκιον 
τό κίτρινον (Α. Πρ)· έχει φύλλα σάν τής ελιάς, ό καρπός του σαν 
μεγάλο κεράσι σκεπασμένο μέ πράσινη φλούδα, δταν ωριμάσει κι
τρινίζει· τά φύλλα είναι γιατρικό γιά τό Γμαγιασίλι χ), τά βράζνε σ’ 
σ* άφόριο πινάκ’, τ ’ άφίνε άπό βραδύ στο άστρί καί τό πρωί πριν 
βγει ό ήλιος τό πέρνε, τό πίνε τρεις μέρες μέ τή σειρά καί περνάει, 
ή τά βράζνε μέ ζάχαρι τά φύλλα καί τά τρώνε.

μαγκούχα  (Τζ) μαντούκα (Τσα) μπαλδιράνια (Άδρ) τό φυτόν κώ- 
νειον (Α. Πρ). Conium maculatum. σ. 213. ’Έ χει άσχημη μυρωδιά, 
τήν λένε καί βρωμόχορτο (Κ)' γίνεται άψηλή, ένάμισυ ώς δυό μέτρα, 
ό μίσχος ’ίσιος χοντρός καί κούφιος, ά π ’ αύτόν έκαμναν καλάμια γιά 
τό καλάμιασμα τού στημονιού- τά φύλλα μοιάζνε μέ τά φύλλα του 
μάλαθρου, τά κουπάνιζαν πέτρα μέ πέτρα καί τάβαζαν έτσι κρύα 
καθώς ήταν πάνω στήν παραμαγούλα κ’ έστριβε s), ή τά έψηναν στη 
χόβολη μέσα σέ βρεμμένο χαρτί, υστέρα τά άνοιγαν, τά έβρεχαν μέ 
λίγο λάδ’ καί ζεστά πώς ήταν τά έβαζαν πάνω κ ’ έστριβε.

μαϊνχανός (Σ) μαγδανύς καί μακεδονήσι (Κ) κολίμεντο (Φ)ζουρ- 
φός (Μουσταφά πασά). Pettoselinuni sativum, σ. 214. Έκτος πού 
τρώγεται ώμος ή βρασμένος γίνεται καί γιατρικό, είναι διουρητικός, 
τον βράζνε καλά καί τον τρώνε. Στο σπάσιμο τόν βράζνε μέ νερό 
νά γ ίν ’ λαπάς, τόν βάζνε πάνω καί θεραπεύεται (Φ). Γιά αίμα πού 
τρέχ’ άπό τό στόμα, βράζνε 100 δράμια μαγδανό μέ μισή οκά γ ά 
λα, νά πάρ’ μια βράσ’, υστέρα τό σουρώνε καί τό πίνε χλιαρό κά
θε πρωί (Κ). Γ ιά β ή χ α τ ο υ  μωρού πού βράζ? τό στηθάκ’, τόν ψιλο- 
κόψτς, τόν καβουρντίζεις μέ λίγο λάδ’ γιά  νά μαλακώσ*, χλιαρό 1

1) Ζοχάδες· αιμορροΐδες.—2) Διαλύουνταν, χάνουνταν τό πρήξιμο.
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τόν βάζεις μπρος στο στηθάκ3 καί πίσω στη ραχούλα καί γιανίσκει 
(Κσλλικράτεια).—Την Μ εγάλ3 Πέμπτ’ οί Ό βρα ΐο ι κυνηγούσανε νά 
πιάσνε τόν Χριστό, περνάει μια Ά ρ ά π π α  μ’ ένα πανέρ’ χόρτα στό 
κεφάλ’ καί τήνε λέγ’ ό Χριστός, δέ μέ κρύβς μέσα στό πανέρ’ σ’.— 
Σέ κρύβω άπολογήθκε.—Ό  Χριστός έγινε μικρό παιδί καί κρύφθηκε 
μέσα στά χορτάρια. Οί Ό βρα ΐο ι βλέπνε την Ά ρ ά π π α  καί τήνε ρω
τούνε, μην εΐδες νά περάσ’ τής Μαριάμ ό γιος ό μάγος ; —"Οχ’ ε ί
πε ή Ά ρ ά π π α .  Ά π ό  τότες ποτές της δεν π α θ α ίν ’ κεφαλόπονο' μπο
ρεί νά σηκώσ’ χιλιάδες βάρος στό κεφάλ’ γιατί σήκωσε τόν Χριστό 
καί τά χορτάρια πού είχε στό π α νέρ ’ τό κολίμεντο καί τό σέλινο έ
γ ιναν μοσκερά 1) (Φ). Γιά δροσιά στή ψυχή του πεθαμμένου μέσα 
στά κόλυβα βάζνε ψιλοκομμένο μαϊντανό καί ρόδια.

μακροβλάσταρα, είδος λαχανικου (Αύδ).
μάλαϋ'ρος (Σ) τό μάραθον. Foeniculum capillaceum σ. 214. ’Έ ρ 

χονται τά καταμήνια 3), αν πάρ3 ρίζα μάλαθρου τήν βάλ3 μέ μια ο
κά κρασί νά βράσ3 καί νά μείν’ εκατό δράμια καί π ίν ’ άπό ένα πο- 
τηράκ3 τό πρωί.

μαμούλι βλ. κουκουνάρα.
μαναγουδιά , (Κω) εύώδης πόα μέ κοκκινωπά άνθη, όμοιάζει μέ 

τή ρίγανη.
μαναγονοιά  βλ. σεμπογιά.

μανιτάρια  φαγόσιμα, Agarici Amanitae.Boleti e.t.c. species, σ. 215. 
Ποικ. Βολΐτες, έχουν χρώμα πορτοκαλί, φυτρώνουν τόν ’Οκτώβριο 
μέσα στά βουνά. (Κω).

Ά γκανΐτες , φυτρώνουν τόν Μάη (Κω).
Κουζγιά, βγάζουν γάλα άμα τά κόψεις καί τρώγουνται ώμά (Κω).
Κουρκουλιώτς (Κω)
Λειβαδΐτες τρώγουνται ψημένα καί μαγερεμένα. (Κω).
Φτίτς μέ κσστανί χρώμα. (Τσα).
μανιτάρια  φαρμακερά  ή φιδίσια· αύτά είναι πάντοτε μικρότερα 

άπό τά φαγώσιμα καί λιγώτερο κρεατωμένα. (Κ).
μαντζάνα  ή μελιτζάνα (Σ) πακλιτζάνα (Κω). Στρύχνος ό έδώδι- 

μος. Solanum raelongena. σ. 219. Μαντζάνα ψημέν’, κουπανισμέν’ 
καί βρασμέν3 μέ γάλα είναι γιατρικό γιά  νά μείν’ ή γυναίκα έγ- 
κυα. (*Ηρ).

Πικρή μαντζάνα 
πάχνη δέ φοβάται 1

1) ’Έ χο υ ν  μυρωδιά ,—2) Τά έμμηνα.
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Ή  παρ. λέγουνταν δταν Μνας έν γνώσει έκαμνε άμφιβόλου ποιό- 
τητος πράξη καί 6χι μόνον δέν την πάθαινε, άλλά καί έπέπλεε, ένώ 
Μνας καλού ήθικού, άν ύπέπεφτε σέ παρομοία περίπτωσι θά ύπέφερε 
τις συνέπειες ή άν εις τέτοιον ήθικοΟ άνθρωπον έρχουνταν άρρώστια 
ή κατατρεγμό τα διέφευγε ώς νά μή συνέβη τίποτε.

μαντζουράνα  (Σ). Ό ρ ίγα ν ο ν  τό άμάρακον. (Λ. Πρ). Origanum 
majorona. σ. 215. Φυτό χαμηλό μέ μικρά στρογγυλά φύλλα πού μο
σχοβολούν.

Μιά κοπελιά στο παναθύρι, φύτευε βασιλικό, 
φύτευε καί μαντζουράνα πού την ά γα π ώ κ α ί γώ  

Βράζουν μαντζουράνα μέ λ ίγ ’ λεμονόφλουδα γιά τον στομαχό
πονο καί τό έμετό καί παύει.

μαντρακούκα  (Τσα), δηλητηριώδες φυτόν, ό μανδραγόρας. 
μαργαρίτα, μηλίτσα (Νιχώρι μετρών) κοινή όνομ. τοΟ φυτού άν- 

θ ιμίς ή χία. (Λ. Πρ). Anthemis chia. σ. 216. Ό ν .  Μαργαρίτα.
μαρίτοα  καί μαριτσούδια, άγριολούλουδα άσπρα σαν μικρά κογ- 

χύλια· (Κ) τό φυτόν λευκόϊον. 
μαριτσούδια  βλ. μαρίτσα.
μαρούλι. (Σ). θρ ίδαξ  ό ήμερος. Lactuca scariola. σ. 216. (Όν.) 

Μαρουλή Μαρουλιώ. Μαρούλω. 
μααουργιά  βλ. καλαμιά. 
μαστιχιά  βλ. μαστιχίτσα.
μαατιχίτσα  (Σ) μαστιχιά (Κ), στάς ’Αθήνας βαμβακουλες. 
μαστιχίτσα  (Κ) φαγώσιμο χόρτο του βουνού, έχει φύλλο σάν τό 

άνθος καί κάνει λουλουδάκι κόκκινο.
μαύρη μυρω διά  (Σ) μελάδι καί μαύρο σουσάμι (Κ)· τήν έχουν ώς 

άποτρεπτικό γιά τό μάτιαγμα. Μέ μαύρη μυρωδιά καί λίγο άγιο- 
κέρ’ κάμνουν φυλακτό τά παιδιά γιά νά μή ματιάζονται. Στή μέση 
στό γιαούρτι βάζουν λίγα κουκκιά μαύρη μυρωδιά γιά νά μή μα τιά 
ζεται καί δέν πή γ’ τό γάλα. ΤΗταν γιατρικό γιά τήν αιμορραγία, έ- 
καμναν φρυγανιά καί τήν εσβυναν μέ ξίδ’, έβαζαν πό πάνω πολύ 
μαύρη μυρωδιά. Δυο βράδυα τήν έβαζαν στή μέσ’ καί έπαυε. (Φ). 

μαυροκκούκι βλ. άγριοκούκκι.
μαυρομάτα  (Σ) καλλιεργείται στούς κήπους, γ ίνεται άψηλή, έχει 

λεπτά φύλλα λουλούδια χρυσαφιά καί κατά μεσής μαύρα σάν μαυ
ρομάτα.

μαυρουτζέλα  βλ. άβατσουνιά. 
μ ίλανδρος  δέντρο στά βουνά τής Στράντζας. 
μελ ιά  καί ντισπουτάκι (Κ) μελίός (Τσ). σμήλιος ό μελιός (Κω) τό 

δένδρον μελία (Λ. Πρ). Lorenthus europaeus σ. 219. Μέ τά φύλλα του
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έβαψαν τά μάλινα χρώμα καναρί 1) τά έρριχναν μέσα στο νερό, έβα
ζαν στύψη, ερριχναν καί τό ροΟχο κ’ έβραζε, υστέρα τό κατέβαζαν 
καί τό άπλωναν. Άψού στέγνωνε τό έπλυναν μέ σταχτόνερο καί 
στραψτοκόπαε*).Μέ τήν ψλούδα έβαψαν μαύρα τά μάλλινα.’Έ περναν 
σκουριά σίδερου πού πετοΰσαν ά π ’ τά πετροκάρβουνα, τήν κουπά- 
νιζαν καλά καί τήν έβαζαν μέ τις ψλοΰδες καί μούσκευαν έξ μέρες, 
τά έβαζαν στή ψωτιά, γίνουνταν δχλιο3) καί τό έβγαζαν .Ά πό  έξ μέ
ρες υστέρα πετοΰσαν τά ψλούδια, ερριχναν μέσα δυο ώς τρία δρά
μια καρά-μπογιά 4), έρριχναν καί τά μάλλινα, επερναν βράση κι δλο 
τό άνακάτωναν γιά νά μή κάν* λεκέδες. Τό κατέβαζαν ά π ’ τή ψωτιά 
καί άμα κρύωνε τό ξέπλυναν καί γίνουνταν άξέβαψο μαύρο (Φ.) ΟΙ 
ψλουδες γίνουνταν καί γιατρικό, όποιος είχε πέτρα τις έβραζε μέ 
νερό κ* έπινε τό ζουμί. (Σ). 

μελίνα βλ. μελιά. 
μ ελώ ς  βλ. μελιά.
μέλισσα  ψυτό τού όποιου τά ψύλλα μοσχοβολούν ώραΐα ' στάς 

Α θήνας λουίζα.
μελισσοβότανο  (Κ) μελισσοχόρταρο (Σ) μελισσούδι (Φ) καί (Κώ) 

Melissa officinalis σ. 219 ψυτό χαμηλό, μοσχοβολά, τήν μυρουδιά 
του άγαποΰν πολύ οί μέλισσες. Τό καινούργιο κοψίν’ τρίβουν άπό 
μέσα μέ μελισσοχόρταρο καί κείν’ πού θέλ’ νά μπή μέσα τό νέο 
μελίσσ’, κρατεί στο χέρ’ μελισσοχόρταρο καί λέγ’ σ ιγανά  : "Ε λ α. 
κ ό ν  μ π έ ϋ ,  έ λ α ,  κ ό ν  μ π έ ϋ ,  παροτρύν’ τον άρχηγό νά σταθ- 
μεύσ\ "Οταν ή [βασίλισσα περάσ’ μέσα σιό κοψίν’, πέρνα καί όλο 
τό μελίσσ’.

μελισσούδι βλ. μελισσοβότανο.
μελισσοχόρταρο  βλ. μελισσοβότανο.
μ ελ ιτζά να  βλ. μαντζάνα.
μ εργκ ίζ ια  βλ. καντηψές.
μερκγιό ζ ι  (Κ) χόρτο τού βουνού ψαγώσιμο.
μεσ ές  βλ. βαλανιδιά.
μεσ ιά  βλ. βαλανιδιά.
μ ετα ζά κ ι (Σ) μορψούλα (Κ) τό ψυτόν μεσημβριάνθεμον τό στίλ- 

βον (Λ. Πρ)' είναι μικρό μέ ψυλλάκια σαρκώδη καί στενόμακρα, κά- 
μνει λουλούδια μέ διάψορα χρώματα, άλλο κόκκινα άλλο κίτρινα ή 
γαλάζια, μέ πέντε πέταλα.

1) Του καναρι·0  τό χρώμα, κίτρινο.— 2) Γυάλιζε.— 3) Χλιαρό.— 4) Λ.Τ- 
βιτριόλιον.
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μετάξι (Σ) δέντρο μέ φύλλα ώς τής γαζίας και μέ μεγάλα κί
τρινα λουλούδια μέ μεγάλους κόκκινους στήμονας.

μή με λησμονεί (Σ) ή μυοσωτίς, Myosotis shecies σ. 221 
μηλάβδα  Ό ρ τάκ ιο ϊ  (Άδρ.) βλ. άχλαδιά.
μηλιά , ή μηλέα. P y ru s  malus. σ. 220. Λέγανε πώς δποιος τρώ γ’ 

μήλα γίνεται έμορφος καί κάμνει χοντρά κόκκαλα. — "Οποιος 
πονοΰσ’ ό λαιμός έψηναν μήλο στή φωτιά, τό έσχιζαν στή μέσ’, έ
βαζαν λίγο λάδ’, τό έδεναν στό λαιμό καί θεραπεύουνταν (Κ).— 
Ποικ. Γλυκομηλιά καί ξινομηλιά (Σίρ). ’Έ βραζαν φλούδα ξινομη
λιάς, έρριχναν τό μαλλί καί γίνουνταν κίτρινο βλ. ριζάρι.—(Όν.) 
Μηλιά. Μηλιώ.

μηλίτσα  βλ. μαργαρίτα.
μ ινέδες  (Σ) φυτό πολύ μικρό, κάνει λουλούδια άσπρα ή τριαντα

φυλλί άνοικτό.
μολόχα  (Σ) μουλύχα (Αύδ) φατμετζίκ (40 Έκ) μολόχια (Κω) τό 

φυτόν μαλάχη. Malva parviflora σ. 221. Τρυφερή τήν μαγερεύουν, ό
ταν  άνθίσ’ μαζεύουν τά λουλούδια, τά ξεραίνουν γ ιά  τον βήχα καί 
τά κάμνουν άφέψημα.—"Οποιος είχε πέτρα τήν έβραζε κ’ έπινε τό 
ζουμί. Τήν έκαμναν λαπά σ ’ δτι πρήξιμο ήταν καί ξεπρήζουνταν(Φ). 

μορομόσκενα  βλ. ποικ. άμπελιοΰ. 
μορφονλα  βλ. μεταξάκι. 
μοσκαντηρα  (Τσα) τό πύρεθρον.
μοσχοκαρφιά (Σ) φυτό πού κάμνει ψιλά λιλά λουλουδάκια.
μουλόχα  βλ. μολόχα.
μουντρουνιά  βλ. άπιδιά.
μουριά  βλ. άσκαμνιά.
μούσκλια  βλ. ϊμελος.
μουσπονλιά  (Στρ), Mespilus germanica. σ. 224. Τά μούσπουλα 

διαφέρουν άπό τά τής ‘Αττικής, έχουν χρώμα καφέ προς τό κεραμυ- 
δί, τά μαζεύουν μισογενούμενα καί άπό λ ίγα  ωριμάζουν.

Αίν. Πιθάρι, πιθαράκι
μικρό στοματάκι. Τί είναι ; Μούσπουλο. 

μπαλτά  έρείκ. βλ. άβραμηλιά.
μ π α μ ιά  Hibiscus esculentus. σ. 224. Τις μπάμιες πουλούσαν μέ 

τήν εκατοντάδα, δχι μέ τήν όκά.
μπαξάνα , ποικ. τριανταφολλιάς. Rosa Ranksiana. σ. 224. Είναι 

άναρριχητική καί κάνει πολλά μικρά τριαντάφυλλα. 
μπ ελ ιγρά τια  (40 Έκ) εΐδος λουλουδιού. 
μπ ιζελ ιά , τό πίσον. Pisum sativum, σ. 225. 
μ π ιμ π ίλ α  βλ. άγριο σουσάμζ
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μηίρδινιά , όν. δέντρου, γνωστού μέ τό δνομα τρουπκιά1 μπίρδι- 
νο ό καρπός της. (Σαμ).

μπλόρια  βλ. άγριοπατάτα.
μπούζι (Σ). Mesembrianthmeum crystallinum. σ. 225. βλ. π α 

γούρι.
μπούζουρος βλ. παπαρούνα. 
μηούκλιχσα  βλ. νεροκολοκύθα. 
μηουνχράκια  (Σκο) είδος ακάνθου.
μηαροϋχι (Σ) καρά 1) - τοούμ 3) (Άδρ)· ό μαύρος σπόρος τών 

κρομμυδιών. βλ. άρπατζίκι. 
μηουρχαάκι βλ. ρόβι.
μηουφ άκι, χόρτο του βουνοΟ, τρώγεται και είναι πολύ γλυκό. 
μπρόκολα, είδος κουνουπίδι μελιτζανί.
μυγίχσα  (Σ) τό ϊον. W ilkia qraeca. σ. 171. Σαν ήταν πιασμένος 

ό λαιμός, καυπάνιζαν μυγιτσόφυλλα σάν άλοιφή, τά π ιπ ίτιζαν μέ 
ζάχαρι τάβαζαν πάνω καί θεραπεύουνταν. 

μυγίτσα  κόκκινη , ή πριμούλα (Τσα)
μυρίδα  (Κω) χορταρικό πού φυτρών’ σε ύγρό τόπο καί χρησι

μοποιείται γ ιά  σαλατικό, ’ίσως τά άλλου λεγάμενα καρδάμια.
μυρσινιά  (Κ) ή μυρσίνη, M yrtus communis. Ό ν .  Μυρσινιά. Μυρ- 

σούδα. Μυρσινιώ.
μυρω διά πράσινη. (Σ) Τό εΰοσμον φυτόν μίνθη (Λ. Πρ). Mentha 

pulegium σ. 220. Τό άφέψημα είναι καλό γιά τόν στομαχόπονο Ό ν .  
Μυρωδιά.

μυρω διά μαύρη  βλ. μαύρη μυρωδιά.

Ν άρι (Σ), άνθος· ζή ένα χρόνο, κάνει λουλούδι τριανταφυλλί μέ 
στίγματα άσπρα, εύθύς ώς μείνει άιιότιστο λιγοθυμά.

νεκρολούλουδο  (Σ) τό φυτόν νεκράνθεμον ή καλανδίς (λ. Πρ.) 
Calendula arvensis σ. 227.

νεροκολοκύθα  βλ. κολοκυθιά.
ν ιά κ ’ δνομα του δέντρου φελιουργιά* βλ. φλαμπουριά. 
ν ιγκοθολιά  (Σάμ) είδος άγριοτριανταφυλλιάς, νιγκόθολος τό 

άνθος της.
νχάλεια  (Σ) γιλντίζι (Σκο) τό φυτόν δάλεια
νχαφλάνι (Σ)' ό εύώνυμος Evonym us europaeus σ. 184.
νχεμϊρ 3) - μποζάν  *) (Σ) χόρτο μυθικό1 μέ αύτό άνοιγαν οι κλει

1) A. Τ. Μαύρος.—2) Α· Τ, Σπόρος.—3-4) A. Τ. Καταστρέφει τόν σπορο.
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δαριές. ‘Ό τα ν  μπρός άπό όγδόντα χρόνια κλέφτες άνοιξαν τή νύχτα 
κατάστημα παννικών, είπαν δτι τήν κλειδαριά άνοιξαν μέ ντεμίρ - 
μποζάν καί γ ι ’ αύτό δέ χάλασε ή κλειδαριά. 

ντιαπουτάκ ι βλ. μελιά.
ντοματιά  (Σ) κουκουζελιά (Κω) Τό φυτόν λυκοπερσικόν τό έδώ- 

διμον (Λ. Πρ). Lycopersicum esculemtum σ. 228. Ποικ. βρικάκια 
(Δογ) ντοματάκια πδχουν σχήμα [μπρικιού, 

ντυλ ιγά δ ια  βλ. περιπλοκάδες.
νυχτολουλουδίά  καί νυχτολούλουδο, τουκ. άκσάμ ι) σεφά u), τό 

φυτόν θαυμασία ή ίαλάπη. (Λ. Πρ) Τό λουλούδι είναι σάν χουνάκι 
μόρικο, δλη τήν ήμέρα είναι κλειστό καί προς τό βράδυ άνοίγει. 

νυχτολούλουδο  βλ. νυχτολουλουδίά.

ξυνήύ'ρα (Κ) ξνίθρα (Λ. Β) ξνίτσα (Τσα) τό λάπαθο ή όξαλίς. 
Rum ex acetosa' φυτό πολύ ξινό- τρώγεται ιδίως άπό τά παιδιά. Στο 
(Αύδ) τις έτρωγαν τά παιδιά  κατά τήν διάρκειαν τών Νυμφίων διά 
νά μήν άποκοίμηθουν.

ξινολάχανα  (Κ) χόρτο του βουνού. 
ξινομηλιά  βλ. μηλιά. 
ξνίτσα  βλ. ξινήθρα.
ξνοβλάσταρα, χόρτα ξινά· έτρώγοντο (Αύδ).

Ό β ρυγιες  φυτά φυόμενα εις τά δάση τάς άρχάς τής άνοίξεως* 
άλλαχού άβρσντιές. Έχρησίμευον ώς τροφή (Αύδ). 

όβρη τό βρύο, μούσκλια (Σαμ) βλ. ΐλεμος. 
όδρένια  δέντρο τού βουνού (Στρ).
όξυά (Στρ) γάβρα (Κ) γάβρος (Αύδ). Τουρκ. γκιουλγκέν. Fagus 

silvatica σ. 230 δέντρο τού βουνού. 
όρνιός βλ. άγριοσυκιά.
όστριζά δέντρον ή όστρέα( (40 Έκ. Ψ). Ή  δστρυά O strya  carpi- 

nifolia σ. 231.

πάγιδ, (40’Εκ). όν. άγκαθιού πού έχει τούς μικρούς του κλάδους 
άπλωμένους πάνω  στο έδαφος.

ηαγούρι, φυτόν οδ τά φύλλα έκβάλλουσι σταγόνας μικράς ϋδα- 
τος (40 Έκ). Μπούζι 8) στή (Σ). 1

1) Λ. Τ. Του βραδυοΟ.—2) Λ. Τ. Ε',ύχαρίστησις.—Λ. Τ. Πάγος.
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παζιά  (Ήρ). βλ. άγριο άντίδι* τά φύλλα του τρώγουνται, τά 
έκαμναν καί γιατρικό, τά έβαζαν πάνω  στήν πληγή καί τραβούσαν 
τον έμπυο.

οτακλιτζάνα  βλ. μελιτζάνα.
παντζάρια  (Σ) κοκκινογούλια (Κ)' τό φυτόν τεΟτλον τό έρυθρό- 

φυλλον. (Λ. Πρ.) Beta rubra σ. 232.
π α ντζεχ ίρ ι  (Σ) χόρτο μυθικό πού γιάτρευε κάθε άρρώοτια. 
π α ν σ ϊς  (Σ) ϊον τό τρίχρουν (Λ. Πρ.) Viola tricolor var. arvensis 

Bois σ. 11.
παπαδιά  βλ. κουκουνάρα.
παπαδιά  καί παπαδίτσα (Ήρ) χαμόμηλο (Σ) τό χαμαίμηλον. Ma

tricaria chamomilla σ. 268. Είχαν σέ καλό νά τό μαζέψουν του 
άγιου Γεωργίου καί τής Άναλήψεως, έλεγαν δτι τότε άνελεΐ τήν 
άρρώστια’ τό άφέψημα έπιναν γιά στομαχικό. 'Ό τα ν  τό πα ιδάκ’ 
ήταν κρυωμένο, ζέσταιναν παπαδίτσες μέ λίγο λάδ’ κ’ έτριβαν τις 
πλατίτσες του, καί σάν πάθαινε εύκοίλια τό έκαμνον κλυσματάκ’ μέ 
δυνατό χαμόμηλο άφέψημα, τήν έκοφτε καί ξεφλόγιζε τό έντερο. 
Γαϊδαρμένης, τό χωρίς εύωδία χαμόμηλο (Αύδ). 

παπαδίτσα  βλ. παπαδιά. 
παράζ  - καραλίκ  βλ. ποικ. άμπελιου.
παπαρούνα  (Σ) κούκνικος (Στρ) καντίνα (Κω) μπούζουρος (40 

Έκ.) γκούζα καί γκουξέλα (Αύδ). Μήκων ή ροιάς. Anemone corona- 
ria. σ. 232. Τρυφερή τρώγεται καί τά λουλούδια της γίνουνται γ ια 
τρικό, γ ιά  τήν άδυναμία καί τό φόβο, πάνω  σ ’ αύτά έστυβαν λεμό
νι, τά ξάστριζαν καί τά έτρωγαν (Κ). Γιά τον βήχα τά έβραζαν κ’ έ 
π ιναν τό ζουμί.— ’Έ βραζαν τά κόκκινα φύλλα του κούκνικου, έβα
ζαν λίγη ζάχαρι καί πότιζαν τό παιδί πού είχε ϊλερη καί περνού
σε. (Στρ).

σιαπαρουνίτσα, είδος μικρής παπαρούνας (Σ). 
π ά π ια  (Σ), ή κάλλα, 
πάπρο  βλ. βούρλο.
π α πνρ ι (Μυριόφυτο), είδος φυτού τού γένους κύπειρος (Λ. Πρ) 

Cyperus longus σ. 124. Βγαίνει κοντά στά νερά, τό κάνουν ψά
θες καί οί βαρελάδες μ ’ αύτό κλείνουν τις χαραμάδες στά βα
ρέλια.

πασχαλιά  καί'Αγιωργιά. (Σ) γκαγκαβανιά  (Δογ).Γκραβάν(Άδρ). 
Κοινώς σύριγγα Syringa  vulgaris, σ. 233.

πα τα τιά  τό φυτόν στρύχνος ό κονδυλόρριζος (A. np).Solanum
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tuberosum σ. 233. ’Ό τ α ν  ε ίχαν πονοκέφαλο έκοφταν τήν πατάτα  
φέτες, τήν έδεναν μέ τουλπάν’ στο μέτωπο, τό δρόσιζε κ’ έπαυε ό 
κεφαλόπονος.

πελίνος  (Σ) πήλινος (Τσα) τό φυτόν άψινθος. Artemisia absin
thium. σ. 233. Μοσχοβουλουν τά φύλλα* έχουν γκριζωπό χρώμα κ’ 
είναι γιατρικό γ ια  τή φαγούρα 1y. Τά λουλούδια του πελ[νου έβα
ζαν στό κρασί καί τό έπιναν γιά τήν θερμασιά.—Στό Σαμακόβ’ έβα
ζαν πελίνο μέσα στό μούστο, όπως στήν Αττική βάζουν τήν ρετσί
να ’ γίνουνταν τό κρασί δυναμωτικό.

πεντάνευρο  (Κ) τό φυτόν άρνόγλωσσον τό μεΐζον. Plantago ma
jor σ. 233. Τό φύλλο γιατρεύει τήν πληγή· τό βάζνε πάνω  καί τρ α 
βάει τον όρκο.

περατινά  βλ. γιαπουντζάκια  ποικ. άμπελιού. 
περδικοπάτημα  καί περδικοπατησιά, τό φυτόν πλαντάγινον ό 

κορωνόπους (Λ. Πρ). Plantago coronopus. σ. 23ο.
περιπλοκάδα  (Σ) ντυλιγάδια (40 Έκ) τό φυτόν περίπλοκός ή 

ελληνική (Λ. Πρ). Canvolvulus arvensis. σ. 234. 
πετεινα ρά χια  (Κ) χόρτο του βουνού. 

πικραγκονριά  (Σ) τό φυτόν κιτρύλλος ή κολοκυνθίς (Λ. Πρ). 
Citrulus colocynthis. σ. 236.Τά πικράγκουρα είναι πράσινα καί μοι- 
άζνε σάν μεγάλες πράσινες χνουδωτές έλιές, γίνουνται γιατρικό 
γιά τούς ρευματισμούς. Τά κουπανίζνε καί τά ρίχνε μέσα στό λάδ5, 
μ ’ αυτό τρίβεται όποιος πονεΐ άπό ρεματικά καί θεραπεύεται. ’Ά ν  
τό χειμώνα δέ βρούνε, βράζνε τή ρίζα, τήν κουπανίζνε, τήν βάζνε 
μέσα στό λάδ’, θεραπεύει κ’ εφτά χρονώ πόνο. Στό /χιαρτζίκ’ 3) ά- 
κόμα στήν άρχή, κουπανίζνε τά πικράγκουρα, τά βάζνε πάνω  καί 
γιατρεύεται (Σοφίδες). Στον ματόπονο, τά κουπανίζνε καλά ρίχνε 
λίγο κίνα 3), ξουρίζνε λίγο τήν κορφή αυτού πού πονούν τα μάτια, 
τά βάζνε σε κείνο τό μέρος καί περνάει ό πόνος (Ήρ). 

πικρολαπατονοα  βλ. πλατομαντήλα.
πικροπαπανονρα  (Κ) φυτό τού βουνού' τρώγεται, κάμνει λου

λούδι κίτρινο μέ πολλά φυλλαράκια. 
πικρός δέντρο τού βουνού (Στρ). 
π ιπερ ιά  (Σ) γό φυτόν καψικόν τό ετήσιον (Λ. Πρ.)

1) Κνησμονή.—2) Λ. Τ. Βουβών.—3) Κ ινάς=κύπρος,  ή lawsonia alba, ής ή 
ρίζα χορηγεί τήν βαφικήν ουσίαν, άραβιστί κινα, δπερ πάνυ κακώς γράφουσιν 
οί Ευρωπαίοι henne. Γ. Ά ρ ισ τάρχης .  Περί φυτών π α ρ ’ Έ βραίο ις .  Έλλην. 
Φιλ. Σύλλογος Κων]πόλεως, Τ. 13ος. σελ. 26 σημ. 11η.
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π ιπέρ ι κόκκινο καφτερό ' τό ξέραιναν, τό κουπάνιζαν, καβούρ
ντιζαν καί λιναρόσπορο, τον κουπάνιζαν, έβαζαν λίγο άλας, τά ά- 
νακάτωναν όλα μαζί καί γίνουνταν ή πίπερίτσα' βουτοΰσαν τό ψω
μί στη πίπερίτσα ώς άρτυμα κ’ έτρωγαν. ’Ά ν  δεν είχαν λιναρόσπο
ρο έβαζαν καβουρντισμένο άλεΟρι ή κουκουναράλευρο. (Σκ.) Τά πι
πέρια πού έκαιγαν πολύ έλεγαν τσοΰσκες.—Τρεις πιπεριές τσουσκες 
τις έβραζαν με λίγο νερό, άπό κείνο τό νερό του πιπεριού έρριχναν 
πάνω σέ κείνον πού άγαπουσαν η τον πότιζαν λίγο καί σέ άγα- 
ποΟσε κι5 6λ’ τή νύχτα τρωγυρνουσε έξω πό τό σπίτι. Ή  Φροσύν’ 
όλο καλοί γαμπροί έκαμνε γ ια τ ’ ήξερε καί τάκαμε. (Δελειώνες). Για 
μάτια όπου πονουν κουπάνιζαν πιπερόριζα, την έρριχναν σέ παληό 
κρασί, την έβαζαν στή κορφή τους, την άφιναν μιά ώρα κ’ υστέρα 
περιχυούντανε. (cHp).

π λα ν ιέτο α  καί πλανίτοα  βλ. άγρια φραουλιά. 
πλάτανος. Στο Ζουμπάς - κιοϊ L) έχει παμμέγιστο πλάτανο, τά 

πελώρια κλαδιά του τρεις ή τέσσερες φορές άκουμπουν στή γή καί 
πάλι ύψώνουνται ώς μεγάλοι πλάτανοι.—Γιά τή χρυσή3) βράζνε 
φλούδα πλάτανου σάν τσάι καί τό πίνε κάθε πρωί (Κ). Καλαθιά, 
είδος πλατάνου.

πλατομαντήλα  (Φ) καί πικρολαπατούσα (Κ) φυτό του βουνού· έχει 
όλοστρόγγυλα καί μεγάλα φύλλα ώς δυο πιθαμές."Οταν εΐχαν καρ- 
διόπονο 3), μάραιναν ένα φύλλο οτή φωτιά, τό έβαζαν στή κ α ρ δ ιά 1) 
καί περνούσε, ήταν πολύ γιατρικό. Γιά τήν πρησμένη κοιλιά, τήν 
ντύλιζαν σέ παννί, τήν έβρεχαν, καί τήν παράχω ναν στή χόβολη· 
σάν έκαψε καλά τήν έβγαζαν καί άπό τήν άνάποδη τήν άλειφαν μέ 
μέλ’, τήν έβαζαν πάνω στή κοιλιά καί ξεπρήσκουνταν. 

ποδάρια τοϋ λ έλ εγκ α  βλ. λελεγκοπατήματα. 
πολύτρ ιχο  (Φ) τό φυτόν άδίαντον τό άσπλήνιον. (Α Πρ.) Adian- 

thum  capillus Veneris, σ. 233. ’Αγαπά τήν ύγρή σκιά καί φυτρώνει 
στις σπηλιές. ’"Οταν ή λεχούσα εΐχε αιμορραγία, έβραζαν πολύτριχο 
μέ νερό, έπινε τό ζουμί καί σταματούσε.

ποντικοτβάλι, φ τιά  τοϋ ποντικού  καί ζαπαρίνα (Κ) σπαράγγια  
(Αύδ) Στήν καθημερινή κάμαρα ή στό μαγειριό κρεμούσανε σέ δυο 
στήλους τού ταβανιού σανίδι φαρδύ καί μακρύ ώς δυο πήχες, πάνω  
σ ’ αύτό έβαζαν τό τουλούμ5 τό τυρί, τά ψωμιά καί άλλα φαγώσιμα 
γιά νά άερίζουνται, γιά  νά μή τά πειράζ’ ό ποντικός πού κατέβαινε

1) Χωριό Β. των Μετρών.—2) ’Ίκτερος. 3) Στομαχόπονος.—4) Στομάχι.
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ά π’ τό ταβάν’, έβαζαν ατά σχοινιά ποντικοτσαλια 1) καί τόν έμπόδι- 
ζαν νά περάσ’.— Γιά νά καθαρίσ’ τό αίμα έβραζαν ζαπαρίνα κ’ 
έπιναν τό ζουμί. Γιά τήν μεγάλη δυσκοίλια, έβραζαν ποντικοτσάλια 
κι’ έπιναν ένα φυλτζανάκ’ πρωί, μεσημέρ’ και βράδ’. Καθαρίζ’ τό 
στομάχ’ σάν καθάρσιο καί τό ίσ ιάζ’. 

ποπόσκα  βλ. κίτρινο κολοκύθι. 
πουρνάρι βλ. άπουρνάρι. 
πράβιοχα  έρείκ. βλ. ποικ. άβράμηλου. 
πράσο τό γνωστόν λαχανικόν. 
πρίνος βλ. άπουρνάρι. 
πρω ΐμιάδ' βλ. ποικ. άμπελιου. 
πνρε&ρον βλ. μοσκαντήρα.

Ρ αδίκ ι ήμερο (Σ) είδος τών φυτών κιχώριον (Α. Πρ). 
ράμνος ράμνος ή έλληνική (Λ. Πρ). Rhamnos graeca. σ. 216. 

’Αγκαθωτός θάμνος, τόν φύτευαν γιά φράκτη. Γιά νά γ ιά ν ’ τό π α ι 
δί κουπάνιζαν στο σιδερογούδ’ ραμνόφυλλα, τά έστιβαν στη φού
χτα καί περνούσαν τό ζουμί άπό τήν τρύπα του σφοντυλιοΟ. Μ’ αύ- 
τό άλειφαν τό πατημένο καί θεραπεύουνταν.

ρ ε ίκ ι , (Κ) τό φυτόν έρείκη (Λ. Πρ)· ά π ’ αύτό κάμνουν τις τσα- 
λόσκουπες,

ρεπανάκι κόκκινο
ρεπανάκι άσπρο ραφανίς ή ήμερος (Α. Πρ.

Αίν. "Εχω ένα πράγμα σάν τυρί καί τυρί δεν είναι, 
έχει φύλλα σάν δεντρί καί δεντρί δέν εΐνοι, 
έχει ποντικού νουρά καί ποντικός δέν είναι. Τί ε ίνα ι;

Ρεπάνι άσπρο(Σ)
ρεπ α ν ίία  (Κ) χόρτο του βουνού, ή ρίζα του νοστιμώτερη ά π ’ 

τό ρεπάνι, εΐναι άσπρη κ’ έχει σχήμα καρότου' τρώγουνται καί τά 
φύλλα.

ρίγανη  (Κ) τό φυτόν όρίγανον. Ά π ’ αύτήν β γα ίν ’ τό ρ ιγανόλα
δο, ωφελεί στον πονόδοντο.

ριζάκι (Κ) έρυθρόδανο τό βαφικόν 1 2 3)* έβραζαν τήν ρίζα του κ’ έ

1) Τσαλιά Λ. Τ ,= άγκ άθ ια .
2) Σ τ ’ Ά μ π ελ ά κ ια  τής Θεσσαλίας τά  νήματα, έβαφαν κόκκινα μέ τό έρυ

θρόδανο (ριζάρι) φυτική βαφή, προϊόν κ’ αύτό τής δικής των παραγωγής.  Π.
Ταμπάση, Τό πρόβλημα τής λαϊκής τέχνης. Πρωία 1943. Αύγ. 28 Νίκου Βέη 
(Βββε). Τά θεσσαλικά  Ά μπελάκ ια .  Πρωία 1643. Σεπτ. 5. Τό λεγόμενον βαφι
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βαφαν τό παννί κόκκινο. "Επερναν τή ρίζα καί *τά φύλλα του ριζα- 
ριοΟ και μαζί μέ φλούδα ξινομηλιάς τά έβραζαν, επερναν τό ζουμί 
τό έβαζαν στή φωτιά κ’ ερριχναν τό μάλλινο, έβαφε βαθύ πορτο 
καλί άξέβαθο.

ρίζι: γίνουνταν καί στή Φιλιπ πού πόλη ή ορυζα. "Εβραζαν ρίζι μέ 
ζάχαρι, τό έκαμναν λαπά, τό έβαζαν πάνω στή λογυρίστρα καί π ερ 
νούσε (Κ).

ρόβι (Σ), ό δροβος, τουρκ. μπουρτσάκ’’ είναι στρογγυλός καί 
γκριζωπός, σπέρνεται σ’ άδύνατα χωράφια, είναι άπό τά κατώτερα 
γεννήματα καί τό έδιναν τροφή στά βόδια καί τις καμήλες.—Ή  γυ 
ναίκα πού έπιθυμοΟσε νά κάν’ παιδιά, έβραζε ρόβ’ μέ νερό, τδβαζε 
σέ δοχείο, κάθουνταν επάνω γιά  ζεστασιά κ’ έκαμνε (Φ).

ροβίΛία  (Σ) δποιος τρώ γ’ ροβίθια λέγανε πώς γίνεται έμορ
φος.—"Ολοι έσπειραν στά χωράφια τους, ένας καλός άνθρωπος ή- 
τανε τόσο φτωχός πού δέν εΐχε κανένα σπόρο νά σπείρ’, λ έ γ ’ στή 
γυναΐκά τ ’, γώ θά σπείρω άλας άντίς ροβίθια.—Τί λές ; τό άλας γ ί 
νεται ροβίθια ; —Νά δγής πώς μέ τή δύναμη τοΰ θεού θά γίνε.— 
"Υστερα πό καιρό τό χωράφ’ πρασίνσε, οί ροβιθιές φύτρωσαν. Ά π ό  
τότες είναι άλμυρές κι’ άπόμκε *ή παροιμία .· Καλός άνθρωπος π ’ 
ά λά τ’ νά σπείρ’ θά φυτρώσ’ ροβίθι (Τζ).

ροδακινιά , μηλέα ή περσική (Λ. Πρ). Στήν (Άδρ) τά ροδάκινα 
έλεγαν δουράκινα, τουρκ. σεφτελιά. Ή  ροδακινιά έκαμνε πολλάκις 
ώς§50 δκ. ροδάκινα· σάν έβγαιναν άρχιζαν τά νυχτέρια.—(Όν.) Ρο- 
δακινιώ.

ροδιά, ροιά ή κοινή (Λ. Πρ). Τήν Πρωτοχρονιά τό πρωί έρριχναν 
ρόδ’ μέσα στήν αύλή, γιά νά σκορπισθή ή εύτυχία μέσα στό σπίτ’. 
(Τζ). Στό (Κι) δταν δ νοικοκύρς γύριζε όπό τήν έκκλησία, έπερνε 
ρόδ’, τό χτυπούσε κατά γής κ’ έλεγε : Νά γιομίσ’ τό σπίτ’ σάν τό 
ρόδ’.—Μέσα στά κόλυβα έβαζαν ρόδ’.— Γιά τήν εύκοίλια έβραζαν 
τ ’ ά νθ ια  τής ροδιάς καί ροδότσεφλο τά περνούσαν άπό τό τρυπητό 
κ ’ έπιναν τό ζουμί. Γιά τον πονόστομο τό ροδότσεφλο είναι γ ιατρ ι
κό (Ήρ).—(Ό ν.)  Ροδιά, Ρόδα, Ροδή, Ροδινή, Ροδινιώ, Ροδάνθεμη, 
Ροδανθέα, Ροδάκς.

Αϊν. Χίλοι μίλιοι καλογέροι
σ’ ένα ράσο ντυλιγμένοι. Τί είναι ; Ρόδι (Σ).

κόν έρυθρόδανον (λατινιστί ρούμπια τινκτόρουμ) γνωστόν μέ διάφορα δημώ- 
νεοελληνικά όνόματα’ ριζάρι, ή λιζάρι, άλιζάρι, άπλώς ρίζα, άγριοβαφή καί 
σκοινοβαφή.
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ροδοδάφνη (Σ) πικροδάφνη (Άμ.) ζακουμιά (Λ. Β) τό φυτόν νή- 
ριον ή ροδοδάφνη (Λ. Πρ.) Nerium oleander σ. 75. Τά φύλλα της γί- 
νουνται γιατρικό γιά τη φθίση- τά κουπανίζνε μέ τό σιδερογούδ’ ρί
χνε μέσα λίγο νερό, π ίν ’ τό ζουμί ό άρρωστος καί θεραπεύεται (Φ). 
’Έ λεγα ν  δτι ό φθισικός σωτηρεύουνταν άν στην άρχή τής άρρώστιας 
του έβραζε 101 λογιώ χόρτα του βουνού κ3 έπινε τό ζουμί πρωί καί 
βράδυ μιά βδομάδα. ^Ησαν γυναίκες γιάτραινες πού θεράπευαν τις 
άρρώστιες μέ βότανα, τά μάζευαν κ’ έλεγαν : ας βρίσκουνται κι' άς 
μη χρειάζονται- στον καδή νά χρειασθοΰν. (Καδής*=Τοΰρκος δικα
στής), σ ’ αύτόν νά π ά γ ’ ή άρρώστια. — Γιά την κατεβασιά1) βάζνε 
τά φύλλα στο φούρνο νά ξεραθούνε, τά κουπανίζνε, τά περνούνε 
άπό τουλπάν’ καί τά ρουφοΟνε σάν ταμπάκο (Άμ).—Γιά τά σπυριά 
καίνε τά φύλλα, τη στάχτ’ δουλεΟνε μέ λίγο λάδ3, γίνεται άλοιφή, 
την βάζνε πάνω στα σπυριά καί γιάνισκε.—Γιά νά κατεβάσνε μαλ
λιά, βράζνε τά φύλλα μέ νερό καί μέ κείνο τό νερό λούγουνται (Κ).

ροκά, φυτό αυτοφυές καί στά κάστρα τής Σηλυβριάς- τρώ γε
ται ωμό ώς σαλάτα.

ρόκα (Σ) ό καπουτσίνος, τό φυτόν δελφίνιον (Λ. Πρ). 
ρούδι (Κ), ροΟς ό βυρσοδεψικός (Α. Πρ)· θάμνος* μέ τά φύλλα 

του έβαφαν μαΟρα τά μάλλινα καί βαμβακερά, χλιάραιναν τό νε
ρό, έρριχναν μέσα τά φύλλα νά βράσνε καί τ’ άφιναν είκοσι τέσ- 
σερς ώρες, τήν άλλη μέρα τά στραγγούσανε, τό ζουμί έβαζαν στή 
φωτιά, έρριχναν μέσα λ ίγ ’ καραμπογιά καί τό έβαζαν στή φωτιά. 
Σάν ζεσταίνουνταν καλά έρριχναν καί τό ρούχο πού ε ίχαν γιά βά
ψιμο κ’ έβραζε. Γίνουνταν μαύρο καί δέ ξεθώριαζε. 

ροϋπα  βλ. βαλανιδιά.

Σ αλάτα  πράσινη. (Σ). 
σαλατικό  βλ. άγγουριά.
σάλιαγκος (Σ). Κοινή όνομ. τού φυτού φοσίολος ό τού Καρα- 

κάλλα (Λ. Πρ).
σαλκάμι (Κ). είδος γλυκού παντζαριού- οί Τούρκοι τό έλεγαν 

τατλί 3) τρούπ 3). Γίνουνταν γιατρικό γιά πληγή, τό έβραζαν καί 
τό έβαζαν πάνω, τό άλλαζαν κάθε μισή ώρα καί γιάνισκε.

σαλκίμι (Σ) ή γλυτσίνα, φυτό άναρριχητικό. ζεΐ πολλά χρόνια, 
κάμνει πολλά λιλά μυρωδάτα λουλούδια πριν βγάλει φύλλα.

οαμάρδαλο (Κ) βλέπε άγριο σκόρδο. Βγαίνει τήν άνοιξη μέσα

1) Καταρροή.—2) Λ. Τ. Γλυκό*—3) Λ. Τ. Ρεπάνι.
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στα χωράφια, τά φύλλα του εΐναι σάν μικρού πράσου' τρώγουνται ώ- 
μά καί καίνε.

οαρδέλλα  (Σ) σαρδελλιά (Σκε) ζακουμνιά (Aoy) καί ζακουμνιά 
τό λουλούδι· τό φυτόν πελαργόνιον τόρυπαΐνον. (Λ. Πρ).

σαρίκοφάς (Κ) έχει φύλλα μακρουλά καί κάμνει μικρά λουλού
δια. Κουπανίζνε τή ρίζα τήν άνακατευνε μέ γιαούρτ( καί γίνεται ά- 
λοιφή για τή ψώρα.

Ή  ψώρα θέλει αλοιφή 
σαρικοφά νά γιάνη. 

σεϊρεκ  βλ. λινάρι καλοκαιρινό.
σέλινο, φυτόν έκ των σκιαδοφόρων, ου εϊδη τινα καλούνται 

κοιν. ραπονοσέλινο, νεροσέλινο (Λ. Πρ), Apium graveolens. σ. 245. 
Βλ. μαϊντανός, τρίτη παράγραφος.

σέλινο ρωσικό έχει ρίζα σάν χοντρό ρεπάνι άσπρο. 
σ εμπογιά  (Σ) σιμπογιά (Σκε) δεντρογιά (cHp) λουλουδιά (Έπ) 

μαναγουσιά (Μηλιό Γανοχώρων) ή βιόλα. Mathiola incana. σ. 171. 
Σεμπογιές χ), δεντρόγιες, λουλουδιές, μαναγούς οί βιόλες.

σ εμπογιά  κ ίτρ ινη  (Σ) μινιξιά (Σκε) Cheiranthus Cheiri. σ. 171. 
Αυτοφυής στά κάστρα τής Σηλυβριάς. "Οταν οπόρος έπεφτε στούς 
κήπους, σιγά, σιγά μέ τήν περιποίηση, οί σεμπογιές άλλαξαν χρώ 
μα, σκούραιναν προς τό χρυσάφι καί μερικές γίνουνταν καφέ προς 
τό βισινί. Τό φύλλο τής σεμπογιάς τραβάει τον δρκο' γιά νά γ ιά ν ’ ή 
πληγή κουπάνιζαν τά φύλλα, τάβαζαν έπάνω καί γιάνισκε.

σιδερίτης  (Σ) φοτόν τής οικογένειας τών χειλανθών (Λ. Πρ). 
Φυτρώνει άφθονο στά πλάγια  τοΟ κάστρου τής Σηλυβριάς. 

σίκαλη βλ. βρίζα.
σ ινά π ι  καί χαρδάλι (Σ) σινάπι τό άρουραΐον (Λ.Πρ). Brassica ni

gra σ. 246,Μαγερεμένο τρώγεται’ σέ κρυολόγημα κουπάνιζαν τον σπό
ρο, τον έβαζαν μέσα σέ ζεστό νερό, ό κρυολογημένος έκαμνε ποδό
λουτρο, σκέπαζαν καλά τά πόδια του καί περνούσε.—Τήν παραμονή 
τ’ άϊ Γιωργιου τήν νύχτα μετά τά μεσάνυχτα βγαίνε οί μαγίστρες 
θεόγυμνες γιά  νά πάρουν τό μπερεκέτ’ ά π ’ τά σπίτια, κόφτουν καί 
λίγο σανίδ’ ά π ’ τό κατώφλ’ πού δρασκελάς, γ ιά  νά μή τό πάρνε άπό 1

1) Γιά νά βγούνε διπλές (μέ πολλά πέταλα) οί σεμπογιές ή καί άλλα 
λουλούδια, έσπερναν τούς σπόρους δταν ήταν διπλογιόρτι· άν δέν ήταν δι- 
πλογιόρτι τόν περνούσαν τρεις φορές άπό τήν τρύπα του σφοντυλιού, έλε
γαν τό Πάτερ ήμών καί τόν έσπερναν καί τότε τά λουλούδια γίνουνταν δί
πλα. Μονά έλεγαν δσα είχαν  λ ίγα  πέταλα.
Θ ρ α κ ι κ ά Κ '  4
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βράδ’ ρίχνε γύρω στο σπίτ’ σ ινάπ’ 1) καί μελετουν καί λένε :
”Αν οί μάγισσες μαζεΟσνε αυτό τό σινάπι 
τότε νά μαρθή ά π ’ έόώ τό μπερεκέτι. (Τζ)

σκαμπάφ υλλα  (Κ)1 φυτό φυτρώνει κοντά στις φράχτες, έχει φύλ
λα μακρουλά, χνουδωτά καί όδοντωτά τρυφερά1 τρώγουνται1 τά 
έτρωγαν πολύ οί Εβραίο ι,  δταν μεγαλώσουν οι άκρες τους άπολή· 
γουν σε άγκάθια καί τό λουλούδ’ τους είναι γαλάζιο.

σκαρπί (Σαμ) (Ζ. Διάφορα λαογραφικά Σαμακοβίου. «θρακικά», 
Τ. 15ος, σ. 394). 'Η ρίζα του φυτού έχει την ιδιότητα ν’ άποξηραίν’ 
έντός όλιγαν ήμερων δέντρο* άν εις τον κορμόν αύιοΰ άνοιγες τρύ 
πα κ’ έβαζες έντός μικρό κομματάκι ούτού1 έπίσης έπαυε τον π ο 
νόδοντο.

σκιά  βλ. συκιά. 
σκληϋ'ρο βλ. κλήθροο. 
σκομίδι βλ. άρπατζίκι.
σκόρδο (Σ) τό σκόροδον. Allium sativum, σ, 248. Έκτος πού τρώ

γεται ώμο καί βρασμένο, εΐναι φάρμακο σε διάφορες άσθένειες καί 
τό θεωρούν ώς άποτρεπτικό τής βασκανίας.—Τον Μάη είχαν σέ κα
λό, κάθε πρωί νά καταπίνε μιά σκέλδα σκόρδο (Κ).—Σάν ένα περ- 
νοΰσ’ ό ή λ ιο ςa) κουπάνιζαν σκόρδο, τό έλυωναν μέ γιαούρτ', ά 
λειφαν τά πόδια, τά χέρια καίτήν κορφή, δρόσιζε καί γιατρεύουνταν 
(Μπαχτζέ-κιοϊ).— Γιά τις ζωχιές 3) κουπάνιζαν σκόρδο μέ άλας τις 
έτριβαν μ’ αυτό, τις έκαιγαν καί μ’ ένα |φύλλο δάφνη καί γιάνισκαν 
(Φ). —Τό ίλαντζίκι'1) περνά μέ τή γητειά καί τό σκόρδο* στό Ίζεν- 
τίν 6) τό γήτευε ένας Τάταρης, τά χάραζε, υστέρα κουπάνιζε σκόρδο 
μέ θεριακή, τδβαζε ά π ά ν ’ καί γιάνισκε. 'Η Παναγία νά φυλάγ’ κεΐ 
πού θά βγει, τσούζ’ πρήζεται καί πονεΐ κι’ δταν βγει στό κεφάλ’ 
αίμοποτίζ’6) τό μ ά τ \ —Στήν άδυναμία, κόφτ' μιά σκέλιδα σκόρδο 
σέ κομματάκια καί τά κοταπίνς νηστικάτα, ρουφάς kc ένα ποτηράκ’ 
μαύρο κρασί (Κ).—Σέ δυνατό πονοκέφαλο κουπάνιζαν σκόρδο μέ 
τις φλούδες, άλειφαν τό λακκάκ’πού εΐναι πίσω στό λαιμό λίγο λάδ’, 
άπό πάνω  έβαζαν τό κουπανισμένο σκόρδο, τό άφιναν ώς πού νά 
τσούξζ υστέρα τό έβγαζαν καί περνοΰσ’ ό κεφαλόπονος.—Στον πό
νο τού άφτιοΰ ζέσταιναν μιά σκέλδα καί τήν έβαζαν ζεστασιά στήν 
τρύπα τού άφτιοΰ καί γιάνισκε ή κουπάνιζαν σκόρδο μ ’ ένα φυλ- 1

1) Είναι μικρότατος καί στρογγυλός 6 σπόρος.—2) Η λ ία σ η .—8) ’Ά φ 
τρες, τις έβγαζαν στό στόμα.—4) Λ. Τ. ’Ανεμοπύρωμα.—5) Χωριό κοντά στις 
Μέτρες.—6) Κοκκινίζει.
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τζανάκ’ λάδ’ νά γ ί ν ’ άλοιφή νερουλή, τό σούρωναν άπό τουλπανάκ* 
καί μέ κείνο τό λάδ’ έσταζαν δυό κόμποι χ) στο άφτί πού πονεΐ, έβα
ζαν καί λίγο βαμπάκ’ άπό πάνω. Σέ μιά ώρα ξανάβαζαν κ’ έπαυε ό 
πόνος (Έπ). —Γ ιά τό ν  τριχοφάγο γίνουνταν γιατρικό τό σκόρδο μέ 
την κόκκινη φλούδα- κάθε πρωί πριν νά βγή ό ήλιος νά βγάζ’ μιά 
σκέλδα νά τόν τρίβ’ καί περνάει (Τσ). — Στο χτύπημα λιανίζνε 2) 
σκορδοπλεξούδα μέ τό ψαλίδ’, λίγα πίτερα, λίγο ξ ίδ’ καί δάφνη, τά 
βράζνε καί τά βάζνε πάνω  στό κατάπλασμα καί γιά κάθε πόνο, άκό- 
μα καί στ’ άγελάδια .—Στη χόβολη του Καλόχρονου 3) έψηναν ένα 
σκόρδο κ’ έτρωγαν δλοι άπό μιά σκέλιδα, τοχαν σέ καλό, κι’ δποιος 
είχε σκυλονυχίδες4) τις έτριβε μέ τό σκόρδο καί περνούσανε.‘Ό ποιος 
τόκαμνε δέ ματάβγαζε δ) (Κ). — Τήν Πρωτομαγιά τό πρωί τρώγανε 
μιά σκέλιδα σκόρδο γιά νά μή τις κομπώσ’ ό κούκος καί κόφτνε τά 
γάλατα  (Κ).

'Ό τα ν  άρεζαν παιδί, ζώο, λουλούδ' ή ένα τι, πριν πούν τί έμορ
φο, έλεγαν ;

ΦτοΟ νά μή ματιαχθή. Σκόρδα ν ά χ \  ή 
Σκόρδα καί κουτσά βελόνια, ή 
Σκόρδα. Καί φτοΰσαν στον κόρφο τους.

Σέ δτι ήθελαν νά μή τό π ιάσ’ τό μάτ’ κρεμούσαν ένα σκόρδο’ 
δταν έστειναν τά σανίδια τού σκεπου πού έκτιζαν σπίτι κρεμνοΰσαν 
π ’ ένα σκόρδο- μιά γαλάζια  χάντρα κ’ ένα παληοπάπουτσο.—Γιά τό 
μάτ’ κρεμνοΰσαν στήν κουνίτσα τού μωρού μονόσκορδο6) μ’ ένα γ α 
λάζιο χάντρο και μ ’ ένα κόκκινο 7) κομματάκ’ παννί (Κ).— (Όν).

1) Σ ταλαματιές .—2) Κόφτουν.—3) Πλάνης, πού άνάφτουν φωτιές καί 
πηδούν, τήν παραμονή του άγιου Ίωάννου τοΰ Προδρόμου.—4) Παρονυχίδες.

5) Ξάνά έβγαζε .—6) Σκόρδο μέ μιά σκέλδα είναι σπάνιο, τό έχουν προ- 
φυλακτικό γιά τό μάτι, τήν γλωσσοφαγιά  καί τήν κατάρα.

7) Τό κόκκινο ώς άποτρεπτικό τοΰ κακού τής βασκανίας νομίζω δέν έ
χουν άλλα  μέρη έκτός τής Θράκης. Ά χ ιλ λ ε ύ ς  Σαμοθράκης, «Σύντομος ’ Ιστο
ρική έπισκόπησις τής νήσου Σαμοθράκης», «θρακικά». Τ. 18ος, σελ. 42.

Τά έμβλήματα τών μυστών τής Σαμοθράκης ήσαν στέφανος έκ κλάδου 
έλαίας καί ταινία πορφυρά διά τής οποίας περιέδενον τήν κεφαλήν δίκην κρη- 
δέμνου. Έπίστευον δέ δτι τό κόσμημα αύτό ήτο δυνατόν άλεξίκακον διά τόν 
μυηθέντσ. (Βλ. Ε. Σ. Σ, «θρακικά». Τ. Αος σελ, 127. Κρατητικά). Στήν κρατη- 
τήρα περνούσαν κόκκινη κλωστή καί τήν φορούσε στόν λαιμό ή έγκυα γ ιά  νά 
μή ρίξη *) τό παιδί. Ή  μαμμή γιά  νά προφυλάγεται ή λεχούσα άπό τό κακό 
μάτ’ καί άπό τήν κακιά τήν ώρα, άφου γέννησε, κρεμάει στή μέσ’ της

‘) Πρόωρος τοκετός.
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Σκορδής (Οίκονομειό)
σκουλαρίκι (Σ) τό φυιόν βαλσαμίνη (Α. Πρ). Galanthus reg'inae. 

olgae σ. 248.
σκονηόχαρχο  (Άδρ) ό θύσανος του φυτού σόργου νού σάρου, έξ 

οΰ κατασκευάζονται οί σκούπες. (Λ. Πρ). Sorghum vulgare, σ. 249 
Οΐ καλλίτερες σκούπες γίνουνται στα πέριξ τής (Άδρ) στα χωριά, 
Βουνοχώρι (Βύσα), Μαράσια, Ριζια καί Τσιορέκ-κιοϊ (Καστανιές).— 
Στήν Τσόρλου την Πρωτοχρονιά δποιος πρωτοπήγαινε στο σ π ίτ ’, 
τον κάθιζαν πάνω στη σκούπα π ίσ’ ά π ’ την πόρτα κ3 έλεγε τρεις φο
ρές : Κλού, κλού, κλοΰ,

δσα τσουνιά, τόσα πουλιά.
Στις (Κ) ά π ά ν ’ στή σκούπα δέν κάθουνταν γιά νά μήν άκοΰσνε 

άπό τήν πεθερά δσα σέρν' ή σκούπα. Την σκούπα δέν άφιναν κατά

ένα μισό πέταλο βοδιού μέ κλωστή τού μιταριού ή καισιβέλικο μεγά 
λο καρφί σέ κόκκινη κορδέλλα καί κάτω πό τό μαξιλάρ’ βά ζ’ ένα μπαλτα  κ’ 
ένα μιτάρι καί κάτω πό τό μωρό μιά μασιά. Θά πάρει βάμμα (κόκκινη κλωστή 
βαμβακερή πού ύφαίνουν) θά τό κάν’ τρία κάτια, θά τό κλώσ’, θά κάν’ 
τρεις κόμποι, έχει μαζύ τς  τιναγμένο κουρσούμι (μολύβι) τό ξύν’ τό δου
λεύει καλά μέ τό άγιοκέρ5, τά βάζει πάνω στούς τρεις κόμπους καί τό δέν’ 
στό χέρι τής λεχούσος. Στό κεφάλ’ της θά κρεμάσ’ λίγο βάμμα, ένα κομ- 
μάτ’ άγιοκέρ’ τυλιγμένο μέ τρά, μιά σκέλιδα σκόρδο, πό πάνω ένα δαχτυλ ίδ ’ 
κ’ ένα φλουρί δεμένα μ’ ένα γαλάζιο  φιόγκο. Τό φορούσε 40 μέρες καί δέν 
τήν έπιανε τό μάτι. Στόν Σαρανιισμό, άφοΰ ό παπάς τήν διάβαζε στήν έκ- 
κλησία τήν εύχή, ή μαμή έβγαζε άπό τό χέρ ’ της τό βάμμα καί τό κρεμούσε 
στήν εικόνα τής Παναγίας, ή τό έρριχνε στή βρύο' τής έκκλησίας γιά  νά 
πάνε μέ τό νερό τά κακούδια τής λεχουσιάς. Σιήν κσρτερούλα, δταν ή μαμμή 
μοιράζ’ γ ια  τά  γεννητούρια στούς συγγενείς , γειτόνους καί φιληνάδες τά 
κάκανα *), ή κάθε μιά δίν’ γιά τό μωρό δτι δυνιέται, γροσάκ’, δ ιαράκ’ 
ή ρουπιέ, περασμένο σέ κόκκινη ή γαλάζια  κορδέλλα. Τήν παραμονή τού 
Μ άρτ’ έβαζαν στά χέρια τών παιδιών μάρτ’, κόκκινη καί άσπρη κλωστή 
στριμμέν5 γιά  νά μή τά μαυρίσ’ ό ή λ ιο ς —Μόλις γεννιούντανε τό μοσχα- 
ράκ5, τό βουβαλάκ', τό γα ϊδουράκ’ ή τό άλογατάκ 3 έδεναν γιά  τό μάτ3 ένα 
κόκκινο παννί στήν ούρά ή στό π ό δ ’ καί στις νέες άγελάδες καί βουβάλες 
δταν τά  μαστάρια  τους ήταν φορτωμένα γάλα, έδεναν μπρός στήν κούτρα **) 
τους στά κέρατα ένα κόκκινο παννί μέ γαλάζιες  χάντρες καί μαρίτσες.

1) Ώ ς  μανθάνω καί είς τήν Μάξον υπάρχει όνομα Σκορδής.

*) Μικρά πηττάκια πού κάμνανε γιά τά γεννητούρια. Κάκκανα έλεγαν 
καί τά  δυνατά γέλια.

**) Μέτωπο.
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γής νά τή δρασΜελάνε γ ια  νά μήν άρρωστάει ή κερά, την άφιναν 
ττάντοτε όρθια.

σμέλίος , φυτόν άρωματώδες (40 Έκ).
όουρβουλιά  βλ. σουρδαλιά,
σουουχιά  βλ. βαγιά.
σουρδαλιά  (Σκο) σουρβουλιά (Σ). Τά σούρβουλα ή σούρδαλα 

μοιάζνε τά μούσπουλα, τά έκοφταν άγουρα καί άπό λίγα ώρίμαζαν 
καί τά έτρωγαν.

σουρμές' άρρώσαα του στσριοΟ, ή δαυλίτης- άρρωστημένος άτι’ 
έξω είναι δμοιος μέ τόν γερόν, άπό μέσα ολόμαυρος σάν καπνιά.(Σ), 
χόχλους (Μ).

σουσάκα  βλ. νεροκολοκύθα.
σουσαμιά  (Σ), άσπρη μυρωδιά (Κ) τό φυτόν σήσαμον (Α. Πρ). 

Sefeamum orientale σ. 250. ’Από τό σουσάμι βγαίν’ τό σουσαμόλα
δο, τό έβαζαν στα γλυκίσματα (Κι) —Για τό κάψιμο έπερναν σ α 
μόλαδο χ) καί στουμπέτσι y), τά έκαμναν άλοιφή, την άλλαζαν συ
χνά καί θεραπεύουνταν.

σπαΌ'όχαρχο (Σ) σπαθολούλουδο (Κ) κοψοβότανο (Άρκαδιούπο- 
λη )3), κοινή όν. τών φυτών κάρηξ, ξιφίον καί ύπερικόν (Λ. Πρ). Φύ
τρων’ μέσα σε χωράφια, γίνεται άψηλό ως δυο πιθαμές, έχει φύλ
λα μικρά καί κάμνει μικρά λουλουδάκια κίτρινα καί μέσα πρός τό 
καφέ' αυτά έβαζαν σ’ ένα μπουκάλ’ υέ λάδ’ καί τό άφιναν στόν ή 
λιο, γίνουνταν γιατρικό για τό κόψιμο καί τό ξέγδαρμα πού μάτω
νε. 'Ό τ α ν  είμεθα μικρά δλα μου τ’ άδέλφια καί πέφταμε συχνά π α ί
ζοντας, ή κόφταμε τό δάχτυλο, ή μητέρα έβαζε σ’ ένα καθαρό παν- 
νάκ’ λίγο σπαθόλαδο κι’ άπό πάνω  τό έδενε. Δέν μολύνουνταν καί 
γιάνισκε γλήγορα (Σ). — Γιά τήν εύκοίλια έβαζε τό άνθι του σπαθο- 
λούλουδου μέ τό νερό, τό περνούσαν άπό τό τρυπητό καί τό έπι
ναν (Ήρ),

σ π α νά κ ι, * άνθος στο Μουσταφά πασά 4) τό φυτόν χηνοπό- 
διον (Α. Πρ). Spinacia oleracea. σ. 251. Στις Σαράντα Μάρτυροί δ- 
λοι έκαμναν σαραντόπηττες καί μοίραζαν στή γειτονιά, έβαζαν μέ
σα σπανάκ ' ή άγρια λάχανα  δ) κι’ άν δέν τύχαινε Τετάρτ’ ή Πα
ρασκευή έβαζαν λά δ’, τις έκαμναν μακρόστενες καί στήν κάθε σα-

1) Σουσαμόλαδο,—2) A. Τ. ’Ανθρακικός μόλυβδος.—3) Λουλέ Βουργάζ.—
4) Μ. Μοσχοπούλου, «Θρακικά», 1928. σ. 437. Κάλαντα Χριστουγέννων στίχος 
14. Τόν άγκαθον κ>αί τόν ζουρφόν καί τό πικρό μαρούλι.—5) ’Ά γ ρ ια  χόρτα.
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ραντόπηττα πατούσανε άπό δυο σφραγιστά *) (Τζ).
σπανακύ'θ'ρα (Κ) άγριο χόρτο, διαφέρει λίγο άπό τό ραδίκι, ε ί 

ναι πιο πικρό καί τό λουλούδι κίτρινο καί μεγαλείτερο
σπαράγγια  βλ. ποντικοτσάλι.
σπάρτα  καί σπαρτιες  (Αύδ) χόρτα άκανθώδη πού χρησιμοποιούν

ταν ώς έμπόδια κατά των ποντικών.
σπάρτο καί σπαρτολούλουδο  (Κ) τό σπάρτιον (Α. Πρ). Spartium  

junceum. σ. 251. Τά φύλλα του είναι ώς των βούρλων, άλλά μι
κρότερα. Μ’ αύτά δένουν τις δέμλες * 3) του καπνού’ τό κίτρινο λου- 
λούδ’ του μοσχοβολά, γίνεναι καί γλυκό. Σπάρτα  πολλά έχει στό 
Σπάρτα-Κουλέ, σιδηροδρομικόν σταθμόν οτή γραμμή Κων]π:όλεως 
προ τού Χαδέμ-κιοϊ.

στάρι καί σιτάρι. T riticum  vulgare. σ. 252. Στάρι είναι σκληρό 
καί άπαλό’ ιδίως καλλιεργούσαν τό σκληρό* ά π ’ αύτό τό ψωμί δεν 
γίνεται τόσο άσπρο καί φουσκωτό δποος άπό τό άπαλό, άλλ’ είναι 
πολύ νοστιμώτερο. Ά π ό  τήν μέρα πού έσπειραν τό στάρ’ 3) ώς πού 
νά φύτοωνε, δέν έκσμναν φρυγαν ά γιά  νά μη καή ό σπόρος καί δέ 
φυτρώσ’ (Κ).—Τό στάρ’ έχει μεγάλο παράπονο πού τό κάμνε φρυ
γα ν ιά  καί λ έγ ’ στη μητέρα τ’, τη γής. ’Εγώ μητέρα μ’, φεύγω καί τού 
χρόνου θά σε ξανα'ίδώ, μόνε ξέρε πού ό κόσμος με τυραγνάει πο
λύ, — Τί σέ κάμνουνε; —Μητέρα, μέ κόβνε με τά σίδερα καί μέ θε- 
ρίζνε, μ’ άλωνίζνε, μέ λιχνίζνε, μέ πάνε στό μύλο καί μ’ άλέθνε, ύ 
στερα μέ ζυμώνε, αύτά δέ μέ πειράζνε, δσο μέ τυραγνάει πού μέ ξα- 
ναβάζνε στή φωτιά καί μέ ξαναψήνε καί μέ κάμνε φρυγανιά. — Αύ
τό είναι άσυγχώρητο, λέγ ' ή γής καί δέ σχωρνάω τόν κόσμο σά σέ 
κάμν’ φρυγανιά (Κ). —Τό ψωμί άφοΰ ψήνεται στό φούρνο, γιά  νά τό 
κάμνε φρυγανιά ξαναψήνετε, τότε τό ψωμί μάς βλαστημάει. ’Έ τ σ ’ 
μάς έλεγε ή γ ιαγιά  μ’ κ’ ή μάννα μ?, μ ’ είπε ή Κονομειάτισσα 4) κε
ρά Γαρουφαλιά.—Τόν χειμώνα δταν είχε πολύ κρύο καί φοβούντανε 
νά μή γ ίν ’ παγω νιά  καί π α γώ ο ’ τό στάρ’ καί τά σπαρτά έβαζαν 
στή γωνιά τό άλετροσίδερο5) (Κ). — Είχαν σέ καλό άπό τό νιό 6) στάρ’ 
τήν πρώτη ζυμωσιά να τήν μοιράσνε' άλεθαν στάρ’’, ή νοικοκερά ζύ
μωνε δέκα, εϊκοσ’ μικρές πήττες καί τις έψηνε, τήν μιά πήγαινε στή 
βρύσ’, τήν έβρεχε καί τήν μοίραζε σ’ δσους βρίσκουνταν έκεΐ, τις 
άλλες έδινε στή γειτονιά καί στά συγγενικά σπίτια (Φ). Στήν (Άμ).

1) Ξύλινη σφραγίδο τής λειτουργίας (προσφοράς),—2) Άρμαθειές.
3) Στόν (Μ) τό διαλεχτό στάρι γιά οπόρο ελεγον σύρμα.—4) Ά π ό  τό Κο-

νομειό, χωριό κοντά στή (Σ).—5) Ύνί.—6) Καινούργιο.
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δταν ζύμωναν πρώτ’ φορά άπό τό καινούργιο στάρ’ έκαμναν μια 
πηττούδα ι ) καί τήν έρριχναν αυό π η γ ά δ ’ καί στις (Έπ) έβραζαν 
σταροκούκια 3) καί τό μοίραζαν στις γειτόν’, φίλ’ καί συγγενείς.— 
"Οταν τό μωρό έ'βγαζε τό χρυσό 3) δόντ’, ή μητέρα έβραζε σταρο- 
κούκκια για  νά σκάσνε καί ψυτρώσνε τά δόντια γλήγορα, όπως γλή- 
γορα σκάν’ καί φυτρών’ τό στάρ1’ μοίραζε άπό ένα πιάτο στη γε ι
τονιά καί στά συγγενικά σιτίτια. Ή  κάθε μιά άδειαζε τό πιάτο κ’ 
έβαζε μέσα ένα άσημένιο παρά γιά  νά άσημώσνε τό παιδί καί γίνε 
τά δόντια τ' γερά. Ή  μητέρα έστρωνε μιά άσπρη μ εσ α λα 4), κάθιζε 
στή μέσ’ τό μωρό, γύρω τ’ έβαζε ένα πιάτο σταροκούκκια, στάρ’, πα- 
ράδες, βιβλίο, μολύβζ ψαλίδ’ καί πρόσεχαν τί θά π ιάσ’. "Αν έπιανε 
στάρ’ θά γίνουνταν γεωργός, πσράδες θά γίνουνταν πλούσιος, β ι
βλίο γραμματικός, ψαλίδ’ ράφτης (Τζ).—Τήν Πρωτοχρονιά άπό βρα
δύς μούσκευαν λίγο στάρ’ καί τό πρωί τήν ώρα πού διάβαζ’ ή έκκλη- 
σία έρριχναν μιά φούχτα ά π ’ αύτό τό στάρ’ μέσ’ ά π ’ τή γωνιά 5) νά 
βγή ά π ’ έξω καί μελετούσαν : Τόσο μπόγ’ 6) νά κάν’ τό στάρ’. *Η 
πιο ήλικιωμέν’ του σπιτιού άνήμερα τ’ άϊ Βασιλειοΰ πολύ πρωί χ α 
ράματα, έπερνε ένα μικρό μπακίρ’, έβαζε μέσα δσα φλουριά είχε, 
λ ίγο σ τάρ1 λίγο κριθάρ’ καί πήγαινε στή βρύσ* πού ήταν γυρισμέν’ 
κατά ήλιού, τό γέμιζε μ’ άμίλητο νερό καί γυρνοΰσε σπίτ' της. Τά 
φλουριά βρεμμένα τά κρεμούσε στο λαιμό τών κοριτσιών γιά  νά πο- 
δ α ρ ίσ ν ε7) μέ φλουριά, τό νερό πού βασίλεψε μέ τά φλουριά, τό 
στάρ’ καί τό κριθάρ’’ έρριχνον στά χωράφια γ ιά  νά φέρνε τό μπερε- 
κέτ’8) (Τσ).— Τ ’ άϊ Σαράντα άνήμερα έπερναν σαράντα κουκκιά 
στάρ’ ή κριθάρ’ δταν φύτρωναν καί γ ίνουνταν τό στάρ’ τό έκρυβαν 
γ ιά  νά τό σπείρνε τήν εποχή, τό έλεγαν τ’ άϊ Σαράντη ή σπορά 
(Στρ).

αυκιά  (Σ) σκιά (Τσα) ή συκή. Ficus carica σ. 254. Τά σύκα καί 
τά συκόφυλλα γίνουνταν γιατρικό. Στά παιδιά πού έβγαζαν άμπε- 
λομάννα 9) πατούσαν ένα σύκο και τδβαζαν πάνω γιά νά ώρμώσ’ * 
ϋστερα ή γιάτρισσα έκαμνε πέννα άπό καλαμιά, τό τρύπαγε μ’ α υ 
τήν, πό πάνω έβαζε ουκόφιλλα ή λαχανόφυλλα καί τραβούσανε τον 
έμπυο, έβαζαν ώς πού νά καθαρίσ’. Γιά τό βυζούν’ μασούσαν σύ

1) Μικρή πήττα.—2) Στάρι βρασμένο.—3) Τό πρώτο δόντι πού βγάζει τό 
μωρό.—4) Τραπεζομάντηλο, άπό τό βυζαντινόν μεσάλων.—5) Οί γωνιές τά  
παληά χρόνια ήσαν χαμηλές. —6) Λ. Τ. ’Ανάστημα, ύψος.—7) Νά κάνε π ο δ α 
ρικό.—8) Λ, Τ. Ευφορία, άφθονία.—9) Τυφλοβύζουνα.—10) Ώριμάση.
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κο *J ή σταπίδα καί τδβαζαν π ά ν ’ καί ωρίμαζε. Για τήν δυσεντερία 
έβραζαν ένα συκόφυλλο 3) μέ τό νερό κ ’ έπιναν τό ζουμί. -  Για νά 
μάθουν ποιο άγιασμα θά σωτήρευε τον άρρωστο, έπερναν πέντε ή 
έπτά συκόφυλλα, τά έβαζαν στά βαθουλώματα μιας πινακωτής, με
λετούσαν τό καθένα άπό ένα άγιασμα καί περίμεναν νά δγιοΰν ποι
ας χάρης τό φύλλο θά ξεραίνουνταν προτήτερα καί σέ κείνο τό ά 
γιασμα τόν πήγαιναν κζέβλεττε τή γειά τ’. Βλ. Ε,Σ,Σ. «θρακικά». Τ. 
18ος, σελ. 219.—Γιά νάβλεπαν τά κορίτσια τήν τύχ’ τους τ’ά ϊ Π αν- 
νιοΟ 3) του κληδόνου έπερναν συκόφυλλα τά ονομάτιζαν καί τάβα · 
ζαν στο ά γ ιά ζ ’4̂ , τό πρωί δποιου φύλλου ήταν τό πιο δροσερό, κεί
νον θά πάρνε άντρα. Ή  Ά ργυρούλα  μ’ είπε δτι κ’ κ-είν’ δταν ήτανε 
κόρ5 έβαλε συκόφυλλα καί τά όνομάτσε* άγαπουσε ένα νέο πού 
σπούδαζε στήν Πόλ’ καί κείνος τήν ήθελε Τό πρωί δταν είδε τό 
φόλλο τού νέου π ’ άγατιοΟσε μαραμένο καί ένα φύλλο ένου άλλου 
πού ούτε τόν λογάριαζε καθόλου νά είναι δροσερό, έκλαψε πολύ κ’ 
είπε, ψέματα λένε τά φύλλα. "Υστερα πό λίγο καιρό οί γονείς της 
τήν άρραβωνιάσαν μέ αύιόνε πού τό φύλλο έμεινε δροσερό καί τήν 
πάντρεψαν. Αύτόν τώρα έχει άντρα κ είναι μητέρα τεσσάρων π α ι
διών.— Π οίκ . Λόπια, είδος μεγάλα σύκα (Τσα). Περδικόσυκα, μικρά 
καί πολύ γλυκά.

Αίν. ’Από πάνω πετσί, 
άπό κάτω πετσί
καί μέσα μέλι καί κεχρί. Σύκο (Σ).

αυνχέφ ι (Σ) ό άπήγανος. Ρυτή ή βαρύοσμος. Ruta gtaveolens. σ. 
162. Γιά τήν χτυποκάρδια έπερναν συντέφ’, τό έβραζαν μέ ξίδ’ καί 
τό έβαζαν πάνω στον παλμό, κ’ έπαυε (Κ). — Στο κρυωμένο παιδί, 
κουπάνιζαν στο σιδερογούδ’ τό συντέφ’, έπερναν τό ζουμί, έβαζαν 
λίγο λάδ’ καί λ ίγ ’ παπαδιά  5), τά έκαμναν σάν άλοιφή, άλειφαν τό 
κορμάκ’ τού κρυολογημένου παιδιού, τό κουκούλωναν °) καί γιάνι- 
σκε (Φ).

σφ εκ ιά  βλ. ζαμπουκιά.
οφενδάμνη , δέντρο του βουνού (Στρ) ό σφένδομνος Ά γρ ιοπλά- 

τανος (Α. Πρ). Acer creticum. σ. 255. 1

1) ‘Ο προφήτης Ή σ α ΐα ς  μέ τά σύκα έθεράπευσε τόν βασιλέα Έζεκίαν, 
Βασιλειών Δ', Κεφάλαιον Κ' 7. «Λαβέτωσαν παλάθην σύκων καί έπιθέτωσαν 
επί τό έλκος καί ύγιάσει».—2) Μέ συκόφυλλα καθάριζαν καλά τά ποτήρια, οί 
γοΰρνες, τά τσινένια (εμαγιέ) καί τά μάρμαρα.—3) 24 Ιουνίου, Ίωάννου του 
Προδρόμου.—4) Λ.Τ. 'Υγρασία .—5) Χαμόμηλο.—6) Σκέπαζαν καλά.
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αφυρουδιά, δέντρο του βουνού (Στρ).
οχοΐνος (Κ) κληματσίδα (Άδρ). Pistacia lentiscus. σ. 255.

Τά ποδάρια του λ έλ ε γκ α  καί λελεγκοπατήματα (Κ) χόρτο τοΟ 
βουνοΟ.

τερεο τέν ια  (Σ) φυτό1 κάνει λουλούδι λιλά καί τό τριγυρίζουν 
λεπτότατα ψυλλάκια σαν τό τερεότ, (τό άνιθο). 

τξάν έρείκ ια  ποικ. άβράμηλου. 
τξερνίτσα  βλ. μουριά. 
τζιρτζιλ ιά  βλ. βερυκοκκιά.
τζ ιτζ ιφ ιά  καί χουναπιά (Σ) ίντέδες καί χιντέδες (Άδρ) ή ζιζιφιά. 

Zizyphus sativa. σ. 185.
τηλέγραφ ος  (Σ) φυτό άναρριχητικό.
τής γρηάς τά τοάτζαλα  (Σ) τσατζαλάκια (Τσα) χόρτο του βου

νοΟ, φυτρώνει στους κήπους* τρώγεται.
της καλής τ ’ α χείλ ι ή της ώραϊας τ' α χε ίλ ι  (Σ) κάνει πολλά κόκ

κινα λουλουδάκια σ’ ένα μίσχο.
τής καμήλας τό γόνα  (Φ) χόρτο. 
τής ντροπής τό λουλούδι βλ. καυκαλυθρα. 
τής ορνί'&ας τό άλειμμα  (Κ) άγριο χόρτο. 
τής Π αναγίας τ' ά φ τά κ ι (Αυδ) χόρτο.
τής Π αναγίας τά δάκρυα  (Σ) φυτό χαμηλό* κάν’ άσπρα λουλού

δια, ανοίγουν τήν Μεγάλ’ Σαρακοστή, φυτρώνουν κ ’ έξω στο βουνό 
άγρια, τότε τά λουλούδια βγαίνουν πολύ κοντά στη ρίζα καί σχεδόν 
δεν έχουν μίσχο.

τής Π αναγίας τό ζεμ π ο ύλ ι  (Κ) τό ζεμπούλι μέ επτά καντήλες Χ) 
τό λένε τής Παναγίας τό ζεμπούλ’, γιατί επτά καντήλες είχε ιό  ζε- 
μπούλ’ πού έκανε ό θεός  καί τόστειλε μέ τον άγγελο Γαβριήλ στήν 
Παναγία  νά τό μοσχίσ’ καί νά μείν’ έγκυα.

Τής Π αναγίας ό κρίνος (Β) ζαμπάκι (Σ) ό νάρκισσος. 
τής π εθ ερά ς τό κ εφ ά λ ι  (Β) άνθος έχει σχήμα γυάλινου κώδω- 

δωνος μέ βάση προς τό χώμα καί γύρω δλο άγκάθια, κάν’ ένα με
γάλο άσπρο λουλούδι, ά νο ίγ ’ τό πρωί κ’ ώς τό βράδ’ μαραίνεται. 

τής ποοβατίνας τ α χε ίλ ι  (Φ) άγριο χόρτο. 
τής τρυγόγας τό φ α γί  (Κ) χόρτο τού βουνοΟ. 
τής ωραίας τ  αχείλ ι βλ. τής καλής τ ’ άχεΐλι. 
τ ιν τϊν  βλ. κολοκυθιά. 1

1) Τό άνθάκί μοιάζει τήν καντήλα πού έκαιγαν μπρός στά εικονίσματα.
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τοϋ κότα τά  ToraAtd(K)et6oq κολλητσίδες μικρές καί στρογγυλές, 
φυτρώνουν μέσα στά χωράφια' άμα τίς πιάσεις και τις τραβήξεις ά- 
νοίγουν τις άκρες· έχουν ψιλότατα άγκαθάκια. β. κολλητσίδα.

τον κούκου τό φ α γί  (Τζ) χόρτο του βουνού. τρώγεται ώμό, κάν’ 
πολλά μικρά λουλουδάκια μαζεμένα μέ χρώμα μόρικο.

τοϋ λαγοϋ τά μουστάκια  (Κ) άγριόχορτο, τρώγεται κ’ ή ρίζα, έ
χει φύλλα μακρόστενα, κάμν* τριανταφυλλί λουλούδ’ σάν γαρούφα
λο μέ πέντε πέταλα1 ό κάλυξ τελειώνει σέ πέντε βελονοειδή φύλλα.

τοϋ μαλεμπ ιτξη  τά χουλιάρια  (Σ) χόρτο, β γά ζ ’ φυλλάκια πού 
μοιάζνε τά χουλιάρια τού μαλεμπιτζή, τρίγωνα πού στήν μιά πλευ
ρά κατά μεσής ήταν ή λαβή.

τοϋ παπά  τ  αφ τιά  (Κ) άγριόχορτο, 
τοϋ π ετε ινο ύ  τό λειρ ί (Κ) χόρτο πού τρώγεται. 
τρ ια ντα φ υλλιά  ή ροδή : Rosa centifolia. σ. 258. Ποικ. Τριαντα

φυλλιά ή έκατόφυλλη. Τριανταφυλλιά απριλιάτικη (Σ) άνοίγει τον 
Α πρίλ ιο , τά τριαντάφυλλά της μοσχοβολούν πολύ, τά κάμνουν γλυ
κό ώς ύπακτικό.

Τριανταφυλλιά γεντί χ) βερέν * 3 *) (Σ), άνθίζει πολλές φορές τον 
χρόνο.

Τριανταφυλλιά τού γλυκού (Σ). Rosa gallica σ. 458 Τά τριαντά
φυλλα μοσχοβολούν πολύ, τά κάμνουν γλυκό, τριανταφυλλάδα, τριαν
ταφυλλόξιδο 3) καί γιατρικό.

"Οταν είχαν ζέσ τη 1) έβρεχαν παννιά  στο τριανταφυλλόξιδο καί 
τάβαζαν στο μέτωπο, τάλλαζαν συχνά καί δροσίζουνταν ό άρρω
στος.— Τά φύλλα 5) τού τριαντάφυλλου τού γλυκού τά ξέραιναν καί 
τά έκρυβαν γιά  τον ματόπονο1 δταν δάκρυζαν τά μάτια, τσίμπλια
ζαν καί πονοΰσαν, τά έβραζαν μέ νερό, τά περνούσαν άπό πανάκ', 
τό ζουμί αυτό κάθε πρωί τό ζέσταιναν λίγο κ’ έπλυναν τά μάτια καί 
τό βράό’ πριν κοιμηθούν ή τάβραζαν μέ λίγο νερό κ' έτσι ζεστά τά 
βαζαν σέ καθαρό παννάκ’ καί τάβαζαν σ ιά  μάτια, καί γιάνισκαν. 
(Ήρ). Γιά τον ματόπονο στις (Κ) έβαζον σ’ ένα π α ννά κ ’ ένα κουτά- 
λάκ* γλυκό τριαντάφυλλο τόβαζαν στο πονεμένο μάτ’ καί θερα- 
πεύουνταν.— Γιά τήν ευκοίλια έβραζαν τριανταφυλλόκομποι Β) μέ 
τό νερό, νά βράσνε καλά κ’ έπιναν τό ζουμί, άφταχτο γιατρικό.—

1) καί 2) Λ. Τ. Έ π τά φ ο ρ η .—3) Μέσα σ’ ένα μπουκάλ’ ξ ίδ’ έβαζαν πολλά
πέταλα  τοϋ τριαντάφυλλου τοϋ γλυκοϋ καί τό άφιναν στόν ήλιο, υστέρα τό
έκρυβαν καί στόν κεφαλόπονο καί πυρετό έβρεχαν τό μέτωπο. —4) Πυρετός—
5) Π έταλα.—7) Κάλυκες.
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(Ό ν) Τριανταφυλλιά. Τριανταφυλλένια, Τριανταφυλλίνα. Τριαντά- 
φυλλος. Τριανταφυλλής.

"Οποιος ά γαπά  τά ρόδα, πρέπει νά χ ’ ύπομονή, 
κι’ όταν τον τσιμπούν τ' άγκάθια νά μή λέγ8 δτι πονεΐ. 

τρ ιζνίτα ια  (Τζ). Χόρτο άγριο, τό λοελούδι του άσπρο καί μόρι- 
κο, τά φύλλα του τρίζουν δταν τρώγουνται κ’ είνα άλμυρά 1) άπό 
τά δάκρυα τής Μαρουλίτσας πού έπεφταν μέσα στά τριζνίτσια πού 
τήν έδοσ’ ό θεός νά τά μαγερέψ’· δλο έκλαιγε κ’ έλεγε :

"Οπως τρίζ3 αυτό τό τριζνίτς’ 
έτσι τρίζει και τής μάννας μου ή Καρδίτσα 
γιά τά μέ τή Μαρουλίτσα. 

τριζωτό  (Φ) άγριο χόρτο· τρώγεται.
τρ ικούκκης  (Σινικλι) άγριο του βουνού δέντρο, τρικουκκιά καί 

τρικκιά (Τσα)· καρποί τσ τρίκουκκα· εΐναι στυπτικά. 
τρ ικουκκιά  βλ. τρικούκκης.
τρ ιφ ύλλι. (Σ) τό φύλλο του είναι σάν τρία μικρά πέταλα τριαν

τάφυλλου ένωμένα’ πολύ σπάνια τυχαίνει νά βρεθή μέ τέσσερα, 
όποιος τό βρει θά εΐναι τυχερός. 

τρουπκιά  βλ. μπιρδινιά. 
τρουσαχ'τ) (40 Έκ) λουλούδι μέ τρία χρώματα. 
τοαβελίδα  (Σ) άλλου σκυλάκι. Τό φυτόν άντίρρινον. (Λ. Πρ). "Ο

ταν πιέσεις τό λουλούδι προς τον κάλυκα φαίνεται ώς στόμα πού 
άνοίγει Τσαβελίζω=άνοιγοκλείω  τό στόμα περιπαιχτικά. 

ταακίρια  (Σκο) κοντά άγκάθια. 
τσαμπάτο  βλ. ποικ. άμπελιου. 
τααμπουρνιά  βλ. τσαπουρνιά. 
τσα ντά γρα β λ. βλ. τσαντάουρο.
τοαντάουρο  (Κ) τοαντάγρα  (Τσα)' τό φυτό έχει μικρά φύλλα καί 

λουλούδι τριανταφυλλί στήν καρδιά κίτρινο. Γιά τήν θερμασιά έβα
ζαν τό τσαντάουρο άπό βραδύ στο κρύο νερό, τό πρωί έπιναν τό 
ζουμί, πικρόφερνε. Δυο τρεις μέρες έπινες κ’ ή θερμασιά σ’ άφινε. 

τααούσια  βλ. ποικ. άμπελιού.
τσαπουρνιά  καί τσαμπουρνιά  (Κ) άγρια  δαμασκηνιά. Primus spi- 

nosa σ 260. Κάμνει πολλούς μικρούς καρπούς σάν χοντρά ροβίθια· 
τά τσάπουρνα μέ βαθύ γαλάζιο χρώμα εΐναι στυφά καί ώριμάζουν 
τό φθινόπωρο.

τσέπρα  βλ. ποικ. άμπελιου.

1) Βλ. Ε. Σ. Σ. «θρακικά». Τ. 17ος σ. 161—4.
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τσικουδιά  (Πύργο) δέντρο* τα τσίκουδα τρώγουνται. 
τσιμιαήρι (Σ) ή πόζος. Buxus sempervirens σ. 26].

Σκαμνιού ποδάρι έσπασε 
στον τόπο τσιμσηρένιο. (Σ)

Παρ. Νά μή λυπάσαι για άποτυχία πού άργότερα θά βγή σέ 
καλό. Την έλεγαν ιδίως δταν χαλούσε καμμιά άρραβώνα. 

τσίρλα έρεϊκ  βλ. ποικ. άβράμηλου. 
τσιρλάδες, (Τσα) νερουλά σταφύλια τής φυτείας. 
τσ ιτλ ιμ ϊκ  (τού) βλ. κουτσουμπιά.
τσουκνίδα  (Κ) ή κνίδη. Urtica urens 262. Τρώγεται βραστή, τις 

έτρωγαν περισσότερο τόν Μάρτ’ . γιά νά μή τούς τρων3 οί ψύλλ3. 
Τά φύλλα τς έχουν ψιλώτατα άγκαθάκια, όταν σέ τσιμπήσνε, 
πιάνς φύλλο μολόχας καί λές.

'Έ βγα τσουκνίδα κ3 έμπα μολόχα
Καί περνάει τό τσούξιμο

Τόν Μάη έβαζαν μιά τσουκνίδα στο κεφάλ’ γιά νά μήν τις π ιά ν’ 
ό πονοκέφαλος καί μιά στή μέσ’ γιά νά μήν τις πονάει κ3 έλέγανε. 

"Οπως σιδεριάζ’ ή τσουκνίδα 
νά σιδεριάσ’ καί τό σώμα μ’.

Με τις τσουκνίδες θεράπευαν διάφορες άρρώστειες Γιά ζωχάδες 
τις βράζουν πολύ καλά, τίς βάζουν πάνω ώς κατάπλασμα μέσα σέ 
τουλπανάκ’ καί πίνουν τό ζουμί πού τίς έβρασαν* μιά εβδομάδα νά 
τό κάνουν, περνούνε (Ήρ). Γιά νά καθαρίσ’ τό αΐμα, τσουκνίδες καί 
καρυδόφυλλα τά έβραζαν καί τά έπιναν. (Κ). Γιά τής μήτρας τόν π ό 
νο, |,τίς πλύνς, τίς βράζεις μέ λίγο λάδ3* σάν βράσ’ καί μαλακώσ’ 
τήν βάζεις πάνω  καί γιανίσκει. (Καδή-κιοί). Γιά πέτρα, τήν βράζουν 
μέ νερό, τρώνε τά χόρτα, πίνε καί τό ζουμί. "Αφταχτο γιατρικό. Γιά 
τό έκζεμα, έβραζαν μέ νερό τίς τσουκνίδες, τίς περνούσαν άπό πα- 
νά κ’ καί μέ τό ζουμί κάννανε μπάνιο. Γιά κάθε πόνο άφταχτο γ ια 
τρικό, τήν πλύνε, τήν άχνίζνε μέ λάδ’ καί τήν κάνε κατάπλασμα (Κ). 

τσονμηιανή  ποικ. άμπελιοΰ. 
τσοϋσκες  βλ. πιπέρια.
τσόχα-τσιτσέϊ  (Σ) λουλούδι κόκκινο μέ κίτρινη καρδιά.

Φάβα βλ. άφκος. L a thy rus  sativus. ο. 262. 
φάβατα  βλ. κουκκιά.
φακή  (Too) E rvum  lens. σ. 263. Στό άνεμοπύρωμα L) έτρωγαν 1

1) Έ ρυσ ίπελας.
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μόνε φακί καί γάλα. —Στην παραμονή 1) του Χρίστου ή χελώνα 
μαγέρεψε σούπα φακή, τήν έβαλε πάνω στήν καμπούρα τς καί πή
γαινε τό πικροβούκ’1 2) στήν Παναγία, περνώντας στόκατώ φλ’, χυθ- 
κε ή φακή κ’ ή Παναγία γέλασε. Για νά μή τήν δγή ό κόσμος εβα
λε τό δάχτυλο στο χείλ’ της κ" έγινε τό λακάκ’ πού έχουμε δλοι κά
τω ά π ’ τό στόμα. ’Από τότε δέν είναι θάνατος χωρίς γέλοια.—’Από 
τήν φακή πού πήγε ή χελώνα στήν Παναγία  άπόμκε καί μαγερεΰμε 
κάθε Μ εγάλ’ Πέμπτ’ φακή (Σ). —'Ό τα ν  άπό κάτι, άντί νά ώφελη- 
θή ό ’ίδιος ώφελιούντανε ένας δικός σου καί μάλιστα άγαπητός, έ
λεγαν τήν παρ. Χύθκε τό λ ά δ ’

στή φακή.
φαλαρίδα  (Τσα) άκανθώδες φυτόν.
φασκομηλιά  βλ. άλιφασκιά.
φααουλιά  (Σ). Phaseolus vulgaris, σ. 263. Τό νοστιμώτερο όσ

πριό 3 *) λέγανε τά φασούλια πώς είναι τό κρέας του φτωχού, τρώ- 
γουνται φρέσκα καί ξερά. Ποικ.:

Φασούλια τσαλή, ά π ’ αύτά γίνουνταν τά καλλίτερα ξερά.
Φασούλια άϊσέ καντίν.
Φασούλια μπαρμπούνια.
Παπούδα’ τά μαυρομάτικα εις τό Διδυμότειχον.
Άμπελοφάσουλα, ξερά τά λένε μαυρομάτικα.
Ά πόχυνα ν  ι) τά ξερά φασούλια καί με κείνο τό νερό0 έπλυναν 

τά μαύρα ρούχα καί δέν ξέβαφαν καί καθάριζαν.—'Ό ποιος είχε 
χρυσή5), σαράντα μέρες δέν έτρωγε φασούλια καί στο έκζεμα π ά ν 
τοτε δέν έτρωγαν.

φααουλιά  (Σ) γλωσίτσα (Κ) ή μοσχομπιζελιά. L a thy rus  odora- 
tus. σ. 223. 'Η φααουλιά κάμνει μυρωδάτα λουλούδια μέ διάφορα 
χρώματα.

φααουλιά  (Σ). Γίνεται αψηλή, τά λουλούδια της σάν μεγάλα 
τριανταφυλλιά καί άοσμα μπουκέτα.

φ εγγά ρ ι  βλ. ήλιος.
φ ελ ιουργ ιά  βλ- φλαμουργιά.

1) Τό βραδινό τραπέζι πού γίνετοι στήν κάμαρα του πεθαμμένου.
2) Τά φαγώσιμα ποό πήγαινε οί συγγενείς καί γειτόνοι στήν παραμονή,

φασούλια, ρίζι, ελιές, όπωρικά, δλα νηστήσιμα καί βρίσκουνται στις ψυχές των 
πεθαμμένων.—3) ’Ό σ π ρ ια  .· φασούλια, κουκκιά, ροβίθια, φακή, μπιζέλι φάβα 
(άφκος), λαθύρι, φίγι (βίκος).—2) "Εβαζαν στή χύτρα φασούλια μέ νερό στή
φωτιά νά πάρνε μιά βράσ’, τά κατέβαζαν κ’ έχυναν τό νερό, αύτό έλεγαν
άποχύνω.—5) ’Ίκτερος.
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φ ίγ ι  βλ. βίκος.
φιδολάπαχα  (Σαρ) χόρτο του βουνοΟ μέ μεγάλα φύλλα’ την Με

γάλη Πέμπτη τά έβραζαν μέ νερό καί μ5 αυτό έβαψαν τ’ άβγά 
κίτρινα.

φιδόχορτο  (Κ) τουρκ. ίλάν ’) - όχου 3). Τό φυτόν δρακόντιον. 
(Λ. Πρ). Dracunculus vulgaris, σ. 263. Χόρτο του βουνού, τά φύλλα 
είναι σαν του δεντρισάχι, άπό κάτω είναι κατηφελίδικα καί έχνε 
χρώμα τής έλιάς, τά λουλουδάκια του κεραμίδι.— Είναι γιατρικό 
για  τό κρύωμα, τον βήχα, τήν πούντα a)’ τό βράζνε μέ τό νερό καί 
τό πίνε, χύνε πολύ ϊδρω καί γιανίσκουν.

φλαμονργιά  (Κ) φελιουργιά (Σκο) νιάκ (Κω) τό δέντρο φιλύρα. 
Τ ilia tomentosa. σ. 264.—Τό φλαμούρι γίνεται άφέψημα θερμαντι
κό, τό ξύλο είναι ελαφρό καί τό κάνουν έπιπλα.— Στο Τσιλιγκήρι, 
τσιφλίκι κοντά στήν Πόλη, είχε δάσος άπό μεγάλες φλαμουργιές. 

φλάσκα  βλ. κουκουνάρα.
φληοκούνι  (Σ). τό φυτόν ηδύοσμος ό γλήχων. (Λ. Πρ)- Calami- 

ntha officinalis, σ. 264.— Γιά τήν μήτρα πού έχει άέρα, βράζουν 
φλησκούν’ μέ πολύ νερό, ως πού νά γίνη μαύρο, τό περνούν άπό 
παννί καί τό κάμνουν κλύσμα. (Τσ).

φλόμος, τό εύφόρβιον (Λ. Πρ). Euphorbia characias. σ. 265. Ό  
φλόμος κάμνει μικρά κίτρινα λουλούδια καί βρίσκεται άφθονος στήν 
Κριθιά παρά τήν Καλλίπολη, τον μεταχειρίζονται σιό ψάρεμα, ρίχ
νουν στή θάλασσα κλωνιά καί τά ψάρια πού είναι έχει ζαλίζουνται 
καί ψαρεύουνται εύκολα. Αυτό λέγεται φλομόνω.— Ό  φλόμος δπου 
κοπεί βγάζει χυμό σαν γάλα, είναι φαρμακερός καί δπου έγγίσει 
τό σώμα πρήσκεται.

φούλι  (Σ) τό φυτόν ϊασμος ό άραβικός (Λ.Πρ). Jasminum sambac 
σ. 2G5. Στήν εκκλησία τού Σταυρού 4) μοίραζαν φούλι ή ζεμπούλι.

φουνχονκιά  (Κ) τό δέντρον λεπτοκαρυά. Corylus avellana σ. 265 
Στήν Μήδεια ύπάρχει δάσος άπό φουντουκιές* τό ξύλο της είναι λα- 
φρύ καί εύλίγιστο- άπό φουντουκόβεργες έκαμναν καλάθια, καί τού 
μπεχτσή6) τό χονδρό ραβδί, ή σόπα, πού χτυπούσε τή νύχτα στο λιθό
στρωτό τις ώρες ήταν άπό φουντουκιά, γιά  νά είναι λαφριά καί νά 
κάμνει ήχο. ’Έ λεγα ν  πώς ή φουντουκιά είναι νουνά τού φιδιού καί 
σάν τό κτυπήσνε μέ βέργα άπό φουνίουκιά ψοφούσε. Σαν φίδι 
τσίμπαγε άνθρωπο ή άγελάδα, έβραζαν φουντουκόφυλλα μέ γάλα, 1

1) A. Τ. Φιδιού.—2) Λ. Τ. Χόρτο.—3) Πλευρΐτις.—4) Τής Σταυροπροσκυ- 
νήσεως, τήν τρίτη Κυριακή τών νηστειών. —5)_Λ. Τ. Νυχτοφύλαξ.
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τάβαζαν κατάπλασμα πάνω στο τσίμπημα καί περνούσε. Για τά 
βυζούνια έ'περνες δέκα παραδιών άζύγιστα φουντούκια, τά κυλούσες 
τό πρωί νηστικάτα σε σταυροδρόμι νά μή δ yfj κανείς κ’ έλεγες: 

Τέτοιος μουσαφίρης -1-) 
τέτοια φιλέματα.

Τά πετουσες σε τρία σταυροδρόμια, περνούσαν καί δέ ματάβ- 
γαζες

φραγκαγιω ργιά  (Σ) τής πεθεράς ή γλώσσα (Γιαλοί). Φυτό πού 
κάμνει λουλούδι μέ χρώμα ξεθωριασμένο κόκκινο. Ά πό τούς κήπους 
πού την φύτευαν φύτρωνε μόνη ατά πλάγια  τού κάστρου τής Σηλυ- 
βριάς.

φ ράγκ ικη  άγιωργιά  (Σ) μικρός θάμνος, στο κάθε κλωνάκ3 έβγα ι
ναν σάν μπουκέτο πολλά λουλουδάκια, μέ χρώμα τριανταφυλλί.

φραγκοοχαφυλια  (Σ), ρυβίσιον τό ερυθρόν (Λ. Πρ). Ribes rubrun 
σ. 266.

φραονλίά  (Σ) τό φυιόν χαμαικέρασος (Λ. Πρ) Fraqaria  versa σ.
266.

φρονκαλιά, φυτόν καλαμοειδές, εκ τού όποιου κατασκευάζον
ται σάρωθρα. (Αύδ).

φ τέρ ι  (Σ) πάπρα (Κ) βλάχνος (Σκε) ή πτέρις. Nephrodium palli
dum σ. 267. Στο (Σκε) κάτω πό τά κεραμύδια οτό σκεπό έβαζαν 
βλάχνο. 'Ό τα ν  κανείς έκαμνε πράξη βλαβερή για τον εαυτό του αν 
καί τόν έλεγαν νά μή τήν κάμνη καί αύτός έξακολουθούσε έλεγαν 
τήν παρ. Λαγός τήν φτέρην έτριβε

κακό τής κεφαλής του.
φτιά  τον τιονχικον βλ. ποντικοτσάλι.
φτίχς  βλ. μανιτάρι.
φ ύκ ια  (Σ) θαλασσόφυτα. Στή (Σ) έχει δυο είδη φύκια, τό ένα μέ 

μεγάλα σαρκώδη φύλλα σάν πράσινη σαλάτας, τό άλλο έχει χρώμα 
καφέ καί μοιάζει σάν μικροσκοπικό πολύκλαδο δένδρο μέ πεσμένα 
τά φύλλα.

φνακόαηορο  βλ. κουκουνάρα.
φ νχε ιά  βλ. άμπέλι.

Χ α β ούζ  έρείκ. βλ. ποικ. άβράμηλου.
χαμαγλιό  (Φ) χόρτο, γιάτρευε τήν καρδιά. Τό έβραζαν καλά μέ 

τό νερό ως πού νά λυώση καί γίνει σάν άλοιφή, μ’ αύτό άλειφαν 1

1) Α. Ά ρ α β .  ’Επισκέπτης,
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την κασίδα, την γιάτρευε καί κατέβαζε μαλλιά.
χαμο'λιός, φυτό προξενούν έρεθισμόν τοΟ δέρματος (Τσα) θάμνος 

δάφνη ή χαμελαία, άλλως χαμολιός. (Λ. Πρ.) 
χαμόμηλο  βλ. παπαδιά. 
χαρδαλιά  βλ. σινάπι.
χασχάσι, τουρκ. άφιόνι. Μήκπν ή ύπνοφόρος. Ά π ό  τον σπόρο 

του βγαίνει τό oruov i )· στήν παραμαγούλα τό έλυοναν μέ ρακή, 
έβρεχαν μέσα καπινόφυλλα, τάβαζαν πάνω καί πέρναγε (Κ). Για 
την ευκοίλια καί πόνο έπερναν άφιόν’, λίγο οΰζο χωρίς νερό, τά 
έβαζαν σέ σιγή φωτιά, τά άνακάτωναν έως νά λυώσζ τάβαζαν σέ 
μπουκάλ’ κ’ έβαζαν σέ λίγο νερό δύο κόμποι καί τό έπιναν (Κ)

χηνοπόδι (Κ) κοινή όνομ. τοΟ φυτοΰ άρνόγλωσσον. (Λ. Πρ). 
’Έ χει ψιλά φυλλάκια νταντελλωτά, τό λουλουδάκι του μικρό, στή μέ
ση βγα ίν’ ό ύπερος μακρύς καί μοιάζει σάν πόδι χήνας.

χίμαιλη  (Άμ) θάμνος1 μέ τά φύλλα του βάφουν κίτρινα τά μάλ
λινα.

χλεμπόνα  βλ. άγγούρι. 
χλομποτή  (Κ) χόρτο του βουνοΰ.
χλωροθέρι  (Σ), τό στάρ’ πού θέριζαν πριν καλά ωριμάσει* τό 

ψωμί ά π ’ αύτό γίνεται νοστιμώτερο. 
χονναπιά  βλ. τζιτζιφιά, 
χόχλους  βλ. σουρμές. 
χρυσάνθεμο  (Σ). Py re th r i  species, σ. 270.

'ψύλλος (Τσα) είδος φυτού άγρωστοειδοΰς μέ πολύ λεπτούς στά- 
χεις καί σπόρους ως τής βρώμης-

'ψωμόλινο (Σ) ό καλοκαιρινός λιναρόσπορος.
■ψωράχν‘ (Σαμ) ονομα παράσιτου σιτηρών.

★if *

Πήρα τό θάρρος νά καταπιασθώ σέ έργασία, πού ήταν δύσκο
λη για  μένα, μέ τήν έλπίδα δτι αύτή θά χρησιμεύση ώς ελάχιστο 
βοήθημα γιά κείνους πού θά θελήσουν ν" άσχοληθούν μέ τό φυτικό 
πλούτο τής Θράκης.

ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΣΑΡΑΝΤΗ

1) Κοινώς άφιόνι.
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Κάλανδο 'Αγίου Βασιλείου (!)
Ο

“Α γ ι ο ς  Β α σ ί λ η ς  ε ρ χ ε τ α ι  α π ό  τ η ν  Κ α ι ο α ρ ε ί α  
Σ ύ ρ ν ε ι  μ ο υ λ ά ρ ια  δ ώ δ ε κ α , κ α μ η λ ι α  δ ε κ α π έ ν τ ε  
Κ ι ’ η μ ο ύ λ α  η Κ α ν α κ α ρ γ ι ά  π ο υ  σ κ ώ ν ε ι  το ν  α φ έ ν τ η  
Κ α ι  σ ύρνε ι  το ν  κα ι  n a d o t i e  κ ε ι π έ ρ α  σ μ α υ ρ ο μ ά τ ε ς  

5  Σ ’ μ α υ ρ ο μ ά τ ε ς ^  σ3μ α ύ ρ ο μ α τ ο ϋ ο ε ς  οτ'ις κ α μ π υ λ ο φ ρ υ δ ο ύ α ε ς  
Π ώ χ ο υ ν  το  μ ά τ ι  σ α ν  έλ η ά  το  φ ρ ύ δ ι  σά δ α χ τ ά ν ι  
Π ώ χ ο υ ν  το  μ α τ ο τ σ ά μ π ο υ ρ ο  σ α ν  τ η ς  ε λ η ά ς  τό  φ ύ λ λο .  
Α υ τ ό  τό  σ π η τ ι  τ ’ ά ψ η λ ό  π έ τ ρ α  νά  μ η  ρ α γ ή σ η  
Κ ι ’ ό σ π ι τ ο ν ο ικ ο κ ύ ρ η ς  τ ο υ  χ ίλ ια  χ ρ ό ν ια  νά ζ ή σ η  

1 0  Λ ύ σ ε  κ α ί  συ  α φ έ ν τ η  μ ο υ  τό  κ ο ρ φ ο μ ά ν τ η λ ό  σου
Κ α ί  δό ς  σ τά  π α λ η κ ά ρ ι α  σου π έ ν τ  εξ  ε φ τ ά  π α ρ ά δ ε ς  
Γ ι α  νά τ ο ύ ς  φ α ν  γ ιά  νά τ ο ύ ς  π γ ιο ύ ν  γ ιά  τ ο ύ ς  ξ ε φ α ν τ ή σ ο υ ν  
Κ α ί  το ύ  χ ρ ό ν ο υ

Κ α ί  ενα  κ α ρ ύ δ ι  κ ά τ ο υ .
Α* *

Σ ο ύ ρ β α ,  σ ο ύ ρ β α ) σ ο ύρ β α  μ ο ι  
Γ ε ρ ό  σ τ α υ ρ ϊ  γ ερ ό  κ ο ρ μ ί  

" Ο λο  γ ιά  κ α ί  δ ύ ν α μ ι  
Σ ά ν  ά σ η μ ,  σ ά ν  κ ρ α ν ιά  
Κ α ί  το ύ  χ ρ ό ν ο υ  ονλ  γ ερ ο ί  
Κ α ί  κ α λ ό κ α ρ δ ο ι .

"Οταν χόρευαν τό γυιό

“Ε ν α  π α ι δ ί  έ π έ ρ α σ ε  
Κ α ί  τ ρ ί ζ α ν  τ ά  π α π ο ύ τ σ ι α  το υ  
Α υ τ ό ς  ε ίνα ι  ό γ ιό κ α ς  μ ο υ  
Α υ τ ό ς  ε ίνα ι  ό μ π έ η ς  μ ο υ  
Τ ά ν τ ι ρ ι  κ α ί  μ π ο ύ μ π ο υ γ κ ι ο υ  
Τ ά ν τ ι ρ ι  κ α ί  μ π ο ύ μ π ο υ γ κ ι ο υ  1

1) Εις τδν 17ον τόμον των «Θρακικών» έδημοσιεόΟηκαν 8 κάλανδα τοΰ Ά  
γίου Βασιλείου.
9  ρ α κ  ι  κ  ά R ' 6
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f  Σάββα Καλλογιανν(δη

Π ο ιο ς  ε ίδ ε  π ρ ά σ ιν ο  δ ε ν τ ρ ί , 
μ α ν ρ ο μ ά λ λ ο ν σ α  κ α ί  ξ α ν ϋ η  
Ν ά χ  α σ η μ έ ν ια  φ ύ λ λ α  
Μ α ν ρ ο μ μ ά τ α ,  μ α ν ρ ο φ ρ ύ δ α  

5 Κ α ι  σ τ η ν  κ ο ρ φ ή  μ α λ ά μ α τ α  
Κ ο ρ α σ ι ά  μ ε  τα  κ λ ά μ α τ α ί*.
Ν ά χ η  κ α ι  σ τ η  ρ ι ζ ί τ σ α  το ν  
Κ α ν μ δ  πόίχ* η κ α ρ δ ί τ σ α  τ ο ν  
Ν ά χ η  α σ η μ έ ν ια  β ρ ν σ ι  

1 0  Π ο ιο ς  τ η ν  ε ίδ ε  τ έ τ ο ια  κ ρ ίσ ι  
5Έ σ κ ν ψ α  γ ια  νά  π γ ι ώ  νερό  

Μ α ύ ρ α  *ν τά  μ ά τ ι α  π ’ α γ α π ώ  
Ν ά  π γ ι ώ  κ α ί  νά  γ ε μ ί σ ω  
Μ α ν ρ α  μ ά τ ι α  νά  φ ι λ ή σ ω  

1 5  Κ ι * ε π ε σ ε  τ δ  μ α ν τ ή λ ι  μ ο ν
Κ α ν μ δ  π '  ώ χ ε ι  τά  χ ε ίλ η  μ ο ν  
Τ δ  χ ρ ν σ ο κ ε ν τ η μ έ ν ο  
Μ ι ά  χ α ρ ά  τ α ν  τδ  κ α ν μ έ ν ο  

" Ο π ό ν  μ έ  τ δ  κ ε ν τ ο ύ σ α ν ε  
2 0  Κ α ί  μ ε  τ δ  τ ρ α γ ο ν δ ο ν σ α ν ε ,

Τ ρ ί α  παρύλένα  κ ο ρ ά σ ια ,
Σ α ν  τ ο ν  Μ ά η  τ ά  κ ε ρ ά σ α  
‘Η  μ ι ά  τ α ν  α π '  τ δ ν  Ρ α λ α ι ά  
Β α σ τ ά  τδ  νο ν  τ η ς  δ ν ν α τ ά  

2 5  Κ ι  ή ά λ λ ’ α π ’ τ δ  Ν ι ο χ ώ ρ ι  
Τ ο ν  Χ α τ ζ ή  Γ ι α ν ν ά κ η  κ ό ρ η  
Κ Τ  η τ ρ ί τ η  η μ ι κ ρ ό τ ε ρ η  

' Α π '  ό λ ε ς  ό μ ο ρ φ ώ τ ε ρ η  
* Η τ α ν  α π ’ τ η ν  Π ά λ ι  

2 0  Κ α ί  τη ν  α γ α π ο ύ σ α ν  όλοι  
’ Α χ  τ η ν  α γ ά π η σ α  κ ι ε γ ώ  
Ρ ι ά  νά  τ η ν  π ά ρ ω  δεν  μ π ο ρ ώ

Χορευτικό. Γοργό καί πηδηχτό
Π ά ν δ ρ ε ψ έ  μ ε  η  μ α μ ά  μ ο ν  
Κ Τ  ε δ ω κ έ  μ*  εν* ά μ π ε λ ά κ ι  
Π ’ ώ κ α μ ε  ξ ν ν ά  σ τ α φ ύ λ ια  

Π ’ ο ν χ ε  μ έ σ α  μ ι ά  σ ν κ ί τ σ α
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5  Κ ’ ε κ α μ ε  σ ύ κ α  σ φ ο ν δ ί λ ια
Σ κ ο υ λ ι κ ι ά ρ ι κ α  κα ι  λ ί γ α  
Ν έ β η κ α  νά τ η ν  τ ρ ι γ η σ ω  
Κ α ι  νά  τ η ν ε  κ α θ α ρ ί σ ω  
Κ α τ ά  λ ά θ ο ς  γ ιά  κ α μ ά ρ ι  

1 0  ’Έ π γ ι α σ α  μ ι α ν η ς  π ο δ ά ρ ι
Κ ι  ά ρ χ η σ α ν ε  ν ά  μ ε  δ έρ ν ο υ ν  
Ν ά  μ ε  ξ υ λ ο κ ο υ π α ν ί ζ ο υ ν  
Δ ε ν  μ ο υ  δ ώ ο α ν ε  π ο λ λ έ ς  
Π ε ν τ α κ ό σ ι ε ς  κ α ι  κ α λ έ ς  

1 5  Κ ΐ  έ κ α ν α ν ε  τ ά  π λ ε υ ρ ά  μ ο υ  
Μ α λ α κ ά  σ ά ν  τ η ν  κ ο ιλ ιά  μ ο υ

Άγονης πόνος
Ε ι ς  ω ρ α ίο  π ε ρ ιβ ό λ ι ,

3Ε ρ ι ξ α  μ ι ά  μ α τ ι ά  
Κ ι '  ε ίδ α  νέα  π ο υ  λ ο υ ζ ο ύ ν τ α ν  

" Α χ  κ α ι  γ λ υ κ ο χ τ ε ν ι ζ ο ΰ ν τ α ν  
5 Κ ό ρ η  π λ ο υ μ ι σ μ έ ν η

Μ ε  τ '  ά ν θ η  σ τ ο λ ι σ μ έ ν η  
Μ ' ά ν α ψ ε ς  σ κ λ η ρ η  φ ω τ ι ά .

Ξ α ν α σ τ ρ έ φ ω  κ α ί  τ η ν  β λ έ π ω  
Π ά γ ω  κ ο ν τ ά  κ α ί  τ η ς  μ ι λ ώ  

10  Μ η ν  κ ά ν η ς  το  νέο  ν* ά π ο θ ά ν ω  
Γ ι α τ ’ ε ίμ α ι  ά ρ ρ ω σ τ η μ έ ν ο ς  
Β α ρ ε ιά  β α σ α ν ε σ μ έ ν ο ς  
Κ α ί  π λ έ ο ν  δέν  η μ π ο ρ ώ

Σ ά ν  τ ρ ι α ν τ ά φ υ λ λ α  κ α ί  ρ ό δ α  
1 5  Κ α ί  σ ά ν  τ ά  χ ιό ν ια  σ τά  β ο υνά  

" Α σ π ρ ο  'να ι τ δ  π ρ ό σ ω π ό  σου  
’Ά σ π ρ ο  φ ω ς  μ ο υ  κ ι '  S λ α ιμ ό ς  σου  
' Ό π ο υ  το ν  ήλ ιο  ο β ύνε ι  

Κ α ί  τ ο ν  νο ϋ  μ ο υ  χ ύ νε ι  
Ρ ί ξ ε  μ ε  μ ι ά  μ α τ ι ά .

Γάμος ποντικού και νυφίτσας
Π έ ν τ ε  π ο ν τ ι κ ο ί  
Κ α ί  δ εκ ο χτά )  ν υ φ ί τ σ ε ς  

Γ ά μ ο  κ ά ν α ν ε
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Μ έ σ α  σ τ η ν  α χ υ ρ ώ ν α  
Σ κ ά σ ε  π ε ιρ α σ μ έ .

Ν ά  κ ι '  δ σ α λ ιά γ κ ο ς  
Μ ε  το  ν τ α β ο ύ λ ι  σ το ν  ώ μ ο  
Π ά ρ τ ε  μ ε  κ ι  ε μ έ  
Ν τ α β ο ύ λ ι  νά  σ α ς  π α ί ζ ω  
Σ κ ά σ ε  π ε ιρ α σ μ έ .

Ν ά  κ ι ’ ό τ ζ ί τ ζ ι κ α ς  
Μ ε  τό  σ φ υ ρ ί  σ το  σ τ ό μ α  
Π ά ρ τ ε  μ ε  κ ι '  ε μ έ  
Κ λ α ρ ί ν ο  νά  σ ά ς  π α ί ζ ω  
Σ κ ά σ ε  π ε ιρ α σ μ έ .

Ν ά  κ ι ’ η  κ ο λ ο φ ω τ ιά  
Μ έ  τ η  φ ω τ ι ά  ' π δ  π ίσ ω  
Π ά ρ τ ε  μ ε  κι ε μ έ  
Φ α γ ιά  γ ιά  νά  σ ά ς  -ψήσω  
Σ κ ά σ ε  π ε ιρ α σ μ έ .

Ν ά  κι δ τ σ α γ α ν ό ς  
Μ έ  τ η  μ α σ ι ά  σ το  χ έρ ι  
Π ά ρ τ ε  μ ε  κ ι  ί μ έ  
Φ ω τ ι ά  γ ιά  νά  σ ά ς  φ έ ρ ν ω  
Σ κ ά σ ε  π ε ιρ α σ μ έ .

Ό αποχωρισμός
' Ε χ ε τ  υ γ ε ία  φ ίλ ο ι  μ ο υ  
Μ ι σ ε ύ ω  ν '  α π ο μ α κ ρ υ ν θ ώ  
Μ η  κ λ α ΐ τ ε  μ η  θ ρ η ν ε ί τ ε  
Σ τ ά  ξ έν α  γώ  θ έ  νά  δ ια β ώ

Ώ ά ρ  α υ τ ό  το  δ α χ τ υ λ ί δ ι  
τ η ς  Έ λ έ γ κ ω ς  τό  π α ι χ ν ίδ ι  
Α ρ ρ α β ώ ν α  φ ώ ς  μ ο υ  
φ ό ρ ε σ έ  το  μ π ρ ο ς  μ ο υ  
Σ '  α γ α π ώ  Έ λ έ γ κ ω μ  χ ά ν ο μ α ι  
Σ ’ α γ α π ώ  Έ λ έ γ κ ω μ  σ τ α θ ε ρ ά  
Σ έ  τό  λ έ γ ω  φ ώ ς  μ ο υ  σ τ α θ ε ρ ά .

-|- ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΜΙΔΗΣ



ΔΙΑΦΟΡΑ Α Ι10 ΤΟ ΣΑΜΑΚΟΒί

Τά εγκαίνια νέας Εκκλησίας

"Οταν μετά την άποπεράτωσι νέας τίνος εκκλησίας άπεφασίζοντο τά 
εγκαίνια αυτής, προ μηνών ειδοποιούνται δλα τά περίχωρα.Την όρισμένην 
ημέραν των εγκαινίων προσήρχοντο ό Άρχιερεύς του τόπου, άρχιμανδρί- 
ται, Ιερείς των πλησιεστέρων χωρίων ίερουργοΰντες στην τελετή. Οί φι
λόθρησκοι έτοιμάζοντο προ μηνών μέ δλα τά εφόδια διά τά εγκαίνια 
(τρία εγκαίνια ενα χατζιλίκι)καί δταν πλησίαζε ή ορισμένη ήμέρα πριν 3-4 
ημέρας ξεκινούσαν κομίζοντες μαζί μέ την οικογένειαν καί διάφορα τά
ματα, κριάρια αρνιά, αγελάδες, μοσχάρια, ταύρους, αργυρά τεμάχια κλπ. 
Πήγεναν ενωρίς νά πιάσουν τόπο, κατοικία, διότι ό συνωστισμός ήτο με
γάλοι οί δρόμοι κατάμεστοι πλήθους προσκυνητών* τσέργες, αραμπάδες, 
βωδάμαξα, έφιπποι, όνηλάται, κόσμος πάσης θρησκείας προσήρχοντο, κα
θώς καί ασθενείς, τυφλοί επαΐται.Ή τελετή άρχιζε λίαν ενωρίς διά νά τε- 
λειώση τό εσπέρας’ ή Εκκλησία κατάμεστη κόσμου, ούτε βελόνι δέ χω
ρούσε πολλοί λυποθυμούσαν, κάθε λίγο καί λιγάκι ό κράχτης φώναζε: 
προσέξατε τάς σακκούλας σας, τά ρωλόγιά σας» αλλά μέ δλη την προσοχή 
λησμονημένος κάτι θά τού έλειπε. Ό  λαός συγκεντρωμένος μέ πίστι, θ ε 
ωρούσε τον εαυτό του αδικημένο νά μη μπή στην εκκλησία καί καταν
τούσε χωρίς νά πατή στην γή σπρώχνων καί σπρωχνόμενος νά είσέλθη. 
Ή  φωνή τών ψ χλτάδων δέν ήκούετο από τήν όχλαβοή τού πλήθους, μέ 
λίγους λόγους, χαράς τον εκείνος πού θά άντεΐχε μέχρι τέλους τής 
λειτουργίας.Έπι τέλους έμυρώνετο ή εκκλησία* διένειμαν εις τά πλήθη 
μαζί μέ τον άρτον καί άνά ένα τεμάχιον μικρόν ψαλιδοκομένον όπό τό 
ένδυμα (φελόνι) τού μυροόσαντος τήν εκκλησίαν Μητροπολίτου τό όποιον 
μετέφερον μετ’ εύλαβείας στο σπίτι τού προσκυνητού ώς «χάρι» κατά 
βασκασμοΰ καί ασθενειών δπου στην ανάγκη ξεφτίζωντας ολίγον νήμα, τό 
ταίρωναν, έπικαλλούμενοι τήν θείαν βοήθειαν καί πολλμκις εγένοντο $αύ 
ματα.’Έξω τής εκκλησίας εις τούς κεντρικοτέρους δρόμους έκινούντο πλήθη 
μικροπωλητών διαλαλούντες τά είδη των : φρέσκα σιμιτάκια φουσκίτσες 
μέ τό βούτυρο μελιστάλακτες, τρίγονα, κουραπιέδες, μπογάτσες, χρωματισ
τά σεκέρια, ζαχαρωτά, χαλβάδες έλβασάν, ράχάτ λουκούμ, Συριανό, Σου-
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σάμ ελβασι, πορτοκάλια Γιάφας, μήλα, άπίδιά, σταφύλια, καρπούζια, ζαμ- 
ζούκια, σφυρίχτρες, ντουντούκες, κουδοΰνες ροκάνες ξεκούφεναν τό συμ
παν. Τά'τυχηρά παιχνίδια π ο ικ ι λ ίκ α ,  ό π ι ά ν γ ο ς , τό φ ν τ ί λ ι ,  τό ζά(μ,  δ φ ά ν 
τ η ς  εις τήν ήμερησία διάταξι' οί αφελείς έθεταν ανύποπτοι τά γρόσια των 
και κάποτε τό μετσιδιέ των νά πάρουν διπλά! Καθένας ψούνιζε. Αυτό 
εξακολουθούνε έως τό βράδυ.

Α ι τ α ν ε ί α ι

Αι λιτανείαι έωρτάζοντο ως έθιμο εις τό Σαμμάκοβο τήν ήμερα τής 
Ζωοδόχου πηγής e Αγιαοματιον υπέρ ευφορίας τής γής καί κατά τής ανομ
βρίας, χοροστατούντος τού Μητροπολίτου Βιζύης. Μετά τήν άπόλυσιν 
τής ’Εκκλησίας, έξήρχοντο τά ξεφτέρια έξαπτέρυγα και τά συχνά, λάβαρα 
καθώς καί δλαι ανεξαιρέτως αί εικόνες τής εκκλησίας, τού τέμπλου μικ- 
ρα'ι καί μεγάλοι τά; οποίας έκράτουν κάθε μία άνό 2 νεαροί, τάς δέ μικρο- 
τέρας οί γαβριάδες. Τό σύνθηιια τής εκκινήσει»; ήτοένα μέ ούρανομήκες 
παραιεταμένο μέ συρτή φωνή Κυργελέεεεησον ! !! Κυργιεελέηηησον !!! 
ξεκινούσαν κατά πρώτο τά παιδιά μέ ταις εικόνες τά ξεφτέρια τά Σύχνα, 
άναγνώσται ιερείς Μητροπολίτης άνδρες γέροι γρυγιές· σύσσωμο τό χωριό 
ως έν συναγερμφ συν γυναιξί καί τέκνοις παρηκολούθουν σκυφτοί καί 
ασκεπείς μετ’άκρας εύλαβείας της λειτανεία. Σέ κάθε σπιτιού θύρα έκαίε- 
το εις θυμιατά, λιβάνι καί αί εικόνες των σπιτιών κρατούνταν άπό παι
διά τά οποία καθώς καί τά πλήθη σταυροκοπούμενα έδέοντο τό Κυργελέ- 
ηηησον. Καί δταν έφθασαν εξω τού χωριού ατά πάνω αλώνια εσχηματίζε- 
το άπο τάς εικόνας καί λάβαρα υπαίθριος εκκλησία" κάθε μνιά εικόνα στήν 
θέσι πού είχε στήν εκκλησία προς άνατολάς καί γονυπετούντες έψαλλον κα- 
τανυκτικωτάτην δέησιν.’Εκεϊθεν άπεχώρει όΜητροπυλίτης οίδέ ιερείς μετά 
των εικόνων καί των λαβάρων καί π ά ν τ ω ν  των κατοίκων ακόμη καί οί 
άθθενεΐς έλάμβανον μόρος στήν λειτανεία. Έφρόνπζον προσέτι δλα τά 
κατοικίδια ζώα εκείνη τήν ημέρα νά περιοριστούν άνευ βοσκής νά παρα- 
στοΰν καί αυτά στήν ιεροτελεστία' αφ ενός τό ούρανομήκες Κυργιεελεγηη- 
ησον άφ3 ετέρου οί μυκηθμοί τών ζώων τά οποία ά ντελαμβάνοντο 
κάτι ασυνήθιστο έστρεφαν καί σύτά τήν προσοχήν των ως νά επικαλούν
το τήν βοήθειαν τού Παντοδυνάμου. Τά πλήθη κατήρχοντο στο χωριό 
καί κατέφθαναν στύ ορισμένο παρεκκλήσι Άγιάζης (Ζωοδόχου πηγής) 
άπέχων ήμίωρον άπόστασιν προς 'Αν. τού χωριού' εκεί εψάλλετο εκ νέου 
δέησις καί δλοι έπιναν καθηγιασμένο νερό εκ τής πηγής καί έβρεχαν δλοι 
τάς κεφαλάς των προς υγείαν καί σωτηρίαν. Ά πό  έκει ξεκινούσαν πάλιν 
μέ δχλαβοή έν τάξει καί σέ σεβασμό μέ έσταυρωμένας τάς χείρας καί σκυ
φτοί άσκ·πεις κατέφθαναν μέ ελπίδα καί ω τού θαύματος !! ! στο γυρι
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σμό νά τά σύνεφα ήοχοντο κι’δλας νά δροσίσουν τά σκαριά' ακολουθούσε 
ραγδαία βροχή πλουτοφόρος αποτέλεσμα τής έκ ψυχής λιτανείας'ήτο σπά
νιο νά μή βρέξει.

Σκύλαρος! και Κούταβος!

"Οταν άνταμώνωντο δύω φίλοι στα παλιά χρόνια, μέ τό δεξί χέρι εγέ- 
νετο ή θερμή χειραψία, τό δέ οριστερό ετίθετο στο τράχηλο τοϋ μικροτέ- 
ρου στήν ηλικία, μέ τήν φράσι βρε καλώς τον σκΰλαρο ! Ή  λέξις αυτή 
έθεωρεΐτο πιο κολακευτική από λεβέντη παλλικαρά «Βρε τον κοΰταβο ! 
τούλια τράνεψε ; καί τσΐτα κομ νά μή τόνε γνωρίσω.» Διηγούνται δτι δταν 
δ περιβόητος στο Σαμακόβι Ταχήρ πασάς κάποτε άρρώστησε ό θεράπων 
ιατρός τον ξέγραψε άπό τό κατάστιχο των ζοόντων. Οί εργάται δμως βλέ- 
ποντες δτι θά έχαναν ένα πολύτιμον προστάτην τον παρεκάκεσαν νά φέ
ρουν καί αυτοί τον ιατρόν των κουρέα Θεόδ. Βερβερέλην.Ό Βέης εν αφα
σία σχεδόν ευρισκόμενος συγκατετέθη καί διέταξε νά παρουσιασθή* μόλις 
δέ αυτός τον έξήτασε τό σφιγμό άντελήφθη περί τίνος έπρόκειτο. 'Ο Βέης 
δμως τον διέκοψε, κΰταξε τού είπε άν δέ μέ κάνεις καλά θά σέ κρεμάσω! — 
ώ !! χό, χό σά τό σκύλαρο Βέη μου θά σέ γιάνω αύρη θάσαι ξεφτέρι καί 
άν δχι, νά μέ κρεμάσης νά σέ κείνο τό δέντρο' καί μιά βεντούζα στά οπί
σθια τής κεφαλής τοϋ άφήρεσε αρκετό αίμα, καί έγινε καλά* τήν άλλη μέ
ρα δ Βέης τον μέν θεράποντα ιατρόν απέλυσε κακώς έχοντα τό δέ Βερ- 
βερέλη τον προσέλαβε στήν υπηρεσία έναντι γενναίου μισθού.

'Αλλά καί στο ΙΙαπά ακόμα *Έ! ! σά τό σκύλαρο Τσεστεφάνωσβς 
σήμερα παπά καί τσ’ πέντε ναι νάχ τινεφκήμ 1) τέτοια νά γίντε.

Γραμμάτιο τοϋ 1840

Ελαβα ο γιποφενομενος χίλια άριθ. 1000 γροσια πε το τσορπατση 
Θ. για να γορασω νταναδι (2) και να τα δοσο τι πάρε πασι

έτος 1840 να βανο κε τό δαχτιλμου
μίνα Μαρτ πριμπος
μέρα παρασκβγι

ΤΑ γρόσια επεσχρεφοντο με σεβασμό και ή δαχτυλιά με τό σταυρό. 1 2

1) Τήν ευχή μου.
2) Λ. Τ. Μικρή άχελάς.
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Μια έπιστολή τοΰ 1864

γο σε το στελνο κιορκοστα γιε ο λιγορισ ο ο τσαβεσ για τα κινα τα 
πετσουβελια κε μανταρελια να στιλι στα πεδελια κανα διο φεσελια κε τσε- 
παρελια.

Να κε καμποσεσ οξιγεσκε βαλτεσ κιπ χριαζδε *

* Η  ε π ι σ τ ο λ ή  ά π η υ ΰ ύ ν ε τ ο  ε ις  τ ο ν  εν  Κ ω ν [ π ό λ ε  ε ύ κ α τ ά σ τ α τ ο ν  Κ ι ό ρ  
Κ ώ σ τ α '  τ ο ν  ύ π ε ν & ύ μ η ζ ε  ό Γ ρ η γ ό ρ ι ς  ό Τ σ α β έ ς  ε π ε ι δ ή  τ ο υ  ε ο τ ε ι λ ε  δ ώ ρ ο  π έ -  
σ τ ρ ο υ φ ε ς  ψ ά ρ ια  κ α ι  β ο λ ί τ ο υ ς  μ α ν ι τ ά ρ ι α  νά το ν  ά ποοτε ίλ γ}  ώ ς  ά ν τ α π ό δ ο α ι  
κ α ν α δ ιδ  φ έ ο ια  κα ι  τ σ ε μ π ε ρ έ λ ι α  (κ ο ρ ι τ ο ίο ια  κ α λ ύ μ α τ α )  ώ ς  δε  ύ σ τ ε ρ ό γ ρ α  
φ ο ν  σε ενα  κ ύ κ λ ο  ε β α ζ ε  ο ξ ε ία ς  κ α ι  π ε ρ ι α π ω μ έ ν α ς  π α ρ α γ γ έ λ ω ν  α υ τ ό ν  νά  
τ α ι ς  β ά λ λ η  ε κ ε ί  π ο ύ  χ ρ ε ιά ζ ο ν τ α ι .

Διάφορα άπό τό Σαμακόβι

Ζ.



ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΑΥΔΗΜΙΟΥ

1 )0  Κ Ε Λ ϊ

[c0  Κ έ λ η ς  η το  π ρ ό α ω π ο ν  π ρ α γ μ α τ ι κ ό ν ,  π ο λ ύ  π τ ω χ ό ς  κ α ι  α ν ό η τ ο ς .  ”Ε π ε ρ -  
νε μ έ ρ ο ς  ε ις  τό  π α ρ α μ ν ΰ ι  δ ιά  νά  το  π α ρ α ο τ η ο η  οσον  τό  δ υ ν α 
τό ν  ά λ η ϋ ο φ α ν έ ο τ ε ρ ο ν .  Ή  λ έ ξ η ς  κ έ λ η ς  σ η μ α ίν ε ι  ά τ ρ ιχ ο ς  ]

Μια φορά κι’ έ'να καιρό ήτανε μια γναϊκα, πού είχε ένα παιδί ξε- 
χαμένο. Δεν ηξηρε ούτε νά π’ λησ’ ούτε ν ’ άγοράσ’. Μιά μέρα τδδωκε ή 
μάννα τ ’ νά πάγ’ νά π ’λήσ' ενα γρουνάκΐ καί πήγε άπ’ κάτ' από τά πα- 
ναθύρια τής βασιλοπούλας καί φώναζε :

—"Ενα γρουνάκΐ πουλώ, ενα γρουνάκΐ πουλώ.
Τούδε ή βασιλοπούλα άπ τό παναθύρ’, «τί καλό γρουνάκΐ πού ειν’ αυ

τό, δέ τό παίρνουμε...» λέγι τις δούλες.
Κατεβαίν’ μιά δούλα κί ρωτάγι:
— Πόσα τό δίνς τό γρουνάκΐ, νά τό παρ’ ή βασιλοπούλα...
— Μπά . . . λεφτά Φά πάρω άπ’ τή βασιλοπούλα ! Δέ ·θέλω λεφτά. 

Μόνε τό γόνατό τις νά διώ καί τίποτε άλλο.
Σάν τάκουσε ή βασιλοπούλα, γέλασε μέ την κουταμάρα αυτού τού 

παιδιού καί είπε :
—Καί δεν τό βλέπ’ δέκα φορές ; Τί θά χάσω.
Τού φωνάζ’ από μέσα, σηκών’ λίγο τό φουστάν’ τς καί φάνκε τό 

γόνατό τς.
Νά, δυέ το, τού είπε, καί πήρε τό γρουνάκΐ.
Ό  Κέλς είδε πού είχε μιά έληά στο γόνατο ή βασιλοπούλα ταί τί

ποτα άλλο. Πήγε στο σπίτ, ή μάννα τ ’ τού γύρευε τά λεφτά. Ό  Κέλς 
είπε πώς τοδωκε τζάμπα -ό γουρουνάκι κι’ ή μάννα τ ’ πήγε νά τρελλαθή 
από τό κακό τς :

Άκούς εκεΐ παληόπαιδο, εμείς δεν έχμε νά φάμε, πήγες κι’ έ'δωκες 
τζάμπα τού γρουνάκι. . .

— Είδα τό γόνατο τς βασιλοπούλας.
—Ού νά χαθής, καί τί θά κερδίσης πού είδες ένα γόνατο ; . . .
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Την άλλ3 μέρα ή μάννα τ’ 
νάκΐ.

Πήγε πάλε άπ’ κατ’ α π ’ τά 
ναζε :

τ’ έδωκε νά πάγ’ νά π ’λήσ3 ένα άρ- 

παναθύρια τς βασιλοπούλας και φώ-

— "Ενα αρνάκι πουλώ, ενα αρνάκι πουλώ . . .
Τό είδε πάλε ή βασιλοπούλα, λέγι στις δούλες
—Δέ ρωτάτε πόσα τό δίν3 αυτό τ3 αρνάκι νά τό πάρμε . . .
Κατεβαίν3 μια δοΰλα κι ρωτάγι :
— Πόσα τό δίν’ς αυτό τ’ αρνάκι ; Θέλ’ νά τό πάρ3 ή βασιλοπούλα.
— Παράδες θά πάρω από τ3 βασιλοπούλα ; Μόνε τον αφαλό τς νά 

διώ και τίποτα άλλο δέ θέλω.
Τό λένε τή βασιλοπούλα :
—Μπά, πού θά δείξω την αφαλό μ*. . .
—Δέ πειράζ’, είπαν οί δούλες, δέ βαριέσαι, ποιύς θά τό μάθ3 .. . 

μιά στιγμή εκεί, θά τον δυή κι’ θά φύγ3 .. .
’Από δώ είχαν οί δούλες, από κεΐ είχαν, την κατάφεραν κι’ έδειξε 

τον αφαλό τς στο Κέλ’ και πήρε τ ’ αρνάκι.
Πήγε μέ τά κλάμματα στη μάννα τ ’, τον ρωτάγι:
—Τ'ι έπαθες ; Πού είναι οί παράδες ; :
—Νά, είδα τς βασιλοπούλας τον αφαλό καί τόδωκα . . .
— Ού νά χαθής, δέ ντρέπεσαι, τον είπε ή μάννα τ καί πήρε τή σκού

πα νά τον κυνηγίσ’.
Τήν άλλ3 μέρα τον έδωκε ένα λαγάκι νά πάγι νά τό π ’λήσ3.
Πήγε πάλε άπ’ κάτ3 από τά παναθύρια τς βασιλοπούλας καί φώ

ναζε :
"Ενα λαγάκι πουλώ, ένα λαγάκι πουλώ.. .
Τον ακούσε ή βασιλοπούλα, βγήκε στο παραθύρ”, είδε τό λαγάκι, 

τ’ άρεσε, κι3 είπε στις δούλες ;
— Τί ώμορφο πού είναι αυτό τό λαγάκι, δέ ρωτάτε πόσα τό δίνΐ νά 

τό πάρουμε. . .
Κατεβαίν3 μιά δούλα κί ροηάγι :
—Μπά . . . παράδες δέ θέλω από τή βασιλοπούλα. Μόνε τό δεξί τό 

βυζί τς νά διώ καί τίποτα άλλο . . .
Τό είπαν τή βασιλοπούλα, θύμωσε αυτή :
—Διώξτε το τό βρωμόπαιδο, είπε, αλλά οί δούλες τήν μαλάκωσαν 

πάλε.
— Δέ βαριέσαι . . . τής είπαν. Τον Κελί ποιος τον λογαριάζ’ ; . . . Δέ 

τό δείχνς λέγο νά τό πάρμε, τέτοιο ώμορφο λαγάκι . . .  Τί θά γένι. . ,
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’Από δώ είχαν, από κεΐ είχαν, την καντήρτσανε κι’ έδειξε τό βυζί τς 
στον Κέλι.

—Είδε αυτό πού είχε τό βυζί τς μια χρυσή καρδιά.
Πήγε στη στη μάννα τ’ μέ τά κλάμματα πάλι.
—Μαρή μαννά, μέ τό πήρανε τό λαγάκΐ . . .
Ή  μάννα τ’ πήγαινε να σκάσ’ από τό κακό τς. Τόσο κουτό παιδί 

νάχ’ . . .
"Υστερα από χρόνια, ό βασιλές έ'βανβ καί διαλάλησαν :
—"Οποιος ξέρ’ τί έ'χ’ ή βασιλοπούλα στο γόνατο τς, στον άφαλό τς 

καί στύ βυζί τς, θά τόνε κάμ’ γαμπρό, καί θά κληρονομήσ5 τό βασίλειο τ·
Τ ’ άκσανε τή βεζυρόπουλα καί τ’ άλλα τ ’ άρχοντόπαιδα, πήγαιναν 

στο παλάτ’ έλεγαν άλλος τούτο, άλλος κειιο . . . κανένας δεν μπορούσε 
νά τό βρή.

Πήγε κι’ ό Κέλ’ ς' σάν τον είδαν οί δούλες τον είπαν ;
-—’Εσύ τι θέλ’ς . . .
—Τί σά: νοιοζ’ εσάς; Έγώ τό ξέρω τί έ'χΐ ή βασιλοπούλα . . .
—Βρέ, άντε φύγε από δώ . . .
—5 Οχΐ, αφού διαλάλίσε . . .
Τί νά κάμνε κι’ οί δούλΐ, τον άφκανε καί πέρασε.
Ό  Βασιλές πήγε νά (Ιαμλαάιστή ι) από τό βάσανό τ’. Άκούς εκεΐ νά 

κάμ’ τον Κέλι γαμπρό τ’ ! . . ,
—Γιά μιά στιγμή δμως σκέφτηκε καί είπε ;
— Ναί, καλά, τά ξέρς εσύ τί έχΐ ή βασιλοπούλα στο γόνατο τς στον 

άφαλό τς καί στο βυζί τς, άμα τά ξέρνε κι’ ακόμα δυό. Γι’ αυτό θά κμη- 
θήτε καί οί τρεις στη σειρά καί τή νύχτα θάρτ’ κι’ ή βασιλοπούλα, καί 
σ’ οποίον κοντά θά πέσ’, εκείνον θά πάρ\

Διάλεξε ό βασιλές δύο άλλα όμορφα βεζυρόπουλα καί είπε καί στή 
κόρη τ’ :

—Πρόσεξε ! τά μάτια σ’ τέσσερα. Μή τυχόν καί πέσ’ κοντά στον 
Κέλι.

Πήγε δ Κέλίς σιή μάννα τ ’ τό είπε,μάνε-μάνε ή μάννα τ τύν έλουσε, 
τονέ σαπούνισε καλά - καλά, τον άλλαξε από θόλος, τον έκαμε καί μιά 
καλή πήττα, μ’ όλα τά μυρωδικά, τον έδωκε κι’ έφαγε όσο πού χόρτασε 
τον γιόμσε καί τις τσέπες τ’ καί τον έστειλε στή παλάτ’,

Πήγε δ Κέλις, μοσχομύριζε δ τόπος.
’Έπεσαν κοιμήθηκαν, τά βεζυρόπουλα ρωτούσαν I
Τί αλείφτηκες καί μυρίζς έτσι ;
—Σ . . . , σ . . . , είπε δ Κέλις. 1

1) ’Από τήν Τ. Λ. νΐαμλάς=άποπληξία .
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Αυτά τό πίστεψαν, πήγαν καί αλείφτηκαν σ . . . .
Πήγε τα μεσάνυχτα ή βασιλοπούλα κάμνει νά πέσ’ κοντά στον έναν, 

βρωμούσε . . . . , πάγι νά πέσ’ κοντά στον άλλον, τά ίδια.
Ό  Κέλίς μοσχοβολούσε. ’Αναγκάστηκε κι’ έπεσε κοντά τ’.
Πήγε τό πρωί ό πατέρας τ* μέ τη δωδεκάδα νά διή τη βασιλοπού

λα, γιατί ήταν βέβαιος πού θά την εύρισκε κοντά σέ κανένα βεζυρόπου- 
λο, αλλά την έπαθε. Την βρήκε κοντά στον Κέλι.

Τί νά κάμ’ ήθελε, δεν ήθελε τήν πάντρεψε μέ τον Κέλι κι’ έζησαν 
καί κείνοι καλά καί μεΐς καλλίτερα.

2) Η ΓΟΥΡΟΥΝΑ

Μιά φορά κι’ ένα καιρό ήτανε ένας φτωχός πού είχε μιά γουρούνα 
καί δεν μπορούσε νά τή θρέψ’. Τής έδωνε λίγα αποφάγια, λίγο καλαμπόκ’ 
καί τήν άπολοϋσε νά βόσκ’ στά χωράφια πού ήταν γύρω από τό 
σπίτι τ’.

"Ενα βράδ° πήγε στο σπίτι τ ’ καί ή γουρούνα δεν είχε γυρίσ’.
Ρωτάει τή γυναίκα τ’ :
— Πού είναι ή γουρούνα ;
— Δε ξέρω, τού λέγει κείν’.
Ά νάβ’ τό φανάρ’ καί πηγαίν’ νά ψάξ’ στά χωράφια νά τή βρή. Γυ- 

ρίζ’ εδώ, γυρίζ εκεί, τέλος ακούσε : «Μμμ, Μμμη, καί πηγαίν’ καί βρίσκ’ 
τή γουρούνα στή βάσ’ ενός βράχου σκάλιζ’ μέ τή μούρη τς καί μούγκριζε. 
Κάμνει νά τήν διώξ’ από τό μέρος εκείνο καί νά τήν πάγ’ στο σπίτ’, ή 
γουρούνα μέ κανένα τρόπο δήν έφευγε : ’Εκεί σκάλιζε καί μούγκριζε. Ή  
επιμονή τής γουρούνας νά μή φεύγ’ από τό μέρος εκείνο, ανάγκασε τό 
χωρικό νά πάγ’ πιο κοντά νά διή τί ήταν αυτό πού δέν τήν άφ’νε νά 
φύγ’. Καί τί νά διή ; ένα κιοΰπ’ λίρες ! Τό ξεπαραχών’ μέ τρόπο, τό φορ
τώνεται στον ώμο τ’ κ’ εκείνος μπροστά κι’ ή γουρούνα από πίσ’ μουγ
κρίζοντας, πήγαν στο σπίτ’.

Μπαίνοντας μέσα φώναξε :
—Γυναίκα ! Τί φαγί έχς ;
—Νά : "Εχω πατάτες φασόλια...
—Βάλε, τή γουρούνα πρώτα νά φάγ’ καί δσο μείν’ θά φάμε εμείς.
ΠΠ \ 9 / Λ Λ 3 /Ιην αλλ μέρα :
—’Αμάν, γυναίκα, τή γουρούνα καί τά μάτια σ’. Τί φαγή έχς ; Αυ

γά ; Τή γουρούνα θά τά δώσς... Μπριζόλες τή γουρούνα, κεφτέδες τή γου
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ρούνα, πρώτα τή γουρούνα κι’υστέρα τον εαυτό μας. ΤΗρθε ή Κστοΰ χ), 
δλος ό κόσμος έ'σφαζε τά γσυροΰνια τ’, εκείνος «για τό Θεό!», μή ξεστο- 
μίσ’ κανείς τέτοιο πράγμα. ΤΗταν ικανός νά τον σκοτώσ’. "Υστερα από 
χρόνια ψόφσε ή γουρούνα κι’ αυτός αντί νά την πετάξ’, η νά την παρα- 
χώσ’, την εντσε καλά ροΰχα τήν στόλσε με λουλούδια καί άρχισε νά τήν 
κλαίγ’, δπος θά εκλαιε τή γυναίκα τ’ ή τό παιδί τ’. Καί δεν έφτανε μό
νο αυτό, αλλά ήθλε νά τήν κάμ’ καί κηδεία καί πήγε καί ειδοποίησε τον 
παπά, νάρθή νά τής ψάλ’ νεκρώσιμη ακολουθία.

— ΙΙοί ακούστηκε αυτό, είπε δ παπάς τρομαγμένος. Κήδετ^ε ποτέ κα
νείς γουρούνι ; Δεν έρχομαι.

—Μάρθής ή δέ θάρθής ; τοϋ είπε- άν δε ρθής θά σή σκοτώτω* τώ
ρα κιόλα κι’ έβγαλε τό περίστροφο κι* ήταν έτοιμος νά τραβήξ’ επάνω 
στον παπά1

Ό  παπάς τί νά κάμ’ ;
—Θάνέρτω, είπε, θάνέρτω, καί έβαλε τό πετραχήλι τ ’ κ’ αμέσως 

πήγε καί κήδεψε τή γουρούνα απαράλλαχτα σάν νά ήταν άνθρωπος. ’Έ 
γινε δμως μεγάλο σοΰσουρο μέσα στο χωριό καί δεν άργσε νά τό μάθ’ 
καί δ δεσπό τς.

Στέλν’ φωνάζ’ τον παπά :
— Τί είναι αυτό, ευλογημένε, πού έκαμες ; Κήδεψες μιά γουρούνα σάν 

νά ήταν άνθρωπος ; 1
— Γέροντα, τού είπε ό παπάς, έτσ’ κι’ έτσ’ έγινε τό πράγμα. Έγώ 

δεν ήθελα, αλλά αυτός έβγαλε τό περίστροφο καί θά με σκότωνε άμα δεν 
πήγαινα.

— Α, ετσ εγινε ;...
—Στέλν’ φωνάζ’ τό χωριάτ’ καί τού λέγ’ :
— ’Αλήθεια είναι πού εσύ τράβηξες πιστόλ’ στον παπά καί τον πή

γες με τό ζόρ’ νά κηδέψ’ τή γουρούνα ;
— Ναί, γέροντα, αλήθεια είναι. ’Αλλά άκουσε νά σέ πώ : Αυτή ή 

γουρούνα δεν ήταν σάν τις άλλες γουρούνες. Είχε μυαλό φιλοσοφικό, καί 
πριν πεθάν’ έκαμε διαθήκ’ καί άφσε εκατό λίρες στο σχολείο, εκατό στήν 
εκκλησία, εκατό νά κτίσούμε βρύσ’, εκατό νά μοιράσουε στσί φτοχοί καί 
αυτά νά τά δώκω εσένα.

Καί με τρόπο τού γέμισε τή φούχτα τ’ λίρες.
—"Ωστε καί μένα μέ θυμήθκε ή μακαρίτισσα, είπε συγκινημένος ό 

δεσπότης. "Ε. . . άς είναι συγχωρημέν’. . .

1) Τοΰ Χρίστου (ή γέννησις).
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3) ΤΟ ΒΕΡΥΚΟΥΚΚΤΣΑΚΙ

Εύστρ. Ζήση

[*Ηταν παραμνϋ■’ για πολν μικρά παιδιά.]
Μια φορά κι’ ενα καιρό ήταν ένας γέρος καί μια γρηά καί δεν είχανε 

παιδιά, καί παρακαλούσανε τό Θεό νά τούς δώκ’ ενα παιδάκ' κι ας ήτα- 
να κι’ ώοαμε ενα βερνκουκκτσάκΐ. Καί τούς εδωκε δ Θεός ενα παιδάκ’ 
πού ήτανε ώααμε ενα βερυκουκητσάκΐ. ’Ήάανα άμα καλό παιδί κι’ εκα- 
νε δουλειές, σκούπζε, μαγεύρευε, επλινε τά πιάτα . . . Μια μέρα ό γέρος 
κι’ή γρηά πήγαινε στην εκκλησιά κι’άφκανε τό Βερυκουκκτσάκΐ στο σπίτ’ 
νά κάμ’ τής δουλειές.

Σκούπσε τό Βερυκουκκτσάκΐ, ξετίναξε, έ'σιαξε τό σπίτ, κι’ ύστερα ε- 
βανε νά μαγειρέψ’ τραχανά. ’Άρχισε νά βράζ’ δ τραχανάς, τό Βερυκουκ- 
κτσάκΐ θύμωνε καί πήγαινε καί φώναζε :

—Μή χουρχουρίζης τραχανά κι’ θά μπω μέσα νά σέ φάω !. . .
Ό  τραχανάς δεν ακούε, πάλι χουρχούριζε, τό Βερυκουκκτσάκΐ πάλι 

φώναξε :
— Μή χουρχουρίζης τραχανά κ ι’ θά μπω μέσα νά σέ φάω .. .
Ό  τραχανάς χουρχούριζε, ανεβαίνει τό Βερυκουκκτσάκι απάνω στον 

τέντζερη, καί πηδάγ’ μέσα νά φάγ’ τον τραχανά. ?Ηρθε δ γέρος κι’ ή 
γρηά από τήκ εκκλησιά, ψάχνα σαδώ, ψάχνα σακει, φωνάζνε :

—Βερυκουκκτσάκΐ! Βερυκουκκτσάκΐ!
Πθενά τό Βερυκκουκκτσάκΐ.
Θά πήγε, στ’ αμπέλι, είπαν, νά φέρ’ σταφύλια, καί κάθσανε νά φά- 

να τραχανά. Παίρν’ δ γέρος μιά χλιαργιά, βλέπ’ μέσα ενα ποδαράκΐ. 
Παίρνει κι’ ή γρηά, βλέπ’ ενα χράκΐ. ΙΙαίρν’ ακόμα μιά καί βλεπ’ ενα 
κεφαλάκΐ.

— Μάρη, λέγ’,’̂ άγι τό Βερυκουκκτσάκι μας !
Κι’ αρχίσανε ύστερα νά τό κλαΐνε.

ΕΥΣΤΡ. ΖΗΣΗΣ



Η ΦΥΛΑΚΗ ΤΟΥ ΚΑΡΟΛΟΥ XII 
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤΗ Σ  ΣΟΥΗΔΙΑΣ ΕΝ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ

ΚΑΙ 20 ΓΑΛΛΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΕΓΚΑΘΕΙΡΚΤΟΙ ΕΝ ΑΥΤΗ

’Ανάμεσα στα ερ3ΐπια τής άκροπόλεοις τοΰ Διδυμοτείχου, υπάρχει ένα 
σπήλαιον τό όποιον ονομάζουν: φυλακήν τοΰ Καρόλου. Τοΰτο είναι μια 
άνάμνησις τοΰ ήρωϊκοϋ βασιλέως τής Σουηδίας Καρόλου τοΰ XII (1682- 
1718), τοΰ οποίου ή ιστορία είναι ζωντανή ακόμη μεταξύ των κατοίκων 
τής πόλεως καί των περίοικων.

’Αλλά πώς εύρεση εκεί ό Κάρολος καί διατι έφυλακίσθη ; Καί άν 
έφυλακίσθη εις αυτήν πράγματι ένεκλείσθη;

Με λίγα λόγια θά έκθέσωμεν τό ιστορικόν τοΰ θρυλικοΰ βασιλέως, 
τοΰ οποίου τά κατορθώματα αντήχησαν κα θ’ δλην τήν Ευρώπην.

★* ¥

Έ πί τής βασιλείας Καρόλου τοΰ Λ' (1660-1697) ή Σουηδία εύρίσκε- 
το εις τό κατακόρυφον τής δυνάμεώς της. ΤΓΙτο κάτοχος των πλουσίων 
πόλεων: Wismar, Stralsund, S tettin , Riqa και άλλων καί εδέσποζε τοΰ 
εμπορίου τής Βαλτικής. 'Η πολεμική δΰναμις τοΰ μικροΰ Σουηδίκοΰ λαοΰ, 
τό στρατιωτικόν πνεΰμα βασιλέων τινών αΰτοΰ καί ή διαφωνία των ομό
ρων επικρατειών, συνετέλεσαν εις τό ν’ άναδείξουν τήν μικράν Σουηδίαν 
μίαν τών μεγάλων Ευρωπαϊκών δυνάμεων.

Μετά τον θάνατον Καρόλου τοΰ XI, τό 1697 ή βασιλεία περιήλθεν 
εις τον υιόν του Κάρολον τον XII, μόλις δεκαεξαετή, οπότε οι βασιλείς 
τής Δανίας, Πολωνίας καί Ρωσίας, εθεώρησαν εύκαιρον τήν περίπτωσιν 
νά θραΰσουν διά παντός τήν υπεροχήν ταΰτην καί συνεμάχησαν κατά τής 
Σουηδίας. Ό  αΰιοκράτωρ τής Ρωσίας Πέτρος ό Μέγας έπεθΰμει νά στε- 
ρεωθή έπί τής Βαλτικής, ό Φρειδερίκος Αύγουστος Βή έκλέκτωρ τής Σα- 
ξωνίας κ*αί βασιλεύς τής Πολωνίας, έπωφθαλμία τήν κτήσιν τής Λιβονίας 
καί ό Δανός βασιλεύς Φρειδερίκος ΙΥ ήλπιζε διά τής βοήθειας τών συμ
μάχων τούτων ν’ άνακτήση τάς διά τής ειρήνης τής Κοπεγχάγης άπωλε-



σθείσας χώρας, καθώς και τό δουκατον τοϋ Slesviy, τό όποιον άπο πολ 
λοΰ ώρέγοντο οι Δανοί.

Οίκο.) μετά την συναφθεισαν συμμαχίαν των τριών βασιλέων, ήρχι- 
σεν αμέσως ό κατά τής Σουηδίας πόλεμος. Οι Δανοί είσέβαλον εις τό 
Slesviy, οί Σάξωνες είς την Λιβονίαν καί οί Ρώσοι έπήλθον κατά τής 
Εσθονίας καί έπολιόρκησαν την πόλιν Νάρβαν.

Ά λλ’ ό νεαρός βασιλεύς τής Σουηδίας, άναπτύξας ταχύτητα άνέλπι- 
στον καί ύπέροχον στρατιωτικήν ικανότητα, διεπεραιώθη μετά τοΰ στρα
τού του διά τον στόλου του, ένισχυθέντος υπό ’Αγγλικών καί 'Ολλανδι
κών πλοίων, εις την νήσον Seeland καί έπολιόρκησε την Κοπεγχάγην 
Τοιοΰτον δε ενέπνευσε τρόμον είς τού; Δανούς, ώστε δ βασιλεύς Φρειδε
ρίκο' ήναγκάσθη μετ’ δλιγας εβδομάδος νά παραιτηθή τού κατά τής 
Σουηδίας πολέμου, υποσχόμενος συνάμα νά άποζημιιυση καί τον δούκα 
τού Holstein.

Μετά την μετά τών Δανών ειρήνην έπετέθη κατά τών άλλων αντι
πάλων, κατά μήνα δε Όκτώβριτν τού 1700 ένίκησε με 8 000 άνδρας τον 
δεκαπλάσιον στρατόν τών Ρώσων προ τής Νάρβας, κυριεύσας 145 τηλε
βόλα καί όλην σχεδόν την πολεμικήν παρασκευήν τού εχθρού.

Μετά, ταύτα προήλασε διά τής Αιβονίας είς τήν Κουρλανδίαν καί διε- 
σκόρπισε τά εκεί Ρωσικά καί σαζωνικά στρατεύματα, απειλών καί τούς 
Πολωνούς, εάν δεν προέβαινον είς τήν έκθρόνισιν τού Αύγούστου, τον 
όποιον δεν ήνείχετο. Μάτην οί σύμβουλοί του προσεπάθησαν νά άποτρέ 
ψουν αυτόν από μιας τοιαύτης επικινδύνου έπιχειρήσεως καί οϋτω άπε- 
κρούσθησαν αί έκ μέρους τής Πολωνίας καί Ρωσσίας συμφέρουσαι προ
τάσεις ειρήνης, τάς οποίας έκόμισεν αυτοπροσώπως είς τό στρατηγεΐον του 
ή περίφημος διά τήν καλλονήν της καί τό πνεύμα της κόμησσα Μαρία- 
Αύγή Koeniys mark (1702).

’Ακάθεκτος τόιε διέτρεξε τήν Πολωνίαν, άνευ σοβαράς άντιστάσεως 
καί κατέλαβε τήν Βαρσοβίαν καί Κρακοβίαν, οπότε τό εν Πολωνία σχη- 
ματισθέν Σουηδικόν κόμμα, έκήρυξεν έκπτωτον τοΰ θρόνου τον Αύγου
στον καί άνεκήρυζε βασιλέα τον Στανίσλαον Α' Λεζίνσκη (Leczinski), 
βοεδόδαν τής Ιίοσνανίας καί προστατευόμενον τού Καρόλου. Λαβών δε 
ενισχύσεις εκ Πομερανίας, διά τών οποίων ό στρατός του άνήλθεν είς 22 
χιλ. άνδρας, κατέλαβε τήν Λεμβέργην, καί ΰπεχρέωσε τήν Πσλωνίαν νά 
συνάψη συμμαχίαν μετά τής Σουηδίας. Κατόπιν καταδιώκων τον Αύγου
στον Β', φεύγοντα μετά τών λειψάνων τού στρατού του προήλασεν εις 
Σαξονίαν, καί ύπεχρέωσεν αυτόν νά ύπογράψη τήν αίσχράν δι’ αυτόν 
συνθήκην τής Άλτρανσταίτ (Altanstadt), τό 1707, διά τής οποίας παρη- 
τεΐτο τών επί τού θρόνου δικαιωμάτων του υπέρ τού Λεζίνσκη.

Μετά παραμονήν έτους περίπου εν Σαξιονίρ ό Κάρολος έστράφη κα"
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τά του αύτοκοάτορος Ρωσίας Πέτρου, δστις έπωφεληθείς εκ τής απουσίας 
των Σουηδικών στρατιοοτικών δυνάμεων, ανέκτησε την Τγγρίαν (Ingrie), 
την Εσθονίαν και Λιθουανίαν καί ΐδρυσεν την Πετροΰπολιν εις τάς έκβο- 
λάς τοϋ Νέβα ποταμού. Επιτεθείς δέ κατά των Ρώσων, έξεδίωκεν 
αυτούς εκ Πολωνίας καί έγένετο απόλυτος κύριος των Βαλτικών επαρ
χιών. ’Επιθυμών δέ να πρυσβάλη την Ρωσίαν εις αυτήν την καρδίαν 
άπεφάσισε νά προέλαση μέχρι τής Μόσχας. Προς τούτο εσχεδίαζε νά χρη
σιμοποίηση ως βάσιν τών πολεμικών του επιχειρήσεων τάς βαλτικός επαρ
χίας, άλλα παρασυρθείς από τάς δελεαστικός προτάσεις του κατά τού 
Τσάρου επαναστατήσαντος άταμάνου τής Ουκρανίας Μαζέπα, ύποσχε- 
θέντος νά διαθέση υπό τάς διαταγάς του δύναμιν εκ 30.000 κοζάκων 
έπορεύθη κατόπιν πολλών δυσχερειών εις Ουκρανίαν. Εκεί όμως ό υπό 
τών τσαρικών στρατευμάτων διωκόμενος Μαζέπας, δεν διέθετε παρά μό- 
ον εκατοντάδας τινας ιππέων καί τούτων κακώς εξοπλισμένων.

’Απογοητευμένος τότε ό Κάρολος, αλλά καί ήναγκασμένος νά ενερ- 
γήση ταχέως προτού έπέλθη ό χειμών, προσέβαλε καί έπολιόρκησε την 
Πουλτάβαν τύ 1709, διευί)ύ»ων την μάχην από φορείου, ένεκα τών τραυ
μάτων τά οποία ειχεν ύποστεΐ εις προηγουμένην σύγκρουσιν. Ήττηθείς 
όμως υπό έπελύόντων τριπλασίων Ρώσων, ήναγκάσθη ν’ άναθέση την 
δίοίκησιν τού στρατού εις τον στρατηγόν Ρενσκιέλδ, αυτός δέ μέ συνο- 
δείτιν 500 άνδρών διήλθε τον ποταμόν Δνεϊπερ. καί έφθασε είς Benter 
τής Βεσσαραβίας, διατελούσαν τότε υπό τούς Τούρκους, ζητών την προ
στασίαν τού Σουλτάνου Άχμέτ τού Γ'. (1703-1730). Πράγματι δέ έτυχε 
θερμής υποδοχής, καθότς καί δώρων έκ μέρους τού Σουλτάνου καί έπιχο- 
ρήγησιν καί δι’ εαυτόν και την ακολουθίαν του, άνερχομένην, κατά τον 
Βολταΐρον είς 500 τάλληρα ήμερησίως. Έκεΐθεν έξηκολούθει νά βασι- 
λεύη δι* αλληλογραφίας, άρνούμενος νά έπιστρέψη είς Σουηδίαν, έλπίζα>ν 
νά παρασύρη τον Σουλτάνον κατά τής Ρωσσίας.

Έ ν  τφ μεταξύ, ή Σουηδία ένεκα τής καταπτοοσεως τών στρατιωτι
κών της δυνάμεων, έγένετο λεία τών εχθρών της. Ό  Στανίσλαος Λεζίν- 
σκη εξεδιοόχθη εκ τής Πολωνίας, ΰλαι αί Βαλτικαί έπαρχίαι καί ή Φινλαν
δία περιήλθον είς την κατοχήν τής Ρωσίας, τά δουκάτα τής Βρέμης καί 
τού Βέρντεν κατελήφάησαν υπό τών Δανών, ή δέ Σαξωνία μετά την κα
ταστροφήν τής τελευταίας Σουηδικής στρατιάς, έγένετο κύρια τών γειτο
νικών αύιής επαρχιών τής Σουηδίας.

Έ ν  τούτοις ό Κάρολος δέν άπηλπίσθη. Ό  κατά τό 1712 κηρυχθείς 
υπό τών Τούρκων τρίτος πόλεμος κατά τής Ρωσίας άνεπτέρωσε τάς ελ
πίδας του. Ά λλ’ ή Ρωσία άπειλουμένη έσπευσε νά ύπογράψη τήν συνθή
κην τού Προύθου, ό δέ Κάρολος διετάχθη υπό τής Πύλης νά εγκατάλειψη 
τό Τουρκικόν έδαφος έν πάση ασφαλεία. Μάλιστα τού προσέφερε καί δώ- 
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ρον εκ 10.000 δουκάτων δι’ έξοδα τοΰ ταξειδίου του καθώς καί αραβικόν 
ίππον καί άλλους 20 ίππους.

Ό  Κάρολος όμως έκώφευεν εις τάς συστάσεις τής ΙΊυλης καί διαρ
κώς ανέβαλλε την άναχώρησίν του, προβάλλων τά διάφορα χρέη τά οποία 
συνήψεν άφ’ δτου διεκόπη ή υπό τοΰ Σουλτάνου όρισθεΐσα έπιχορήγησις 
1.500 γροσίων ήμερησίως. Καί κατ’ άρχάς μέν έζήτησεν 1.000 πουγγία 
(500.000 γρόσια). Επειδή δμως ό Σουλτάνος αντί τών ζητηθέντων 1.000 
πουγγίιυν, τοΰ έστειλεν 1.200 ήτοι 200 επί πλέον, 6 Κάροίος έζήτησεν 
άλλα 1.000 δι’ ειδικού πρέσβεως τοΰ Funk, -άποσταλέντος εις Άδριανοΰ- 
πολπ' δπου εύρίσκειο τότε ό Σουλτάνος.

Εις άπάντησιν έφυλακίσθη ό Φοΰνκ, μέγσ δέ νυκτερινόν συμβούλιον 
συνεκλήθη παρουσία τοΰ Σουλτάνου, κατά τό όποιον τή είσηγήσει τοΰ 
βεζΰρη Σολεϋμάν Πασσά, ό μουφτής Έμπε-Ζαδέ (Ebegada) έξέδωκε 
φετφάν κατά τον οπο ίον ,  εάν ό βασιλεύς τής Σουηδίας έξηκολούθει νά επι- 
μένη έπρεπε νά μεταφερθή εις Διδυμότειχον.

'θ  Κάρολος δμως δεν παρεδόθη ούτε συνεμορφώθη προς την διατα
γήν ταΰτην τής 1 Φεβρουάριου 1718. Άντέστη άπεγνιοσμένως μετά 300 
Σουηδών εναντίον 6.000 Τούρκων καί kO.OOO Τατάρων, δικαιολογήσας τό 
υπό τών Τούρκων δοθέν εϊ,ς αυτόν επίθετου «ξηροκέφαλος» (Δεμίρ-μπάς) 
Ένεκλείσθη μετά τριών στρατηγών καί ήγωνίσθη κατά τοΰ τουρκικοΰ 
πυροβολικοΰ εις οικίαν τινά όχυρωθεϊσαν, δπου άπεφάσισε νά θέση πυρ. 
’Αλλά κατά τήν έξοδόν του έπεσεν από τοΰ ίππου του, οπότε περιεκυκλώ- 
θη υπό τών γενιτσάρων, οΐτινες τον ήχμαλώτισαν τήν 12 Φεβρουάριου 
1713 καί τύν ώδήγησαν εις τό τουρκικόν άνάκτορον τοΰ Δεμίρ-τάς παρά 
τήν Άδριανούπολιν καί έκείθεν εις Διδυμότειχου, δπου εκλείσθη εις τήν 
επί τής άκροπόλεως φυλακήν, δπίος εϊπομεν. Κατώρθωσεν δμως ν’ από
δραση εξ αυτής μετά δύο αξιωματικών, κατόπιν δέ πολλών περιπετειών 
έφθασεν εις τήν Στραλσούνδην τήν τελευταίαν άπομένουσαν Σουηδικήν 
πόλιν εις τήν Νότιον Βαλτικήν. Έκεΐ πολιορκηΟείς υπό τών συμμάχων. 
Δανών, Πρώσσων, Σαξώνων και Ροόσων, ήναγκάσθη νά συνθηκολόγηση 
καί τέλος ν’ άπέλ,θη εις Σουηδίαν τό 1715.

Άπέθανεν εις ηλικίαν 36 ετών (11 Δεκεμβρίου 1718 κατόπιν διαμπε
ρούς τραύματος, τό όποιον έλαβε εις τήν κροταφικήν χώραν, πολιορκών 
τήν Φρέδριασχάλ τής Νορβηγίας, μετ’ αυτού δέ έξέπεσε καί ή δύναμις καί 
τό μεγαλείου τής Σουηδίας.

** *

Μετά τό σύντομον τούτο ιστορικόν, έπανερχόμεθα εις τήν φυλακήν 
ή μάλλον σπηλαίου τής άκροπόλεως τοΰ Διδυμοτείχου. Τό μήκος της είναι
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δώδεκα ποδών, τό πλάτος τεσσάροιν τό δέ υι^ος κατά μέσον δρον δυο μέ
τρων. Είναι δέ λαξευμένη επί άσβεστοΰχου εδάφους, καί ή υγρασία κατα- 
τρώγει αυτήν πανταχόθεν. Θά ήτο δέ κατασκότεινος εάν δέν εφωτίζετο 
άπο την μικραν της είσοδον, τ| οποία άλλοτε θά εκλείετο μέ ίσχυράν 
θύραν.

Οι τοίχοι της φυλακής είναι γεμάτοι άπύ έπιγραφάς κατά τό πλεΐ- 
στον δυσαναγνώοτους. ’Επίσης σώζονται καί τινα σχεδιογραφήματα χα
ραγμένα, μεταξύ των οποίων τέσσαρες θυρεοί, προφανώς δυτικής προε- 
λεύσεως. Ά λ λ ’ εκείνο τύ όποιον, ευθύς ές αρχής, προσελκύει την προσο
χήν τού επισκέπτου, είναι, δπως αναφέρει ό κατά τό φθινόπωρον του 
1S68 περιηγηθείς την Θράκην Albert Dumont, Χ) εκτεταμένη τις 
επιγραφή επί μιας μόνον σειράς, μή<ους περίπου τεσσάρων μέτρων καί 
πλέον, μέ γράμματα μεγέθους πέντε ύφεκατομέτρων. 'Η επιγραφή αυτή 
φαίνεται δτι έγράφη ή μάλλον εζιυγραφήθη μέ μεγάλην προσοχήν. Φαί
νεται έ'ργον μακράς υπομονής καί μέ δλην τήν άπαιτουμένην ησυχίαν υπό 
χειρός έπιδεξίου. Ή  υγρασία κατέστρεψεν αυτήν κατά μέγα μέρος. Έ ν  
τούτοις σώζονται αρκετά γράμματα των όποιων παρέχομεν ακριβή αντι
γραφήν ώς καί λείψανα των γραμμάτων, δπως άντέγραψεν αυτά ό Γάλλος 
αρχαιολόγος.

* VIN G T vSDUS OFF1CIERS DE LA S lX IE M  | ,j | DE | | | I 
BR ] | | A | | |  T  (διάλειψις ενός καί ήμίσεος μέτρου) SONT ΕΝ (διά- 
λειψις ενός μέτρου καί 20 εκατοστών) V | | | NT RE STE (διάλειψις ε
νός υποδεκάμετρου) MOIS . . .

Δηλαδή:
Vingt sous - officiers de la sixiem [e] de [m] i - bri [g] a - [d] e. . 

sont eii [fermes] dans [ce cacliot (?) ; ils] y [so] nt reste [s...[m] ois.
’Ή τοι :
Είκοοιν ύπαξιωματικοί 10 έκτης ήμι - μεραρχίας . . . έφυλακίσθησαν 

εις τήν τρώγλην αυτήν. ΓΙαρέμειναν . . . μήνας...
ΙΤροφανώς ή χρονολογία άνεγινώσκετο κατά τύ μέρος δπου, έχουν έ- 

ξαλειφθή γράμματα ενός και πλέον μέτρου. "Οπως καί άν έχη τό πράγμ,α 
ή έννοια είναι προφανής καί ή συμπλήρωσις, δπτος τήν συνεπλήρωσεν ό 
Dumont βεβαία.

’Αλλά ποΰ καί πότε συνελήφθησαν αιχμάλωτοι οι 29 ούτοι Γάλλοι 
ύπαξιωματικοί ;

Τήν 6 Messidor τού X έτους (25 ’Ιουνίου 1802) ή τήν 24 τού μηνός 1

1) Melanges d’Archeologie et d'epigraphie Albert Dumont. “Έκδ. Th. Ho- 
molle Paris 1892, Σελ. 270 καί έξης.
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Jaferoul-hair του 1217 από τής έγείρας. ό Ταλλεϋράνδος και ό Essed - 
Mahmoud - Sai’d effendi, έμπιστος γραμματεύς και διευθυντής των εξω
τερικών υποθέσεων τής Τουρκίας, υπέγραψαν έν Παρισίοις συνθήκην φι- 
λίας μεταξύ τής Γαλλικής Δη}ΐοκρατίας καί τής Υψηλής Πύλης. Τό 
οίρθρον 8 τής συνθήκης ταύτης αναφέρει τά έξης : «Έάν ύπαρχουν ακόμη 
αιχμάλωτοι οΐ όποιοι κατακρατούνται συνεπεία τοΰ πολέμου μεταξύ των 
δύο Κρατών, νά άφεθοϋν αμέσως ελεύθεροι.»

ΟΙ ανωτέρω 20 ύπαξιωματικοί οι έγκαθειργμένοι εν τή λεγομένη φυ
λακή τοΰ Καρόλου, άναμφιβόλως θά ειχον συλληφθή υπό τών Τούρκων 
κατά τον κατά τής Αίγύπτου πόλεμον τής Γαλλίας, έλευθερώθησαν δέ 
μόλις περί τά μέσα τοΰ 1802.

Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

Β ο λ τ α ί  ρ ο υ, ‘Ιστορία Καρόλου τοΰ XII, Ίλληνική μετάφρασις.
Μ. Μ i g n e t, Histoire de l’Empire Oftoman, depuis son origine jnssqtT& la 

pais de Belgrade en 1770. Τόμ. IV, σελ. 77 καί έξης. Paris 1771.
J. de H a m m e r ,  Histoire de I’Empire Ottoman, γαλλ. μετάηρασις J. J. Heller, 

Τόμ. XIII, σελ. 209 καί εξής, 226 καί εξής, 252 καί εξής.

ΑΧΙΛ. Θ. ΣΑΜ Ο ΘΡΑ ΚΗ Σ
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Μεταξύ των ολίγων διασωθέντων μέχρις ημών λειψάνων εκ τής 
αρχαίας Θρακικής γλώσσης, είναι και ήκατάληξις παρά την οποίαν συ- 
ναντώμεν είς κύρια ονόματα ώς επί τό πλεϊστον πόλεων, όπως λ.χ. Βέπα- 
ρα, Βηοάπάρα, Βηλαιδίπαρα, Βηρίπαρα, Βόσπαρα, Βρίπαρα, Δαρδάπαρα 
Δρουζίπαρα, Σκαρίπαρα, Πρισκούπαρα, Μουτζίπαρα, Σπινόπαρα καί 
άλλαι. (Χ)

’Αλλά τί σημαίνει ή κατάληξης — παρα;
Κατά τούς γλωσσολόγους σημαίνει: εχθρόν, πόλιν, αγοράν, διανομήν 

πόρον, στενόν πέρασμα. Έ ξ  όλων τούτων τούτων των σημασιών, πιθανω- 
τέρα φαίνεται ή έννοια τού πόρου, τού στενού περάσματος, ως άποδεικνύ- 
εται εκ τής τοποθεσίας τών πόλεων τούτων. Καί πράγματι;' ώς θέλομεν 
ίδεΐ κατωτέρω, όλαι αί πόλεις αΰται κεΐνται σχεδόν παρά το πέρασμα πο
ταμού τίνος, ή θαλάσσης.

Ή  Βησαπάρα ή Ββσούπαρον, (1 2 3 4 * * *) πόλις τών Βέσσων, θρακικού λαού, 
τό σημερινόν Τατάρ-Παζαρτζίκ εν Βουλγαρίφ εκειτο Β. Δ. τής Φιλιππου- 
πόλεως παρά τι πέρασμα τού ποταμού "Εβρου.

Ή  Δρουζιπάρα, (8) περίφημος διά τό μαρτύριον τού Αγίου ’Αλεξάν
δρου, εκειτο επί τής δεξιάς όχθης τού Έργίνου, παραποτάμου τού "Εβρου 
όπου σήμερον τά Τουρκικά χωρία Καριστιράν καί Καριστάν. (d)

1) Ό  Georges Seme, είς to έργον του Archeologie Thrace, 2me serie, ler partie 
σελ. 140 αναφέρει ou υπάρχουν ίιπέρ τά 35 ονόματα γνωστών πόλεων, αί όποίαι 
λήγουσιν είς -παρα. Πρβλ. Albert Dumont, Melanges d’Archeologle et d’Epigra- 
phie, σελ. 499 καί έξης.

2) Προκοπίου, Περί Κτισμάτων IV, 11.
3) Πτολεμαίου Γεωγραφία III, 11, 7.
4) Τα δύο ταΰτα χωρία κεΐνται πλησίον άλλήλων παρά τήν συμβολήν τοϋ

Μπουγάζ-Κουγιού-Ντερέ μετά τοΰ Έργίνου. Κατά τό συναξάριον του Μαρτυρίου
τοϋ 'Αγίου ’Αλεξάνδρου, ή Δρουζιπάρα εκειτο παρά τι στενόν τοϋ ποταμοϋ. Πρά
γματι δέ τό στενόν τοΰτο υπάρχει καί σήμερον ακόμη, παρά τήν συμβολήν τοΰ
ιό; άνω ποταμοϋ, ακριβώς δπου έκτίσθη ό σιδηροδρομικός σταϋμός Seidler τής 
γραμμής Κωνσταντινουπόλεως-’Αδριανουπόλεως, μεταξύ Λουλέ-Μπουργάζ (Άρκα- 
διουπόλεως) καί Μουρατλή. οπού ή σιδηροδρομική γραμμή διέρχεται τον ποταμόν.
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Ή  Βηλαιδίπαρα (1) εν τη χώρα των Βέσσων παρά τύν άνω ροΰ του 
ποταμού "Εβρου.

'Η  Σπινοπάρα τό σημερινόν Κονίαβο χωρίον έν Βουλγαρία, έ'κειτο 
παρά την ΙΙαυταλίαν (νϋν Κιοστενδήλ) και ήτο το πέρασμα τής από 
Σαρδικής (Σόφιας) εις Παυταλίαν λεωφόρου, παρά την συμβολήν τοΰ 
Στρυμόνος μετά τοΰ παραποτάμου αυτοΰ Sobolcliitza. Καί σήμερον α
κόμη διά τοΰ στενού τοΰτου διέρχεται ή σιδηροδρομική γραμμή Ραδομίρ- 
Κιοστενδήλ.

Ή  Σκαπτοπάρα έ'κειτο παρά τήν συμβολήν τοΰ Στρυμόνος καί τοΰ 
παραποτάμου αυτοΰ Βιστρίτσα, όπου κεΐται το σημερινόν χωρίον Gra- 
liiadi, περίφημον διά τα ιαματικά λουτρά του.

Έκ των ολίγων τούτων παραδειγμάτων φαίνεται, ότι αί πόλεις αυ- 
ται έκειντο πλησίον στενού ή περάσματος τίνος ποταμοΰ.

Εις τας ανωτέρω πόλεις πρέπει νά προσθέσωμεν καί τό όνομα Βό- 
σπορρς, τό όποιον ώρισμένως είναι ΣκυΟοθρακικής, ή Θρακικής καταγω
γή?· Τό όνομα Βόσπορος συναντά ται δυο φοράς επί τής παραλίας τοΰ 
Εΰξείνου Πόντου, 1 2 3) σημαίνει δέ τό αυτό και εις τάς δυο περιστάσεις 3) 
ήτοι πορθμόν, στενόν, πέρασμα.

Περί τής καταγωγής τής λέξεως καί τής ετυμολογίας, αυτής υπάρχουν 
διάφοροι γνώμαι.Κατά τήν κοινοτέραν είναι σύνθετος από τάς λέξεις: βούς 
καί πόρος, συμφωνούσα μέ τήν μυθολογίαν καθ’ ήν ή Ίώ  θυγάτηρ τοΰ 
Ινάχου, βασιλέως τοΰ "Αργους, φεύγουσα τήν μήνιν τής ζηλότυπου "Η- 
ρας καί μεταμ.ορφωθε!σα ύπ’ αυτής εις δάμαλιν, διέβη τό στενόν τοΰ Βο- 
σπόρου, από τοΰ Βυζαντίου εις Χρυσόπολιν (νΰν Σκουτάρι). Κατ’ άλλην 
παράδοσιν, άναφερομένην υπό τοΰ ίστορικοΰ Κωδινοΰ, ζήσαντος κατά 
τους μετά τήν άλα>σιν τής Κωνσταντινουπόλεως χρόνους, διότι,'έκ τοΰ Βο- 
σπόρου (τοΰ νΰν Σεράϊ-Μπορνού) όπου διενηργεΐτο μέχρι των χρόνων 
Κα>νσταντίνου Ε'. τοΰ Κοπρωνΰμου (741-775) έμπόριον βοών, κατα- 
ληφθεΐσα ποτέ υπό οίστρου δάμαλις, διεπέρασε κολυμβώσα τό στενόν 
τοΰτο. Τό ότι ΰπήρχεν έν Βοσπόρο) αγορά βοών (forum bovis) τοΰτο 
.είναι γνωστόν, καθ’ όσον άναφέρεται ότι ΰπήρχεν έν αΰτώ καί ίδρυμέ- 
νον ομοίωμα βοός, υπό δέ τοΰ Γάλλου περιηγητοΰ Tournefort (1656- 
1708) καλείται «βοός φόρος», ήτοι αγορά βοών. Τό ότι όμως ήδυνήθη

1) Προκοπίου, Περί Κτισμάτων IV, 11.
2) “Ητοι ό Θρακικός Βόσπορος καί ό Κιμμέριος Βόσπορος, ό νΰν πορθμός 

τοΰ Κέρτς, ό ένώνων τήν Μακοτιδα λίμνην (Άζοιρικήν θάλασσαν) μετά τοΰ Εύ- 
ξείνου.

8) Σπανίίότατα καί ό 'Ελλήσποντος εκαλείτο Βόσπορος, δπιος π. χ. παρατώ 
Αίσχύλφ (Πέρσαι, στίχ. 723 καί 716),
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ποτέ βυύς νά διαπεράση τον Βόσπορον κολυμβώσα, μεταξύ Βυζαντίου 
καί Χρυσοπόλεως, όπου ούτε πλοίον ευκόλως δύναται νά διέλθη κατ’ 
ευθείαν γραμμήν, έ'νεκα της ορμής τοΰ ρεύματος, 1) τούτο είναι όλως ά- 
πίθανον.

Καί όσον μέν αφορά τον Θρφκικόν Βόσπορον, ή ετυμολογία τής 
λεξεως συμφωνεί μέ την μυθολογίαν καί την παράδοσιν. ΓΙροκειμένου 
όμως διά τον Κιμμέριον Βόσπορον, δεν εξηγείται ποσώς.

’Άλλοι διεταθησαν όλως άβασίμως ότι κάθε στενός πορθμός έκα- 
λεΐτο Βόσπορος δια τό εύκολον τής διαπλεΰσεως αυτού, καί άλλοι ότι οι 
αρχαίοι Θράκες διέπλεον αυτόν επί σχεδίων εκ βοείων ασκών. Ά λλ’ ή 
λέξις βούς, ως πρώτον συνθετικόν ουδέποτε μεταβάλλεται εις βός. Κατ’ 
άλλους πάλιν τό πρώτον συνθετικόν βός, είναι άρχαΐόν τι προθετικόν μό- 
ριον τής Άριας γλώσσης, ίσοδυναμούν μέ την πρόθεσιν παρά καί σημαί
νει «παρά τον πόρον» διά τού οποίου έγένοντο αι έκ τής Ασίας εις την 
Ευρώπην μεταναστεύσεις τών’Αρίων φυλών, όπόθεν διεσκορπίσθησαν εις 
την Θρς/.κην, Μακεδονίαν καί έκεΐθεν εις την λοιπήν Ελλάδα.

Κατά ταύτα Βόσπορος σημαίνει, όπως καί έν τή αρχή ειπομεν 
στενόν ή πέρασμα ή κάτι άνάλογον όπως παρετήρησαν οί γλωσσολόγοι, 
προκειμένου δέ διά τον Θρφκικόν ή τον Κιμμέριον Βόσπορον «Μέγα στε
νόν.» Ά λλ ’ έ'χουσιν άδικον, θέλοντες νά αναγνωρίσουν εις την λέξιν 
Βόσπορος Ελληνικήν καταγωγήν, παράγοντες αυτόν έκ τού Βοός καί 
πόρος, όπου τό πρώτον συνθετικόν σημαίνει όχι τον βούν, αλλά τό μέγα 1 2 3 4)

Κατά τάς νεωτέρας μελέτας ή λέξις Βόσπορος είναι καθαρώς Θρα
κική, όπου ή κατάληξις—παρα μετεσχηματίσθη εις —πορος, αί δύο αύται 
καταλήξεις —πόρος (Ελληνική) καί — παρα (Θρφκική) προέρχονται έκ τής 
σύτής ρίζης, σημαίνουσαι έν καί τό αυτό πράγμα.

Τής λέξεως Βόσπορος έ'χομεν δύο Θρακικάς παραλλαγάς, Βόσπαρα ύ) 
καί Βουσί—παρα'1) μιας καί τής αυτής τοπωνυμίας, παρά τήν Βησαπάραν, 
έν τή χώρα τών Βέσων. Τό πρώτον συνθετικόν Βοσ—φαίνεται σημαίνον 
τό μέγα, καί τούτο χωρίς νά είναι ανάγκη νά κατα φύγουμε ν εις τήν Έλ-

1) Ή  μεγίοτη ταχύτης τοΰ ρεύματος τοΰ Βοσπόρου είναι 9—10 χιλιόμετρα 
τήν όίραν ποικίλλουσα άναλόγοος τοΰ βάθους. Ή  δέ μέση ταχύτης αύτοΰ υπολογί
ζεται εις 3—4 χλμ. τήν τοραν.

2) Παράδειγμα έστω ή ομηρική λέξις «βοώπις» ένθα τό πρώτον συνθετικόν 
σημαίνει τό μεγρλειώδες, τό μεγαλοπρεπές, εξ οΰ καί τό έπίθετον τής "ΙΙρας Βο
ώπις (Ίλιάδ. Α, 551) ήτοι ή έχουσα μεγάλους οφθαλμούς καί μεγαλοπρεπείς καί 
δχι όπως τού βοός, τοΰ οποίου οί οφθαλμοί είναι μέν μεγάλοι, όχι όμως καί με
γαλοπρεπείς καί έξυπνοι.

3) Φρούριον έν Θράκη παρά ΙΊροκοπίφ, Περί Κτισμ. IV, 11.
4 ) Γνωστόν έξ επιγραφής.
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ληνικήν λέξιν Βοΰς. Παρίδειγμα έστω το ό'νομα Βωσ — αγυρα, δνομα το~ 
που (τό εθνικόν Βωσαγυρινός), τό όποιον άναμφιβόλως σημαίνει δ'χι Βούς 
αγοράν, άλλα Μεγάλην ’Αγοράν. (Α)

Ή  κατάληξις—παρο ή παρόν, ώς λ.χ. Βρίπαρο 1 2 3 4), Βρίπαρον °), Βη- 
ρίπαρα, Α) Σκαθίπαρα 5), επίσης καί—πορα ή πορις, δποίς Σκάπορα 6), Κε- 
τρίπορις7), 'Ραισκουπορις 8 9), εξ ου ή πιθανή συνταυτισις των εις—παρα 
καί πορος ή —πορις ληγουσών λέξεων, όπως Αρυζίπαρα καί Δρυζίπαρος 
(Δρουζιπάρα) Βόσπορος καί Βόσπορα καί άλλα. ’Άλλωςτε παρετηρήθη καί 
ή πιθανή ταυτότης των κυρίων ονομάτων ΓΙόρις καί Πάρις Άλλα καί 
τής λέξεως Βυζάντιον, κατά τον αοίδιμόν καθηγητήν τής 'Ιστορίας Παύλον 
Καρολίδην ?), τό πρώτον συνθετικόν προέρχεται εκ τίνος Θρακικής λέξεως : 
Βοΰζ, Βόζ ή Βύζ, ή οποία σημαίνει «δεινόν» καί ή όποια απαντάται εις 
τήν εξελληνισθεΐσαν λέξιν Βόσπορος.

Ά λ λ ’ είτε Βούζ—Βόζ ή Βύζ είναι τό πρώτον συνθετικόν, είτε Βός, 
δπως εΐπομεν ανωτέρω, τό βέβαιον είναι δτι αι δυο αύται λέξεις είναι 
Θρακικής καταγωγής καί σημαίνουσι τό «στενόν πράγμα» τό όποιον συμ
φωνεί προς τήν γεωγραφικήν θέσιν τόσων Θρφκικών πόλεων, αί όποΐαι 
έκειντο παρά τό πέρασμα ποταμού τίνος ή θαλάσσης. Ουτω ή λέξις Βόσ
πορος είναι καθαρώς Θρρικική καί σημαίνει «Μέγα στενόν,» δπως πράγ
ματι είναι ό Θρακικός Βόσπορος.

ΑΧ1ΛΛΕΥΣ Θ. ΣΑ Μ Ο ΘΡΑ ΚΗ Σ

1) G. Seures, in Ioc. cit. σελ. 141.
2) Φρούριον έν Ίλλυρίφ. (Προκοπίου, Περί Κτισμ. IV, 4).
3) Φρούριον παρά τήν Σαρδίκήν (νυν Σόφιαν). Αυτόθι, IV, 4.
4) Φρούριον έν Θράκη (Αυτόθι IV, 11) καί άλλο ομώνυμον έν Μοισίφ επί 

τοΰ "Ιατρού (IV, 11).
5) Φρούριον έν Ίλλυρί». (Αυτόθι, IV, 4).
6) Albert Dumont, in loc. cit. σελ. 500.
7) Βασιλεύς τής Θράκης περί τά 306 π. χ.*
8) Βαοιλεύς τής Θράκη-, ζήσας κατά τάς άρχάς τοΰ πρώταυ μ. X. αίώνος. 

’Επίσης άναφέρονται επτά βασιλείς τοΰ Κιμμερίου Βοσπόρου υπό τό δνομα τοΰτο 
(Ηβπά-Σβορούνου Ιστορία των Νομισμάτων, Τόμ. Β' σελ. 14).

9) Παύλου Καρολίδου, Εισαγωγή εις τήν 'Ιστορίαν τοΰ Ελληνικού "Εθνους 
τοΰ Κ. Παπαρρηγοπούλου ’Έκδ. Έλευθερουδάκη, τόμ. Α' σελ. μθ'. ’Επίσης τοΰ 
ίδίου ; «Ή πόλις των Βυζαντινών έν τοϊς Χρονικοΐς τοΰ βασιλέως Άστραχαδδών 
έν τή Επιστημονική Έπετηρίδι τοΰ Έθνικοΰ Πανεπιστημίου, 1902—1903 σελ. 
263—272.
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ΟΙ Βίσσοί, Βίσσοι ή Βησσοί, εις τον αρχαιότερων Θρμακών λαών, 
κατιοκουν την άπ3 αυτών κληθεΐσαν Βεσσικήν χώραν, έκτε.νομένην μετα
ξύ τής Ροδόπης και τοΰ άνωροΰ τοΰ ποταμού "Εβρου. Πόλεις δε αυτών 
άναφερονται ή Ούσκουδάμα, ή μετά ταϋτα 3 Αδριανούπολις, ή Βησαπήρα 
τό σημερινόν Τατάρ — Παταρτζίκ, ή Βηλαιδιπάρα, κείμενη, κατά πάσαν 
πιθανότητα κατά τον άνω ροϋν τού ποταμού "Εβρου, ή Βεσικάρα άγνω
στον πού κείμενη καί άλλαι.

Άνήκον δέ εις την φυλήν τών Σατρών ^  πολεμικωτάτου Θρςτκικού 
λαού, κατοικούντος την παρά τα μεθόρια τής Θρμκης καί Μακεδονίας 
χώραν, μεταξύ τών κάτω κοιλάδων τών ποταμών Νέστου καί Στρυ- 
μόνος.

Οί Βέσσοι μετά τών Σατρών παρέμειναν ελεύθεροί, μή£ύποταχθέντες 
είς τον Ξέρξην, δπως τόσοι άλλοι Θρακικοί λαοί (ΙΙαίτοι, Κίκωνες, Βί- 
στονες, Σαπαΐοι, Λερσοϊοι, Ήδωνοί καί άλλοι) οι όποιοι ήναγκάσθησαν 
νά ακολουθήσουν αυτόν έπερχόμενον κατά τής Ελλάδος τό 480 π. χ. 
εϊτε ώς πεζοί εϊτε ώς ναΰται. Κατφκουν επί τών υψηλών κορυφών τών 
δρέων καί διετήρουν Μαντεΐον τού Διονύσου δμοιον προς τό εν Δελψοΐς 
τού ’Απόλλωνος, δπου καί υπήρχε καί Ιέρεια μαντεύουσα κατά τό σύστη
μα τής έν Δελψοΐς Πυθίας. «Οίκέουσι, λέγει ό Ηρόδοτος, 1 2) δρεά τε υ
ψηλά ΐδησί τε παντοίησι. καί χιόνι συνηρεφέα, καί είσί τά πολέμια άκροι. 
Ουτοι οί τού'Διονύσου τό μαντήϊον εκτημένοι, τό δέ μαντήϊον τούτο έστι

1) Είς to Θρφκικόν τοΰτο δνομα ό Γίρετσεκ αναγνωρίζει συγγένειαν πρός τό
’Αλβανικόν «σάτρ» (- μάχαιρα). "Αξιόν δέ σημειώσεως δτι ό Θουκυδίδης (B'y6) 
αναφέρει μεταξύ τών αύτονόμιον καί μαχαιροφόρων Θρακών τούς καλουμένους 
Δίους, οί όποιοι πιθανόν νά ήσαν οί αυτοί μέ τούς Σάτρας. Μέρος τών Δίων τού
των άναμιχθέντες είς μεταγενεστέρους χρόνους μετά τών Βέσοων ή Βεσσών κα
λούνται υπό τού Πλινίου. (Φυσ. ‘Ιστορ. IV, 18) Δίοβέσσοι Diobessi).— Περί όλων 
τούτων τών λαών βλέπε: Άχιλλέως Θ. Σαμοθράκη, Λεξικόν γεωγραφικόν καί
ιστορικόν τής Θράκης.

2) 'Ηροδότου VII, 111.
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μέν επί των όρέων των ύψηλοτάτων. Βησσοί δέ των Σατρέων είσί οι 
προμαντεύο'τες τοΰ ίεροΰ, πρόμαντις δέ ή χρέουσα κατά τό εν Δελφοΐσι 
καί ούδέν ποικιλώτερον.» Μάλιστα Δίων ό Κάσιος Χ) αναφέρει καί τό Ο
νομα προθιερέως τινός· τοΰ Μαντείου, όνομαζομενου Ούολογαίσου.

Κατά τον Στράβο)να, a) ήσαν λαός ληστρικώτατος αφού καί ύπ: αυ
τών των ληστών «λησταί προσαγορεύονται.» ’Αλλαχού δέ ότι παροικοΰσι 
τον 'Έβρον Κορπιλοι καί Βρένναι έ'τι ανωτέρω, ειτ’ έσχατοι Βέσσοι. μέ
χρι γάρ δεΰρο ό ανάπλους. "Απαντα δέ τό έθνη ληστρικά ταύτα, μάλιστα 
δέ ot Βέσσοι, οϋς λέγει, γειτονεύειν Όδρΰσαις καί Σαπαίοις. 1 2 3 4)

’Αναθηματική τις επιγραφή τών ‘Ρωμαϊκών χρόνων άνευρεθεΐσα με
ταξύ καί άλλων πολλών ευρημάτων κατά τάς γενομένας επί τόπου άνα- 
σκαφάς κατά μήνα Σεπτέμβριον 1939 εις Ζύμυδρα τής Βορείου Θράκης 
περί την Φιλιππουπολιν, όπου υπήρχε ιερόν ’Ασκληπιού τού Ζυμιδρηνού, 
dornus divina Asclepii Zimidriui, κατά λατινικήν αναθηματικήν επιγρα
φήν. αναφέρει τό όνομα Έλληνορωμαίου τίνος στρατιωτικού τού Αύρη- 
λίου Διονυσοδώρου, εύχαριστούντος τον επιφανέστατον Θεόν ’Ασκληπιόν 
Ζυμυδρηνόν, διά τήν αποτελεσματικήν καταδίωξιν καί σύλληψην τών λη
στών εάν που ενεφανίζοντο ι).

Ούτω διά τής επιγραφής ταύτης έπιβεβαιούται ή πληροφορία τού 
Στράβωνος περί τού ληστρικού λαού τών Βέσσων. Τον χαρακτηρισμόν 
όμως τούτον τού Στράβωνος, ζήσαντος κατά τον πρώτον μ. χ. αιώνα, δυ- 
νάμεθα νά θεωρήσωμεν ως υπερβολικόν καί άφορώντα όχι γενικώς όλους 
τούς Βέσσους, αλλά μάλλον τούς κατοικούντας τάς όρεινάς περιφερείσς, 
καθ’ όσον οΐ εις τάς πεδιάδας καί τάς πόλεις κατοικούντες, ένησχολούντο 
περί τάς τέχνας καί τήν γεωργίαν. Οι Βέσσοι ήσαν περιοόνυμοι διά τάς 
μεταλλουργικάς των γνώσεις, καί τήν κατεργασίαν τού σιδήρου, τού χαλ
κού, τού αργύρου καί τού χρυσού. Εις τά εργαστήριά των κατεσκευάζοντο 
τά περίφημα Θρακικά όπλα, ήσαν δέ καί δεξιοί μεταλλθ)ρύχαι 5).

Άλβανισταί τινες ενόμισαν ότι εις τό όνομα τών Βεσσών ή Βησσών 
εύρον τήν καταγωγήν και τήν έννοιαν τής αλβανικής λέξεως «μπέσσα» 
(=δίδειν καί λαμβάνεΐν τά πιστά). Ά λλ ’ ως παρατηρεί ό αοίδιμος καθη

1) Δίωνος Κασσίου, 11, 44, 34.
2) Στράβωνος VII, 318.
3) Στράβωνος VII, 331, 48.
4) Κ. Μυρτίλου Άποστολίδου, Ιερόν τοΰ Ζυμυδρηνοΰ Ασκληπιού είς « Θρα

κικά» Τόμ. XIII (1940) σελ. 266—276.
5) Κατά τον Βεγέτιον λατινον συγγραφέα σύγχρονον τοΰ Ούαλεντιανοΰ αύτο- 

κράτορος Ρωμαίου (364— 375). “Έγραψε πολύτιμον πραγματείαν: Περί στρατιωτι
κής τέχνης.
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γητής τής ‘Ιστορίας Παύλος Καρολίδης, χ) όρθότερον είναι να συσχετισθή 
ή ρίζα καί ή έννοια του «μπέσσα» προς τύ Ελληνικόν : πυθώ, πειθάη 
πείθομαι, πυνθάνομαι, πίστις.

Στέφανος ό Βυζάντιος ονομάζει αυτούς Τετραχωρίτας και Τετρακώ- 
μυυς.

Ώνομάσθησαν δέ πολύ πιθανόν Βέσσοι κατά τον παλαιόν σχολιαστήν 
τού Λουκιανού1 2 3 4 5) έκ των πολλών βοών τούς οποίους εκτρέφει ή χώρα 
των : «Vessi ex m ultitudine bouum sic vocati credentur.» ”Av λάβω- 
μεν ύπ’ δψει, δπως διηγείται ό Ηρόδοτος 3) δτι «εισί κατά ταΰτα τά χω
ρία... καί βόες άγριοι, τών τά κέρεα υπερμεγέθη έστι, τά εις "Ελληνας 
ψοιτέονται,» πράγμα τό όποιον καί σήμερον παρατηρεΐται, ή ετυμολογία 
του σχολιαστου τού Λουκιανού, δεν φαίνεται απίθανος.

Κατά τον Ηορδάνην Α) Γότθον ιστορικόν τοΰ έκτου αίώνος μ. χ. ό 
ποταμός Δοΰναβις εις την γλώσσαν τών Βέσσων εκαλείτο ’Ίστρος. «Qui 
(δηλ. ό Δοΰναβις) lingua Bessorum H ister vocatur.»

Έκ δέ τών νεωτέρων ό Leake °) θεωρεί τούς Όρεσκίους ώς τον αυτόν 
μέ τούς Σάτρας λαόν, στενώς συνδεόμενον μετά τών Βεσσών, ήτοι ιερείς 
τοΰ μαντικού ναού τού Θρακικοΰ Βάκχου επί τού ΓΙαγγαίου, δπυυ κατά 
πάσαν πιθανότητα, έκύπησαν καί νομίσματα χρυσά ή έ£ ήλεκτρου κατά 
τον έκτον π.χ. αιώνα, αργυρά δέ πρύ τού 480 π.χ. 6)

Τό μαντεΐον τούτο τού Διονύσου έπεσκέφθη καί Κότυς ό Α' (382— 
381) βασιλεύς τών Θρακών, άφιερώσας, μάλιστα, καί ανάθημά τι, ώς 
αναφέρει επιγραφή τις εύρεθεΐσα προ τινων ετών, έχουσα ώς έξης :

ΚΟΤΥΣ ΛΙΟΝΥΣΩ ΚΑΙ ΗΡΑ 7)

Επίσης, ώς αναφέρει ό Σουητώνιος 8), τό Μαντεΐον τού Διονύσου 
συνεβουλεύθη ό Όκτάβιος διά τον υιόν του, θυσιάσας κατά τά ήθη καί 
έθιμα τών βαρβάρων, δπως πολύ προ αυτού καί ό Μέγας ’Αλέξανδρος 
έτέλεσεν έπι τών αυτών βωμών θυσίαν, δταν τό 335 π.χ. όρμηθείς έξ

1) Π. Καρολίδου, Είσανιογή είς την ‘Ιστορίαν τοΰ 'Ελληνικού ‘Έθνους τοΰ 
Παπαρρηγοπούλου, Έκδ. Έλευθερουδάκη Τόμ. Α' σελ. μθ'.

2) Σχόλια είς την Pharsalus τοΰ Λουκανοϋ V, 135.
3) Ηροδότου VII, 126.
4) Ίορδάνου (Jordanes), De origine actibusque Getarum, XII.
5) Leake, Northern Greece, τόμ. Γ' σελ. 213.
6) Head-Σβορο'ννου, 'Ιστορία τών Νομισμάτων, τόμ. Α' σελ. 351.
7) Παρά Σταΰρω Μερτζίδη < Οί Φίλιπποι» σελ. 118,
8) Σουητωνίου, Βίος Αύγουστου, 94.



100 Ά χ .  θ .  Σαμοθράκη

Άμφιπόλεως, υπέταξε πάντα τά αυτόνομα τότε Θρακικά φύλα.
Βραδΰτερον έπαυσαν μνημονευόμενοι ύπο το ίδιον αυτών όνομα, 

περιελαμβάνσντο δέ υπό το γενικόν όνομα τών Θρακικών φυλών Δάρδανοι. 
Κατ’ αυτών έπαπειλούντων τά ανατολικά όρια τοϋ Μακεδονικού Κράτους, 
ήναγκάσθη νά έκστρατεύση τό 239 π.χ.δ βασιλεύς Δημήτριος Β'δ Αίτωλός, 
ήναγκάσθη δμως νά αποχώρηση, διότι οι Αίτωλοί έν συμμαχίφ μετά τών 
’Αχαιών εκήρυξαν πόλεμον κατ’ αυτού, οι δέ Ήπειρώται άνεκήρυξαν έν τη 
χώρα των την Δημοκρατίαν.

Βραδύτερον μνημονεύονται υπό τό ίδιον αυτών όνομα, κατοικούντες 
επί τού Αίμου. ΙΙρώτος έκ τών 'Ρωμαίων έκήρυξε κατ’ αυτών πόλεμον ό 
Λούκουλλος 1), δστις δι* επιπόνων αγώνων κατώρθωσε νά καταλάβη την 
Ουσκουδάμαν (Άδριανούπολιν) και νά εκδίωξη αυτούς πέραν τού Αίμου. 
Βραδύτερον κατά τό 29 π.χ. ό Λικίνιος Κράσσος έκστρατεύσας κατά τών 
Θρακικών φύλων καί διασχίσας σχεδόν ολόκληρον την Μοισίαν, μέχρι τών 
παραλίων τού Εύξείνου Πόντου, έξεδίωξε τούς Βέσσους καί άπηλευθέρω- 
σε τούς Όδρύσας από τοϋ ζυγού αυτών 1 2 3 4).

Κατά τών Βέσσοτν διεξήγαγε φοβερόν αγώνα δ 'Ροιμητάλκης Α' 
(11 π.χ.—12 μ.χ.) βασιλεύς τών Θρακών, αδελφός Κότυος τοϋ Δ7 καί φίλος 
τού ’Αντωνίου. Τών Βέσσων ηγείτο δ Ούολόγαισος η Βολογέζος, πρωθιε- 
ρεύς τοϋ Μαντείου τού Διονύσου :1). Κατά τινα μάχην δ 'Ροιμητάλκης 
έτράπη είς φυγήν, οί δέ πατριώταί του νομίσαντες δτι οι Θεοί συμμαχοϋσι 
μετά τοϋ Ούολογαίου, έφευγον καί αυτοί άνευ μάχης. Τότε ήναγκάσθη δ 
'Ροιμητάλκης νά οπισθοχώρηση μέχρι τής Θρφκικής Χερσον-ύσου, οί δέ 
Βέσσοι κατεδίωξαν αυτόν έρημώσαντες την χώραν του. Ούτως άπασα ή 
χώρα περιήλθε είς χείρας τών Βέσσων, οί όποιοι έστράφησαν τότε ανε
νόχλητοι κατά τής Μακεδονίας καί κατ’ αυτής ακόμη τής Μικράς Ασίας 
Οί 'Ρωμαίοι τότε έστειλαν είς βοήθειαν τοϋ 'Ροιμητάλκου τον στρατηγόν 
Λεύκιον Πείσωνα. Κατά την πρώτην συμπλοκήν ήττήθησαν οί 'Ρωμαϊκαί 
λεγεώνες. ’Αλλά ταχέως άναλαβόντες οί 'Ρωμαίοι, κατενίκησαν τούς 
Βέσσους καί καθυπέταξαν αυτούς εντός ενός έτους ώς καί πάντας τούς 
μετ’ αυτών συμπράξαντας Θρακικούς λαούς.

Έ πί τής 'Ρωμαϊκής κυριαρχίας τής χώρας, κατά τον δεύτερον μ. χ. 
αιώνα ή χώρα τών Βέσσων ή Βεσσική καλουμένη άπετέλεσε μίαν τών 14 
Στρατηγιών (Praefectutae) τής Θράκης d).

1) Εύτροπίου y j, 10. Πρβλ. Άμμιανοΰ Μαρκελίνου XXVII, 4.
2) Δίωνος Κασσίου II, 51, 21.
3) Δίωνος Κασσίου, XLIX, 34.
4) Πτολεμαίου, Γεωγραφία, Γ', 11, 6.
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Δια τής ύποδουλώσεως των Βέσσων υπό των 'Ρωμαίων έπήλθεν ό 
έκρωμαϊσμός τής χώρας αυτών, γενόμενος οϋτω ό πρόδρομος τής μετ’ ο
λίγον έκχριστιανίσεως αυτών. Οϋτω περί τά τέλη τοΰ τετάρτου αίώνος 
έξεχριστιανίσθησαν οι Βέσσοι. διά τών ενεργειών τοΰ Επισκόπου ‘Ρεμε- 
σιάνων (νϋν Bela Palanga, τουρκιστί Μουσταφά Πασά Παλάγκα) Νική
τα, έ'κτοτε δέ άναφέρονται πολλάκις υπό τών Βυζαντινών συγγραφέων 
μεταξύ τών Χριστιανικών λαών τής Ελληνικής Χερσονήσου.

'Υπό το όνομα τών Βέσσαη' μνημονεύεται καί μοναστηριού κατά 
τούς πρώτους αιώνας τοΰ Χριστιανισμόν, κατοικούμενον υπό εκχριστια- 
νισθέντων Βεσσών καί κείμενον κατά πάσαν πιθανότητα εις τά πέριξ 
τής Κωνσταντινουπόλεως ’). Οϋτω, κατά την επί Μηνά Οικουμενικού 
Πατριάρχου συγκροτηθεΐσαν Σύνοδον τό 536 κατά τών αίρεσιαρχών Σευή- 
ρου, Ευτυχούς καί Διόσκουρου, μνημονεύεται ηγούμενος μονής τών Βέσ
σων ύπογραφόμενος : «Άνδρέας, ελέφ Θεού πρεσβύτερος καί ηγούμενος 
μονής τών Βεσσών, ύπογράψαι έδεήθην».

Πλήν τής μονής ταύτης, άναφέρεται καί άλλη μονή Βεσσών εν Π α
λαιστίνη παρά την Ιεριχώ ' μέχρι δέ τού έκτου αίώνος Ιτέλουν την θείαν 
λειτουργίαν εις την ιδίαν των διάλεκτον, έχοντεςπαρεκλήσιον καί εν 'Ιε 
ρουσαλήμ. Βεσσοί δέ μοναχοί μνημονεύονται καί εις τά επιγραφικά μνη
μεία τών αρχαίων κοιμητηρίων τής μονής Χωβιζά, επίσης δέ καί μεταξύ 
τών αδελφών τής μονής τού 'Αγίου Θεοδοσίου εν 'Ιερουσαλήμ κατά τό 
δεύτερον ήμισυ τού πέμπτου αίώνος καί βραδύτερου ότι 1 2).

ΑΧΙΑΛΕΥΣ Θ. ΣΑ Μ Ο ΘΡΑ ΚΗ Σ

1) R. Janiu, Les Monasteres nationaux et provincianx a Byzance (Constanti
nople et environ) in Echos d’Orient Τόμ. XXXlI (1933) σε?*.. 431.

2) Κοικυλιδου, Περί τών έν Παλαιστίνη αρχαίων καί νεωτέρων ελληνικών 
μοναστηρίων Ιερουσαλήμ, 1906 σελ. 6 καί έξης.
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ΕΝ ΣΕΡΔΙΚΗ, ΝΥΝ ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ Π Ε ΡΙ  ΑΥΤΗΝ

‘Η Σέρδων η Σερδίων πόλις \'\ Σερ δίκη — Σαρδικη, Serd'lCCl και 
Sardicci. ώς φέρεται παρά τε τοΐς 'Έλλησι και Λατίνοις συγγραφεύσιν, επί 
νομισμάτων αυτής καί εν επιγραφαΐς, είναι ή νυν Σοφία , πρωτεύουσα 
τοΰ νέου Βουλγαρικού βασιλείου. Αυτή έκτίσθη επί παλαιοτέρου συνοι
κισμού των Σέρδων, φυλής πιθανώς Κελτικής, υπό τού αύτοκράτορος 
Τραϊανού, δθεν έλαβε καί την προσωνυμίαν Ονλπία. ’Αποτελούσα μετά 
τής περιφέρειας ιης ιδίαν στρατηγίαν, την Σερδικην, ύπήγετο επί τής 
ρωμαιοκρατίας εις την επαρχίαν Θράκην. Διοικουμένη αυτοί όμως υπό 
βουλής καί δήμου, ώσπερ αί λοιπαί εν τή Θράκη καί τή Μοισία Έλληνι- 
καί καί ‘Ρωμαϊκαί άποικίαι, είχε την προνομίαν νά κόπτη καί νομίσματα. 
Ό  Mionnet περιγράφει 108 διαφόρους τύπους των νομισμάτων τής πό· 
λείος από Μ Λΰρηλίου μέχρι Γαλιηνού 1)'σήμερον δμως ό αριθμός αυ
τών διά τής άνευρέσεως καί άλλων ηύξήθη καί τό εθνικόν τής Σοφίας 
μουσεϊον κέκτηται 300 τύπους 1 2 3). ΌΊουτινιανός άνέκτισε τά τείχη αυτής3) 
ών άνευρέθησαν λείψανα εν άνασκαφαις. *11 μεγίστη τής πόλεως ακμή τί
θεται κατά τον τέταρτον αιώνα.Κατεστράφη υπό τών θύννων τού ’Αττίλα 
τω 447 4). Οι Σλαύοι κατά τύν μεσαίωνα ώνόμαζον αυτήν Sredets κατά 
παραφθοράν τού Serdica καί σύμφυρσιν προς τό sreda (μέσον), εξ’ ού 
οί Βυζαντινοί μετονόμασαν αυτήν κατά παρετυμολογίαν Τριάδιτζα. ’Από 
τού τέλους τού δεκάτου τετάρτου αΐώνος ήρξατο επικρατούν τό δνομα 
αυτής Σοφία από τού έν αυτή καθεδρικού ναού τής 'Αγίας Σοφίας, 
κάσματος Βυζαντιακού, σωζομένου καί σήμερον 5). Αί αναφερόμεναι έν-

1) Μ i ο n u e t, Description de medailes antiques, τόμ. I, σςλ. 420, άρ. 364— 
511 καί Suppl. IT, σελ. 483 άρ. 1650 — 1749.

2) Μ ο u c h m ο w N. Τά αρχαία νομίσματα της Βαλκανικής χερσονήσου, 
Σοιρία, 1912, βουλγαριστί, έν τφ αχετικφ περί νομισμάτων τής Σερδικής κεφαλαίω.

3) Π ρ ο κ ο π ί ο υ, Περί κτισμάτων, IV, σελ. 267.
4) Κ a z a r ο w G. Συμβολή εις τήν άρχαίαν τής Σοφίας Ιστορίαν, βουλγα-

ριστί, έ’τ. 1910.
5) ’Ίδε, J i r e c e k-Ά ρ γ ύ ρ to φ, ‘Οδοιπορικόν Βουλγαρίας, σελ. 14 καί

έξης βουλγαριστί καί Μ υ ρ τ. Ά  π ο σ τ ο λ ί δ ο υ έν τή μεγάλη 'Ελληνική Έγ-
κυκλοπαιδείρ.
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ταΰθα επιγραφαί ανάγονται εις τον βον, γον και δον αιώνα, καθ’ οΰ ή 
έλληνίζουσα πόλις περιελαμβάνετο εν tfj Θράκη.

1 Επιγραφή επτάστιχος αναθηματική επί εξ ασβεστόλιθου βάθρου, 
κεκομμένου πανταχόθεν, υ\|)ους 0,35, πλ. 0.63 καί πάχ 0 50 του μ. εΰρέ- 
θη εν Σόφιςι καί άναφέρεται εις τον αυτοκράτορα Άντωνΐνον τον Ευσε
βή 140 μ.χ.

«[Αυτοκράτορα Κ α ί] σ α ρ α ,  Θεο[ΰ| *Α δρια[νον  υιόν, 'δέον Τ ρ α ϊ α ν ό ν  
Π α ρ ΰ ι κ ο ϋ  ν ιυ ή ν ό ν ,  Οεοϋ ΐΥεροτήα] ε γ γ [ ο ν ο ν  Τ ( ί τ ο ν )  Α ΐ λ ι ο ν  Ά δ ρ ι α ν ό ν  Ά ν -  
τω ν ε ΐν ο ν ,  Ε υ σ ε β ή ,  Σ ε β [ α σ τ ό ν ,  α ρ χ ι ε ρ έ α  μ έ γ ι σ τ ο ν  δ η μ α ρ χ ] ι κ ή ς  ε ξ ο υ σ ία ς  τ δ  
γ  , [ ύ π α τ ο ν  τδ  γ  , α υ τ ο κ ρ ά τ ο ρ α  τδ  β ' (;), π [ α τ έ ρ α  π ( α τ ρ ί δ ο ς )  ή] β ο υ λ ή  κα ι  
ό δή[μος]  Σ [ έ ρ δ ω ν ,  ή γ ε μ ο ν ε ν ο ν τ ο ς  τ ή ς  Θ ρ α ] κ ώ ν  έ π α ρ χ ε ί α ς  Μ ( ά ρ κ ο υ )  
’ Α [ ν τ ω ν ί ο ν  Ζ ή ν ω ν ο ς ,  π ρ ε σ β ( ε ν τ ο ν )  Σ ε β [ α σ τ ο ν )  ά ν τ \ ι σ τ ρ α τ ή γ ο υ  ε π ί  συν[αρ-

χίας (;)....]·
Κ a 1 i n k a, Denkmaler aus Bulgarien, σελ. 22, άρ. 26. D o b r u s k y, 

Sbornik κτλ. τόμ. VII· σελ. 325, άρ. 5. K a z a r o  v G ,  αυτόθι, άρ. 1. C a g n a t ,  
I, σελ. 231, άρ. 683.—Arclieol. Epigr. Mittkeil, XVIII, (1895), σελ. 110, άρ. 14.

2 Επιγραφή δίστιχος αναθηματική επί τμήματος πλακός εξ ασβεστό
λιθου, τετμημένου εις δυο, τοΰ ενός εχοντος ΰψ. 0.09 πλ. 0.12 καί πάχ. 
μέχρι 0 20 τοΰ μ. τοΰ δ’ ετέρου 0.4 ΰψ. καί 0.6 πλ. Εΰρέθη εν Σόφια καί 
είναι τά μέγιστα κεκομμένη καί δυσσυμπλήρωτος.

«. .. Κ ο ] μ μ ό δ ο υ  πρ ε[σ [β (εν το ϋ )  [Σ ] ε β (α σ τ ο ν  ά ν τ ισ [ τ ρ α τ ή γ ο υ ] ,  δ ιά  ε π ι - 
μ ε λ η τ ο ν  Κ ο .  ..».

'Ο Γ. Κόμμοδος διετέλεσεν ύπατος επί Αντωνίου τοΰ Εΰσεβοΰς 
138-161 (ί'δε Dumonte-Homolle, M elanges κτλ. σελ. 524- 25).

D ο b r u 9 k y, Sbornik, τόμ. III. οελ. 45, άρ. 2.—F r a n k f u r t e r ,  Ar- 
clieol. Epigr. Mittheil. τόμ. X1V> σελ. 151, άρ. 30.— D urn o n t-H o m ο 1 1 e, αυ
τόθι, σελ. 562, άρ. G8.— K a 1 i n k a, αυτόθι, σελ. 23, άρ. 27.—C a g n a t, σελ 
231, άρ. 684.—K a z a r o w, ατ’τόθι, άρ. 8.

3 Επιγραφή εξάστιχος αναθηματική επί ασβεστόλιθου κεκομμένου, 
ΰψ. 0,63, πλ. 0,49, πάχ. 0,11 τοΰ μ. εύρεθέντος εν Σόφιςι. Άναφέρεται εις 
Μ. Αΰρήλιον καί Λ. Οΰήρον 161 - 169.

« [ 'Α γ α ΰ -ή  Τ υ χ ΐ] .  ' Υ π έ ρ  τ ή ς  τ ω ν  α ν τ ο κ ρ α τ ό ρ ω ν  Μ (ά ρ κ ο υ )  Α νρ ( 'ηλ ίο ν )  
ΆΛΑ ω [νε ίνο υ  κ α ι  /Ι(ουκιου) Α υ ρ [ η λ ίο υ )  fΟ ν ή ρ ο ν ,  [ Π α ρ θ ι κ ώ ν  μ ε γ [ ίσ τω ν ) \ ,  
Σ ε β ( α σ τ ώ ν )  υ γ ε ία ς  [και π α ν τ δ ς  ο?'κ]ου,...».

Κ a 1 i n k a, ατιτόθι, άρ. 28.—D o b r n s k y ,  Sbornik, τόμ. XVI, σελ. 110. άρ. 
15.—K a z a r ο w G. αυτόθι, άρ. 2.

4 Επιγραφή έννεάστιχος αναθηματική, κεκομμένη άνωθι, κάτωθι καί
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αριστερόθεν επί τμήματος στήλης εξ ασβεστόλιθου ύψ. 0,63, πλ. 0,49 
καί πάχ. 0,16 τοΰ μ. εύρεθέντος εν Σόφια. ’Από των χρόνων 161—169.

«['Αγαϋη Τύχη. 'Υπέρ  της των Αντοκρατόρων Μ(άρκον) Ανρ(ηλίον) 
Ά]ν[τ] ω\νείνον καί Α(ονκίου) Ανρ(ηλίον)} Ονηρον [Παρΰικών μεγ{ίοτων)\ 
Σεβ(αοτών) υγείας [καί παντός οΐκ]ου και ιε\ρωτάτης βονλ\ης τε καί 
δημ[μου τον ' Ρω μαί]ων ’Αρχί{ας της πό\λεως [κατά την κέλεν\]οιν
κν\ρίον ’Απόλλωνος; ε\κ τώ[ν ιδίων άνέΰηκεν]».

D o b r u s k y ,  Sbornik, τόμ. XVl* οελ. 110, άρ. 15.—Κ a 1 i n k a, ατιτόθι, 
σελ. 23, άρ. 28.—Κ a z a r o  w, αυτόθι, άρ. 2.

5 Επιγραφή όκτάστιχος αναθηματική επί εξ ασβεστόλιθου πλακός παν- 
ταχόθεν κεκομμένης, ύψ. 0,62, πλ. 0,39 καί πάχ. 0,15. Εύρέθη εν Σόφιςι 
καί. δεξιόθεν μόνον είναι πλήρης. Άναφέρεται εις τον μεταξύ των ετών 
176—180 χρόνον.

«[υπέρ της των Αντοκρατόρων Μ(άρκον) Αι*ρ(ηλίοο) 'Αντωνείνου κα'ι 
Αον\κί\^ον\ Κο[μ\όδο[ν\ Σεβ{αοτων) υγείας και τον σνμπ\αντος αυτών [οΓ-
κ ο ν ] . . . .  ν ά ρ χ ι ε ρ ε ύ ς  ......................-α?ός κ α ί  η α ρ [χ ιέρ ε ια  (;) ε π ι τ ε λ έ α α ν -
τες κ]αί μονομαχί[ας καί θεωρίας σιεφάνοις ; κ]α[ί τ]η προξ[ενία τιμη- 
Ό'έντες ; ] ............καλών οι . . . .  ν .»

D o b r u s k y ,  Arckeol, Epigr. Mittheil, τόμ· XVHL· σελ· 110, άρ. 15 καί 
Sbornik, τόμ. XII, σελ. 325, άρ. 6.—Κ a 1 i n k a, αυτόθι, σελ. 2g, άρ. 30.—K a- 
ζ a r ο w G. αυτόθι, άρ. 3.

6 Επιγραφή πεντάστιχος οδομετρική, κεκομμένη, επί τμήματος μαρ
μάρινης στήλης ύψ. 0,38, πλ. 0,50 καί πάχους 0,48 τού μ. εύρεθέντος έν 
τή κώμη Όρμανλή μεταξύ Φιλιππουπόλεως καί Σόφιας. ’Από των χρόνων 
212—217. Ά λλ’ ό Σικ. Κλάρος διετέλεσε πρεσβευτής καί επί Σεπτ. Σεβή- 
ραυ 192—211.

«[’Α γ α ϋ η  Τ ] ν χ η .  [ Α ] ν τ ο κ ρ ά τ ο ρ α  Κ [ α ] ίο α [ ρ α \  Μ ( α ρ ) κ ο ν  Α ύ ρ η λ ι ο ν  Ά ν -  
τω ν ΐν ο ν ,  Σ ε β α ο τ ό ν  η  [ λ α ν ] π ρ ο τ ά τ η  Σ [ έ \ρ \δ ω ν  πό λ] ις  ή γ ε μ ο ν ε ν ο [ ν τ ο ς \  τω ν  
Θ ρ α κ ώ ν  ε π α [ ρ χ ε ί \α ς  Κ( ο ΐν το ν )  Σ ικ ι ν ίο ν  Κ λ ά [ ρ ο ν \  π ρ ε ο β ( ε ν τ ο ν )  Σ ε β (α ο το ν )  
ά ν τ ια [ ρ α τ η γ \ο ν  από . . . ».

S k ο r p i 1, Sbornik, jy , σελ. 140, άρ. 1.—Κ r a n k f u r t e r ,  Areheol. έ- 
pigr. Mittheil. XIV> 155, άρ. 39.—C a g n a t, Revue arckeol, έτος 1891, XVIII, 
412, άρ. 83.—D u m o n t - H o m o l l e ,  αυτόθι, 563, άρ. 9s.—K a l i n k a, αύ- 
θι, σελ. 231, άρ. 685.—C a g n a t, αυτόθι, σελ. 231, άρ. 685.—K a z a r o w ,  αυ
τόθι, άρ. 51.

7 ’Επιγραφή επτάστιχος αναθηματική επί εξ ασβεστόλιθου βωμού εύ
ρεθέντος εν ΙΙιρότ.
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«Κορνηλίαν Παύλαν Αύγοΰσταν ή 2’[ερ]ί5ων πόλι{ς] επί \Μ](άρκου 
Ανρ{ηλίον) *Ηρώδου και Πρόκλον».

'Η Ιουλία Κορνηλία ΙΙαΰλα ή to πρώτη σΰζυγος τοΰ 'ΙΙλιογαβάλου 
(‘218-222).

D o m a s i e  w s k ί. Arch, epigr. Mitth. X (1886) σελ. 238.—D u m o n t -  
H o m ο 11 e, Melanges, σελ. 315, άρ. N.— C a g n a t ,  αυτόθι, I, σελ. 232, άρ. 689.

8 Επιγραφή έννεάστιχος αναθηματική επί στήλη; εΰρεθείσης εν Πι- 
ρότ. ’Από 218 —222.

Ύ π ερ  τής τον όσιωχάτον αντυκράτορος [Καίααρος] Μ(άρχου Ανρ(η- 
λίον) ’ Αντωνίνον τύχης τε και νίκης και αιωνίου διαμονής τον ήγεμονεύ- 
οντος της Θρμκών αιτιαρχίας (sic) ’/ I . Π(ρ)ωοίον Ρονφίνυν ή [Σέρΐ ων 
πόλις],»

D u m ο η t-11 ο ui ο 1 1 e, Melanges, σελ. 315. άρ· Μ,—C a g n a t, αυτόθι, 
σελ. 232, άρ. 686.

9 Επιγραφή δεκίιτρίστιχος αναθηματική κεκομμένη δεξιόθεν επί έξ α 
σβεστόλιθου βάθρου άδριάντος, κεκομμένυυ ϋψους J ,02, πλ. 0.40 3υρεθέν- 
τος παρά τή κώμη Μέζδρρ., περιφερείας Σοφίας. ’Από τοΰ 222—235.

<·’Αγαθή Τύ[χη\. Τον μεγια[τον] και 'θειότατ[ον] Αύτοκράτο[ρα] 
Μ{άρκον) Ανρ(ήλιον) Σεον[ήρον Άλέξα[νδρον] Σεβ(αατδν) ήγεμ{ονενο]ν- 
τος τής [Θρακών] επαρχεί\ας] Μ(άρκον) Ονλ(ττίον) ; Σα]-τυρνείνου [πρε- 
αβ[ενιυυ) Σεβ(αατον] άντι[υτραιήγον) ή λα[μπροτά]τη Σέρδων π\όλις]. 
Εύτ[υ\χώ[ς].».

Η. καί Κ. S k ο r p i 1, Sbornik, IV, 154, άρ. 20—F r a n k f u r t e r ,  Ar- 
cheol. epigr. Mitth. XIV, 159, άρ. 50 —D u m o n t - H o m o l l e ,  564, άρ. 98.— 
C a g n a t, Revue arckeol. έτ. 1892, τόμ. XX, σελ. 395, άρ. 103, —Κ a 1 i n k a 
αυτόθι, σελ. 54, άρ. 5j.— K a z a r o  w, αυτόθι, άρ. 55.

L0 Επιγραφή έννεάστιχος αναθηματική επί γρανίτου οδομετρικής στή
λης, υψ. 2,02 καί περιφερείας κατά τό μέσον 1,42 τοΰ μ. εύρεθείσης παρά 
τή Σόφια. ’Από τοΰ 222 -285.

« Αγαθή Τύχη] ]Γ Υπέρ τής τον Αντυκράτορος] Καίοαρ[ος Μ(άρκον) 
Ανρ(ηλίον) Σενήοον ’Αλεξάνδρου], Σεβ(αυτον) τύχι/ς τε και νείκης και αί- 
[<ο]νίον διαμονής ήγεμονενοντος τής λαμπροτάτης Θρακών [έπ]α[ρ%ε/αο] 
Ροντιλίον Πούδεν[δος Κριοπείν]ον [π]ρεαβ(εντυν) Σεβ(αατον) άντι\στρα- 
τή]γου [ή Σ\έρδων πόλις ά[νέατηοεν] το μίλιον*.

J ί r e c e k, Archeol-epigr, Mitth X, 8, αυτόθι καί ό D o m a s z e w s k i ,  
σελ. 211, άρ. 5 —Κ a 1 i n k a, αυτόθι, σελ. 55, άρ. 52. — K a z a r o w ,  αυτόθι, άρ. 
4.—C a g n a t, αυτόθι. I, σελ. 232, άρ. 688. Οΰτυς συμπληρυϊ καί άναγινώσκει έν 
άρχη . |!Λγαθή Τΰχη. ‘Υπέρ τής τοΰ Αύτοκρα]το[ρ]ο[ς Μ(άρκου) Αΰρ(ηλίου) Σεουή" 
ρου ’Αλεξάνδρου Σ]εί5αστοϋ Iτύ]χης τε καί . .
Θ ρ α κ ι κ ά Κ ’ 7
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11 ’Επιγραφή δωδεκάστιχος αναθηματική επί έξ ασβεστόλιθου οδομε
τρικής στήλης ΰψ 1,37 καί διαμέτρου 0,46 του μ. εύρεθείσης έν τή παρά 
τή Σόφια κώμη Βίρμωνιτσα. ΙΙροέρχεται από των χρόνων 212 — 225-

Αγα&ΐ]f Τάχη. 'Υπέρ  τής τον ϋειοτάτον [Α\ντοκρ[ά]τορος \Μ(άρ- 
y.ov) Αύρ(ηλίον) Σενήρον 'Αλεξάνδρου τνχης] και νείκης και [α]Ιωνίου δια
μονής ήγεμονενοντος τής Θρακών επαρχείας Λ(ουκίον) Πρωοίου Ρον- 
φείνου, πρεοβ[ευτον) Σεβ(αοτοϋ) άντιοτρατ ήγον τδ μείλιον άνέοτηαεν ή 
Σέρδων πόλις *

Η. καί Κ. S c ο r p Π, Sbornik, τόμ. IV, 149, άρ. 7.—Ρ r a n k f u r t e r ,  
Archeol-epigr. Mittli. XIV, 156, άρ. 41— D α m ο n t-H ο m ο 1 I e, αυτόθι, σελ- 
568, άρ. 95.— Κ a 1 i n k a, αυτόθι, σελ. 48, άρ. 45.—C a " n a t, αυτόθι, I, σελ. 232’ 
άρ 687. Οθτος τό κενόν τού αύτοκράτορος όνομα συμπληροΐ δια τού : Καίσ(αρος) 
Μ(άρκου) Αύρ(ηλίου) Άντωνίνου τύχης τε.— Κ a z a r o  \ν, 'αυτόθι, άρ. 52 όρθότε- 
ρον, οπότε ή επιγραφή προέρχεται άπό ιών χρόνων τοϋ Ήλιογαβάλου 218—222.

12 Επιγραφή ένδεκάστιχος οδομετρική, τετριμμένη επί έξ ασβεστόλιθου 
στήλης κεκομμέεης εύρεθείσης εν τή κοηιη Μπάντο περιφερείας Σόφιας. 
Ά πό τοϋ 235—238.

«[\ι4χ]α[θ//] Τύχη. [2ίΓυ]ρ[/ο]ις αύτο[κρατ]ό[ρσί Ρ(α/'ω)] 'Ρ>νλ(φ [Ονή- 
ρφ Μαξ]ι\μ]είνφ [κα\ Γ(αΐφ  Ί]ον\λ\ί<ύ 10]νή\ρφ Μαξίμο) Ι\ α\ί{οα\ρι [τό 
μείλ]ο[ν], ήγ[εμόνενοντος] το[ν λ]αμπροτάτον \Πομ]πονίον [Ίονλιανον\] ή 
λαμπρο[τάτη Σ]έρδ[ων] πόλις]*.

*0 Cagnat προτιμά την συμπλήρωσιν διά τον : [Σι]μονίου [Ίονλ ια - 
νον], διατελέσαντυς διοικητοΰ τής Θράκης επί Μαξιμίνου και Μαξίμου.

D e s j a r d i n ,  Annali, ?t. 1868, σελ, 57.—D u m ο n t-H o m ο 1 1 e, Μέ- 
lange9, σελ. 315. άρ. Κ.—C a g n a t, αυτόθι, σελ. 233, άρ. 691.— K a ζ a r o w, 
αυτόθι, άρ. 57.

13 Επιγραφή έξάστιχος οδομετρική, επί στήλης έξ ασβεστόλιθου κεκομ- 
μένης άνωθι ΰψ. 0,53, πλ. 0,3, πάχ. 0,4, εύρεθείσης εν τή κώμη Δραγο- 
μάν περιφέρειας Σοφίας.

« . . .  [Μα\ξίμφ Καίο[αρι ήγεμονεν[οντος τής Θρα[κών έ]παρχείας 
τον λα[νπρο]τάτον Σιμυ^ίο[υ ’Ιονλι]ανού ή λανπρο\τάτη] Σερδίων πόλις 
τ[ό μείλι\ον άνέοτηαεν, εΰτυχ[ώς].». Ά πό τοΰ 235-238.

S k ο r p i 1 , Archeol—Epigr, jlMitteil τόμ. χ Γ[, (1892), 92, άρ. 3—. Κ a - 
r a r o w  G. Αυτόθι άρ. 59. C a g n a t , f, σελ. 233, άρ. 692.

14 Επιγραφή οδομετρική έφθαρμένη καί κεκομμένη επί στήλης κυλιν
δροειδούς διαμέτρου 0,34, εύρεθείσης παρά τή κώμη Γέρμαν περιφερείας 
Σόφιας, 235 238.

« . . .  [ήγεμονεν]οντο[ς] τον λαν]προτάτου Ί]ο[ν]λια[ν]ο[ϋ ή] Σ[έρ]δων
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π ό [ λ ·ς ] ά ν έσ τ[ η σ ε  το  μ?Ιλ ιον .  Ε υ τ υ χ ώ ς ] .  ‘Ο Skorpil συμπληροΐ ετι «πρε- 
β ε υ τ ο ϋ  Σ ε β .  α ν τ ισ τ ρ ά τ η γ ο υ »  μετά τό « Ί ο ν λ ι α ν ο ν » .

F r a n k f u r t e r ,  Archeol.-Epigr. Mitteil. τόμ. XIV, (1891) σελ. 157, άρ. 
48. — Κ a z a r o w t i .  αυτόθι, άρ. 60—S k ο r p i I, Μνημεία (Pametnitsi). II, σελ. 
87, άρ. 9. - D u m o n t - H o m o l l e ,  σελ. 564, 9Τ. —C a g n a t, I, σελ. 233, 
άρ. 693.

In Επιγραφή εξάστιχος, πιθανώς οδομετρική, επί στήλης κεκομμένης 
άνωθεν καί κάτωθεν εύρεθείσης εν τή κώμη Κόστινβροδ περιφέρειας Σο
φίας. ’Από τοΰ 238 — 244.

« . . .  [α ω ]τη ρ ία ς  [κ]αί ν ε [ ίκ η ς  και]  i t υνί ου  (ο ίκ)  [ό ] ια \μ ]ο ν η ς  τ ο ΰ  [με]- 
γ ί \ο τ ]ο ν  κ α ι  ΰ ε ιο τ ά τ ο [  υ] α ύ [ τ ο κ ρ ] ά τ ο ρ ο ς  Κ α ί σ [ σ ρ ο ς  Μ  {όρκου)] Α ύ [ρ η ]λ ίο υ  
Ά [ ν τ ω ν ί ο ν \  Γ ο ρ δ ια ν [ ο ΰ  η γ ε μ ο ν ε ύ ο ν τ α ς  τή[ς Θρρ.κ[ών έ π α \ ρ χ ε ία ς  . . . »■

Arched Epigr. Mitteil. XV, 92, άρ. 4. — Κ a z a r o w ,  G. αυτόθι, άρ. 56.— 
C a g n a t, αΰτόθ., I, σελ. 233, άρ. 694.— D u m o n t-H o m ο 1 1 e, M01anges, 
σελ. 564, άρ. 96. o

16 Επιγραφή δεκατετράστιχος επί οδομετρικής εκ λίθου κυλινδροειδούς 
στήλης υψ. 0,88, τοΰ μ. καί διαμέτρου 0,38, εύρεθείσης παρά τή Ρωμαϊκή 
στρατιωτική όδψ τή άγούση διά των στενών των Succi επί τοΰ Αίμον 
προς το Βυζάντιον. ’Από τοΰ 238—244.

« ' Υ π έ ρ  ν γ ί α ς  (sic) καί σωτηρίας κ α ι  ν ε ί ν η ς  κ α ι  α ιω ν ίο υ  δ ια μ ο ν ή ς  το ΰ  
μ ε γ ί σ τ ο υ  κα ι  ( ΰ ) ε ιο τ ά τ ο υ  α ύ τ ο κ ρ ά τ ο ρ ο ς  Καίσαρος Μ α ρ { κ ο υ )  ' Α ν τ ω ν ί ο υ  
Γ ο ρ [δ ι]α ν ο ΰ ,  η γ ε μ ο ν ε ύ ο ν τ ο ς  τ η ς  Θ ρ α κ ώ ν  ε π α ρ χ ε ί α ς  Κ .  ’̂ 4ττ[ι]ου Κελέρου 
ή Σ έ ρ δ ω ν  π ό λ ι ς  ά ν έ α τ η α ε  τό μ ε ί λ ιο ν .  [ Ε υ ] τ ν χ ώ ς .

Bull, de la soclete arclieol. Bulg. τόμ. VlO σελ. 147 κατ’ άνάγνωσιν Filow 
καί Velkow.

17 Επιγραφή δωδεκάστιχος αναθηματική, κεκομμένη κάτωθεν, επί έξ 
ασβεστόλιθου οδομετρικής στήλης, εφθσμμένης άνωθι, κεκομμένης κάτα)- 
θι, υψ. L μ. διαμέτρου 0,30 του μ. Εύρέθη έν τή κώμη Δραγομάν περιφέ
ρειας Σόφιας. ’Από τοΰ 244 — 24C—7.

« ’Α γ α θ ή  τ ύ χ η .  * Υ π { ε ρ  ύ γ ]ε ία ς  κ α ι  σ ω \τ]ηρ ε ία [ς]  κ α ί  έ[ω]ν<^ ίο[υ 
δ ι] α μ ο ν η ς  τοΰ μ ε γ ί σ τ ο υ  κ α ί  &ειοτ ά < τ ω >  το υ  Α ύ τ ο κ ρ ά τ ο ρ ο ς  Μ π ά ρ κ ο υ  
Ι ο υ λ ί ο υ  Φ ι λ ί π π ο υ ,  Σ ε β (α σ τ ο ΰ )  κα ί  Μ α ρ κ ε ί α ι ’Ω τ α κ ι λ ί α ς  Σ ε υ η ρ α ς  [Σ ]εβ (α -  
σ τ η ς )  η γ ε μ ο ν ε ύ [ ο ] ν το ς  [τής·] Θρακών ε [π ]α ρ χ ε ί[α ς  Φο]υ[ρ]νίου π ρ ε σ β ( ε υ το ΰ )  
[ Σ ε β α σ τ ο ύ  α ν τ ι σ τ ρ ά τ η γ ο υ  . . . ] »

Η. καί Κ. S k ο r p i 1, Arch.-epigr. Mitth. XV, 91, άρ. 2.—K al i n k a, αυ
τόθι, σελ. 62, άρ. 65. — C a g n a t, I, σελ. 234, άρ. 695. — K a z a r o w ,  αύιόθι,
άρ. 58. 18

18 Έννεάστιχος δρομετρική επιγραφή επί έξ ασβεστόλιθου στήλης ΰψ.
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1,80 τοΰ μ., εύρεθείσης έν Ζλατίνμ περιφέρειας Σόφιας. Δεξιόθεν είναι 
τετριμμένη. ’Από τοΰ 249—251.

« ’Α γαϋΐ) τύχη. 'Υπέρ  τοΰ μεγίστου και [ί)ειοτ\άτον αντοκράτορος Μεσ
αίου) [Κον\ίντου Τραϊανόν Δ εκ! ον και της σεβααμιωτάτης Αύγουστας 
' Ερεννίας Έτρουσκίλλας Σεβ(αοτμς) \ηγεμ)ονενοντος της Θρακών εοαρ* 
χείας Τ(ίτον) Τουλ(ίου) Πρείοκον ή Σέρδ[ω)’] πόλις τό μίλιον Ευτυχώς.».

V e 1 k ο w, I 1. Bnll. de l’inst, arch. Bulg. τόμ. γ ι ,  έτ. 1930—3J, σελ. 302.—
C a g n a t-B e s n i e r, Revue arch , ft, 1932, σελ. iOo. ά'ρ, 28.

89 Επιγραφή τετράστιχος αναθηματική επί εκ γρανίτου βάθρου, κεκομ- 
μένου δεξιόθεν καί κάτωθεν ΰψ. 0,22, πλάτ. 0,73 καί πάχ. 0,(34 τοΰ μ. 
εύρεθέντος έν Σόφια.

«Την ϋεοφιλεστάτην Α νγ(ονσταν) Κορ(νηλίαν) Σαλωνεΐναν, Σ ε β α 
στήν) Φ/βαβία) ΑΙϋάλη καί Καλανδίων και Διογένη\ς ά]ν\εί)ηκαν κ\α\ί 
Π]ων[πώ(νιος) ;] Άμασιαν[ός\».

Ή  Κορνηλία Σαλωνεΐνα ήτο σύζυγος τοΰ Γαλλιηνυΰ (253 — 268). Έ κ  
τοΰ είδους των γραμμάτων καί τής συντάξεως αυτής φαίνεται δτι τύ : «καί 
Πο/ιπώ* ιος 3 Αμαοιανδς» προσετέθη κατόπιν.

Ρ ο b r n s k y, Sbornik, XVI, σελ, 109, άρ. 13. — K a 1 i n k a, αύιόΟι, σελ.
67, άρ. 71.—K a z a r ο w, αυτόθι, άρ. δ.—C a g  n a t ,  I, σελ. 534, άρ 697.

20 Επιγραφή έξάστιχος αναθηματική κεκομμένη δεξιόθεν επί έξ ασβε
στόλιθου τμήματος βάθρου ΰψ. 0,28, πλ. 0,33, πάχ. 0,32 τον μ. Εύρέθη έν 
Σόφιμ. ’Από των χρόνων 260—268.

«?2ΐγ[αθ/7 τύ%?μ] Αύτοκράτ[ορα Καίααρα ΓΙ(όπλιον) Αικίννιον 'Εγνά- 
τιον\ Γαλλ(ι)ηνόνν [Ευσεβή, Ευτυχή , Σεβαστόν, Ούαλερια]νον Σεβασ(τοΰ 
υιόν . . . . ] ’/ουΑιαν[ός . . . .  αντί τοη είσ . . . . . .

D ο b r n s k y, Sbornik, III, σελ. 46, άρ. 2. — F r a n  k f u r t e r, Arck.-e- 
pigr. Mitth. XIV· 151, άρ. 27.—D u m o n t-H o m ο 1 1 e, σελ. 561, άρ. G5.— 
K a l i a  k a, αυτόθι, σελ. 66, άρ. 70.—K a z’a ro  w, αυτόθι, άρ. 6.—C a g n a t, I, 
σελ. 234, άρ. 696.

21 Επιγραφή ένδεχάστιχος δίγλιοσσος, αναθηματική'όδομετρική επί στή
λης υψ. 2.13, διαμέτρου 1,38, τοΰ μ, τό πλεΐστον άκατεργάστου. Εύρεθη 
παρά τή κώμη Ίχτιμάν πλησίον τής ποτέ διόδου των S ued  επί τής έκ Φι- 
λιππουπόλεως διά τοΰ Αίμου εις Σερδικήν άγοΰση:.

«3Αγαϋ·ιη τύχη. 'Υπέρ υγίας καί σ[ωτηρ]:ας καί αιυ^’ίου [δια\μονης 
[Σεβαστ)ών. D)ominorurn) n)ostroriun) Constantini max(irni), Val(eri) 
Lic(iniani) Lisinip\e\r(ctiwrnni) Aug(ustorum). FI (civ i) Jnl(i) crispi, 
Val(eri) Lic(inianri) L[i\cini jun(ioris), FL(avi) CL(ciudi) Constantini 
nob(Uissimonjm) Caes(aruni).
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’Από του 323, οπότε άνεκηρυχθησαν Καίσαρες οι τρεις τελευταίοι.
CIL, τόμ. ΤΙΤ, 1407 37.— Κ a 1 i n k a, αυτόθι, σελ. 68, άρ. 73.

22 Επιγραφή δεκαεν νεάστιχος ίναθηιιατική επί μαρμάρινης πλακάς, βύ- 
ρεθείσης εν τη κώμη Δολίστοβον, μακράν της Σόφιας.

« Ο ίκ ο ι  Θείο) κ'ε (sic) το ΐς  Ό λ ν μ π ί ο ι ς  ΰ ε ο ϊ ς  οι ίερ[ε]ις Α ιο β έ ν η ς  Ά λ υ 
π ο υ ,  Ο ν λ ( π ί ο ς )  Φ ιλ ο σ ε β ά /σ τ η ] ς ,  Κ λ α ν [ δ ι ο ς) " Α τ τ α λ ο ς ,  Φ λ α (ο ύ ιο ς )  Ά  π ο λ -  
(λ ) ιν ά ρ ιο ς ,  Τ α ρ ο ά ς  Μ ε σ τ ι χ έ ν & ο ν ,  Α ν ν α ς  ' Ε π τ α κ ό ρ ο υ  Π ( ό π λ ο ς  ΓΕ λ ο υ ίδ ιο ς ,  
Α λ έ ξ α ν δ ρ ο ς  Α λ ε ξ ά ν δ ρ ο υ , Α ε ΐ ο ς ’ Δ ίν ε ο ς ,  Ί ο ν λ ι α ν ό ς  Κ α μ ο ρ . .  .., Ρ α ι σ κ η π ο -  
ρ ις  *Α π ο λ λ ώ ν ι ς  ο / ίκ \ο υρ δς(;) ,  ’ Ο ρ φ ε υ ς  μ α κ ε λ λ ά ρ ι ς ,  ΓΕ π τ έ ξ ε ν ι ς ,  ε π ί σ κ ο 
π ο ς ,  Μ ε σ τ ί κ ε υ ΰ υ ς  κ ά π η λ ο ς  έ π (ε ) ί  σ υ ν α ρ χ ία ς  ...»

Οικος θείος—ό τοϋ Αύγουστου ή τών Αύγουστων, τό Π. ‘Ελουίδι
ος φαίνεται ότι προσετέθη κατόπιν μετά την κτήσιν των δικαιωμάτων 
τοΰ Ρωμαίου πολίτου.

I) ο 1> r u s 1c y, Arch.-6pigr. Mitth. χ ν ΐ Ι Ι ,  ετ. 1895, σελ. 108, άρ. 8.—C a- 
g n a t, αυτόθι, 1, σελ. 230. άρ. 682.

23 Επιγραφή δεκαπεντάστιχος αναθηματική επί μαρμάρινου βωμοί’, 
εύρεθέντος εν Σόφια.

« Ά γ α φ η  [ T \ ] x f a \  Θ ε ώ  έ π η κ ό ο )  νψ ία το )  ε υ χ ή ν  ά ν έ σ τ η σ α ν  το  κ ο ινδ ν  
εκ  τ ώ ν  ιδ ίω ν  δ ιά  ί ερ έω ς  ' Ι έ ρ μ ο γ έ ν ο υ ς  κ α ι  π ρ ο σ τ ά τ ο υ  Α υ γ ο υ σ τ ια ν ο ν "  Ά χ ι λ -  
λευς, Α ύ ρ η λ ι ς ,  ζίΓο(c), Α λ έ ξ α ν δ ρ ο ς ,  Μ ό κ α ς , Μ ο [κ ι]α ν ό ς ,  Δ ο μ η τ ι ς ,  Σ ο φ έ ϊ -  
νο ς ,  Π α υ λ εΤ ν ο ς ,  ΐΤ υρος ,  Ά π ο λ υ ν ά ρ ι ς ,  Μ ο κ ι α ν υ ς ,  ΐ Σ ] η λ ι ς ( ; )  κ α ί  Α λ έ ξ α ν 
δ ρ ο ς  Ά σ κ λ η π ι ά δ ο υ  ϋ·ία[σος] Σ ε β α ζ ι α ν ό ς  ...»

D o m a s z e w s k i ,  Arch.-epigr, Mitth. ετ. 1886, σελ. 238·—D u m ο n t- 
H o ra ο 11 e, Melanges, σελ. 816, άρ. O. — K a z a r o w, αΰιόθι, άρ. 73.

24 Επιγραφή τρίστιχος αναθηματική, κεκομμένη επί τμήματος τοί5 άνω 
μέρους βωμού εξ έρυθριοποΰ λίθου, ΰψ. 0,54, πλ. 0,77, παχ. 0,58-0,72 τοΰ 
μ. εύρεθέντος μεταξύ τών κωμών Σελενιγράδ και Μιλοσλάλβτσι περιφε- 
ρείοις Σόφιας.

« Θ ε φ  ύ ψ ίσ τ ω ,  υ π έ ρ  Α υ φ ι δ ί ω ν  ο ίκ ω ν  .. / Λ ν \ φ ί / δ / 1/ος]  ...»

D ο b r ιι s k y, Sboruik, XVI. 64, άρ. 30.—Κ a 1 i n k a, αυτόθι, σελ. 133, 
άρ. 145.—Κ a ζ a r ο w, αυτόθι, άρ. 74.

25 Επιγραφή πεντάστιχος αναθηματική, ευρισκόμενη νΰν έν Σόφια., 
αγνώστου όμως προελεύσεως.

« Θ ε ο ΐς  έ π η κ ό ο ι ς  Δ ι ί  κ (αϊ)  " Η ρ α ,  ' Α λ α α ιβ ρ ι η ν ο Ί ς  δ ιά  Ι ερ έω ς  (sic) 
Α ν ξ ά ν ο ν τ ο ς  *Ε ρ μ ο γ έ ν ο υ ς  το  κ ο ινό ν  τώ [ ν /  Α ιο ο κ ό ρ ω ν .  Ε υ τ υ χ ώ ς ·» .

Ά λ α κ ι β ρ ί α ,  Θρακικόν τοπωνΰμιον πρβλ, Σηλυβρία, Μεσηβρία, ΓΙολ-
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λυομβρία. Α ν ξ ά ν ω ν  λατιν. grescens. Κοινόν Διοσκόρων, πιθανώς το αυτό 
τφ τ ώ ν  Δ ι ο κ ο ν ρ ι α σ χ ώ ν , θίασος λάτρεων των Διόσκουρων Κάστορας και 
Πολυδεΰκους.

D o b r u s k y ,  Arch.-epigr. Mitth. X V III (189Γ>), σελ. 112, άρ. 19.— Sbornik, 
1894, σελ. 32.—C a g π a t, αυτόθι, σελ. 230, άρ. 681.

26 Έ πι/ραφή δεκάστιχος αναθηματική επί πλακός ευρεθείσης εν τη κώ- 
μη Κόστενβροδ περιφερείοις Σόφιας.

«[ Ά γ α & ϋ  tJv x h . [κυρί[ερ  Δ α  κ α ι  ' Ή ρ [ μ ]  . . . .ερ η νο ϊς  GeoT[c) επ [ η Ικ ο ] -  
οις, Α ν ρ ( ή λ ι ο ς )  Κ ε λ ο ιν ό [ ς  ά ] π ο [ δ ώ ] ο ν ς  τ η ν  έ ττα γγε [λ ]  λ ία ν  [το / ν  π α τ ρ ό ς  
I κ Ια τ ε α κ [ έ ] ν α [ ο ε ν ]  υ π έ ρ  τ ε  ε α υ τ ό ν  κ α ι  τώ ν  /ά δ ε λ ] φ ώ ν  και τ ο ν  ο ν [ μ π \α ν -  
ος] ο ΐ / κ ο υ /» .

Archeol.—Epigr. Mitteil. τόμ. XVIIi σελ. 219, άρ. 121.— Κ a ζ a r ο \ν , ου- 
τόθι, άρ. 77.
27 Έπιγραφή δκ τάσ τ ινος  αναθηματική επί εξ ασβεστόλιθου βωμοί' τε
τράπλευρου, υψ. 1.40, πλ. 0,41—0,54, ει'ρεθεντος εν τή περιφερεία Τσά- 
ριβροδ.

« Ά γ α ΰ ή  τ ύ χ η .  [ Γ ] ά ϊ ο ς  ’Α ο κ λ η π ι ά δ ο υ  β ' . νέο ς  το ν  β ω μ ό ν  κ α τ ε ο κ ε υ α -  
οεν Δ ιϊ  π α τ ρ φ ρ )  κ α ι  ' Ί Ι ρ α  ε υ χ α ρ ι σ τ ή ρ ι ο ν >.

Η. καί Κ. S k ο r p i 1, Sbornik, ΐγ ,  150, άρ. 11.— Ρ r a nk  f n r t e r, Ar- 
cheol.-0pigr. Mitth. χ ΐ γ .  161, άρ. 51.— D u mo n t II o m ο 1 1 e, Melanges, οελ. 
563, άρ. Ρ*.—K a 1 i n k a, αυτόθι, σελ. 130, άρ. 138.—K a z a r  ο w, άρ. 80.

28 Επιγραφή πεντάστιχος αναθηματική επί τμήματος 'βωμού υψ. 0,50, 
πλάτ. και πάχ. 0,58 τοϋ μ. εύρεθέντος έν τή κώμη Ντόλνι Λόξεν περιφέ
ρειας Σόφιας.

« Ά γ α ϋ ' ή  τ ύ χ η .  Ι ' [ ΐ ] ρ α  ' Α ρ μ ο ν λ η ν ή  Ι Ι ο μ η ώ ν ι ο ς  Ρ ο ν φ ο β ς  ν π / ε ρ  α υ τ ο ύ  
κ α ι  τή [ ς ]  ο νμ β ίο ν . . .»

Περί τών τοπωνυμικών επιθέτων τής "Ηρας έν Θράκη ΐδε Θ ρ α κ ικ ά ,  
τόμ. V, σελ. 47.

Άρχαίολ. δελτίον έθν. μουσείου Σόφιας, I, οελ.162, άρ. 210.—Κ a ζ a r ο \ν 
G , αυτόθι, άρ. 76.

26 Έπιγραφή τρίστιχος αναθηματική επί μαρμάρινου άναγλυφου τοϋ 
Διός καί τής "Ηρας, εΰρεθέντος έν τή κώμη Τοΰδεν περιφέρειας Σόφιας.

« Κ ν ρ ί μ  " I I ρ α  ή κ ω μ α ρ χ ί α  ε υ χ ή ν , Κ ν ρ ί φ  Δ ι ΐ  ή κ ω μ α ρ χ ί α  ευ χ ή ν » .

J i r e c e k, Arch.-epigr. Mitth. έτ. 1886, οελ. 52 —D u m o n t-H o m ο 1- 
1 e, Melanges, σελ. 316, άρ. Ρ.—K a ζ a r o w, αυτόθι, άρ. 78.

ο0 Τρίστιχος αναθηματική επιγραφή κάτωθι μαρμάρινου ανάγλυφου
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τής Ή ρ α ς κβκομμένου άνωθι και δεξιόθεν, ϋψ. 0,38, πλ. 0,06 του μ. εύ- 
ρεθέντος εν Νόβις χάν περιφέρειας Σόφιας.

«'Ή ρα Κιιροιμιηνφ (sic).,..-s Φούρις ο και Δαλ[ηπορις]; χαριοχή- 
/ριον».

K a z a r o w  G, Antike Denkm. ans Bulgarien, Bull, de l’inst. arch. Bulg. 
IV, 1926-27, σελ. 113, άρ. 33.

31 Επιγραφή πεντάστιχος αναθηματική επί μαρμάρινης πλακός εύρε- 
θείσης παρά τή κώμη Σορλύικ επί τής από τής Σόφιας εις Βελιγράδιον 
άγοΰσης Ρωμαϊκής όδοϋ.

«'Ήρμ Σννκηχηνρ Τι(βεριος) Κλανδι[ος\ Κνρείνα Θεόπομπος Θεο· 
πόμ\πον\ αχραχηγός Άατικής περί Π{ejgiv&ov, Σηληχικης ορεινής, Αενϋ- 
[ελ/ητικης πε[δια]σί[α] ς, χαριστήριον».

At στρατηγίαι Σηλητικός καί Δενθελητική ήσαν προς τήν Σαρδικήν.
D o m a s z e w s k i ,  Arch.-epigr. Mitth. X (1886) αελ. 239, άρ. 4.— 1) u - 

m ο n t-H o in ο 1 1 e, Melanges, σελ. 317, άρ. j*1.—C a g n a t, αυτόθι, I, σελ. 
229, άρ. 677.

32 ’Αναθηματική μονόστιχος επιγραφή άνωθι άναγλύφοή έξ άσβεστο 
λίθου τής Ή ρα ς κεκομμένου κάτωθι, υψ 0,07,5, πλ. 0,145 και πάχ. 0,02 
εύρεθεντος εν τή κώμη Γορετσέβοκι, περιφέρειας Σοφίας.

'Ηρα Βοναπαρηνή».

Βουαπαρηνύς I τοπωνυμικόν επίθετον τύ πρώτον άπαντών.
Bull, de i’inst. archeol. Bulg Sophia, er. 1934, τόμ. VIII, σελ. 44,9.

33 ’Αναθηματική τρίστιχος επιγραφή επί μαρμάρινου ανάγλυφου του 
θρφκός ιππέως, ϋψ. 0,17, πλ. 0,16 καί πάχ. 0,θ2 τοϋ μ. εύρεθεντος εν 
Σόφιςμ

«Κνρίφ 'Απόλλωνι Ζελαηνφ Μανρίκ(ι)ος Σκάρεος ευξά[με]νος άνέ- 
Όηκεν*.

ΙΙερί τώ.ν τοπωνυμικών έν Θράκη επιθέτων τού Απόλλωνος ιδε Μυρ.
’Αποστολίδου, Θρακικά Α θηνώ ν τόμ \Γ. σελ. 46. Μαυρίκιος κατά συμ- 
πλήρωσιν τοΰ συλλογέως αντί τοΰ φερομένου Μανρικός, παραλειφθέντος 
τού ι υπό τοϋ χαράκτου, τό δέ Σκάρεος, δνομ Σκάρι.ς, ό, όνομα ελληνικόν 
εκ τοΰ σκαρις-ιδος ή (=ελμινθος) καί άοκαρ'ις οθεν καί "Αοκαρος κυρ. 
όνομα παρά ΙΙαυσανίφ (y,24,l).

Archeol.-Epigr. Mittheil. τόμ. XVlI, σελ. 219, άρ. 122.—K a z a ro .w  G. 
αυτόθι, άρ. 17.

34 'Επιγραφή δίστιχος αναθηματική επί μαρμάρινου αναγλύφου τοϋ
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Θρφκός Ιππέως ΰψ. 0,24, πλ 0,21 καί. πάχ 0,03 τοΰ μ. ευρεθέντος εν τη 
κώμη ’Όπιτσβετ, περιφ. Σόφιας.

'«'Αηόλλωνι Σκοδρηνφ Ρηβονκεν$\ος] ΡηβονκένΌον ενξάμενος άνέ- 
Όηκ[εν*.

Τό όνομα Ρηβονκενΰος, γνήσιον Θρμκικόν, πρβλ. και Ρήβας, Ρι/βον-
λης.

A rcheol.-Epigr. Mitteil. τόμ. XVIL· 219, άρ. 128.—Κ a ζ a r ο w G., αυτό
θι, άρ. 6Γ).

35 Επιγραφή πεντάστιχος αναθηματική επί εξ ασβεστόλιθου τετρά
πλευρου βωμοΰ, κάτωθι τετμημένου, ΰψ. 1,02, πλατ 0 ,50 -0 ,58  καί πάχ. 
0,44—0,37, τοΰ μ. ευρεθέντος εν Σόφια.

ΡΑγαϋβ  τνχ21· (Λ(όνκιος) Φονλβιος *Αστικός *Ατιόλ?>ωνι Ρανιακε- 
ληνέρ».

ΓΙερί των τοπωνυμικών έν Θράκη τοΰ ’Απόλλωνος επιθέτων ιδε Θρα- 
κικά, τύμ. V ετ. 1934 σελ 45.

D ο b r u s  k y, Sbornik II, 4, άρ. 1 .—F r a n k f u r  t e r, Arclieol.-e- 
pigr. M ittheil. XIV, 1Γ>0, άρ 24. —Γ) n m ο n t-H  o m ο l 1 e, Melanges, σελ 601, 
άρ. C2.—K a 1 i n k a, αυτόθι, σελ. 144, άρ. 1Γ>9. Κ a ζ a r ο τν, άρ. 16.

36 Επιγραφή όκτάστιχο; αναθηματική επί τετράπλευρου έκ κοινοΰ λί
θου βωμοΰ υψ. 1,33, πλ. 0,ά6 καί 0, 41 βάθ , ευρεθέντος έν τή κώμη Σε- 
λενιγράδ περιφέρειας Σόφιας.

«[ Κυρί\θ) *Αηό\λλ\ωνι Καδρηνφ Μάρκος Έ  κι γένους ο και Βοιωλας 
δώρον ονν χφ ναώ».

D ο b r u s k y, Sbornik, XVI, 77 —K a 1 i n k a, αυτόθι, σιλ. 148, άρ. 
158.—K a ζ a r o w, αύτύθι, άρ. Co.

37 ’Αναθηματική τετράστιχος έπιγραη ή επί τμήματος μαρμάρινου των 
Νυμφών ανάγλυφου, ΰψ. 0,22 καί πλ. 0,35 τοΰ μ. ευρεθέντος εν Σόφια.

Θεαΐς νύμφαις ’Απόλλων[ι] AT[i:r] δρηα·η[νω Κλόϊντος Φ[λ\όρον χα- 
' ρισ\χηριον].

Ό  Dobrusky άναγινώσκει Κ ε ν δ ο η σ ώ  κατ’ άλλας ϊπ ιγρ ι- 
φάς, όπερ πάντως είναι κατ’ εξομάλιση όν αντί τοΰ Κενδριαεΐ - Κενδρι- 
οενς, τοπωνυμικοί1 επιθέτου τοΰ ’Απόλλωνος λατρευ μενού έν Κενδρισψ, 
άρχαιοτάτφ δνόματι τής Φιλιππουπύλεως, εξ ου καί τό τοπωνυμικόν Κεν- 
δριοηνδς ( ’Απόλλων), ο>ς άπαντα έν έπιγραφή εΰρεθείση έν Στενιμάχιο 
(ιδε, Θοακικά, τόμ. VI, έτ. 1935, σελ. 150 άρ. 29 καί 31) ό δέ Kazarow 
συμπληροι Κενδρησηνφ εύρίσκων ότι το μεταξύ τής συλλαβής— or;, κατά 
Dobr.—οω, καί τοΰ ακολούθου—όϊοντος κενόν δΰναται νά περιλάβη 
τρία άνθ’ ενός γράμματα. ΙΙερί τοΰ Κενδριοός ώς τοπωνυμίου τής Φιλιπ-

·|· Κ. Μυρτ. Ά ποστολίδοό
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πουπόλεως καί οϋχί ώς επιθέτου η Θρρκικού τοϋ ’Απόλλωνος τεθεμένου 
έκ παραλλήλου προς τό ελληνικόν Α π ό λ λ ω ν  Τδε Μυρτ. Άποστολίδου, 
Θρακικά Α θηνώ ν, τόμ. I, σελ.

Arcbeol.-Bpigr. Mittheil. αυτόθι, σελ. 10Π, άρ. 12.—D ο b r n s k y, vSbornik 
κτλ. τόμ. XVI XVlT άρ. 19.—Κ a za r o w G. αυτόθι, άρ. 16.

38 ’Αναθηματική τετράστιχος επιγραφή επί εξ ασβεστόλιθου βωμού ΰψ. 
0,65, πλ. 0,65 καί πάχ. 0,55 τοϋ μ. ευρεθέντος εν Σόφιμ.

« { Κ υ ρ ία  Ά ρ τ έ μ ] ε ι  τι} π α [ τ ρ φ α  κ α ί  ε ] π η κ ό ω  Π (ό π λ ιο ς )  [Α ΐλ ιο ] ς  Σ α ·  
το ρ ν ε Ίν ο ς  [tor] β ω μ ό ν  ά ν ε ϋ η κ ε ν » .

Archeol-epigr. Mitth. τόμ. XVIII, σελ. 109, ά.ρ. 10.—Κ a ζ a r ο ιν Ο. αυτό
θι, άρ. 19.

39 Επιγραφή πεντάστιχος αναθηματική επί βωμού κεκομμένου άνωθεν 
ΰψ. 0,45, πλ. 0,19 καί πάχ. 0,15 τοϋ μ., ευρεθέντος εν τή κώμη Κύστιν- 
βροδ, περιφέρειας Σοφίας.

«Κυρίου Α σ κ λ η π ι ό ν  κ α ί  Α π ό λ λ ω ν ο ς » .

Archeol.-Epigr. Mitteil. τόμ. XVII, 217, άρ. 120.—Κ a ζ a r ο w G. αυτόθι 
άρ. 68.

40 ’Αναθηματική έννεάστιχος επιγραφή επί τετράπλευρου έκ γρανίτου 
στήλης, υψ. 1,42 πλ. 0,38, πάχ. 0,28, ευρεθείσης έ.ν Σόφια.

«’Α γ ά ι '))} Τ ύ χ η .  Τ φ  κ ν ρ ί φ  κα ί  π ρ ο σ τ ά τ η  Ά σ κ λ η π ι ψ  Κ ο ν λ κ ο ν σ ο η ν ώ  
Α ν ρ ( η λ ι ο ς )  Τ α ρ σ ά ς  Β ά σ σ ο ν  Β. Ε υ τ υ χ ώ ς ,  ’Α μ α ζ ό ν ι » .

Περί των τοπωνυμικών εν Θράκη επιθέτων τοϋ Ασκληπιού ϊδε 
Μυρτ. Άποστολίδου, «Θρακικά», τόμ. y , σελ. 53. Τό Β σημαίνει δίς, δη
λαδή δηλοΐ πάππον τφ πατρί ομώνυμον, τ. έ. Αΰρήλιος Ταρσάς υιός τοϋ 
Β άσσου υιού τοϋ Βάσσου. “Ωσαύτως λέγεται τρις μέχρι τοϋ εξάκις, όταν 
συμβαίνη να εχωσιν ot προπάτορες τό αυτό όνομα τοϋ πατρός. Τό ’Α μ α  

ζό ν ι  δηλοΤ ότι τό ανάθημα έγένετο χάριν τής ’Αμαζόνας, θυγατρός ή γυ
ναίκας τοϋ Ταρσά, θεραπευθείσης ή πρός θεραπείαν της υπό τοϋ θεού. 

Κατά Cagnat συγκοπή τοϋ ’Α μ α ζ ό ν ι ο ς , ώς  υπογραφή.
Μ υ ρ τ ί λ ο υ Ά π ο σ τ ο λ ί δ ο υ ,  Ειδήσεις· τοϋ Αίμου, Φιλιππουπόλεως ετ. 

1901, ’Ιουνίου 21.—Do b r ιι s k y, Sbornik, τόμ. XVIII, σελ. 780, άρ. 90.- K a- 
z a r ο w G. αυτόθι, άρ, 18.—C a g n a t, I σελ. 229, άρ. 676.

41 Δίστιχος ’Αναθηματική επιγραφή, τετριμμένη άνωθι καί κάτωθι ά- 
να/λόφου τοϋ Θρακός ιππέως, ΰψ. 0,19, πλ. 0,17 καί πάχ. 0,04 τοϋ μ. 
ευρεθέντος εν Σλιβνίτση.

«’Α σ κ λ η π ι φ . . . .  * Α γα ϋ -ή μ ερ ο ς . . . ,»

V e 1 k ο w lb. Νεωστί άποκαλυφθεισαι άρχαιότητες, βουλγαριστί, έν τφ
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Bnll. de l’inst. arch Bulg. τόμ. VII» *τ· 1932—38, σελ. 402.

Επιγραφή μονόστιχος αναθηματική επί μαρμάρινου ανάγλυφου του 
Θρφκός ίππέως. ι>ψ. 0,22, πλ. 0,20, εύρεθέντος έν ΙΙέρνικ.

« Ά [ σ κ \ λ η π ι φ  Σ α λ ώ ν ιο ς »  η ί 'Θ α λώ ν ιο ς »  (;)
Άρχαιολ. ΔελτίοΛ- (Izvestia) fDv. Μουσείου Σόφιας, χόμ. I, σελ. 91, άρ. 132. 

Κ a ζ a r ο w G. αυτόθι, άρ. 69.

43 Επιγραφή πεντάστιχος αναθηματική επί εξ ασβεστόλιθου τετράπλευ
ρου βωμοϋ, υψ. 1,18, πλ. 0,32—0,35 καί πάχ. 0,27 του μ. εύρεθέντος 
παρά τή κώμη Κουφίλοβον, περιφερείας Σόφιας.

« Ά γ α ϋ Γ ]  Τ ύχΐ] .  Κ ν ρ ί α  Ά φ ρ ο δ ( ί Ν ά ν α  Λ ο ν γ ε ί ν ο ν  ε [ ν \ χ ψ ’>.

Ν ά ν α  καί Ν η ν η  πρβλ. τα έλλ. ν ά ν ν η ,  ν έ ν να  καί ν ίνν η  : ή τής μητρός 
μήτηρ ή ή αδελφή τής μητρός ή του πατρός, θεία κατά τον 'Ησύχιον.

Η. καί Κ. S k ο r p ϊ 1, Arcli.-epigr. Mittlieil. x y , 93, άρ. 9 κοί Sbornik, 
VII, 93. άρ. 12.—Κ a 1 i n k a, αυτόθι, σελ. 165. άρ. 183.—Κ a ζ a r ο w, αυτό
θι, άρ. 83.

44 Πεντάστιχος αναθηματική επιγραφή επί κεκομμένου βωμού εκ φαιού 
ασβεστόλιθου υψ. 0,75, πλ. 0,40 καί πάχ. 0,34—0,38 του μ. εύρεθέντος 
εν τή κιόμη Χεράκοβο, περιφερ. Σόφιας.

« Δ ι ο ν ν ο φ  Β α τ α λ δ ε . ο ν η ν φ  Τ ( ί τ ο ς )  Φ λ (ά β ίο ς )  Τ α ρ σ ά ς ,  Κ ο ρ ν ή [ λ ίο ς ...\».

K a z a r o w  G. Antike Denkm. aus Bulgarien, Bull, de I’inst. arch0oI. 
Bulg. IV, 1926—·27, σελ, σελ. 104, άρ. 28.

45 Επιγραφή πεντάστιχος αναθηματική επί τετράπλευρου εξ ασβεστό
λιθου βωμού κεκομμένου δεξιόθεν καί κάτωθεν, υψ. 0,65, πλ. 0,43—0,35, 
πάχ. 0,36 του μ. εύρεθέντος έν τή κιυμη Καλοτίνφ, περιη>ερείας Τσάρι- 
βροδ—Σόφιας.

«Κ ν ρ ίρ )  Ή [ ρ α \ κ λ ε ΐ  τ ο ν  [να;]όν οϊ κ ο λ[ακ ρ έ ε τ α ι  ά ν έοτ[η \οα[ν]  ε ν[χή ς  
ε ν ε κ ε ν ;])).

κ ο λ λ κ ρ έ τ α ι  γρ. κωλλακρέται' κ ω λ α κ ρ έ τ η ς  αντί κωλαγρίτης έκ του κ(ολα  
άχειρειν=συλλογεύς των εκ θυσιών τμημάτων' έν Ά θηναις επί Κλεισθέ- 
νους ήσαν καί ταμίαι των εκ  θυσιών αναλωμάτων. Ε νταύθα κατά τά 
παρ’ Ά θηναίοις προφανώς ήσαν πολιτικοί ύπάλληλοι έχοντες παρομοίαν 
υπηρεσίαν.

Η. καί Κ. S k ο r p i 1, Arch, epigr. Mittheil. χ ν ,  91, άρ. 1 καί S b ο Γ

η ί k, VII) 92, άρ. 11.—Κ a 1 ί η k a, αυτόθι, σελ. 175, άρ. 195 —Κ a ζ a r ο w  
G. αυτόθι, άρ. 84,

46 Επιγραφή αναθηματική έξάστιχος επί !ξ ασβεστόλιθου τετράπλευ
ρου βωμού, δεξιόθεν τετμημένου, ύψ. 0,75, πλ. άνω 0,29 κάτω 0,49 εύ- 
ρεθέντος παρά τή κώμη Δραγομάν, περιφερείας Σόφιας.
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<< ° A γ α θ ή  Τ νχ [γμ \ .  Α ΰ 'ρ (ή λ ιο ς )  MiOTQia[vbg) α τρ α χ (ιώ τχ \ς )  λ ε γ (εώ νο ς )  
β '  Π α [ ρ ΰ ] ικ ή ς ) \  κ υ ρ ί φ  Σ α β β α ζ ί φ  έ[κ] π ρ ο ν ο ία ς  ε ύ χ α ρ ιο [χ ή ]ρ ιο ν  εο χ η ο ε» .

Ό  Cagnat άναγινώσκει και συμπληροΐ « λ ε γ .  Ίχ [α \{λ ικ ίη ς» .

D o m a s z e w s k  y, Areli.-6pigr- Mittlieil. X (1886) σε?.. 289, ay. 14,
XIV (1891), σελ. 1 GO, άρ. 53, x y , σε?.. 93 άρ. 9. Η. καί Κ. S k ο r p i 1, Sbor- 
nik, τόμ. VII, 93 άρ. 12.—D u m ο n t - Η ο m ο 1 1 e, Melanges, άρ. 315, L.'— 
Κ a 1 i η k a, αυτόθι, σε?., 185, άρ. 181.—C a g n a t, αυτόθι, σε?.. 280, άρ. 678. 
K a z a r o w Q ,  αυτόθι, άρ. 71.

47 Επιγραφή πεντάστιχος -αναθηματική επί εξ ασβεστόλιθου βωμόν, 
κεκομμένου άνιοθι καί κάτωθι, ΰψ. 0 ,52- 0,70, πλ. 0,60, πάχ. 0,57 εύρε- 
θέντος έν Σόφιφ.

« Κ υρ ία )  Σ α β α ζ [ ΐ ] φ  Ά ΰ υ π α ρ η ν φ  Α ν ρ ( η λ ι ο ς )  Δ ί ζ α ς  Λ ο υ κ ί ο ν  Ι ερ ευ ς  
ά ν έ α χ η σ ε ν  έ χ ξ  ε υ χ ή ς  χόν να ό ν» .

άπαντα έν έπιγραφαις, ώς καί έκ κ .  Δ ί ζ α ς  Θρακ. ον. φέρεται 
καί Δ ίζ α ,  Δ ί ζ ο ς } Α ή ζ ο ς ,  Δ ιδ ά λ α ς ,  Δ ί ζ α λ ι ς ,  Α ί ζ α α χ υ ς .

D o b r u s k y ,  Sbornik, II, 4, άρ. 2.—F r a n k f u r t e r ,  Arch.-epigr. 
Μ ittliil. XIV) 150, άρ. 25.— D u mo n t - H  o m o  l i e ,  Melanges, σελ. 561, άρ. 
G3. — K a 1 i n k a, αυτόθι, σε?. 1C6, άρ. 185.—K a ζ a r o w,  άρ. 20.

4Β Επιγραφή όκτάστιχος αναθηματική επί βωμοΰ έξ ασβεστόλιθου, 
υψ. 0,7 5, πλ. 0,65 καί πάχ. 0,58 τοϋ μ. ευρεΟέντος έν τη κώμη Μπουχο- 
βον, περιφέρειας Σόφιας.

«’Α γ α θ ή  Τ ύ χ η .  Έ π η κ ό φ  Θ ε φ  Σ ε β α ζ ί φ ,  μ η τ ρ ι κ φ ,  Α ύ ρ ( ή λ ιο ς )  Δ ο τ ι 
κ ό ς  Φ ε ιλ ίο υ  β ο η θ ό ς  κ ο [ρ ν ] ικ ο νλ α ρ ί[ω ν ]  ενξ [ά ]  μ έ ν ο ς  ά ν έο τη ο [εν ) .  Ε υ τ υ χ ώ ς » .

Κ ο ρ ν ι κ ο υ λ ά ρ ω ς  (cornicularius) ο λαβών το στρατιωτικόν βραβεΐον 
corniculum . Σ ε β ά ζ ι ο ς  δέ δ Σ α β α ζ ι ο ς .  ’Ίδε, Μυρτ. Άποστολίδου, Θρακι- 
κά, τόμ. V, 1984, σελ. 50-51.

Do b  r u s k  y, Sbornik, τόμ. XVIIL· σελ. 782, άρ. 98.—Κ a ζ a r ο w G. 
αύιόθι. άρ. 10.—C a g u a t, I, σε?.. 230, άρ. 679.

49 ’Επιγραφή έννεάστιχος αναθηματική επί δυο πλευρών τμήματος έξ 
ασβεστόλιθου βωμοΰ ΰψ. 0,90, πλ. 0,85 καί πάχ. 0,39 τοϋ μ. εύρεθέντος 
έν τη κώμη Μριάμορ Σόφιας.

« Δ ι ί  Σ ε β α ζ ί φ  6 Ι ερ ε /ύ ς ]  Μ ό κ α ς  Ε ϊ ζ ο υ τ ω ν ε ί [ θ ν ; ]  κ α τ ε σ κ ε ύ α σ ε ν  κα ί. . .  
Μ α ρ ω ν ίω » .  ’Αριστερόθεν όε:« [ ’Α γ α θ ή  τ ύ χ η ]  Μ ο υ κ ά λ α ς  Ο Ιμ ή δ ο ν . . . .  Τ α ρ -  
οας, Ρ ο ϊμ ο ς . . . . κ ε ν θ ο ς ,  Μ ό τ ια ς . . . .»

Τα ονόματα Μ ό κ α ς ,  Ε ιζ ο ν χ ώ ν ε ιο ς ( ; )  (μάλλον φαίνεται μοι τοπωνυ
μικόν· έπίθ: Ε ίζ ο υ χ ω ν η ν ό ς )  Μ ο υ κ ά λ α ς  καί Ρ ο ϊ μ ο ς  γνήσια Θρακικά. Τό 
Ο ι μ ή δ η ς  άνα Ο Ι μ ί δ η ς , έλλ. έκ του Ο Ιμ ο ς  (οίμη—πορεία).
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Άρχαιολ.. δε?ν.τίον έθν. μουσείου Σόφιας, I, σελ. 160, αρ. 209.-— Κ a ζ a ro  w 
G. αυτόθι, άρ. 72.
50 ’Αναθηματική τρίστιχος επιγραφή επί μαρμάρινης πλακάς ΰψ. 0,53) 
πλατ. 0,52 και πάχος 0,07 μετ’ ανάγλυφου τοϋ θεοΰ Μίθρα, ευρεθείσης 
εν Σόφια.

«Θεφ άνεικήτοο άώ[ρον], Γ(άϊος) Ίονλ(ιος) Μάξιμος ντχερ εαυτόν 
και τών \ιδίων\ .».

D ο b r u s k y, Sbornik, τόμ. XVIXV1I> a e ^· 97, άρ. 2.—K a z a r o w, 
αυτόθι, άρ. 21.—C a g n a t. I, σελ. 220, άρ, 675.

51 Αναθηματική πολύστιχος επιγραφή, καί δυσσυμπλήρωτος επί μαρ
μάρινης πλακάς υψ. 0,52, πλ. 0,70, καί πάχ. 0,07, ευρεθείσης εν Σόφιρ.

«[' Α γ α ϋ ή  Τ ν]χτ /  . . . \Ο ύ α \λ ε ρ ίa . . . [ μ ] ή τη ρ  <5εκ[άροφό(ρων) . . .  — 
α,ααι . . . \Γ λα [1 ]ζο ν  ’Ω δ ε ίο υ  . . . [yjv[r]^ . . . κ υ ρ ία  . . . [χ\α Μ ίϋ [ ρ ] α  , . . 
Ο υ ε ρ ο υ λ a  . . . r/ι5ρα Χ ρ ν ο ά ν ϋ η  . . .  — ο ντο ς  Ή ρ α κ λ ί α  . . . Ζ ω ί λ ο ν  Α ν ρ η -  
λ ία  . . .  β  . . . Π ο ν τ ι α ν ή  . . .  — δ ώ ρ α  Λ ο ν π π ο ν  [ίε]ροΰ δο ν  μ ο υ  . . . τ α ί ς  μυ- 
ο τ [ ρ \ ία ι ς . ».

Δενδροφοροι αντί θυρσοφόροι. Ποντιανή έκ τής νήσου Πόντιας προ 
τής Λατίνης παραλίας, νυν ’Ίξολα δί πόντζα (πρβλ. Διοδόιρου Σικελιώτου 
XIX, 10ΐ). Ιερός δοϋμος (δόμος)=ναάς Μίθρα, μνοτριαι: θίασος γυναι
κών, αφιερωμένων προφανώς εις τήν λατρείαν τοΰ Μίθρα.

F ί 1 ο \ν Β. Sbornik, τόμ. XXII, 15 καί Mio, τόμ. IX, 258.—W a l t  e r, 
Athen, M ittheil. τόμ. χ χ χ ν ,  ετ. 1010, σελ. 189.—Κ a z a r ο w G. αυτόθι, 
άρ. 22.

52 Επιγραφή τρίστιχος αναθηματική επί μαρμάρινου ανάγλυφου υψ. 
0,195, πλάτους 0,14, καί πάχ. 0,03 τοΰ μ. κατακειμένου εν τφ μουσείω 
Σοφίας καί παριστώντος νεανίαν κατά μετωπον μετά χιτώνος χειριδωτού 
μέχρι τών γονάτων διά μέν τής δεξιάς έρειδόμενον επί ροπάλου, διά δέ 
τής άριστεράς υψωμένης κρατούντα δόρυ. ’Όπισίΐεν τών ποδών του κΰων 
τρέχων προς τά δεξιά.

«Τιλθά£ει Πω . . . Νείκωνος ευχήν (,)» κατ’άνάγνωσιν τοΰ Kazarow, 
δστις υποθέτει δτι ό Τιλθάζης ήτο Θρακικός τις θεάς τών δασών καί τής 
θήρας, συνταυτισθείς βραδΰτερον τφ Ρωμαϊκφ Σιλβανφ τ. ε. τφ Πανί, 
ούτινος ή λατρεία επεξετάθη επί πάσας τάς Ρωμαϊκός επαρχίας.

Κ αθ’ ήμετέραν άνάγνωσιν : «Τιΰάλξει. ['0\οτίλι(ος) Νείκωνος ευχήν.» 
'Οστίλιος τό λατιν. H ustilius.
Bull, de la societ6 archeol. Btilg. τόμ. II, ετ. 1911, σελ. 178.—G. Kazarow.

53 Επιγραφή δίστιχος αναθηματική επί τετράπλευρου μαρμάρινου βά
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θρου ϋψ. 0,06 τοΰ μ. ακέφαλου άγαλματίου γυταικός, ϋψ. 0,31 τοϋ μ. εύ
ρεθέντος εν τη κώμη Τοΰδεν περιφέρειας Τσάριβμοδ.

«*Ηρακλιανδς έρμ[αίυυ; ευχήν».
Η. καί Κ. S k ο r p i 1, Sbornik, iy , 150, άρ. 8.— Κ r a n k f u r t e r ,  Ar- 

clieol,-epigr. Mittli, χ ΐγ ,160 , «ρ. 52.—K a 1 i n k a, αυτόθι, οκλ. 167, άρ. 187.—- 
K a z a r o w, αυτόθι, do. 8i).

54 Επιγραφή δίστιχος αναθηματική, κεκομμένη επί τυΰ άνω μέρους βω
μού Ικ γρανίτου, κεκομμένου κάτωθεν ϋψ 0,43, πλ. 0,42 καί πάχ. 0,32, 
εύρεθέντος έν τή κώμη Κόστινβροδ περιφέρειας Σόφιας.

«Σ(έξτος) Καλ(ίόίος) Ά  βεν[δ]εϊ[νο]ς δ Ζ[α ] . . .

ΆβενδεΙνος αντί τοΰ λατιν. A ventinus.
Κ a 1 in  k a, αυτόθι, σε λ. 335 άρ. 466.— Κ a ζ a r ο ιν, αυτόθι, άρ. 75,

55 Επιγραφή τρίστιχος αναθηματική επί τμήματος επιστυλίου έξ ευτε
λούς μαρμάρου μήκους 0,96, ϋψ. 0,34 καί πάχ. 0,26 τοϋ μ. εύρεθέντος έν 
Σόφιφ.

«' Αγαβή τύχη. ΕΙκαδάς Ενμήλον καί Άακληπιάδης Γαΐου ευχήν ανέ
βηκαν».

I) υ b r u s k y. Arck,-epigr, Mittheil. XVliI· 109, άρ. 12. Sbornik, XII, 
323 άρ. 2 —K a 1 i n k a, αυτόθι, σελ, 188, άρ. 218.—Ka za r o w G. αυτόθι, 
άρ. 24.

56 Επιγραφή αναθηματική τρίστιχος επί εξ ασβεστόλιθου τετράπλευρου 
βωμού, κεκομμένου κάτωθι ϋψ. 0,62, πλ. 0,24—0,31, πάχ. 0,23 τοϋ μ. εύ
ρεθέντος έν τη κώμη Τσέρκβα παρά τή Σόφια.

*Λάδων Αονττου ενξάμενος άνέβηκεν».
II. καί Κ. S k ο r p i I, Arch.-epigr. Mittheil. χ ν ,  93, άρ. 7 καί S b ο Γ

η i k, VII, σε?... 89, άρ. 5. — Κ a 1 i η k a, αυτόθι, σε?.. 189, άρ. 219. — Κ a ζ a- 
r ο w G, αυτόθι, άρ. 9U.

57 Επιγραφή πεντάστιχος αναθηματική επί μαρμάρινου βάθρου εύρε
θέντος έν τή κώμη Νέγοβεν περιφερείας Σόφιας. ’Από τοΰ έτους 240.

<3Ανέβηκα κατ' ευχήν τής βεοΰ τδ άγαλμα αρετής ενεκμ νπάτφ  Σα- 
βείνω τδ β\ καί Ούεΐ'οΰστφ».

S k ο r p i 1, Archeol. epigr, Mittheil χόρ. XVII, (Ι894ή σελ. 22U, άρ, 12-1.— 
Κ a ζ a r ο χν G. αυτόθι, άρ. 27.—C a g u a t, I, σε?.. 230, άρ. 680.

58 Δίστιχος επιγραφή αναθηματική έπί τετράπλευρου ασβεστόλιθου ϋψ. 
1,78, πλ. 1,05 καί πάχ. 0,54 τού μέτρου εύρεθέντος έν Σόφια.
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ΊΑ Ι]  ίον;) Κότινος [το]ΰ Θρρχάρχην».
Θοο^χάρχης κατ’ άφομοίωσιν τοϋ κ προς τό επόμενον χ , αντί Θρα- 

κάρχ\]ς.
D o b r u s K y ,  Sbornik, II, 7, άρ. 6.—F r a n k f u r t e r, Arch, epigr. 

Mitth. XIV. 152, άρ. 31 ·—D u mo n t-H o m o l l  e, Melanges κτλ. σελ. 6G2, 
άρ. G3,—-K a 1 i n k a, 75, άρ. 83.— K a z a r o w, αυτόθι άρ. 9.

59 ’Αναθηματική πεντάστιχος επιγραφή επί τμήματος μαρμάρινου βά
θρου υψ. 0,40, πλ. 0,42 καί πάχ. 0,20 προφανώς ανδριάντας εις ένδοξον 
άνδρα. Εύρέθη εν Σόφια καί αποτελεί δίστιχον ήοωϊ <όν εξάμετρον.

Τ[α\ροαν Στρνμόνιον [τ]ν ύτιέρτατον ά[νζ\ρα δόξΐ]
[xtj] φιλίιι πάτριι [τειμην] στήοαντο γξρον[ες].

A r c h e ο l.-e p i g r. Mitteil. Wien, τόμ. XVIII,  σελ. 111.— D o  b r u - 
s k y ,  Sbornik za naroduo oumotvorenie Sophia, τόμ. XJ.I, οελ. 324, άρ. 11.— 
K a z a r o w G. : Συμβολή εις τήν ιστορίαν της αρχαίας Ιστορίας τής Σόφιας, 
βουλγαριστί, έπιγραφαί, άρ, 13.

60 ’Επιγραφή τρίστιχος αναθηματική επί μαρμάρινης στήλης ΰψ. 0,60 
καί πλ. καί πάχ. 0,21 τςϋ μ. εύρεθείσης έν τη κώμη Δραγίτσοβον περιφέ
ρειας Σόφιας.

«Άχαθ>/ τνχΐ]. Δράκινν Καπίτωνο;.».
D ο b r u 9 k y, Sbornik, τόμ. XV1IT- σελ. 784, άρ. 94.— K a z a r o w G 

αυτόθι, άρ. 86.

61 Επιγραφή τετράστιχος αναθηματική επί εξ ασβεστόλιθου στήλης τετ
μημένης άνωθεν υψ. 0,60, πλ. 0,47 — 42 καί πάχ. 0,67 τοϋ μ., εύρέθη έν 
Σόφιμ.

« . . .  7/ [Σ]βρδων βο[ν]λη [και] ό δήμος επί . . . πρώτον ίίρχοντος·, 
έπιμε.λονμένων . . . »

Κ a 1 i n k a, αυτόθι, σελ. 102, άρ. 107.—Κ a z a r o  w, άρ. 12.

62 Επιγραφή τρίστιχος αναθηματική επί τμήματος μαρμάρινης πλακάς, 
κεκομμένης άνωθεν καί αριστερόθεν, ΰψ. 0,85 καί πλι 0,45. Εύρέθη εν τη 
παρά τη Σόφια κώμη Τσέρκβμ.

« . . .  [ενινχ]ώς . . . [Πο]μπειανφ . . . νπάτοις».

"Υπατος ΙΙομπειανός ύπήρξεν ετει 136, 173, 241.
Κ a 1 i n k a, αυτόθι, σελ. 103, άρ. 108.—Κ a ζ a r ο w, ατιτόθι, άρ. 101.

63 Μονόστιχος αναθηματική επιγραφή επί μαρμάρινου άγαλματίου βά
θρου, ΰψ. 0,8, πλ. 0,4 τοϋ μ. εύρεθέντος έν Σόφια.

«Ονλπ(ιος) Κλανδ\ιανος] η Κλανδ\ιος]».



Ε π ιγρα φ ή  Σερδικής 119

J i r e c e k, Arch.-epigr. Mittheil. έτ. 1886, σελ. 52.—D u m o n t - H o 
rn ο 1 1 l e, Melanges, σελ, 316, όρ. 9.—K a z a r o w, αυτόθι, ay 79.

64 Επιγραφή πεντάστιχος αναθηματική επί εκ γρανίτου κυλι.νδροειδοΰς 
στήλης ΰψ. 0,92, διαμέτρου 0,62 τοΰ μ. εύρεθείσης εν Σόφιςι, πιθανώς βά- 
σεοος άνδριάντος.

1Α γ ύ ϋ ή  τ ν χ η . ' Η  π α τ ρ ί ς  Φ λ (α ο ν ιο ν )  Π [ ο μ ] π ε ΐο ν  [ Μ ] ο ν τ ά ν ο ν  π ο λ ι τ ε υ ό -  
μ ε ν ο ν  ά γ α ϋ ώ ς » .

Α. Μ e r 1 i n, Revue arch. έτ. 1900 XXXVI, 419, άρ. 7.—D ο br u s k y, 
Sbornik, XVI11, 780, άρ. 88.—K a 1 i n k a, αυτόθι, σελ. 101, άρ. 1Π5.—K a n -  
r o w, αυτόθι, άρ. 11.

65 ’Αναθηματική τρίστιχος επιγραφή επί τμήματος μαρμαρίοης πλακός 
μήν. 0,21 καί πλ. 0,14, κεκομμένης ανωθι. Ευρέθη εν Σόφιμ.

« . . .  ά ρ χ ι] έρ ε ια  Χ ι ό ν η ρ α  . . . [τοΰτο]υ τοΰ λί·ϋο[υ\ . . . αι ε υ χ α ρ ι σ τ ή 
ρ ιο ν» .

Χ ι ό ν η ρ α  ή* πιθανώς εκτεταμένος τύπος τυϋ Χ ι ό ν η .

Κ a ζ a r ο w G. αυτόθι, όρ. 25.

66 Επιγραφή δεκάστιχος αναθηματική επί έ'ξ ασβεστόλιθου βάθρου άν- 
δριάντος τετμημένου εις δυο, ΰψ. 0,80, πλ. 0,40 καί πάχ. 0,38 τοΰ μ. Εύ- 
ρέθη έν Σόφια. Ή  αρχή κεκομμένη.

« . . .  [ Π υ ] β ίω ν  τ ή ς  π ρ ώ τ η ς [ ς )  τ ε τ ρ α ε τ η ρ ί δ ο ζ  κατά, το  δ ό γ μ α  τ ή ς  κ ρ α -  
τ ίσ τ \] ς  β ο υ λ ή ς  κα ί  τ ο ΰ  ι ε ρ ω τ ά τ ο ν  δ ή μ ο υ  ά γ ω ν ο ϋ  ε τ ο ύ ν τ ω ν  Ιο ν λ ( ίο υ )  Φ ιλο -  
π ά π π ο υ ,  κα ι Φ ο υ λ β ίο υ  *Α σ τ ι κ ο ύ  κ α ι  ’Α ν τ ω ν ι α ν ο ϋ  Α σ ι α τ ι κ ό ν  κ α ι  Ά ν τ ω -  
ν ια ν ο ΰ  ’Α σ κ λ η π ι ά δ ο υ  κ α ί  V Iρ ρ ίο υ  Ι Ι ά π π ο υ » .

Ή  τοΰ Dobrusky έν αρχή συμπλήρωσις Κ ε ν δ ρ ε ι σ ε ί ω ν  άπορριπτέα 
διότι τ ω ν  π ρ ώ τ ω ν  Κ ε ν δ ρ η σ ί ω ν  Π νΰλ ίω ν  αγωνοθέτης ήτο εις καί οΰχί 
πέντε. (’Ίδε «Θρακικά», τόμ. VII, ετ. 1936, σελ. 193, άρ. επιγρ. 155).

D o b r u s k y ,  Arched.-epigr. Mitth. X V III. σελ. HO, όρ. 13 καί S b o -  
nik, τόμ. X II, σελ. 322, άρ. 1. — Κ a 1 i n k a, αυτόθι, σελ. 99, άρ. 102. —Ιί a ζ a- 
r ο w, αυτόθι, άρ. 10.

67 Έ πιταφία έπτάστιχος επιγραφή επί μαρμάρινης πλακός μήκους 1,12, 
πλ. 0,60 καί πάχος 0,30 τοΰ μ. Είναι έμμετρος καί έν πεζή). Ευρέθη έν 
Σόφια. Οι πρώτοι τέοσάρες στίχοι, αυτής άποτελονσι δίστιχον ήρωελεγεϊον.

« 'Ε π τ *  έ τ έ ω ν  δ ε κ ά δ α ς  ζ ή α α ς  Σ ά λ α ς  έν& άδε  κ ε ΐ μ ε  (sic) 
ε ύ σ ε β ίη  γ α μ β ρ ώ ν  σ ή μ α  τ ά δ ε  κ α τ έ χ ω ν .

ΐΕ π τ έ σ υ κ ο ς  Θ ίν τ ο ν  Δ έ κ σ τ ε ρ  Σ ά λ ο υ  ζ ή σ α ς  ε τ η  ιβ '  Χ α ϊ ρ ε ,  π α ρ ο δ ε ΐ τ α » .

Τό εν πεζφ, ού έγένετο απόπειρα, όπως προσαρμοσθή καί τοΰτο εις 
τό δακτυλικόν εξάμετρον (Έπτέσυκος Θίντου Δέκστερ Σά-), προσετέθη
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κατόπιν. Τά ονόματα Σάλας, ' Επτέσνκος, Θίντος γνήσια Θρακικά, τό δέ 
Αέκοτερ Λατινικόν, D exter.

Ό  Dobr. συμπληροι έσφαλ[ΐένως άπατηθείς έκ τής γραφής κεΐμε- 
κείμενος.

D ο b r n s k i, Sbornik, τόμ. XVIII, σελ. 178, άρ. 87.- Κ a ζ a r ο w G. 
αυτόθι, άρ. 81.

68 Επιγραφή δεκατρίστιχος έπιταφία, αποτελούσα δίστιχον ήρωελεγεΐον 
κεχαραγμένον επί ελλειψοειδούς μαρμάρινης στήλης, κεκομμένη; άνωθεν, 
ΰψ. 1,12, πλ. 0,62. Έ κ Σόφιας.

«Σηματι τφ  ό’ ’Ασκληπιάδης κόσμηοεν ’Αρίστων 
αντοκαοίγνητον πατρίδας Άσκανίης.»
D o  b r u s k y, Sbornik, II, 7, άρ. 5.—F r a n k f u r t e r ,  Arch.-epigr. 

Mitth, XIV, 152, άρ. 32 — D u in o n  t-H  o m ο 1 1 e, Melanges, αελ. 562, άρ. 
G '°.—K a 1 i n k a, αυτόθι, σελ. 271, άρ. 3-12.—K a ζ a r ο \ν, αυτόθι, 3-1.

69 Έπιταφία έννεάστιχος επιγραφή, τετριμμένη κάτωθι, έπ'ι μαρμάρινου 
βωμοΰ ΰψ. 0,63, πλ. 0,62 καί. πάχ. 0,27 τοΰ μ. εΰρεθέντος έν Σόφιμ

« ’Αγαΰη [Τύχη] Βάοοος Μονν.ο[πόρεθς ίε]ρευς καί πρώτος [αρχών 
και εΐ]ρηνάρχν,ς καί οι[τάρχιις γενό\μετος της ιδίας [πόλειυς τάδε τό] ήρω· 
εΐον καί τό[ν βωμόν] ζών έανχώ κατε[οκεναοεν καί] Βελλικίω Τορκ[ονάτφ 
Τηβαντ)ανφ τό β'. κ. . . . ».

Τό τάδε είναι συμπλήρωσις τοΰ συλλογέως. Τό όνομα Μονκάπορις 
γνήσιον Θρφκικόν, τά δέ λοιπά Λατινικό πλήν τοΰ Βάασος (Βάττος;). 
Βελλίκιος Bellicius, Τορκονατος—T orquatus καί Τηβανιανός έκ τοΰ Σα- 
βινικοΰ teba=λόφoς κατά Ούάρρωνα (de re, rust III 1) ΕΙρηνάρχης πι
θανώς αστυνόμος, οιτάρχης δέ αρχών επί τής προμήθειας ζωοτροφιών. 
(ΓΙρβλ. οιταρχία, (Πυλυβ. V, 75. 1.) χάριν τής πόλεω; ή τοΰ στρατού 
e() G. Bellicius T orquatus Tebenianus διετέλεσεν ύπατος τφ 124 μετά 
τοΰ Μ. Acilius Glabrio, ωσαύτως ύπατος τφ 143 καί 148 άνευ τοΰ δίς 
(de Ruggiero, Dizion. epigr. II, σελ. 960). "Οθεν ό F ran k fu rte r  (εν τφ 
Πίνακι τών Archeol.-epigr. M itlheil. σελ. 169) συμπληροί : κ[αϊ Ά κ ι -  
λίφ Γλαβρίωνι], αμφιβάλλει όμως.

D o b r u s k y ,  Archeol.-epigr. M ittheil. τόμ. X V III, σελ. I l l ,  άρ. 16.— 
Κ a z a r ο w G. αυτόθι, άρ. 39. —C a g n a t, I, σελ. 234 άρ. 692.

70 Δεκάστιχος έπιταφία επιγραφή επί μαρμάρινης στήλης ΰψ. 0,70, πλ. 
0,38 καί πάχ. 0,10 τοΰ μ. εΰρεθείσης εν Σόφια:. ’Από τοΰ 3ου αίώνος.

«Μάλχος Σύρος λνΰονργός (sic) μνημόουνον χάριν *Απρωνίας. Σα- 
λωνιτάνα καμονοα μετ' εμον καλώς [ϋ]νμών (;), Άπρωνία». Κατ’ άνάγνω- 
οιν τοΰ Seure, ι&νμών αντί θυ/αεο'=θαρσεΐν, εΰψυχεΐν. ’Ίσως άναγνω-
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στέον; καθ’ ημάς «Μά λ χ ο ς  Σ ύ ρ ο ς  λ ι ϋ ο υ ρ γ ό ς  μ ν η μ ο σ ύ ν ο υ  χ ά ρ ιν  Ά π ρ ω -  
)ά α < ς>  Σαλωνιτάνφ καμούσα (αντί καμοΰση—ζησάση) μετ’ έμοΰ καλώς 
Θυμεΐν (;) (=χαίρειν) Άπρωνία».

71 Έ πίταφία έννεάστιχος επιγραφή επί μαρμάρινης πλακός μήκους 1,75 
πλ. 0,72 καί πάχ. 0,23 τοΰ μ. εύρεθείσης εν Σόφιφ.

« 'Α γ α θ ή  τ ύ χ η  Δ ί λ λ η ς  Τ υ ρ ά ν ν ο υ  ^ ύ ε ικ α ι ε ύ ς  ζ ή ο α ς  ε τ η  τ ρ ι ά κ ο ν τ α  ε ν 
θ ά δ ε  κ ε ϊ τ α ι ,  τ ιμ η θ ε ' ι ς  υ π ό  Κ α λ π ο υ ρ ν ι α ς  μ ν ή μ η ς  χ ά ρ ιν ,  χαΐρε π α ρ ο δ ε ΐ τ α . »

Δ ί λ λ η ς ,  πιθανώς συγκεκομμένος τύπος τοΰ Θρακικοΰ ονόματος Δ ιλ ί -  
π ο ρ ι ς  καί Δ ν λ ύ π ο ρ ι ς  (πρβλ. καί Δυλήζελμις)* αντί τοΰ Δ ο υ λ ο ύ π ν ρ ι ς  (Δου- 
λόζελμις), εν ω τό πρώτον συνθετικόν δ ο ύ λ ο υ -δ ύ λ υ ,  οθεν δ ίλ ι -δ ίλ η .

D o b r u s k  j7, Sbornik, τόμ, X V II. οελ. 778, άρ. 85.—Κ a z a r ο w G. 
αυτόθι, άρ. 80.

72 Επιγραφή έννεάστιχος μάλλον επιταφία επί εξ ασβεστόλιθου τετρά
πλευρου βωμοΰ ΰψ. 1,04, πλ. άνω 0,52, κάτω 0,58, εν τφ μέσο) 0,37 τοΰ μ. 
καί πάχ. 0,37, εύρεθέντος παρά τή κώμη Γαβερ περιφερείας Βρέσνικ.

73 « ' Α γ α θ ή  τ ύ χ η  Τ \ ά ι ο ς )  Ο ν[α \λ έρ ιο ς  0 [ ύ ] ά λ ε ν το ς  άνεα τηο [ο ν]εν ,  ζ ώ ν
\ά ν έ ] ο τ \η \ο ε ν  εκ  τ ω ν  [ε\ιδία)ν < C v y  [ ε υ \ τ ν χ ώ ς .  Δυο φύλλα.

Η. καί Κ. S k ο r  p ί 1, Sbornik, VII, σελ. 102. άρ. 25.—Κ a 1 i n k a, αύ· 
τόθι, σελ. 190, άρ. 225.—Κ a ζ a r ο \ν, αυτόθι, άρ. yl.

73 Επιγραφή έξάστιχος επιταφία επί μαρμάρινης στήλης εύρεθείσης έν 
Σόφια.

« ' Α ρ ισ το κ ρ α [χ \ν ) ς  Ά ρ ι ο τ ο κ ρ ά τ ό ν ς  Ν ε ι κ α ι ε ύ ς ,  ζ ή σ α ς  ε τ η  £έ.».
J i r e  c e k, Arcbeol. Epigr. Mittheil, έτ. 1886, σελ. 50, άρ. 5.—D n m o n t- 

H o in ο 1 1 e, Melanges, σελ. 818, Δ.—K a z a r o w G. αυτόθι, άρ. 32.

74 Πεντάστιχος επιταφία έπιγραφί), κεκομμένη άνωθεν καί αριστερόθεν 
επί τμήματος μαρμάρινης στήλης ΰψ. 0,50, πλ. 0,41 καί πάχ. 0,66 τοΰ μ. 
εύρεθέντος έν Σόφιςι.

« . . .  [ Ε ύ τ ύ ] χ η ς  Ν ε ι [ κ α ε ύ ς ;] ζ ώ ν  έ α υ τ φ  [τό ήροό\ιον κ α τέ [α τη α εν ] ,  δ 
ο ύ δ εν ι  έ ξ έ [ ο τ α ι  ά λ λ]ο τρ ιώ α α ι .

D o b r u s k y ,  Areheol. 6pigr. Mittheil. XVIII,111, άρ. 18 καί Sbornik, X II, 
326,άρ. 7. —K a 1 i n k a, αυτόθι, σελ. 259, άρ. 380—K a ζ a r  ο w, αυτόθι, άρ. 36.

75 Επιγραφή τρίστιχος επιταφία αποτελούσα δακτυλικόν εξάμετρον
στίχον πιθανώς τον πρώτον ήρωελεγείου επί τμήματος στήλης έξ εύτε- 
λοΰς μαρμάρου, κεκομμένης αριστερόθεν καί κάτωθεν, έν ε’ίδει βωμοΰ, 
ΰψ. νυν 0,72. ‘Η επιγραφή είναι κεχαραγμένη εις τό κάτω μέρος, δθεν 
@ρα η ι η ά Κ' δ
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καί μέρος αυτής άπεκόπη' τό πεδίον έφ’ ου σώζονται οί πρώτοι τρεις 
στίχοι της έχει νψ. 0,33, πλ. 0,41 καί πάχ. 0,32 τοΰ μ. εύρέθη έν Σόφια.

< Ουνάματος αφε[τε]ρο/ι[ο φάρων [άχϋος τε; μ]ό[ρ]ον τε....»
D ο b r ιι s k y, Sbornik τόμ. XVI, πελ. 110. άρ. 16.—Κ a 1 i n k a, αυτόθι, σελ. 

277. άρ. 349.—K a z a r  o w G. αυτόθι, άρ. 33.

76 ’Επιγραφή πεντάστιχος έπιταφία επί τετράπλευρου έξ ασβεστόλιθου 
βωμού ύψ. 0,76 πλ. 0,35 καί πάχ. 0,32, εύρεθέντος εν Σόφια.

«Ανρηλιο/\ς Σ] ολώνι[ος] Λόπον / κ]ε (sic) ΪΙρόκλο[ς Σ^ολωνίο^ν]».
J i r e c e k, Argheol. Epigr. Mittheil. τόμ. X, σελ. 49,άρ. 2.—D u r n o n t -  

H o m o l l e ,  Melanges, σελ 313, άρ. G.— K a 1 i u k a, αυτόθι, σελ. 204, άρ. 
260.—K a z a r o w G. αυτόθι, άρ. 38.

77 Επιγραφή πεντάστιχος έπιταφία επί ασβεστόλιθου τετράπλευρου, 
κεκομμένυυ δεξιόθεν καί κάτωθι, υψ. 0,35, πλ. 0,37 καί πάχ. 0,27 τοΰ μ. 
εύρεθέντος έν Σόφιφ.

Βειϋννί[ον\ ζησάση ε]τη] κε....οψ[ι.
D o b r u s k y ,  Sbornik, XVI, 110, άρ. 14.—S e u r e, Bull, de corr. Hel- 

len. έτ. 1901, σελ. 316, άρ. 14.—K a 1 i n k a, αυτόθι, σελ. 253, άρ. 317. — K a ζ a · 
r o w ,  αι’ιτόθι, άρ. 37.

78 Έννεάστιχος έπιταφία επιγραφή, εύρεθεΐσα έν Σόφιμ.

«....[Μαρ]κιαν·η εαντ[η] και τφ  άνδρ'ι Λ[νρ(ηλίτο) Α]ιογάνει εκ των 
Ιδίων. Εί δε τις άλλος τεϋείη, δώσει [τη]πόλει μεν..·κα[ί τω τα/τ]ει[ω] 
δηνάρια μ(ύρια);. Χα ΐρε , παροδεϊτα».

K u b i t s c h e k ,  Arcbeol. Epigr. Mittheil, XV1I> (1894), σελ. 50, άρ. 3.— 
—C a g n a t, I, σελ. 235, άρ. 699.

79 Επιγραφή τρίστιχος έπιταφία επί τετράπλευρου έξ ασβεστόλιθου 
βωμοΰ θψ. 0,86, πλ. 0’45 καί πάχ. 0,36 τοΰ μ. εύρεθέντος έν Σόφιφ.

«.Σερκί[ς] Ανλο\ν\τράλευς τον βωμόν τοΐς ηρωσι».

Άμφότερα τά ονόματα Θρακικά. "ΓΙρωαι=Χρη<ττοΐς, μακαρίταις.
D o b r u s k y ,  Sbornik, τόμ. II, 5, άρ. 3.—F r a n k f u r t e r ,  Archeol. Ε- 

pigr. Mitth. XIV, 152 άρ. 33.—D u in ο n t -Ή o m ο 1 1 e, Melanges, σελ. 562, 
άρ. G11.—K a 1 i n k a, αυτόθι, σελ. 185, άρ. 212.—K a ζ a r ο w, αυτόθι, άρ. 14.

80 Έπιταφία έννεάστιχος επιγραφή έπί μααρμαρίνης πλακός ύψ. 1,62, 
πλ. 0,55 καί πάχ. 0,25 τού μ. εύρεθείσης έν Σόφια.

«Νεικητης Χακληπιάδη και Θεοφιλή χοις γονενσιν και XακλΎ)π[ι\φ. 
και Χ ρηστφ  τοϊς άδελφοΐς, ζησασιν καλ,ώς. Χερετε  (sic) οι παροδεϊτε 
(sic)».



D ο b r  u 3 k y, Sbornik, τίμ . XVIII- β*λ. 777, άρ. 78.— K a  z a r o w, αυ
τόθι, άρ. 29.

81 Επιγραφή δωδεκάστιχος έπιταφία επί μαρμάρινης στήλης, τετριμ
μένη ενιαχού και κεκομμένη οίνοοθεν. Εύρέθη εν Σόφιςι.

.« ........... οι [α]ύμμβως α ν .......................... τήλου μνη[μης]χάριν  [τ]ό ττα-
ρακείμε[νο]ν χώμα τον [μν]ημίον ζών[τε]ς εαντοΧς [κα]τεοκεναοαν ,. . ίκα- 
λος έποίεο».

Arclieol. epigr, Mitfh. έτος 1891, αελ. 153, άρ. 34.—D u m ο u t-H  ο m ο I- 
1 e, Melanges, σελ. 562, άρ. G13.—K a z a r  o w G. αυτόθι, άρ. 40.

t  K. ΜΥΡΤ. ΑΠΟΣγΤΟΛΙΔΗΣ
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Σ Η Μ Ε  Ι Ω Σ Ε Ι Σ
Στίχοι παραινετικοί τοΰ από Σηλυβρίας άγιου Φιλιππουπόλεως 

Παϊσίου προς τους μοναχούς τής επί τής Ροδόπης Βυζαντι
νής σταυροπηγιακής μονής τής Παναγίας Πετριτσονιτίσσης1)·
Έγράφησαν ιδία χειρί υπό τοΰ Παϊσίου έν τφ τελεί τοΰ τυπικοΰ τής 
μονής1 άνεγνοόσθησαν καί πίστώς άντεγράφησαν υπό τοΰ Βλασίου Γ. 
Σκορδέλη, Στενιμαχίτου και σχολάρχου τής εν Φιλιππουπόλει Ε λ λ η 
νικής κεντρικής σχολής, έδημοσιεΰθησαν δε εν τή Πανδώρη, τόμ. 
ια', ετ. 1861.

1 Πατέρες οσιότατοι τοϋδε μοναστηριού,
Πετρονιτίσσης λέγεται εις δνομα Κυρίου, 
ηατρός, νΐοϋ και πνεύματος λέγω του παναγίου, 
καθά)ς οι κτίτορες διά γραπτού παρέδωκαν μνημείου, 

5 Ιπειτα άλλοι κτίτορες της παναχράντου Κόρης 
εις μνήμην αφιέρωσαν διά σεπτής εΐκόνος.
’Ίδετε  τί οι κτίτορες ενταύθα διατάσσονν, 
καλώς νά τά φνλάξητε, άλλοι μη σας γελάσουν. 
Ειρήνην και ομόνοιαν και την φιλαδελφίαν 

10 νάχητε εν τφ  μέση) σας καί την φιλανθρωπίαν.
Οι νέοι κ ι1 υποτακτικοί πείθεοθε των γερόντων, 
ζωήν δίδ' ή ύπακοή καί κτήσιν των μελλόντων.
Το σήμαντρον καθιος κτυπα, πάντες ς την εκκλησίαν 
πρόθυμοι νά συντρέχητ ν’ άκούτ’ ακολουθίαν,

15 δτ* αυτή εις τους μοναχυς δίδει παρηγοριάν, 
αμαρτημάτων άφεσιν, ηωχής δε σωτηρίαν.
Καθένας τδ διακόνημα πιστώς νά τδ κυττάζη, 
μή θέλετε νά κλέπτητε, τδ άδικον κολάζει’ 
τής δέ μονής οι προεστοί, δπου οικονομεΐτε, 

(Συνέχεια  είς την σελίδα 136)

1) Περί τής μονής ϊδε : Κ. Μ υ ρ τ. Ά π ο α τ ο λ ί δ ο υ ,  «Θρακικά», τόμ. 
β ' σελ. 187—166 καί Γ σελ. 64—125,



Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε ΙΣ  ΕΠ Ι  ΤΗΣ ΕΛΟΝΟΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΗ Σ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΦΕΛΩΝ ΚΩΝΩΠΩΝ ΕΙΣ 

ΠΕΡΙΟΧΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ ΚΑΒΑΛΑ ΑΣ 

ΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣ ΙΙΕΡΙΟΧΑΣ TIN ΑΣ ΤΗ Σ ΘΡΑΚΗΣ
A

ύ π ό

Δρος ΙΩΑΝΝΟΥ Κ. ΣΦΑΓΓΟΥ
Έ πιμελητου τής 'Υγειονομικής Σχολής ’Αθηνών

K ata  to φθινόπωρον του έτους 1931 εις τόν, υπό την διεύθυνσιν 
ημών, πειραματικόν εκπαιδευτικόν ’Ανθελονοσιακόν Σταθμόν Δράμας 
τής Υγειονομικής Σχολής ’Αθηνών, ένηργήσαμεν εύρυτάτην Ιντομολο- 
γικήν ερευνάν εις 39 χωρία, ευρισκόμενα κατά τό πλειστον εις την πεδιά
δα τής Δράμας καί παρά τά τενάγη τών Φιλίππων, τινά δε τούτων είς 
τούς περιβάλλοντας την ανωτέρω περιοχήν λόφους καί ό'ρη.

Σκοπός τής μελέτης ημών ταύτης ήτο νά έξακριβώσωμεν τό πρώτον 
τά υπάρχοντα είδη ανωφελών κωνώπων εις τάς περιοχάς τατίτας ως επί
σης καί την άπαντώσαν πυκνότητα αυτών.

'Ως γνωστόν ή περιοχή αΰτη είναι μία έκ τών εύφορωτέρων τής χώ
ρας. Κατοικεΐται κατά τό πλειστον υπό προσφτίγων έκ Μικράς ’Ασίας 
καί 'Ανατολικής Θράκης, οϊτινες ευθύς μετά τήν έγκατάστασίν των επε- 
δόθησαν μετ’ εξαιρετικού ζήλου είς τήν καλλιέργειαν τής γής. Ή  επικρα
τούσα καλλιέργεια ήτο ή τού καπνού. Κατά τά τελευταία δμως προ τού * *

* Έ κ  τοΰ Τμήματος τής Έλονοσιολογίας καί Νοσημάτων τών Θερμών Χ ω
ρών τής 'Υγειονομικής Σχολ,ής 'Αθηνών. Διευθυντής ό Καθηγητής ΓΡ. ΑΧΙΒΑΔΑΣ.

* Τά μέσα διά τήν ενέργειαν τής μελέτης ταύτης παρεσχέθησαν υπό τής Δι- 
ευθύνσειος τοΰ Τμήματος Έλονοσιολογίας τής Υ γειονομικής Σχολής ’Αθηνών.
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πολέμου τούτου έτη ήρχισεν εντονωτέρα ή καλλιέργεια τοΰ σίτου καί 
αραβοσίτου, μεκυθείσης έπαισθητώς τής καπνοκαλλιέργειας.

Ή  πεδιάς τής Δράμας, εκτάσεως 380.000 στρεμμάτων, περιβάλλεται 
από βορρά καί βορειοδυτικούς ύπύ των όρέων Όρβήλου καί Φαλακροί), 
από νότου ύπύ τοΰ όρους Μενικίου καί νοτιοδυτικούς ύπύ τοΰ όρους ΙΙαγ- 
γαίου, διαρρέεται δέ ύπό τοΰ ποταμοΰ Άγγίτου, δστις δεχόμενος καί τά 
ΰδατα των ποταμών τοΰ Νευροκοπίου, Μυλοποτάμου καί Κουρού Τσάϊ 
Δράμας, Κεφαλάρι (Μπουνάρ Μπασή) ούς καί πολλών χειμάρροον, Τσο 
μπάνικα Δράμας, Δοξάτου κλπ. εκβάλλει, διά τής ομωνύμου φάραγγος εις 
τον ποταμόν Στρυμόνα.

Λόγψ τής αφθονίας τών πηγών τής περιοχής ταύτης ως καί τής άνε- 
παρκοΰς άποχετεύσεως τών έκ τ<ϊ)ν πλημμυρών προερχόμενων ύδάτοον τής 
πεδιάδος μέσορ τής φάραγγος τοΰ Άγγίτου έσχηματίζοντο τά εκτεταμένα 
έλη τών Φιλίππων εκτάσεως 100 000 στρεμμάτων περίπου καθώς καί τά 
έλη τής πεδιάάος Δράμας, ως εκ τούτου δέ μεγάλαι εκτάσεις, ως αί 
παρά τά χωρία Καλαμώνα, Βαλτοχώρι, Νεροφράκτην, Καλαμπάκι, Μαυ- 
ρολεύκην, Μπάνιτοαν, Φωτολεΐβος κλπ. παρέμεναν ακαλλιέργητοι κατά τύ 
πλεΐστον τοΰ έτους. ΤΙ τοιαύτη κατάστασις κατέστησε άναγκαίαν την έκ- 
τέλεσιν μεγάλων αποστραγγιστικών έργοίν, ών ή έναρξις έγένετο κατά τύ 
έτος 1928, συνίστατο δέ (1) (2) α) είς τήν έκβάθυνσιν τής φάραγγος τοΰ 
Άγγίτου, β) εις τήν διευθέτησιν τοΰ αιοταμοΰ Άγγίτου κατά τό δέλτα αυ
τού, διευθετηθέντων έκ τών 22 χιλιομέτρων τής κοίτης τοΰ ποταμοΰ τού
του 16 χιλιομέτρων καί γ) είς τήν εκσκαφήν αποχετευτικής τάφρου άρχο- 
μένης από τής όδοΰ Καβάλλας ΙΙραβίου διηκούσης διά τοΰ τενάγους τών 
Φιλίππων καί ληγούσης είς τον ρουφράκτην Μπανίτσης, έχούσης δέ συνο
λικόν μήκος 29 χιλιομέτρων. Μερική άποπεράτωσις τών έργων τούτων 
συνετελέσθη κατά τό έτος 1934.

Διά*©σις τής έλονοοίας έν  τή περιοχή Ή  περιοχή αυτή είναι 
κατ’ εξοχήν ελονοσόπληκτος, ώς έμφάίνεται έκ τής κινήσεως τών α
σθενών τοΰ Κρατικοΰ Νοσοκομείου Δράμας, είς ο ένοσηλεύοντο α
σθενείς προερχόμενοι κυρίως έκ τών χωρίων τής .περιοχής τοΰ νομοΰ. 
Οΰτω κατά τά έτη 1925 1931 επί συνόλου 15090 νοσηλευθέντων ασθε
νών τά 30°/0 ένοσηλεύΟησαν δι’ ελονοσίαν. Ά φ 5 ετέρου κατά τήν γενο- 
μένην ύφ’ ημών έρευναν (1930-1931) οί δεΐκται ελονοσίας εύρέθησαν ύψη- 
λοί είς πολλά χωρία τής περιοχής ταύτης(πίναξ 1) καί ιδία είς τά εύρισκό- 
μενα παρά τάς πλημμυριζούσας εκτάσεις τοΰ ποταμοΰ Άγγίτου, τουναντί
ον δέ οί δεΐκται εύρέθησαν μικρότεροι είς τά χωρία τά κείμενα είς ικανήν 
άπόστασιν από τών ανωτέρω εκτάσεων. Σημειτοτέον ότι κατά τήν ιδίαν 
περίοδον παρετηρήσαμεν υψηλήν έπιδημικότητα εις τινα χο^ρία κείμενα



127Ή  έλονοσία είς τούς νομούς Δράμας, Καβάλλαςκ αί Θράκην

Π  ί ν α ξ I.

Σπληνικοι και παρασιτικοΐ δεΊκται χωρίων περιοχής 
νομού Δράμας (1930—1 9 3 1 ) .
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Καλαμών
(Μποσινός)

5 Νοεμβρίου 1930 37 90 —

2 Καλαμπόκι 4 Νοεμβρίου 1930 211 49 —

3 Βαλτοχώρι 8 Σεπτεμβρίου 1931 52 98 28

4 Μαυρολεΰκη 20 Σεπτεμιβρίου 1931 109 82 61

5 Μαυρόβατος 20 Ιουνίου 1931 30 27 —

6 Κουδούνια
(Μούσγκα)

27 Αυγούστου 1931 30 77 21

7 Νέα Σεβάστεια 
(Γενή Τσιφλίκ)

2 Σεπτεμβρίου 1931 10 50 —

8 Νέα Άμισσός 
(Τσάϊ Τσΐίρλικ)

13 'Ιουλίου 1931 47 77 —

9 ’Αρκαδικόν 
(Σαντικ Τσιφλίκ)

24 ’Ιουλίου 1931 24 21 —

10 Παληοχωρι 20 Σεπτεμβρίου 1931 51 61 —

11 Καλός ’Αγρός 
(Όσμανίτσα)

10 ’Ιουλίου 1931 24 79 15

12 Σιταγροί
(Μιναρέ Τσιφλίκ)

3 Αυγουστου 1931 | 59 17

13 Μεγαλόκαμπος 
(Μεγάλο Σιβιντρίκ)

Ιούλιος 1931 44 32 ’ —

14 Μυλοπόταμος 12 Ιουνίου 1931 56 41 —

15 Ζυρνοβον
(Ν. Νευροκόπιον)

23 Σεπτεμβρίου 1931 85 15 —

16 Όχυρόν
(Λΰσσε)

20 Σεπτεμβρίου 1931 28 32 —
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παρά τά Έλληνοβουλγαρικά σύνορα, όπως εις Λευκόγεια και Μυλόρρευμα, 
εις τά όποια άνεΰρομεν μέγα μέρος των κατοίκων πάσχον εξ οξείας ελονο
σίας. Πιθανώς τοΰτο νά ώφείλετο εις ολοος ΐδιαζούσας τοπικάς των χωρί
ων τούτων συνθήκας.

ΛηφδένΤα άν&ελονοσιακά μέτρα έν Tfi περιοχμ.Ύπό τής Υ 
πηρεσίας τοϋ Τμήματος 'Κλονοσιολογίας τής 'Υγειονομικής Σχολής ’Α
θηνών έλήφθησαν τά κάτιοθι άνθελονοσιακά μέτρα : α) Έφηρμόσθη 
από τοΰ έτους 1931 συστηματική άντιπρονυμφική αγωγή εις μεγάλην 
ακτίνα από τής πόλεως Δράμας (8) (1). Εις τήν υπό άνθελοΛ'οσιακύν έλεγ
χον περιοχήν περιελαμβάνοντο έκτος τής πόλεως Δράμας καί πολλοί 
συνοικισμοί κείμενοι πλησίον αυτής ως καί πολλά χωρία, β) Έγένετο ευρύς 
εμπλουτισμός διά προνυμφοοράγτον ίχθυδίων (5) τών ελών τής πόλεως καί 
τών συνοικισμών καί χωρίων ώς καί τοΰ τενάγους τών Φιλίππων, διεσπά- 
ρησαν δέ ίχθύδια καί εις πολλάς άλλας κοινότητας τοϋ νομοΰ (Σιταγροί, 
Μεγαλόκαμπος κλπ.). γ) Έξετελέσθησαν μ.ικρά αποστραγγιστικά έργα εις 
τήν περιοχήν τής πόλειος Δράμας καί δ) έγένετο εΰρεια διανομή ανθελονο
σιακών φαρμάκτον δωρεάν.

Συνεπεία τών επί σειράν ετών (1931 1939) ληφθέντων μέτρων έση- 
μειώθη μεγίστη βελτίτοσις τής έλονοσιολογικής καταστάσεως έν τή περιοχή 
ταΰτη, ώς έμφαίνεται έκ τών καχχυχέρω παρατιθέμενων στοιχείων (4); 
Παρασιτικός δείκτης βρεφικής ηλικίας πόλεως Δράμας 1930: 6°/0, 1938:0.

Σπ?^ηνικοί δεΤκται : ’Αρκαδικόν, Νέα Άμισσός, Σεβάστεια. 1930 ·* 
67°/,,, 1939 : 15°/0, Μαυρόβατος 1931: 27°/0, 1939 8°/0· Κουδούνια 1931 : 
77%, 1939: 38°/0. Καλός ’Αγρός 1931 : 79°/0, 1939: 439/0. Μυλοπόταμος 
1931 : 41°/0, Ϊ9 3 9 : 23°/0 * .

Λμφδέντα άνδελονοαιακά μέτρα είς έτέρας περιοχάξ τής 
Άνατολικήξ Μακεδβνί&ξ καί Θράκης.’Εκτός τών ανωτέρω ληφθέν
των ανθελονοσιακών μέτρων εις τήν περιοχήν Δράμας, καθ’ δλην τήν 
Ανατολικήν Μακεδονίαν καί Θράκην έφηρμόσθησαν ανθελονοσιακά προ
γράμματα υπό τής αυτής ώς άνω υπηρεσίας καί έγένετο συστηματική 
καταπολέμησις τής ελονοσίας εις τάς εξής περιοχάς : 1) Κομοτινή μετά 
τών συνεχομένων αυτής συνοικισμών (1938-1940). 2) Άλεξανδρούπολις 
(1939-1940). 3) ’Ίασμος καί τά πέριξ τής κωμοπόλεως ταύτης χωρία καί συ
νοικισμοί, Γαλήνη, Μουσαϊκό, Διαλαμπή, Κοπτερόν κλπ. (1938-1940) .4) 
Νέα Καλλίστη (1940) . 5) Ξάνθη μετά τών συνοικισμών Κυψέλης, Γυμνα

* Ή  έπιδημικότης τής ελονοσίας κατά τά έτη 1930, 1931 καί 1939 είς τήν πε
ριοχήν ταύτην ήτο περίπου ή αυτή.
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στηρίου, Χηρών καί ’Αγροτικού συνοικισμού Χρυσής (1937-1940) . 6) Ευ- 
μοιρον μετά τών πέριξ χωρίων, Νέα καί Παλαιά Μορσίνη, Πετροχώρι, 
Παλαιά Χρυσά, Λευκή, Λαμπρινόν, Βανιάνον καί Μόρσα (1938-1940) . 7) 
Εΰλαλον (1939-1940). 8) Χωρία τής πεδιάδος Χρυσουπόλεως (1932-1940) 
(5) καί 9) Νικηφόρός-Πυξάρι - Άδριανή (1939-1940).

Έπίδρασις τών μ«γάλων άιτβστρ«γγιατικών έργων τής 
περιοχής Δράμας καί Φιλίππων Ιπΐ τής έλονοοίας. Μολο
νότι συνετελέσθη τό μεγαλύίερον μέρος τών μεγάλων αποστραγγιστικών 
έργων εν τή περιοχή ταύτη, ήτοι ή κατασκιυή τών μεγάλων διωρΰγων, του 
ρουφράκτου καί τής σήραγγος, εν τοΰτοις λόγφ τοΰ πολέμου διεκόπη ή 
κατασκευή τών δευτερευουσών διωρύγων, διά τών οποίων θά άπεστραγ- 
γιζοντυ αί μικρότεροι ελώδεις εκτάσεις, ως αί τών παρά την αποχετευτι
κήν τάφρον τών Φιλίππων διωρύγων, τής διώρυγος τοΰ Άγγίτου κλπ.

Ή  συμπλήρωσις τών έργων τούτων ως και ή ρύθμισις τού αρδευτι
κού συστήματος εν τή περιοχή τής πεδιάδος Δράμας καί Φιλίππων αναμ
φίβολος θά συμβάλη είς τήν έλάττωσιν τής έξ ελονοσίας ένδημοεπιδημι- 
κότητος.

"Οσον άφορφ τήν μέχρι τού 1939 έπίδρασιν τών έργων τούτων επί 
τής έλονοσιακής καταστάσεως, διεπιστώσαμεν δτι εσημειώθη σταθερά βελ- 
τιωσις είς πολλά χωρία τής περιοχής δπως π.χ. είς Καλαμώνα, Μαυρο- 
λεύκην, Καλαμπάκι, Βαλτοχώρι, Μπάνιτσαν κλπ. Τήν γνώμην ήμών ταύ- 
την στηρίζομεν εις τήν αντιπαραβολήν τών δεικτών ελονοσίας (1930,1931, 
1939) καί τών συλλήψεων ανωφελών κωνώπων (1931-1939). Προς ταύτα 
έξ άλλου συμφωνούν καί αί πληροφορίαι ιδιωτών ιατρών ως καί άλλων 
αρμοδίων.

Εντομολογική έρευνα. Τήν έρευναν ταύτην ένηργήσαμεν κατά 
τύ φθινόπωρον τού 1931, (7 Σεπτεμβρίου μέχρι 17 ’Οκτωβρίου).

'Η  άπόστασις τών ερευνηθέντων χωρίων έκ τής πόλεως τής Δράμας 
κυμαίνεται από 4 χιλιόμετρα μέχρι 36 χιλιομέτρων, δ δέ πληθυσμός τού
των από 103 κατοίκους μέχρι 6035.

Αί συλλήψεις τών ανωφελών κωνώπων εγένοντο κατά τό πλείστον 
τάς πρωϊνάς ώρας είς σταύλους, είς μικροτάτην δέ αναλογίαν καί είς κοι
τώνας. Ό  μέσος χρόνος τών συλλήψεων έκυμαίνετο από 20' μέχρι 3 ωρών 
βάσει τοΰ πληθυσμού τών χωρίων. Ώ ς έμφαίνεται εκ τοΰ πίνακος 2 άνευ- 
ρέθησαν τά κάτωθι είδη ανωφελών κωνώπων: 1) A. maculipennis, 2) 
A. superpictus, 3) A. elutus, 4) A. bifurcatus, 5) A. hyrcanus καί 6) 
A. algeriensis.

Ή  κατανομή έν τή περιφερείς ταύτη τών άπαντώντων παρ’ ήμΐν κυ
ρίους τριίόν ειδών ανωφελών κωνώπων άτινα είναι καί οί φορείς τής ελο-
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Συλλήψεις ανωφελών κωνώπων γενόμεναι κατά τον Σεπτέμβριον και 9Οκτώβριον 
τον ετονς 1931 εις 39 χωρία περιοχής νομών Δράμας και Καβάλλας.
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Π ό λ ις — Χωρίον

α) Πληθυσμός (άπογραψή 19*28). β) Ε π α ρ χ ία . γ) Νομος. 
δ) Χ ιλιομετρική άπόστασ ις άπό πόλεω ς Δ ράμας, ε) Χρο
νολογία συλλήψεων, ζ) Χρόνος συλλήψεως είς πρώ τα 
λεπτά , η) Σύνολον συλληφθέντων άνωψελών κωνώπων.
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1 Παληοχώρι 279 Δράμας Δράμας 6 30 Σεπτ. 30 124 35 10 55 — — —

2 ’Αγορά 415 2> » 14 8 Ό κτ. 50 149 17 81 2 — — —

3 Ραβίκα 2670 > » 6 28 Σεπτ. 30 103 24 74 2 — — —

4 Χωριστή (Τσατάλτσα) 3200 » » 6 28 » 30 57 61 30 9 — — —

5 Φτελιά 729 * » 9 12 Ό κτ. 60 204 36 18 46 — — —

6 Άδριανή 1741 » 10* 8 » 60 293 4 94 2 — — —

7 Δοξάτον 4295 » 9 25 Σεπτ. 80 54 48 22 30 — — —

8 Πετροΰσα (Πλευνα) 2760 » » 12 26 » 40 36 11 89 — — —

9 Κεφαλάρι 389 » » 14 13 Όκτ. 30 144 27 63 9 1 — —

10 Νεροφράκτης 565 12 21 Σεπτ. 20 108 26 1 73 —

11 Καλαμπάκι 1894 11 21 » 60 620 37 1 62 — —

12 Καλαμών (Μποσινός) 386 » » 17 15 Όκτ. 120 262 28 1 69 — 2

13 Βαλτοχώρι 329 » 15 7 Σεπτ. 20 164 8 — 89 1 1 1

14 Ξηροπόταμος (Βισοτσάνη) 1925 > » 6 26 » 60 10 20 80 —

15 Μαυρολευκη 426 » 11 21 * 20 150 33 67 —

16 Καλλι-θέα 1432 » 19 26 » 30 19 11. 89 — —

17 Προσωτσάνη(Πυρσοτσάνη) 6035 » 15 26 » 90 140 50 47 3 —

18 Φωτολεϊβος 1805 > » 13 21 » 80 230 12 3 85



19 Μαυρόβατος 479 Δράμας
20 Κουδούνια (Μοΰσγκα) 631 »
21 Νέα Άμισθός 861
22 Όσμανίτσα (Καλός ’Αγρός) 1074 »
23 Μυλοπόταμος 475
24 Σιταγροί (Μιναρέ Τσιφλίκ) 854
25 Μποΰρσοβα 187
26 Κηρία »
27 Μπάνιτσα »

28 Μικροχώρι
29 Γρανίτης 573 Ζυρνόβου
30 Όχυρόν (Λΰσσε) 1016 »
31 Ζύρνοβον (Ν.Νευροκόπιον) 2268 »
32 Λευκόγεια 1212 »
33 Περιίΐώριον 1377 »
34 Βίτοβα 103 »
35 Άμυγδαλεών 509 Καβάλλας
36 Ζυγός 1518
37 Φίλιπποι 1311 Νέστου
38 Έλευ-θερούπολις (Πράβιον) 4612 Παγγαίου
39 Άντιφίλιπποι (Δρανίτσι) 555



Δράμας 4 12 Σεπτ. 60 99 32 31 37 — — —
» 6 29 » 50 67 14 7 79 — — —
» 4 17 Ό κτ. 60 204 55 7 37 1 — —

7 30 Σεπτ. 60 64 23 3 74 — — —
» 6 30 30 164 26 43 31 — — —
» Π 30 30 117 34 14 52 — — —
» 19 26 > 30 180 21 78 1 — — —
» 13 » 30 12 91 9 — — — —

15 21 60 352 45 4 51 — — —
» 6 28 » 30 114 65 20 15 — — —

22 23 40 69 94 6 — — — —
» 30 23 40 214 92 8 — — — —
> 31 23 20 113 94 6 — — — —
» 35 23 » 40 267 72 28 — — — —

36 23 30 267 90 10 — — —
» 30 24 » 50 208 73 27 — - — —

Καβάλλάς 23 13 Όκτ. 30 178 32 22 46 — — —
» 24 13 60 77 37 34 29 — — —
2> 16 13 > 30 44 23 66 11 — —
» 27 21 » 180 138 13 9 76 1 — 1
» 22 21 60 222 29 9 61 1 — —
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Π  ί ν α ξ 3.

Κ ατανομή των έρεννηϋέντων χωρίων βάοει τον προεξάρχοντος 
είδους ανώφελών κωνώηων.
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A. elutus 
%

A. maculipennis
ο //ο

A. superpictus
0 /Ιο

1 Βαλτοχώρι 89 Γρανίτης 94 Άδριανή 94

2 Φωτολεΐβος 85 Ζΰρνοβον 94 Πετρουσα 89

3 Κουδούνια 79 ’Οχυρόν 92 Καλλιθέα 89

4 Έλευθεροΰπολις 76 Κηρία 91 ’Αγορά 81

5 Όσμανίτσα 74 Περιθώριον 90 Ξηροπόταμος 80

6 Νεροφράκτης 73 Βίτοβα 73 Μποΰρσοβα 78

7 Καλαμών 69 Λευκόγεια 72 Ραβίκα 74

8 Μαυρολεΰκη 67 Μικροχώρι 65 Φίλιπποι 66

0 Καλαμπάκι 62 Χωριστή 61 Κεφαλάρι 63

10 Άντιφίλιπποι 61 Νέα 'Αμισσός 55 Μυλοπόταμος 43

11 Παληοχώρι 55 ΓΙροσωτσάνη 50

12 ΣιταγροΙ 52 Δοξάτον 48

13 Μπάνιτσα 51 Ζυγός 37

14 Φτελιά 46

15 Άμυγδαλεών 46

16 Μαυρόβατος 37
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νοσίας εν Έλλάδι έχει ώς εξής κατά τάς παρατηρήσεις ημών: α) ΕΙς τα 
χωρία τά κείμενα εις τήν πεδιάδα τής Δράμας καί ιδία παρά τά έλη ά
παντά κατά μεγάλην αναλογίαν τό είδος A. elutus. 'Η  πυκνότης τοΰ εί
δους τοΰτου έλαττοΰται, έφ’ όσον ή άπόστασις των χωρίων άπο των 
ελών αυξάνει, β) Είς τά χωρία τά κείμενα πλησίον τής πόλεως Δραμας, 
προς τήν οδόν Δοξάτου καί Προσωτσάνης, είς τήν περιοχήν Γρανίτου 
παρά τό όρος Φαλακρόν, περιοχήν δχυροΰ Λύσσε ώς καί παρά τά Έλλη- 
νοβυυλγαρικά σύνορα άπαντά κατά μεγάλην άναλογίαν τό είδος A. ma- 
culipennis γ) Είς τά χωρία τά κείμενα βορειοδυτικώς καί βορειοανατολι- 
κώς τής πόλεως Δράμας ναι παρά τους πρόποδας τοΰ όρους Φαλακρού, 
είς τούς παρά τούς Φιλίππους λόφους ώς καί είς τό όρος Μενίκιον άπαν
τά κατά μεγάλην άναλογίαν τό είδος A. superpictus.

Κατά τήν αυτήν ερευνάν εκτός τών άνωτέρω εξ άναφερθέντων ειδών 
άνωφελών κωνώπων διεπιστιόσαμεν τήν παρουσίαν τοΰ είδους A plum- 
beus είς τό χωρίον Ζυγός (4) ώς επίσης καί τοΰ είδους A. italicus είς τό 
χωρίον Άδριανή (6).

Επίσης είς τό χωρίον Μποΰρσοβα άνεΰρομεν σημαντικόν άριθμόν 
άνωφελών κωνώπων τοΰ είδους A. superpictus, τών οποίων ό τελευταί
ος λευκός δακτύλιος τών προσακτρίδοον ήτο κατά πολύ μεγαλύτερος τών 
λοιπών, ώς επίσης καί μερικά δείγματα μέ παραλλαγάς τινάς όσον αφορά 
τον άριθμόν καί τό μέγεθος τών λευκών καί μελανών κηλίδων τών απαν
τοχών είς τήν άνω περιφερειακήν νεύρισσιν τοΰ πτερού."Απαντα τά δείγμα
τα ταΰτα παρεδόθησαν είς τήν Διεύθυνσιν τοΰ Τμήματος Έλονοσιολογίας.

Τήν δημοσίευσιν τών παρατηρήσεων τούτων καίτοι γενομένων προ 
άρκετοΰ χρόνου έκρίνομεν σκόπιμον διά τούς κάτωθι λόγους:

1) Διότι άνα^ώρονται είς τήν πρώτην ερευνάν τής περί ού πρόκειται 
περιοχής άπό άπόψεως διαδόσεως τής ελονοσίας καί κατανομής άνωφε
λών κωνώπων καί τήν πρώτην συστηματικήν εφαρμογήν άνθελονοοιακών 
μέτρων εν αυτή.

2) Διότι κατ* αυτήν διεπιστοόθη τό πρώτον ή παρουσία είς τήν περιο
χήν ταύτην άνωφελών κωνώπων τών ειδών A.algeriensis(6), A.plumbeus 
καί A. italicus, ώς καί παραλλαγών τινων τοΰ είδους A. superpictus.

3) Διότι κατά τά έπακολουθήσαντα τήν ερευνάν ταύτην έτη παρε- 
τηρήθη σημαντική διαφορά εις τήν πανίδα τών άναχρελών κωνώπων τής 
περιοχής καί ίδίςι είς τό χωρία τά ευρισκόμενα πλησίον τών ελών τής πε- 
διάδος Δράμας καί Φιλίππων. ‘Η μεταβολή δέ αυτή πιθανιότατα οφείλε
ται είς έπίδρασιν τών μεγάλων άποστραγγιστικών έργων, ώς καί είς τήν 
έπακολουθήσασαν διάδοσιν τών προνυμφοφάγων ίχθυδίων Gam busia 
patruelis, χωρίς βεβαίως νά αποκλείεται καί ή επίδρασις [ορισμένων με
τεωρολογικών παραγόντων.
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Στίχοι παραινετικοί τοΰ Φιλιππουπόλεως Παϊσίου
(Συνέχεια  έκ τής σελίδος 124)

2 0  τ ο ύ ς  μ ι κ ρ ο χ έ ρ ο ν ς  κ α ί  π τ ω χ ο ύ ς  κ α λ ά  νά τ ο ύ ς  τ η  ρ η τ έ  
ε ις  φ α γ η τ ό ν ,  ε ις  έ ν δ υ μ α  κ α ι  ε ις  τ η ν  ά ρ ρ ω ο τ ί α ν , 
γ ι α τ ί  ς το ν  φ ο β ε ρ ό ν  κ ρ ι τ ή ν  δ ί δ ε τ '  α π ο λ ο γ ία ν .  
Ν ο σ ο κ ο μ ε ΐ ο ν  ν ά χ η τ ε  το π ρ ώ τ ο ν  χ α ϊ ρ ά τ ι , 
οι ά ρ ρ ω σ τ ο ι  νά  έ χ ω σ ι  το  κά& ε το υ ς  ρ α χ ά τ ι .

25 Καί δσοι εξω λείπουσι πατέρες χάξειδιώται
ς το ν  κ ό σ μ ο ν ,  μ η  β ρ α δ ύ ν ε τ ε  κ α ί  μ η ν  ά ρ ^ ο π ο ρ ε ϊ τ ε ,  
γ ρ ή γ ο ρ α  π ά λ ι ν  σ τ ρ ά φ η τ ε  κ α ί  μ  ή π ο λ υ κ ,α ιρ ε ϊτ ε .
Κ ι "  ε σ ε ίς  οι ε φ η μ έ ρ ι ο ι  ό τ α ν  ι ε ρ ο υ ρ γ ε ί τ ε , 
ψ υ χ ή ν  κ α ί  σ ώ μ α  κ α ΰ α ρ ο ί  ΰ ε ό ν  υ π η ρ ε τ ε ί τ ε ,

3 0  α π ό  τά  α μ α ρ τ ή μ α τ α  δ ιά  νά  γ ια τ ρ ε υ Ψ η τ ε ,
ε ις  το ύ ς  π τ ω χ ο ύ ς  κ α ί  δ υ σ τ υ χ ε ί ς  δ ί δ ε τ 3 ε λ ε η μ ο σ ύ ν η ν  
ψ ω μ ί  κ α ί  δ , τ ι  δύνα σϋ ·ε ,  δ ι π λ ή ν  φ έ ρ ε ι  κ α λ ω σ ύ ν η ν .  
Τ α ϋ τ α  εά ν  φ υ λ ά ξ η τ ε ,  Χ ρ ι σ τ ο ύ  π α ρ α γ γ ε λ ία ν ,

3 4  π α ρ ά δ ε ισ ο ν  Όά ε χ η τ ε ,  α γ γ έ λ ω ν  κ α τ ο ικ ία ν .

■f 6 Φ ι λ ι π π ο υ π ό λ ε ω ς  Π α ΐ σ ι ο ς  ε ύ χ ε τ α ι  ν μ ϊ ν  
1 8 1 9  ' Ι ο υ ν ί ο υ  κ η '

(<5t’ ά λ λ η ς  χ ε ιρ σ ς  κ α τ ω τ έ ρ ω )
Ί* ό Φ ι λ ι π π ο υ π ό λ ε ω ς  Ν ι κ η φ ό ρ ο ς  ά ν ε ύ χ ε τ α ι  

1 8 2 5  3Ι ο υ ν ίο υ  α'.

t  Κ. ΜΥΡΤ. Α Π Ο ΣΤΟ Λ ΙΔΗ Σ



ΤΟ ΔΕΛΤΑ TOY ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ*)

Λ ε ί ψ α ν α  τ έ χ ν η ς .

Εις την εύφορωτάτην άκραν του τμήματος τοΰτου τής Θράκης του 
προικισμένου μέ τά άφθονα δώρα τής φΰσεως, την ποικιλίαν του εδάφους, 
τους δασώδεις λόφους, τάς πλούσιας πεδιάδας, τάς σκιεράς κοιλάδας, τάς 
ίχθυοτρόφους λίμνας καί τούς ποταμούς, τ' ανεξάντλητα πηγαία νερά, τά 
πολυπληθή βαθύτατα καί ασφαλή σπήλαιά της, μέ αγαθά πού κάμνουν 
εύκολη καί άνετη τήν ζωή ιού Ανθρώπου, δεν υπάρχει αμφιβολία δτι από 
τούς παναρχαίους χρόνους των θά ένεφανίσθησαν καί έζησαν άνθρωποι, 
διά τούς οποίους τίποτα δεν γνωρίζομεν. Διότι ή Θράκη δεν έχει έξερευνη- 
θή ούτε καί μελετηθή. Είναι άγνωστος όχι μόνον κατά τήν προϊστορι
κήν, αλλά καί κατά τήν ιστορικήν καί αυτήν τήν Ρωμαιοβυζαντινήν πε
ρίοδόν της. Άγνοοΰμεν καί τάς θέσεις πόλεων πού εξαφανίστηκαν μετά 
τον δέκατον αιώνα. *) 'Όσοι ασχολήθηκαν μέ τ’ αρχαιολογικά ευρήματα 
τής Θράκης, ως ό Albert Dumont, ό T h . Homolle, ό M ordtm ann, ό G. 
Seure, ό Ά θ . Παπαδοπούλας Κεραμεύς καί άλλοι, ψυχία μόνον, καί αυ
τά εκ τού έν Θράκη ελληνικού καί ρωμαϊκού πολιτισμού μάς εμφανίζουν. 
Τήν ζωήν τής Θράκης, τήν ζωήν τής πέριξ τού Βυζαντίου χώρας τήν 
καλύπτει μυστηριώδης πέπλος.

’Άμοιροι τής εμπειρίας καί τής τέχνης τού αρχαιολόγου, πού από ίχνη 
άσημα ή αφανή δι' άλλον παρατηρητήν αποκαλύπτει καί άναπαριστά μέ 
δλην τήν λαμπρότητά των εικόνας έξαφανισθείσας, ημείς θά προσπαθή- 
σωμεν νά σκιαγραφήσωμεν μερικά από τά σωζόμενα κατά τήν ίστορου- 
μένην περίοδον είς τήν περιοχήν τής Διοικήσεως Μετρών, λείψανα τέ
χνης. * 1

*) Συνέχεια από ιόν ΙΘ' τόμον τών «Θρακικών» σελ.
1) Ώ ς είναι to Δαόνειον, ό Φιλέας, ή Χα?.κίς, to  Καινόν Φρούριον, ή Με- 

λαντιάς.
9  ρ α η  ο κ ά Κ' 9



138 Μιλτ. Σαραντη

Α'· Σπήλαια 1).
Γνωστότερα από τα σπήλαια τά όποια συναντιόνται πολυπληθή εις 

διάφορα σημεία του Δέλτα είναι δύο μεγάλα και βαθύτατα σπήλαια κεί
μενα παραπλεύρως εις τά υψώματα τής νοτιοανατολικής άκρας τήςκοιλά- 
δος τού Βαθυνίου ποταμού μεταξύ τού Φιλιπόζ —τσιφλίκι καί τοΰ Γιαρήμ 
μπουργάς. Καί τά δύο είναι ευρύχωρα μέ υψηλούς θολούς καί πολύ με
γάλο βάθος. Έ κ τού τελευταίου τούτον έπεκράτησεν ή γνώμη δτι προχω
ρούν εις δέκα μιλιών άπόστασιν. Ε ΐ; την είσοδον τού ενός εξ αυτών 
παρατηρούνται προφανή τά σημεία εκκλησίας 1 2) Εις τά χαμηλά τού υψώ
ματος εκείνου άναβλύζει μεγάλη και ορμητική πηγή όνομαζομένη Τούνα- 
σουγιοΰ. 3)

Δύο άλλα σπήλαια λπίσης τό ενα > οντά εις τό άλλο, εύρίσκονται δπως 
εΐδομεν προηγουμένως εις τούς πρόποδας τοΰ λόφου τού προφήτου Ήλιού 
στο Ά ϊλιαμπεΐρ, κοντά στο ρεύμα τού Καράμπαμπα καί προς τήν ανοι
κτή πεδιάδα τοΰ χωρίου Σουμπάσκιοι, Κλαλί καί Καστανιές. Τά σπήλαια 
αυτά είναι άσυγκρίτως μικρότερα από τά σπήλαια τού Γιαρήμ-μπουργάζ, 
είναι όμως λαξευμένα μέ επιμέλειαν καί τέχνην κατά τήν είσοδόν των.

Διά τά σπήλαια τού Ίντζιέζ έκάμαμεν ήδη εκτενή λόγον 4) Έκτος 
δμως από τά ολίγα αυτά σπήλαια σημαντικό συναντώνται και εις πολλά 
άλλα σημεία τού Δέλτα, τά όποια συχνάκις μέν άνεσκάπτοντο από τούς 
χρυσοθήρας, έχρησιμοποιήθησαν δε άδελφικώτατα κατά τον πόλεμον τού 
1914—18 από τούς πολυαρίθμους φυγοστράτοΐ'ςΧριστιανούς καί Τούρκους.

Βό Τύμβοι.

Τεχνητά υψώματα γή-, είδος μικρών λοφίσκων, παρόμοια τών οποίων

1) Μνημονεΰομεν τά σπήλαια εις τά όποια παρατηρούνται ίχνη ανθρώπινης 
χειρός.

2) Διά τά σπήλαια τοΰ Γιαρήμ-μπουργάζ γνωρίζομεν δτι έγραψεν ό Dethier. 
Άτυχούς δεν εΰρομεν τήν μελέτην εκείνου.

3) Τούνα τουρκ. λέγεται ό Δούναβις. Κατά μεταφοράν δέ καί μερικές πηγές 
μέ άφθονα καί ορμητικά νερά, Ή  λαϊκή δμως παράδοσις θέλει άλλην ερμηνείαν. 
Πιστεύει δτι τά νερά εκείνα έρχονται υπογείους από τόν Δούναβιν. Περί αυτής 
ίδέ καί Περιηγήσεις Έ βλιά Τσελεμπή εις «Θρακικά» τόμ. 7, οελ, 154 καί έφ. διά 
τάς πηγάς τής Γέννας καί τοΰ Τσομλέκίοϊ, τοΰ όποιου τήν πηγήν έσοραλμένο^ς τήν 
τοποθετεί εις τήν Πραβαδή. Έ κ  τοΰ Προβάτου τείχος επί τής όδοΰ τής Ά δρια - 
νουπόλεως — Λαλά-πασά. Τό Τσομλέκίοϊ εΰρίσκεται περί τήν μίαν ώραν βορειότε- 
ρον τής Πραβαδή). ’Εκεί έσώζοντο τά έρείπιβ Σουλταιικών θερέτρων.

4) «Θρακικά», τόμ. ΙΘ ' σελ. 237,
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επιδεικνύονται ώς οί τάφοι τοϋ Αΐαντος και του Άχιλλέως, δεξιά και αρι
στερά εις τά υψηλά των έχβολών τοΰ Σκαμάνδρου παρά τον Ελλήσπον
τον, συναντώνται πολλά καθ’ δλην την Θράκην.

Εις την περιοχήν τής Δ. Μέτρων κατά τό 1900 εσώζοντο πέντε τοι- 
οΰτοι τύμβοι. "Ενας, ό μικρότερος από δλους επάνω από την Τσαντώ, είς 
την θέσιν Πρωτογόνατο όπου οί Τσεντιανές κοπέλλες επήγαιναν τον Κλΰ- 
δωνά τους προτού τον ανοίξουν και Ιχόρευαν. Δυο παρακείμενοι μεταξύ 
Σηλυβρίας καί Επιβατών, οί’Αράπ-τεπέδες."Ενας άνατολικώς των Λελλιω- 
νών καί ό άλλος, ό υψηλότερος από δλους άνατολικώς από τά Δημοκρά- 
νεια παρά τό άκρωτήριον τοϋ προφήτου Ή λία, Μπαμπά-μπουρνοΰ, δπως 
σημειώνεται εις τούς γεωγραφικούς χάρτας.

’Από τον τελευταΐυν αυτόν τύμβον ή θέα τής Κων)πόλεως μέ την 
αχανή έκτασιν τών λευκών καί υψηλών κτηρίων της, μεταξύ τών οποίων 
ξοχωρίζουν οί χρυσίζοντες τρούλοι τών τεμενών καί εκκλησιών καί οί απει
ράριθμοι οβελίσκοι τών μιναρέδων είναι εξαίσια.

Τό σημεΐον τούτο είναι τό πλησιέστερον προς την Κων)πολιν έκ 
τόον ελληνοτουρκικών συνόρων τής συνθήκης τών Σεβρών.

** *

Περί τών επιχωματεύσεων τούτων ύπήρχεν είς τον λαόν ή γνώμη δτι 
έχρησιμοποιούντο διά νά μεταδίδονται πληροφορίαι από τόπον είς τόπον. 
Έ άν είς άλλας περιφερείας τής Θράκης όπου ώς έκ τής διασκευής τοϋ 
εδάφους καί τής μεταξύ τών υψωμάτων τούτων άποστάσεως θά ήδύνατο 
νά δικαιολογηθή παρομοία γνοήιιη, αυτή αποκλείεται τελείως διά την πε
ριοχήν τής Δ. Μέτρων.

Ό  A. Dum ont πρεσβεύει δτι τά χώματα ταϋτα περιέχουσι τήν ιστο
ρίαν τών ηρωικών χρόνων τής Θράκης, κσί δτι θά έπρεπε νά μελετη
θούν. ι ) "Αλλοι, ώς ό M ordtmam, πιστεύουν δα οί Τύμβοι εκείνοι εχρη- 
σιμοποιήθησαν ώς τάφοι δχι μόνον παρά τών Θρακών, αλλά καί παρ' 
άλλων εθνών τά οποία διήλθον έκ Θράκης. 3) ενώ ό Σχλίμαν υποστηρίζει 
οτι δεν έπεκυρώθη διά τής κριτικής τής σκαπάνης δτι έχρησίμευον ώς 
τάφοι. 3)

Έ κ τών διδύμων τύμβων τής Σηλυβρίας τον ένα άνέσκαψαν κατά τό 
έτος 1912 δ Γάλλος Γεωρ. Seuie καί ό ’Αναστάσιος Σταμούλης, άνεϋρον 
δε εντός αυτού μίαν λάρνακα κενήν καί ολίγα ευτελή νομίσματα καί άπε- 1 2

1) Περίοδ. Έλλην. Φιλ. Συλλ. Κ/πόλεως τόμ, Στ' σελ. 368.
2) Αυτόθι, τόμ. I ' σελ, 151.—3) Είς τον αυτόν τόμον σελ. 56.



κόμισαν την εντύπωσινότι ό τάφος εκείνος είχε συληθή κατά προγενεστέ
ρους χρόνους. 1)

Γ'. ’Οχυρωματικά έργα.

’Εδώ θά μνημονεΰομεν τάς προ της άλώσεα)ς τής Κ)πόλεως υπό των 
Τουρκίον όχυρόίσεις. Διότι οί Τούρκοι έπεκτείναντες την επικράτειαν 
αυτών πολύ πέραν τών ορίων τής Θράκης, μέχρι τών Καρπαθίων καί τοϋ 
Δνείστερου και μή παρενοχλούμενοι επί πολλά έτη παρ’ ισχυρών γειτό
νων, δεν ειχον αισθανθεί την ανάγκην νά εξασφαλίσουν την πρωτευου- 
σάν των από την πλευράν αυτήν. Μόνον δε κατά τό έτος 1878 ειχον άν- 
τιληφθει τον άμεσον κίνδυνον πού διετρέχον επί τοϋ Βοσπόρου καί προέ- 
βησαν έσπευσμένως εις την χάραξιν δχυρωματικής γραμμής, κατά τό σύγ
χρονον τότε σύστημα, από τού Ά θύρα εις τούς Δέρκους. ’Αλλά περί αυ
τής θά όμιλήσωμεν αλλαχού.

Φρούρια καί Πύργοι

Εις την πρώτην σειράν καί διά την αρχαιότητα αυτού, αλλά καί διά 
την ισχύν του, αφού τελευταΤον έξ δλων τών φρουρίων τής περιοχής 
ύπέκυψεν εις τον εχθρόν, έρχεται τό φρούριον τής Σηλυβριας. 1 2 3) Τούτο 
είχε σχήμα ακανόνιστου πελωρίου τετραπλεύρου με άτείχιστον την νοτίαν 
πλευράν αυτού ως προασπιζομένην από απρόσιτον κρεμνόν επί τής θ α 
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1) Φωτογραφία τής άνευρεθείσης λάρνακος ίδέ εις «Θρακικά» τόμος Α' 
σελ. 325.

2) Σκιαγραφίαν τών τειχών τής Σηλυβριάς κατά τό 1675 μάς δίδει ό John 
ΟονσΓΑγγλος εφημέριος έν Κ/πόλει από του 1669—1677. «Όρακικά», τόμ. 12οςσελ. 
128 καί έφ. Καί κατά τήν ιδίαν περίπου εποχήν ό Έ βλιγιά Τσελεμπής, δστις λέ
γει δτι τό φρούριον τής Σηλυβριας είχε μίαν πύλην καί 47 πύργους, «Θρακικά», τόμ, 
7ος σελ. 159. Ά λ λ ’ εκ τών αφηγήσεων τοϋ δευτέρου περί Θράκης έν γένει αδυνα
τεί τις νά διακρίνει τί είναι τό αληθές καί τί τό φανταστικόν. Κατά επιτόπιους 
πληροφορίας έπί τοϋ φρουρίου τής Σηλυβρίας έσώζοντο τέσσαρες πύλαι, τοΰ Κύρ- 
καλέ-καπουσού είς τήν εβραϊκήν συνοικίαν, ή Όρτά-καλέ-καπουσού έμπροσθεν 
τής συνοικίας τόόν Α θιγγάνω ν, ή Πόρτα τοϋ Τσαρσιοϋ (τής αγοράς) έπί τοΰ κεντρι- 
κωτέρου δρόμου τής πόλεως καί ή τοΰ Παραπόρτι. Καί περισσότερον από τούς δέ
κα πύργοι, ένας κον<ά στον άγιο Σπυρίδωνα, στον γκρεμνό, πού είχε καταπέσει 
έπί τής ανατολικής πλευράς τοϋ φρουρίου, δύο άλλοι έπί τής αυτής πλευράς με
ταξύ τοϋ πρώτου καί τής πύλης τοΰ Κήρ-καλέ-καπουσού, δύο παρ’ αυτήν τήν πύ
λην. δύο άλλοι παρά τήν πύλην Όρτά-καλέ-καπουσού (μεσαίαν δηλαδή), δύο ή 
τρεις είς τήν δυτικήν πλευράν, έκ τών οποίων ό ένας στοΰ Θεοδ. Καραμπουρούνη
τό σπήτι καί ένας ή περισσότεροι στο Παραπόρτι.
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λάσσης ύψους πεντήκοντα περίπου μέτρων. Περίέκλειε δέ έως τό 1922 τάς 
συνοικίας των Ελλήνων, των Εβραίων καί των ’Αρμενίων. Οί ’Αθίγγα
νοι καί ή Τουρκική συνοικία ευρίσκοντο έκτος του φρουρίου καί κατελάμ- 
βανον δλην την από τοϋ λιμένος μέχρι τής ανατολικής άκρης τοϋ δχυροϋ 
δυτικήν καί βορείαν αϋτοϋ εξωτερικήν πλευράν.

Μέχρι τοϋ 1878 καίτοι έρειπωμένον φαίνεται δτι τό ισχυρόν τοϋτο 
φροϋριον διετηρεΐτο εις αρκετά καλήν κατάστασιν* κατά τήν όπισθοχώρησιν 
των Τούρκων,ot κάτοικοι τής Σηλυβρίας έκλεισαν τάς πύλας τοϋ φρουρίου 
καί ήμπόδισαν τούς άτάκτους από τοϋ νά λεηλατήσουν τήν πόλιν. Κατά 
τά τελευταία έτη εκ τής δυτικής πλευράς τοϋ φρουρίου έσώζοντο τά θε
μέλια καί τ ’ αντερείσματα αυτών επί δέ τής βόρειας εκτός μικρών τμη
μάτων αύτοΰ καί δύο από τάς πύλας αϋτοϋ με τάς αψίδας των καί με μι
κρά τμήματα τών προασπιζόντων αύτάς πύργων. ’Επί τής μιας εκ τών 
πυλών αυτών τής άνατολικωτέρας, πού οδηγούσε προς τούς αγρούς, τής 
κήρ-καλέ-καπουσού, διεκρίνετο επιγραφή λέγουσα δτι ή πόλις άνενεώθη 
επί Μιχαήλ Θεοδώρας καί Θέκλη:.1) Είναι δέ γνωστόν έκ τού Προκοπίου 
δτι μεταξύ τών άπειραρίύ^ιων κτισμάτων του ό ’Ιουστινιανός ανανέωσε 
καί τά τείχη της Σηλυβρίας. 1 2) Kui παραμένει άγνωστον άν άπέμεινε τι 
έκ τών τειχών αύτοΰ τής εποχής τού 'Αλκιβιάδου καί Φιλίππου τοϋ Μα-
κεδόνος οί όποιοι έκ περιτροπής έπολιόρκησαν τήν πόλιν έκείνην ανεπι
τυχούς.

Ή  τετάρτη πύλη τοϋ φρουρίου, τό κοινώς Παραπόρτι εύρίσκετο εις 
τήν νοτιωτέραν άχραν τής δυτικής πλευράς 3) καί ώδηγοϋσε με απότομον 
κατωφέρειαν προς τον λιμένα. 4)

Ή  ανατολική πλευρά τοϋ φρουρίου όρθουμένη εις θαυμάσιον ύψος 
καί πάχος ως πελοόριον προπέτασμα κατά τοϋ εύπροσβλήτου μέρους τής 
πόλεως έσώζετο, έκτος τοϋ υπό τής θαλασσίας άκρας αυτής πύργου, δστις 
είχε καταπέσει ένεκα τής διαβρώσεως υπό τών κυμάτων τοϋ ύπ’ αυτόν 
εδάφους, ακέραια μέ τάς έπ’ αυτής έπάλξεις καί τούς πύργους μέχρι τοϋ 
1915, οπότε ως εϊδομεν5) κατεδαφίσθη υπό τοον Τουρκικοον αρχών. 6)

1) Bull. corr. Hell, έτος 36 οελ. 567 καί Εΰατ. Λράκσυ «Θρακικά» σε,λ. 14.
2) Προκοπίου, Περί Κτισμάτων. Λόγ. 4. 9.
3) Αί πλευραί τοϋ φρουρίου δεν αντιστοιχούσαν επακριβώς εις τά τέσσερα 

σημεία τοΰ όρίζοντος· ήσαν ελαφρώς επικλινείς προς αύιά. Οϋτω επί παραδείγματι 
ή νοτία έκλινε προς τήν δΰσιν, ή δυτική προς τον βορράν καί κσθ’ εξής.

4) *0 λιμήν τή; Σηλυβρίας κατά ιά  τελευταία έτη ήτο πολύ άβαθής. Έ νφ  
τά τά τέλη του 17ου αίώνος κατά τήν μαρτυρίαν τοΰ αίδ. Covel ήδύναντο νά αγ
κυροβολήσουν εντός αύτοΰ πλοία τοον διακυσίων καί τριακοσίων τόνοον.

5) «Θρακικά», τόμος 19ος σελ. 251.
6) Τά γκρέμισμα τοϋ κάστρου τής Σηλυβρίας, «Θρακικοό», παροόρτ. Γ ' τόμου 

σελ. 233.
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** *

Έ κ των φρουρίων τής Δέρκου καί των Μέτρων καί την περίοδον αυ
τήν ελάχιστα σημεία διεκρίνοντο. Έ κ τοΰ φρουρίου τοΰ Ά θΰρα ουδέν. Ό  
Ιστορικός πύργος των ’Επιβατών δ αποδιδόμενος εις τον Άπόκαυχον ένφ 
μιέχρι τοΰ 1882 διετηρεΐτο άρτιοότερος παντός άλλου εις τό είδος του Χ) 
κατεδαφίσθη κατά τό έτος εκείνο υπό τών’Επιβατηνών χάριν τής άνοικο- 
δουμένης τότε εκκλησίας των, τής όσιας Παρασκευής, τής οποίας την υπό 
θαλάσσης θέαν έπεσκίαζεν καί διά νά χρησιμοποίησή υπέρ αυτής τό υλι
κόν εκείνου. Έ κ τοΰ πΰργου τοΰ Οικονομιοΰ μικρόν τεμάχιον μόνον, καί 
εκ τοΰ Έμπυρίτου, τον όποιον, ως εϊπομεν, συνταυτίζομεν μέ τό Σπάρτα- 
κουλέ κανέν ίχνος δεν υπήρχε.

Ερείπιά τινα παλαιών κτιρίων έσώζοντο καί εις ιήν πεδιάδα της Με- 
λαντιάδος παρά την λίμνην τοΰ Ά θΰρα καί οχι μακράν τοΰ χωρίου ΙΙα- 
πάσπουργαζ, τοΰ αρχαίου ΙΙασπαράς δπως ήτο μέχρι τοΰ Βαλκανικού 
πολέμου, διότι καταστραφέν καί τοΰτο υπό τών Βουλγάρων, άνεκτίσθη 
τό 1914 δυτικώτερον επί τής δημοσίας όδοΰ ^Ίεγάλου Τσεκμετζέ—Με- 
τρών, μετονομασθέν συγχρόνως εις Ταλαάτκιοι προς τιμήν τοΰ τότε υ
πουργόν τώνΈσωτερικών καί ΐσχΰοντος Νεοτοΰρκου, τοΰ Ταλαάτ-βέη, τοΰ 
κατόπιν Μ. Βεζυρου Ταλάτ-πασά' άλλ’ εκείνα έλέγετο ότι ήσαν λείψανα 
νεωτέρων κτηρίων τών Τούρκων χρησιμοποιηθεντα ως ιπποφορβεία καί 
σταΰλοι.

Ό Καλές ή τό τείχος τοΰ ’Αναστασίου.

Έ πό τό έπιτόπιον όνομα Καλές είναι γνωστόν τό σωζόμενον μέρος 
τοΰ μεγάλου τείχους τό όποιον ό βασιλεύς τής Ινων)πόλεως 'Αναστάσιος 
ό Α\ έκτισε κατά τά έτη 507-512 από τής παραλίας τής ΙΙροποντίδος μέ
χρι τοϋ Εύξείνου ΙΙύντοκ διά νά προστατεΰση, κατά τον Προκόπιον, τά 
θρακικά προάστεια τής Κ)πόλεως, τών οποίων οί κάτοικοι «ώκοδόμουν καί 
συνεσοόρευον έπιπλα καί διαπονήματα ένδελεχέστατα ο.ΰχ’ όσον ές χρείαν, 
άλλ’ ες ΰβριν καί τρυφήν όρον ούκ έχουσαν». 3)

Τό τμήμα τοΰτο τοΰ τείχους εΰρίσκεται εις τάς έρημους καί δασώδεις 
πλευράς τοΰ Κοΰσκαγια. Εις τά άλλα σημεία αΰτοΰ, τά προσιτά, καί κα- 
κφκειμένα, από αιώνων έχει κατεδαφίσθη, πολλαχον δέ έχουν έκσκαφεί 1 2

1) Ό  5Αλ. Πασπάΐης τον είδε καί τόν περιεγράψεν εις τά 1878. Περιοδ. 
Έλλην. Φιλ. Συλλ. Τόμ. ΙΒ ' σελ. 84.

2) Προκοπίου. Περί Κτισμάτων 4—9.
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καί τά θεμέλια αυτού, διά νά χρησιμοποιηθώ τό υλικόν αυτών εις παν- 
τοίας χρήσεις.

*■¥ *

Παρά τοΰ τείχους τοΰ ’Αναστασίου πρώτος, καθ’ δσον γνωρίζομεν 
εγραψεν 6 Καισαρευς Προκόπιος κατά τον Στ', μ. χ. αιώνα εις τό περί 
κτισμάτων τοΰ ’Ιουστινιανού βιβλίου αυτόν. 1) Μεταγενεστέρως δε πολλοί 
άλλοι μεταξύ τών οποίων καί ό Σουΐδας. Έ κ τών συγχρόνων την καλη- 
τέραν μελέτην περί αυτόν έδημοσίευσεν ό κατά τό 1898 έπισκεφθείς την 
γραμμήν καί τά λείψανα εκείνης Schuehhardt. 2)

Κατά τον Schuehhardt εις τό από τής ΙΙροποντίδος μέχρι τού’Αθύ- 
ρα ποταμού τμήμα τοΰ τείχους, τό όποιον ενρίσκεται περί τά πέντε χι
λιόμετρα δυτικώς τής Σηλυβρίας καί άρχόμενον από βάθους τής θαλάσσης 
βαίνει εις ευθείαν γραμμήν πρός βορράν επί τής δυτικής όφρΰος τών υ
ψωμάτων τοΰ ’Αλμυρού ποταμού καί τού οποίου μόνον θεμέλια διακρί- 
νονται πού καί που, ύπήρχον δύο φρούρια πλησίον καί άνατολικώς τού 

.τείχους, τό εν μεταξύ τής θαλάσσης καί τού χωρίου Γιαπαγτζή καί τό 
άλλο μεταξύ τού χατρίου εκείνου καί τού Φαναριού χρησιμοποιούμενα πι
θανώς κατά τήν γνώμην τού Sehuehhard t καί διά τον στρατωνισμόν τών 
φρουρών εκείνου. Καί ένδεκα ισχυροί πύργοι επ’ αυτού καί εν μέρει προέ- 
ξέχοντες αυτού.

Πέραν δε τού ποταμού Ά θύρα καί μέχρι τής Μαύρης θαλάσσης 
δπου εις πολλά μέρη τής δασότδους καί δυσπρόσιτου περιοχής τού Κούσκα- 
για έσώζσντο ακέραια μεγάλα τμήματα αυτού, ό Schuehhardt επεσκέ- 
φθη ένα μόνον πύργον, διότι δεν κατώρθωσεν εκεί νά παρακολούθηση 
τήν όχύρωσιν, τρεις διόδους έκ τών οποίων τάς δύο επί τού Κούσκαγια καί 
καί τήν άλλην εις λόφον παρά τήν θάλασσαν, δπου τό τείχος είσεχώρει 
επίσης βαθειά εις αυτήν, καί ένα μεγάλο φρούριο εις τήν πεδιάδα βορειο
δυτικούς τοΰ χωρίου Καρατζά. Τόσον ή δίοδος παρά τήν θάλασσαν, δσον 
καί τό πλησίον αυτού φρούριον ήσαν εντελώς κατεδαφισμένα. Αί δίοδοι 
δμως επί τών ύψωμάττον τού Κούσκαγια, γνα)στάί έπιτοπίως ώς ,Μπεζε- 
στένια, 1 2 3) διετηρούντο δρθιαι, καί ό S ehuehhard t διαπιστώνει δτι αύται

1) Προκοπίου, Περί κτισμάτα>ν, 4—9.
2) Die Anastasias Mauer and die Dobrudsha Walle. Βερολ. 1900.Έ κ  τής με

λέτης αυτής τά περί του τείχους τοΰ ’Αναστασίου έδημοσιεύύησαν εις τά Μεσαιω
νικά Γράμματα τοΰ ομώνυμου Συλλόγου, Τόμος Δ' 1939 ΆΌήναι κατά μετάορρα- 
σιν τοΰ Σπόρου Μ. Σταμουλη.

3) Μέ τήν λέξιν Μπεζεστένια έχαρακτήριζαν τάς στοάς ή τάς ύποστέγους αγο
ράς, τά άλλως καί σκεπασμένα, όπως έλέγετο ή μεγάλη αγορά τής Κων)πόλεως.



ήσαν εις σχήμα μεγάλων ορθογωνίου φρουρίων μέ ισχυρότατους πύργους 
εις τάς γωνίας και δτι τό πλάτος τής εισόδου αυτών ήτ° περί τά τέσσαρα 
μέτρα.

Τό από θαλάσσης εις θάλασσαν μήκος τοϋ ’ Αναστασιανοϋ τούτου 
τείχους τό όποιον ό Προκόπιος ύπελόγισεν εις δύο ήμερων δρόμον και ό 
Σουΐδας εις ν μιλλίων άπόστασιν, ό Sehuehhard t τό υπολογίζει εις τεσ
σαράκοντα πέντε, την δέ από Κων)πόλεως άπόστασιν αυτού εις εξήκοντα 
πέντε χιλιόμετρα,

Επιγραφή εύρεθεισα παρά τό Καρατζά και σωζομένη μέχρι τοϋ 
1922 είς τήν έν Σηλυβρία οικίαν τοϋ ’Αναστασίου Σταμούλη τής οποίας 
τό προαύλιον είχε τήν δψιν μικράς καλαισθητικής αιθούσης αρχαιολο
γικού μουσείου, έμαρτύρει δτι τό τείχος επεσκευάσθη επί των συμβασιλέων 
Βασιλείου τοϋ Β'. (τοϋ Βουλγαροκτόνου) καί τοϋ αδελφού εκείνου Κων
σταντίνου τοϋ Η'. 'Ή τοι περί τά τέλη τοϋ δεκάτου αΐώνος. *■)

Δ'. ‘Υδραγωγεία

Είς πολλάς χαράδρας τής δασώδους έκτάσεως τού Κούσκαγια καί 
των νοτιανατολικών αντερεισμάτων αυτού εύρίσκονται ερειπωμένοι πανύ
ψηλοι τοίχοι μέ μεγάλα τόξα, μεγάλοι καί μικροί,παρόμοιοι προς τούς δια- 
σωθέντας παρά τό Ά ρμενίκίοϊ τών οποίων φωτογραφία έδημοσιεύθη είς 
τά «Θρακικά» εκ τής συλλογής Σταμούλη 3) είτε καί μόνον τά θεμέλια 
αυτών ή καί απλώς ή ονομασία τών θέσεων αυτών, πού έχαρακτηρίζοντο 
γενικώς ως καμάρες (αψίδες). ΤΗτο δέ κοινή παράδοσις τών περίοικων δτι 
μέ αυτές τον παληό καιρό έπήγαιναν τά νερά τής 'Γούνας είς τήν Πόλη.

Έξετάζων τις σήμερον τά λείψανα αυτά πείθεται δτι πρόκειται 
πράγματι περί υδραγωγείων διά τών οποίων τά συλλεγόμενα πλησίον 
τών πηγών των ϋδατα τοϋ Άθύρα, τού Σαργεντίου, τοϋ Δέλκωνος καί τών 
παραποτάμων αυτών, διωχετεύοντο έπιτηδείως ύπερπηδώντα δι’αύτών τάς 
κοιλάδας καί τάς χαράδρας μέχρι τοϋ διασέλου τής διαχωριστικής γραμ
μής τών ύδάτων τής λίμνης Λέρκων καί τής λίμνης . τοϋ Άθύρα, καί τά 
ύπερκείμενα τοϋ χωρίου Γεντζέ υψώματα, δπου εινε εμφανής ό κεντρικός 
προς τήν Κων)πολιν υδραγωγός.

Μέχρι τοϋ σημείου τούτου παράδοσις καί κριτική συμβαδίζουν. Ή  
παράδοσις δμο)ς δέν περιορίζεται είς τά νερά τών λεκανοπεδίων τοϋ 1 2
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1) «Θρακική Έπετηρίς» 1897 έν Ά ύήναις, σελ. 291. Bull, de Cors. Hell, έτος 
36ov σελ. 568 καί έφ. Antic]. Thrace de la Propontide,

2) , «Θρακικά» Τόμος A' σελ. 317.
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Κούσκαγια καί του μεγάλου Καράτεπε. Προχωρεί πολύ βορειότερον. 
Θέλει διά την περίλαμπρον πόλιν δλα νά νερά τοϋ κόσμου. Θέλει τά νε
ρά τής Τοΰνας. Τοϋ Δουνάβεως. Ά λλ’ είτε εις τά ϋδατα τοΰ Καράτεπε 
καί Κοΰσκαγια περιορισθώμεν, εϊτε καί προχωρήσωμεν μέχρι των πηγών 
τοϋ Τεάρου, παύ κατήθελξαν τον Δαρεΐον κατά την κατά των Σκυθών 
εκστρατείαν του, δπως άφηγεΐται ό 'Ηρόδοτος 1), δηλαδή στά νερά τής 
Γιέννας καί τοϋ Μπουνάρ— Ίσάρ, τά "θαυμάσια αυτά υδραυλικά έργα των 
οποίων δ κεντρικός αγωγός σώζεται εις μήκος πολλών χιλιομέτρων έξωθι 
τής Κων)πόλεως, αλλά καί πέραν τής περιοχής τών Δέρκων, είναι άγνω
στον πότε καί υπό τίνος κατεσκευάσθησαν.

Ό  Τερνώ βέης, ιδρυτής τής εταιρίας τών ύδάτων Δέρκου καί πρώτος 
διευθυντής αύιής, εις μελέτην του άναγνιοσθείσαν εις τον εν Κ)πόλει 
'Ελληνικόν Φιλολογικόν Σύλλογον κατά Δεκέμβριον τοϋ 1891 υπό τον 
τίτλον «ΙΙερί τής χρήσεως τοϋ ϋδατος έν τή άρχαιότητι καί επί τών 
ημερών ημών» την κατασκευήν τών υδραγωγείων τούτων τήν αποδίδει εις 
τούς Ρωμαίους χωρίς νά διευκρίνιση άν κατεσκευάσθησαν ταϋια επί Ά δ- 
ριανοϋ ( 117 — 138 μ. X ), τοϋ αύτοκράτορος, δστις υπέρ πάντα άλλον 
επεμελήθη τοϋ δδικοϋ δικτύου τής αυτοκρατορίας καί τής ύδρεύσεως τών 
μεγάλων πόλεα)ν εκείνης, ή επί Οΰάλεντος τοϋ οποίου είναι γνωστά τά 
εν Κ)πόλει υδραυλικά έργα ή επί άλλου τίνος "Αρχοντος. ’Αναφέρει μό
νον δτι τά πρώτα λείψανα τών μεγάλων έκείνα)ν υδραγωγείων συναντά 
εξερχόμενος τής Πόλεως μεταξύ Έ γίούπ καί Ραμίς τσιφλίκι, ακολούθως 
δέ πρύς τό Κίουισούκίοϊ, Πιρινδζήκίοϊ, Βογάζκίοϊ,Ίμπροχώρι, καί Δαγιά- 
καδδίν καί άπωτέρω προς τό Δελήγιουνουξ, Λαζάρκίοϊ καί Καλφάκίοϊ, 
επί τών ανατολικών καί βορείων κλιτύων τοϋ Κούσκαγια, δχι μακράν τοϋ 
Τσιφλίκίοϊ, δπως κφταλήξουν εις τήν Στράντζα — δερέ (τον Σεργέντιον), 
τή μεσολαβήσει ετέρου υδραγωγείου εβδομήκοντα μέτρων μήκους επί τοϋ 
Καραμάν δερέ. ’Από τοϋ υδραγωγείου τούτου οί σωλήνες, λέγει, διαιρού
μενοι εις δύο κλάδους εξαφανίζονται άποτόμως. Ειτα δέ εις άπόστασιν 
δέκα χιλιομέτρων ενοϋνται αύθις προς δυσμάς τής Βιζύης, ένθα καταλή- 
γουσιν εις δεξαμενήν, ής τά ίχνη διατηρούνται έτι αρκούντως καλώς καί 
ήτις είναι γνωστή έν τώ τόπφ ως Σκυλόπετρα. Τό σημειον αυτό, είναι τό 
τελευταίον φαινομενικόν δριον τοΰ Ρωμαϊκού υδραγωγείου.

Τό ολικόν μήκος τοϋ ύδραγα>γείου κατά τον Τερνώ βέη ανέρχεται 
εις εξακόσια δέκα χιλιόμετρα, τό δέ εσωτερικόν ύψος τοϋ αγωγού κυμαί
νεται μεταξύ ενός μέτρου καί εννενήκοντα εκατοστών καί δύο μέτρων μετά 
εύρους κατά μέσον όρον 90 εκατοστόμετρα.

1) Ή ροδ. βιβλ. 4 κεφ. 39.



146 Μιλτ. Σαραντή

Κλείει δ έ  τήν έκθεσίν του μέ την προσθήκην o t l  τάς πληροφορίας 
του τάς οφείλει εις τού; μηχανικού; της Εταιρείας των Ύδάτων Δέρκου 
μετά των οποίων περιήλθε μέρη τινα τού ‘Υδραγωγού σωλήνος 1).

*
ijC »JC

’Από πληροφορίας φίλου, δστις εγεννήθη καί έμεγάλωσε στο Κα- 
ρατζά καί τώρα εύρίσκεται πρόσφυξ εις τά Γενιτσά, περί τοΰ 'Υδραγω
γείου τούτου τούτου μανθάνομεν καί τά εξής : "Οτι τό υδραγωγεΐον περ
νούσε πάνω από τό Τσιφλίκοϊ καί τό Βελιγράδι, προχωρούσε προς τό 
χωρίον Καραμάνδερε, δπου άρχισε καί μάζευε δλα σχεδόν τά νερά απ’ 
τις μεγάλες πηγές μέσα στο δάσος, προχωρούσε στην περιφέρεια Τσιγγενέ 
Σαράϊ (τού Άνακτορίου) τής Βιζύης. Περνούσε κοντά από τό χωριό Τεκέ 
κι’ έφθανε στις πηγές των νερών τη; Γέννας τά όποια διοχετεύονται 
στην Πόλη. "Οτι τό υδραγωγείο σέ πολλά μέρη τής οροσειράς Κουσ-καγιά 
εινε ακέραιο καί ανέπαφο, θαυμάσιο από τεχνική άποι^η. Οτι ή σπου- 
δαιοτέρα εργασία είναι οί άπειρες καμάρες (αψίδες) οί όποιες σώζονται 
ακόμη. Στις περιφέρειες δέ των χωρίων Καλφάκιοϊ, Βελιγράδι καί Καρα- 
μάν—δερέ εινε ακέραιες. Καί δτι ή μεγαλητέρα βρίσκεται εις τά πέριξ 
τού Καραμάν δερέ, την οποίαν οί Τούρκοι την λένε Κουρσούν-Γκερμέ. 
"Οτι ή διάμετρος τού υδραγωγείου εινε δύο έως τρία μέτρα καί δτι 
στά ̂ τοιχώματα αυτού διακρίνονται ακόμη τά ίχνη τού νερού πού διωχε- 
τεύετο καί τό νερό πού έ'φθανε σέ λίγο πλέον τής μισής διαμέτρου 1 2 3) 
"Οτι τώρα μέσα στο υδραγωγεΐον κατοικούν εκατομμύρια νυχτερίδες καί 
δταν επί τής βασιλείας τού Σουλτάνου Άμπτούλ Χαμήτ τού Β'. ζητήθη
κε κοπριά των νυχτερίδων γιά τούς κήπους τού Γιλδίζ, ό τότε Μουτεσαρί- 
φης των Μέτρων Τζεβάτ μπέης διέταξε τον Μανωλάκη Γουρή. μουχτάρη 
στή Στράντζα καί τέσσαρες χιλιάδες οκάδες απ’ αυτήν τήν κοπριά τήν 
έστειλαν στήν Πόλη γιά τό Παλάτι τού Γιλδίζ, 3)>

1) Περιοδ. Έ λλ. Φιλ. Σύλλ. έν Κ)πόλει Τόμ. ΚΓ' σελ. 21—22. «Τό ύδωρ έν 
τη άρχαιότητι».

2) Τήν αυτήν περίπου έντύπωσιν άφήκε καί «ίς ήμάς ό υδραγωγός δταν κατά 
τό 1909 συνηντήσαμεν αυτόν κατά μίαν κυνηγετικήν εκδρομήν παρά τό Δελή- 
γιονουζ.

3) Πληροφοριοδότης μου είναι "Ελλην ξενοδόχος μετά τοΰ οποίου ό Souch- 
hardt έπεσκέφθη τό έξωθεν τοΰ Καρατζά φροΰριον—ό Διαμαντής Κωνσταντινίδης, 
Σύλλ. Μεσ. Γραμμ. Τόμος Δ ' «Τό τείχος τοΰ ’Αναστασίου».



Τό Δέλτα του Βυζαντίου 147

Τό πηγάδι τής Σηλυβριάς.

Εις την Εβραϊκήν συνοικίαν τής Σηλυβριάς εύρίσκεται ένα ευρύστο- 
μο καί παμπάλαιο πηγάδι τοΰ όποιου τό μαρμάρινο καί υψηλόν βραχιό- 
λιον ή το πυκνώτατα καί βαθιά αύλακωμένον από την μακροχρόνιον άν- 
τλησιν εξ αύτοΰ. Νά ήτο έργον τής Βυζαντινής αυτοκρατορίας; ή τής 
ελληνικής δημοκρατίας ; ’Άγνωστον. Πιθανώτατα δμως ήτο ή μυστική 
πηγή τής ΰδρευσεως τής πόλεως εν καιρφ πολιορκίας. ’Ιδού τί εύρίσκομεν 
περί αύτοΰ είς σημείωμα τοΰ αειμνήστου ’Αναστασίου Σταμοΰλη φέρον 
ήμερομηνίαν 28 Αύγουστου 1922.

Ένταΰθα, εντός τοΰ τείχους υπάρχει πηγάδι αρχαίας εποχής όνομα- 
ζόμενον Εβραίικον, διότι εύρίσκεται είς τήν ’Ιουδαϊκήν συνοικίαν είς τήν 
άκρην μιας αρκετά μεγάλης πλατείας— Ά π ό  τό πηγάδι αύτό καθόσον 
ένθυμοΰμαι ύδρεύοντο άπό τής παιδικής μου ηλικίας ήτοι άπό 70—72 
ετών οι κατοικοΰντες πέριξ αύτοΰ. Τό πηγάδι αύτό άπό δύο ετών εξηράν- 
θη, διότι είς μέρος δθεν ύπογείως μακρόθενήρχετο τό νερό, έπεσαν χώματα 
καί άπέφραξαν τον δρόμον του. Έλέγετο δε άπό Εβραίους ιδίως καί τινας 
τών ήμετέρων δτι ή πηγή του είνε περί τά δέκα λεπτά μακράν τής πό
λεως καί δτι έρχεται ύπογείως άπό δρόμον εσκαμμένον εντός πόρου. Διά 
νά μάθω πού έχει σταματήσει τό νερό τό τόσον άναγκαιον διά τήν πόλιν 
καί πόση άκριβώς είνε ή άπόστασίς του προχθές κατεβίβασα τρεις έργά- 
τας, τούς έ'δωκα σχοινιά μακρά και μέτρον καί κηρία διά νά μετρήσωσι τό 
διάστημα καί τήν άπόστασιν άπό τοΰ πηγαδιοΰ είς κάθε στόμιον (μπατζά), 
τά όποια ένφ έξωθεν είναι σκεπασμένα διά νά μή φαίνονται άπό τον 
εχθρόν, έσωθεν είναι εύδιάκριτα. Κατά τάς πληροφορίας πού μοΰ έδωσαν 
οί έργάτοι εκείνοι τό δλον μήκος άπό τοΰ βάθους τοΰ πηγαδιοΰ μέχρι τής 
πηγής εύρέθη 785 μέτρα, έμέτρησαν δέ δεκαοκτά) έως είκοσι στόμια άπέ- 
χοντα τό ένα άπό τό άλλο περί τά 35 μέτρα. 'Ο δρόμος είναι σκαμμένος 
είς βάθος ποικίλλον άπό 5— 10 μέτρα. Όμοίως άκα·\ όνιστον είναι καί τό 
ύψος καί τό φάρδος αύτοΰ. Άλλοΰ βαδίζει κανείς ελευθέρως καί άλλοΰ 
είναι ύποχρεωμένος να σκΰπτη ή νά βαδίζη πλαγίως. Τό μέρος δπου εινα1 
ή πηγή είνε ως δωμάτιον ύψους 5—6 μέτρων καί ίσου περίπου πλάτους. 
Παρ’ αύτφ εύρίσκεται άλλο διαμέρισμα ύψους 10 —12 μέτρων.

Ε'. 'Αρχαιολογικά Ευρήματα

Τά άρχαιολογικά εύρήματα τής Θράκης γενικώς είναι πενιχρά συν
τρίμματα. Έγνώσθησαν δέ δσα τυχαίους ήλθαν εις τό φώς.Επιστημονικά! 
έρευναι και άνασκαφαί δέν έγιναν ούτε στύ Δέλτα. Ό  G. Seure εν συνερ
γασία μέ τον Αναστάσιον Σταμούλην έπεδίωξαν νά επιχειρήσουν κατά
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τό 1911 άνασκαφάς εις την Ήράκλειαν, την άρχαίαν Πέρινθον, άλλα 
προτού δοθή ή σχετική άδεια τής Τουρκικής Κυβερνήσεως έξερράγη ό 
Βαλκανικός πόλεμος και ή πρόθεσίς τοΰ Γάλλου αρχαιοδίφου και τοΰφιλο- 
πάτριδος Έλληνος περιωρίσθη, ώς εΐδομεν εις άνασκαφήν τοΰ ενός εκ 
των δυο Τύμβων των επί τής όδοΰ Σηλυβρίας-Έπιβατών ευρισκομένων 
μέ πενιχράν άπόδοσιν.

Διά τ’ αρχαιολογικά ευρήματα τής Θράκης έγραφαν ξένοι τινές καί 
"Ελληνες εις διάφορα επιστημονικά περιοδικά καθώς καί εις είδικάς με- 
λέτας των. Έ κ των αρχαιολόγων συστηματικώτερον ήσχολήθη δΓ αυτά 
ό Albert Dumont. Ούτος καθ’ ον χρόνον ήτο διευθυντής τής έν Ά θή - 
ναις Γαλλικής αρχαιολογικής Σχολής κατ’ εντολήν τής Κυβερνήσεως του 
περιώδευσε τψ 1868 τήν Θράκην καί εμελέτησεν δσα ήσαν γνωστά εκ δη- 
μοσιευμάτων ή τω ΰπεδείχθησαν παρά των κατοίκων κατά τήν περιοδείαν 
του. Τά πορίσματα δε τής μελέτης του έδημοσιεΰθησαν έν Παρισίοις τό 
1887 υπό τον τίτλον: Inscriptions et m onum ents figures de la Thrace.

Μετ’ αυτόν ό Th. Homolle συνεπλήρωσε τήν μελέτην εκείνου έκδό- 
σας τό 1892 επίσης έν Παρισίοις τό Melanges d’ archeologie et d ’ 
epigraphie par A lbert Dum ont reunis par Tli. Homolle. ’Αλλά καί 
μετά ταΰτα δεν έπαυσαν τά περί αυτών δημοσιεΰμανα νά πλουτίζο)νται 
έφ’ δσον νέα ευρήματα ήρχονιο εις φως.

Έ κ  των αρχαιολογικών ευρημάτων τής Θράκης εις τήν περιοχήν τοΰ 
Δέλτα πλουσίαν, μοναδικήν πράγματι διά τήν Θράκην συλλογήν, κατήρτι- 
σεν ό ακαταπόνητος καί ενθουσιώδης πατριώτης’Αναστάσιος Κ. Π. Σ τα - 
μουλης άρχίσας αυτήν από τοΰ 1859 καί εξακολουθήσας νά έργάζεται 
δΓ αυτήν, παρ’ δλας τάς άντιξύους περιστάσεις καί τάς περιπετείας τής 
πατρίδος του μέ άφοσίωσιν καί έπιδέξιον υπομονήν καί επιμονήν αξίας 
νά έπισύρωσι, κατά την έκφρασιν τοΰ Seure, τήν ευγνωμοσύνην τών 

σοφών, μέχρι τοΰ Σεπτεμβρίου τοΰ 1922, τοΰ βιαίου έκπατρισμοΰ τών 
'Ελλήνων εκ τής Θράκης 1).

Συλλογή ’Αναστασίου Σταμοΰλη

Ή  συλλογή τοΰ 3Αν. Σταμούλη κατά τό 1922 άπετελεΐτο από χιλιά
δας καί πλέον ποικίλων αρχαίων ελληνικών, ρωμαϊκών καί βυζαντινών 
νομισμάτων μεταξύ τών οποίων πολλά σπάνια τής Θράκης, από ολίγους 
δακτυλιόλιθους καί μικρά κοσμήματα, από πληθόν μολυβδίνων σφραγίδων 
καί μολυβδοβοΰλων βυζαντιακών ανεκδότων, από υπέρ εκατόν τεμάχια

1) Bull, de Cors. Hell. 1912.
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λίθινων αναγλύφων καί ενεπίγραφων πλακών καί από μίαν θαυμασίαν 
χαλκίνην κεφαλήν γυναικός παρομοίαν σχεδόν προς την εύρεθεΐσαν έν 
’Ιταλία τφ 1756 εις το Ηράκλειον, την H erculanum .

Την πολύτιμον εκείνην αρχαιολογικήν συλλογήν του, έκτος των λί
θινων καί μαρμάρινων Αναγλύφων καί ενεπίγραφων πλακών, ό Ά ν. Στα- 
μοΰλης καίτοι άνεχώρησε κατεσπευσμένος μετά τήν Μικρασιατικήν κατα
στροφήν έκ Σηλυβρίας καί μέ τήν ελπίδα δη συντόμως θά έπανήρχετο 
έκεϊ, διά νά συνέχιση το πατριωτιχόν του έργον, κατώρδωσεν έν τοΰτοις 
νά τήν συναποκομίση εις τάς Α θήνας. Καί, δταν έπείσθη κατά τό 1925 
δτι δ δρόμος προς τήν ’Ανατολικήν Θράκην έκλείσθη διά τήν παρούσαν 
γενεάν τών Ελλήνων, τήν έδώρησεν εις τά εθνικά μας Μουσεία.

*¥ it

Περί τών λίθινων μνημείων τής συλλογής Σταμούλη τμηματικώς 
έγραψαν διάφοροι. Πλήρη περιγραφήν αυτής έδημοσίευσεν δ άρχαιοδίς)ης 
Georges Seure τό 1912 εις τό B ulletin  de Cor. Hellenique έτος 36ov 
σελ. 536 κ. εφ. υπό τον τίτλον : Collection Stam oulis A ntiquites T h ra 
ce de la Propontide.

Διά τήν χαλκίνην κεφαλήν αυτής, ή δποία έκόσμει μίαν τών αιθου
σών του αρχαιολογικοί μας Μουσείου, προτού άποσταλή μετ’ άλλων εκλε
κτών αρχαιοτήτων μας εις τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας τής Αμερικής ήσχο- 
λήθη δ επίσης Γάλλος Διευθυντής τής έν Ά θήνα ις αρχαιολογικής Σχολής 
De la coste Messiere εις τό προμνησθέν περιοδικόν τοΰ 1924, ή δέ πραγ
ματεία αυτού μεταφρασθεΐσα εις τήν ελληνικήν έδημοσιεύθη μετά τών 
παρ’ εκείνου εκδοθεισών εικόνων τής κεφαλής καί εις τον Βον Τόμον 
τών «Θρακικών (του έτους 1929).

Κατάλογον καί περιγραφήν τών βυζαντινών μολυβδοβοΰλων μετά 
τεσσάρων πινάκων έδημοσίευσε τό 1930 έν Ά θήναις δ αείμνηστος διευ
θυντής του ’Εθνικοί Νομισματικού Μουσείου Κ. Κωνσταντύπουλος.

Διά τήν έκδοσιν τών νομισμάτων τής ιδίας συλλογής πληροφορούμε- 
θα δτι άσχολεϊται ήδη δ έκ τών ακαδημαϊκών μας Γεόίργιος Οικονόμου.

Ναοί καί Μοναστήρια
/

Μεταξύ τών λειψάνων τέχνης θά έπρεπεν ϊσως νά συγκαταριθμή- 
σοομεν καί πενιχρά τινα λείψανα θρησκευτικών οικοδομών, τών οποίων ή 
έμφάνισις ανάγεται εις τά προ τής άλώσεως έτη. Αλλά περί αυτών θά 
δμιλήσωμεν εις τήν συνέχειαν τού παρόντος κεφαλαίου.
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"Ocs εις την περιοχήν τοΰ Δέλτα εις τά ευτυχισμένα χρόνια τής Βυ
ζαντινής αύεοκρατορίας ύπήρχον πολυπληθή καί πλούσια Μοναστήρια, 
καί μεγαλοπρεπείς ναοί συνάγεται όχι μόνον ατό την λαϊκήν παράδυ- 
σιν, άλλα καί από Ιστορικός μαρτυρίας αμέσους ή εμμέσους. "Οταν εις 
τάς σελίδας τής ιστορίας διεξερχόμεθα τάς εκ δυσμών προς τήν Κων)πο- 
λιν έπιδρομάς των βαρβάρων, τούς εμπρησμούς καί τάς λεηλασίας τοΰ 
Κρούμου καί των Κουμάνων εις τά πρόθυρα τής Κων)πόλεως, καί τάς 
δηώσεις καί αιχμαλωσίας υπό τών Τούρκων τοΰ Βαγιαζήτ των μοναχών 
καί ιερέων κατά τήν δεκαετή πολιορκίαν τής βασιλευούσης δέν εχομεν 
ανάγκην άλλων μαρτυριών διά νά πεισθώμεν ότι εις τον Φιλέα ύπήρχεν 
όνομαστή Μονή τιμηθεΐσα κατ’ επαιάληψιν υπό τοΰ αύτοκράτορος ’Αλε
ξίου τοΰ Κομνηνοΰ καί ότι εις μόνην τήν Σηλυβρίαν εύρίσκοντο πέντε 
Μοναί καί τεσσαράκοντα επτά έκκλησίαι !

Δέν θά ήσαν βεβαίως ούτε ολαι αί έκκλησίαι μεγαλοπρεπείς, ούτε 
όλα τά Μοναστήρια περίλαμπρα. Άναμφιβόλως όμως μεταξύ αυτών 
ύπήρχον καί αξιόλογα οικοδομήματα. Άπόδειξις τά ερείπια τών εν Σηλυ- 
βρία δύο ναών, τοΰ αγίου Ίιοάννου εις τό κέντρον τής πόλεως καί τοΰ 
αγίου Σπυρίδωνος εις τήν νοτιανατολικήν εσωτερικήν γωνίαν τοΰ φρου
ρίου, όπου μέχρι τών τελευταίων ήμερών τοΰ έκπατρισμοΰ τών Ελλήνων 
εύρίσκετο καί τό Νεκροταφεΐον των.

Τόσον διά τον άγιον Ίωάννην, όσον καί διά τον άγιον Σπυρίδωνα 
Ιλέγετο ότι ήσαν έκκλησίαι Μοναστηρίων. Ό  άγιος Σπυρίδων μάλιστα 
έλέγετο καί επί τών ήμερών μας τό μοναστήρι. Διεσώθησαν δέ τά ερεί
πια αύτοΰ είς άσυγκρίτως καλυτέραν κατάστασιν τών ερειπίων τοΰ αγίου 
Ίωάννου, τοΰ οποίου μέρος μόνον τών τοίχων έσώζοντο μέ έμφανεΐς τάς 
επ’ αυτών φιλοτέχνους αγιογραφίας. Ό  ναός τοΰ αγίου Σπυρίδωνος, δ 
όποιος κατά πάσαν πιθανότητα θά είχεν άνεγερθή επί τών ερειπίων 
έθνικου τίνος ιερού τοΰ ΙΙοσειδώνος, έπισκευάσθη φιλοκάλως καί μεγα- 
λοπρεπώς μεταξύ τών ετών 1881 καί 1905, ύπό τών Ελλήνων' κατεδα- 
φίσθη δέ εκ θεμελίων ύπό τών Τούρκων κατά τό 1922 μετά τήν εκ Ση- 
λυβρίας άπομάκρυνσιν τών πρώτων, κατά πληροφορίας από αύτόπτας 
μάρτυρας 1).

Αί πέριξ τών έρειπίων τοΰ αγίου Ίωάννου πυκναί οίκοδομαί δέν

1) Περί τοΰ Ναοΰ τοΰ αγίου Σπυρίδωνος περισσότερα ίδέ είς τον 9ον τόμον 
τών «Θρακικών» σελ. 37 κ. έφ. Σημ. Μ. Α. Σταμούλη καί αρχιτεκτονικήν έκθεσιν 
Κ. Μαυρίδου. Έ κ εΐ καί ιρωτογραφίαι τοΰ ναού.
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άφίνουν την έκ πρώτης δψεως έντΰπωσιν, δπως συμβαίνει μέ τον πέριξ 
τού αγίου Σπυρίδωνος μεγάλον περίβολον, δα  πρόκειται περί χώρου Μο
ναστηριού. Ό  παραπλεύρως δμως των ερειπίων αυτών άνυψούμενος λα
ξευτός μιναρές δεν άφίνει ού'τε την παραμικρόν αμφιβολίαν δτι κατά την 
παράδοσιν τής πόλεως εις τού; Τούρκους, ό ναός αυτός ήτο ό μεγαλο
πρεπέστερος εξ δλων και. είχε μετατραπή ε·.ς τέμενος και ώς τοιοΰτος 
εχει έρειπωθή ή καταστραφή από πυρκ ιϊάν εις άμαριυρήτους χρόνους. 
Μετά τον εκπατρισμόν των Ελλήνων τόσον δ μιναρές δπως καί τα ερεί
πια τοϋ ναού κατεδαφίσθησαν.

Έλέγετο δτι βυζαντινής εποχής λείψανον ήτο καί ενα μικρόν μέρος 
τού μητροπολιτικοΰ ναού τής Παναγίας, Γέννησις τής Θεοτόκου, καί δή 
τό ιερόν αυτής, πού κατά την παράδοσιν έτιμάτο εις μνήμην τού προ
στάτου τής πόλεως Άγαθονίκου. ’Αλλά τούτο δέν είναι έξηκριβωμένον.

Εις τον ναόν τής Παναγίας αυτής έφυλάσσοντο ή θαυματουργός εί- 
κών τής Παναγίας, ή Σηλυβρινή, ή αγία κάρα τού έν Σηλυβρία μαρτυρή- 
σαντος αγίου Άγαθονίκου καί τά ιερά λείψανα τής εις τά Μύλασσα τής 
Μ. ’Ασίας άθλησάσης Ρωμαίας πατρικίας, τής όσιας Ξένης, τής οποίας 
ναός άνηγέρθη πρό τινων ετών υπό των έκ Μυλάσσων προσφύγων εις την 
Νέαν Κοκκινιάν, τον σημερινόν Δήμον τής Νίκαιας. 'Η  είκών τής Π ανα
γίας καί τά "Αγια λείψανα μετεφέρθησαν κατά τον εκπατρισμόν καί 
κατετέθησαν εί; τον έν Καβάλλφ ναόν τού 'Αγίου Ίωάννου.

Δέν γνωρίζομεν πόσαι εκκλησίαι έκ των είκοσι καί δύο, έκ των 
οποίων ύπήρχον άλλοτε έντός των τειχών τής Σηλυβρίας, κατά την μαρ
τυρίαν τού John Covel ή τών δεκατεσσάρων αί όποΐαι έσώζοντο επί 
τών ημερών του (1665) Χ) ήσαν άρχαΐαι Διότι έκτος τής μητροπολιτικής 
δύο μόνον άλλαι. έκκλησίαι ύπήρχον τά τελευταία χρόνια εις την Σηλυ- 
βριά. Ή  τού αγίου Γεωργίου, κτίσμα νεωτέρας έποχής, την οποίαν ύπε- 
χρεώθησαν οί "Ελληνες πρό εκατόν πεντήκοντα περίπου έτών, κατά πλη
ροφορίας τού μακαρίτου Άναστ. Σταμούλη νά παραχαιρήσουσιν κατ’ ά- 
νωτέραν διαταγήν εις τούς ’Αρμενίους a) καί ή τής Κοιμήσεως τής Θεο
τόκου εις τό Παραπόρτι 1 2 3).

1) «Θρακικά» τόμος 10ος Ή  Σηλυβρία κατά τον ΙΖ ' αιώνα σελ. 194.
2) Ή  εις τούς ’Αρμενίους παραχωρηθεΐσα εκκλησία ήτο ή τοϋ αγίου Γεωρ

γίου, τήν οποίαν ό Covel περιγράιρει ώς αρχαιοτέραν καί ώραιοτέραν. Αυτόθι, σελ. 
135. Καταστραφείσης δμως εκείνης έκ πυρκαιάς οί ’Αρμένιοι επί τής θέσεως εκεί
νης ανοικοδόμησαν τήν σωζομένην,

3) ΙΙερί τών αρχαίων εκκλησιών τής Σηλυβρίας είς σημειώσεις τής Έλ. Σαραντή 
ύπαγορευθείσας υπό τοϋ πατρός της εύρίσκομεν τά εξής· «Λένε πώς ή Σηλυβρία
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Βυζαντινοί ναοί ούτε εις τάς Μετράς οΰτε εις οίλλας κωμοπόλεις καί 
χωριά τής διοικήσεο^ς αυτών περιεσώθησαν. Μόνον εις την Στράντζαν 
παρά τούς πρόποδας τοΰ λόφου όπου σώζονται ερείπια φρουρίου, άπο- 
διδιμένου εις τον Κότυν, εσοόζετο μικρός ναΐσκος των Ταξιαρχών ("Αη— 
Ξιστράσκου) κατ’ έπιτόπιον παραφθοράν, οπού επιστεύετο ότι ήτο ό τά 
φος δύο Παλαιολύγων, πατρός καί υίοϋ, καί όπου πολλάκις τοΰ έτους, 
ιδίως δέ την εορτήν τών Ταξιαρχών, γυναίκες προσέφερον ως θυσίαν πετει
νόν, σφάζοντες αύιτόν εντός παρακείμενης λάρνακος Χ).

*¥ ¥

Έ κ τών νεωτέρων ναών άξιος μνείας είναι ό τών Επιβατών, δ επ’ 
όνόματι τής εξ Επιβατών όσιας Παρασκευής τιμώμενος. Ούτος ήρχισε * 2 * * * * * 8

είχεν άλλοτε σαράντα έκκλησίας, 1) Τδ Τζαμί τοΰ Περί πασά ήτανε ό Χριστός.
2) Πηγαίνοντας έξω από τη .Σηλυβρία προς τ ' αλώνια, το Τζαμί τοΰ Ά λή  μπέη ή
τανε ή εκκλησία τής αγίας Σοφίας. 3) ’Αντίκρυ στήν αγία Ζοφία ήτανε ή εκκλη
σία τοΰ Σωτήρος. 4) Στα 'Εβραίικα δηλαδή τήν ‘Εβραϊκή συνοικία, κοντά στην 
*Χάβρα, ή Παναγία ή Χαριτωμένη. 5) Ό  άϊ Γιάννης ό Θεολόγος πού έγινε
τζαμί αντίκρυ στο σπίτι τοΰ Χριστοδούλου. *0 μιναρές του ήτανε ή θψηλοτέρα ot-
κοδομή. Σώζονται είκόνες στους τείχους καί μάρμαρα μ* επιγραφές. 6) *0 λουτρός
ό επάνω, εκκλησία ό άγιος Παντελεήμονας. 7) Ή  εκκλησία τοΰ αγίου Δημητρίου
στο σπίτι τής Ραλιώς. Στη γιορτή του κάθε χρόνο πήγαινε ό παπάς καί γυναίκες.
8) Στο σπήτι τοΰ Θεοδώρου τοΰ Καράμπουρούνη τοΰ Μαύρου λέγαν πέος ήτανε εκ
κλησία τής Παναγίας καί σώζουνταν εικονίσματα. 9) Ό  Ταβανλή τσεσμές ήτανε 
έκκλησία των αγίων ’Αποστόλων. Στή μνήμη του άπό βραδύς ώς την καταστροφή 
πήγαιναν καί άναφταν κεριά. 10) 'Η  έκκλησία τής αγίας Θεοδοσίας πηγαίνοντας 
στό Γιάρι μετά τον Ταβανλή. Τήν είχαν κάμει περιτείχισμα. Τελευταίως στάζον
ταν μια κολώνα. Ή  χατζή Ά νθη  θυμοϋνταν καί τα σεασίδια. Τήν παραμονή τής 
γιορτής τής αγίας Θεοδοσίας πήγαιναν καί άναφταν κεράκια. 11) Στό Γιάρι ήτανε 
έκκλησία τής όαίας Ξένης. Ά π ό  τή θάλασσα φαίνουνταν σημάδια. Ή  θάλασσα έ
φαγε τον βράχο κι’ έπεσε ή έκκλησία κ ’ έπεφταν οί ψήφες καί τις έβρισκαν 
τά παιδιά στήν ακρογιαλιά. 12) Λέγαν πω; ήτανε ή έκκλησία τ’ άϊ-Γ ιάν- 
νη στήν ανωφέρεια τοΰ Μποσνακιού. 13) Ά ϊ  - Γιάννης κατεβαίνοετας στό Π αρα
πόρτι, όπου έλεγαν ότι έθαφταν τούς ξένους. —14) Ή  ’Αρμένικη έκκλησία τοΰ α
γίου Γεωργίου ήτανε δική μας. 15), 16), 17) Καί τρεις έκκληαίαι πού σώζονται— 
Ή  Γέννησις τής Παναγίας, πού πριν ήτανε αφιερωμένη στήν όσια Ξένη καί πα- 
λαιότερα στον άγιο Ά γαθύνικο, ή Κοίμησις τής Παναγίας στό Παραπόρτι καί ό 
άγιος Σπυρίδων, πού τον έλεγαν καί μοναστήρι.

1) Κατ’ αφηγήσεις έντοπίων. Ίδ έ  καί Κ. Σάθα Τουρκ. Ε λ λ ά ς Άθ. 1869 
σελ. 52.
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ν’ άνεγείρεΐαι από τοΰ 1882 επί τοΰ χώρου, δπου εκειτο αρχαιότερος να
ός τής όσιας, άλλ’ εις διαστάσεις, πολύ μεγαλειτέρας εκείνου — εγκαίνια 
του ναοΰ τούτου δεν έγένοντο. Χάριν τοΰ ναού τούτου δπως εΐδομεν οι Έ - 
πιβατινοί έθυσίασαν τον αρχαιότερου παντός άλλου εις τό είδος του σω- 
ζόμενον πύργον τοΰ Άποκαόχου.

Ό  τοΰ Φαναριού, ό όποιος έκτίσθη κατά τό σχέδιον τοΰ έν Σταυρο
δρομιού ναοΰ τής 'Αγίας Τριάδος. 'Ο τοΰ Βελιγραδιού πού άνηγέρθη έν 
σμικρφ κατ’ άπομίμησιν τοΰ ναοΰ τοΰ Φαναρίου. Καί ό ναός των Καστα- 
νέων, πού ήτο κτισμένος από μονολίθους πελεκητούς μεγάλων διαστάσειυν 
κατ’ άπομίμησιν των πελασγικών τειχών. ’Ήρχισε να κτίζεται από τοΰ 
1880 καί έγκαινιάσθη κατά τον Σεπτέμβριον τοΰ 1904. Κατά την μάχην 
τών Μετρών τοΰ 1912 επειδή εντός τοΰ χωρίου συνεκεντρώθη βουλγαρι
κός στρατός καί ολικόν πολέμου ό ναός αυτός έγένετο στόχος τοΰ τουρκι
κού πυροβολικού. Ε πτά  δε οβίδες προσέκρουσαν επάνω του χωρίς νά επι
φέρουν την παραμικράν βλάβην.

*¥ *

Τών άλλων χωρίων καί κωμοπόλεων τής περιοχής μηδέ τών Μετρών 
έ'ξαιρουμένων οι ναοί δεν ειχον τι τό άξιον προσοχής. Ό  προτελευταίος 
επισκοπικός ναός τών Μετρών είχε στοιχίση δέκα πουγγιά γρόσια καί εί- 
χεν άνεγερθή εις τά 1722,’Ανεκαινίσθη δέ κατά τον Πασπάτην τψ 1848> 
οπότε ένετειχίσθησαν εις αυτόν καί πλάκες βυζαντινών μνημάτων 1).

Ή  περί άνακαινίσεως τοΰ ναοΰ μαρτυρία τοΰ Πασπάτη ένισχύεται 
καί από σχετικήν σημείωσιν τών Κωδίκων τής Επισκοπής Μετρών πού 
σώζονται έν συνεχείς από τοΰ 1577. Εις τούς λογαριασμούς Εκκλησίας 
τών έτών 1844 καί 1845 εύρίσκομεν εις τούς πίνακας τών έξόδων καί 
κονδύλιον: "Εξοδα διά τό ίλάμι καί φερμάνι τής έκκλησίας καθώς καί 
διά ξυλείαν κλπ. *).

Τήν προς τον μοναχικόν βίον ροπήν τών άρχαΐον Θρακών καί τήν 
προς τό αγγελικόν σχήμα τών Βυζαντινών προγόνων των αγάπην οι νεώ- 
τεροι Θράκες τοΰ Δέλτα δεν τήν έκληρονόμησαν. ’Από τά τόσα μοναστή
ρια τά όποια μνημονεύονται δτι ύπήρχον κατά τούς βυζαντινούς χρόνους 
εις τήν περιοχήν αυτήν, καί βεβαιοΰται δτι ύπήρχον πέντε εις τήν πόλιν 1 2

1) Α. Πασπάτης, Τά Θρακικά προάστεια τοΰ Βυζαντίου Έ λλην, Φιλ. Συλλ. 
Τόμ. ΙΒ ' σελ. 37.

2) Έπισ. Κώδιξ Μετρών Α* σ«λ. 88, 
θ ρ α κ ι κ ά  Κ' 10
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τής Σηλυβριάς 1), δεν διεσώθη ούτε έν. Των περισσοτέρων αγνοούνται 
και αι τοποθεσίαι. Εις τό Μαρτινάκι μόνον ένα μικρό ποτάμι δνομάζε- 
ται, Μαναστήρ δερέ. Νά είναι άρα γε μέ τα συντρίματα οίκοδομών που 
παρατηρούνται πού εκεί πλησίον από τά λείψανα τής μονής των Μαρ- 
τινακαίων ; Ποιος ξέρει.

Αυτοί διά την προς τό θειον εύλάβειάν των και την έκφραστικωτέ- 
ραν εκδήλωσιν τής προς Αυτό λατρείαν των έμειναν πιστότεροι εις τά 
εθνικά των έθιμα. Συνεδέθησαν στενώτερα πρύς τά άγιάσματά των, 
εκ των όποιον εύρίσκομεν πληθώραν εις τό Δέλτα, εις δλα σχεδόν ανεξαι
ρέτως τά ελληνικά, χωριά και τάς κωμοπόλεις καί οχι μόνον έ'να αλλά 
συχνάκις καί πλειάδα εξ αυτών καί εις τάς πανηγυρικάς περί αυτά ή καί 
κατ’ άλλας μεγάλας ή καί τοπικάς εορτάς, διασκεδάσεις των κα
τοίκων.

Έ άν τά κατ’ αύτάς φαγοπότια καί ξεφαντώματα των συγχρόνων 
Θρακών δεν ειχον τον οργιαστικόν Διονυσιακόν χαρακτήρα τών αρ
χαίων, έσκόρπίζαν εν τοΰτοις άβίαστα τό γέλοιο, τη χαρά καί την ευθυμία 
εις τούς κύκλους τών Πανηγυριστών, τών (Παναγυρτζίδων) s).

Διοίκησις και Επιστασία τών Ναών.

Εϊδομεν εις προηγούμενον κεφάλαιον δτι οί Τούρκοι κατακτηταί 
άφήκαν εις τούς Χριστιαναύς έλευθέραν την άσκησιν τών θρησκευτικών 
τιον πεποιθήσεων καί τών τελετουργικών εθίμων των μεταξύ τών οποίων 
πρωτεύουσαν θέσιν έχουν αι εκκλησιαστικά! τελεταί εις τούς ναούς. Εις 
δσαδήποτε δε έκτροπα καί άν προέβησαν κατά τόπους καί κατά καιρούς 
κατά τών Χριστιανών καί τών θρησκευτικών αυτών αρχηγών, μηδέ τών 
Πατριαρχών έξαιρουμένιον δφείλομεν νά όμολογήσωμεν, διά νά εϊμεθα 1 2

1) Είς τήν ιδίαν σημείωσιν τής Έ λπ . Σαραντη, Περί εκκλησιών εύρίσκομεν 
καί τάς έξης περί Μοναστηρίων—υπό τον τίτλον—Μοναί στη Σηλυβρία άλλοτε—1) 
Μονή τής αγίας Μαρίνας (Νέος Έλληνομνήμων έτος 1907 σελ. 14). 2) Μονή τοΰ 
Μεγάλου Δουκός (Μητροπολίτης Ά θηναγόρας, είς Έπετ. Βυζαντ. Σπουδών τό
μος 11ος, έτ. 1933, σελ. 291—291, 3) Μονή τοΰ Προδρόμου. (Έ λλην, Φιλ. Σύλλ. 
Κ)πόλεως Παράρτημα τοΰ έτ. 1886 σελ. 30). 4) Μονή τοΰ Σωτήρος Χριστού (Πα- 
χυμέρης, σελ. 120—124). 5) Α λεξίου Μονή περί τήν Σηλυβρίαν. (Δωρηθεΐσα τφ 
1170 ; τή Μ. Έκκλησίρ, διά χρυσοβοΰλου υπό Μιχαήλ ΙΙαλαιολόγου). Μετόχι τοΰ 
Παναγίου Τάφου κοντά στο Παραπόρτι. "Υστερα έμεινε στήν περιοχή τής Έ κκλη- 
σίας-

2) Περί τών αγιασμάτων, τών εορτών καί τών τοπικών πανηγύρεων καί τών 
κατ* αύτάς εθίμων είς τό Δέλτα ίδέ είς «Θρακικά» τόμος 16ος σελ. 219 καί έφ, 
Έ λπιν. Σταμ. Σαραντή, ‘Από τ’ αγιάσματα τής Θράκης.
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δίκαιοι, δτι ως προς το κεφάλαιον αυτό οι Τούρκοι εφάνησαν άνεκτικώ- 
τεροι προς αλλοεθνείς καί αλλοθρήσκους των από μερικούς άλλους λαούς 
περισσότερον προηγμένους εις πολιτισμόν. Ή  έπέμβασις των κυβερνητι
κών αρχών εις τάς κατ’ ίδιαν σχέσεις των Μητροπολιτών καί Επισκό
πων προς τούς νπ’ αυτούς Χριστιανούς καί τά τής διοικήσεως καί διαχει- 
ρίσεως τών εκκλησιαστικών ζητημάτων καί περιουσιών αυτών, ύπήρξεν 
ανεπαίσθητος μέχρι τοϋ 1922. Οί Μητροπολΐται καί οί Επίσκοποι ήσαν 
απολύτως ελεύθεροι νά ρυθμίζουσι τά κατ’ αυτούς κατ’ οίκείαν βούλησιν 
καί συνείδησιν. ’Άλλως τε εως τά μέσα τού 19ου αίώνος δλη ή μέριμνα 
αυτών περιωρίζετο εις την τοποθέτησιν ιερέων εις τάς υπό την δικαιοδο
σίαν αυτών ύπαγομένας εκκλησίας καί εις τούς διορισμούς επιτρόπων 
εις αύτάς.

Εις τούς διορισμούς τών Επιτρόπων τής εκκλησίας καί κατά την λο
γ ο δ ο σ ί α ν  αυτών εκαλούντο καί πολλοί έκ τών προυχόντων τής κοινότη- 
το:, αλλά τόν λόγον είχε μόνον ό Μητροπολίτης ή ό Επίσκοπος τής εκ
κλησιαστικής περιοχής.

' Ι ε ρ ε ί ς

Ή  θέσις τών Ιερέων εις τό Δέλτα, άτυχώς, δεν ήτο ή εμπρέπουσα 
εις τήν αποστολήν των. Διότι δεν εΐχον ούτε οικονομικήν ανεξαρτησίαν 
ούτε καί τήν δέουσαν πνευματικήν κατάρτισιν. Καί κατά συνέπειαν ού'τε 
καί άντάξιαν κοινωνικήν θέσιν μεταξύ τών συμπολιτών των. Έτέλουν τά 
τής λατρείας κατά συνήθειαν άνευ επιγνιοσεως τής υψηλής αποστολής 
των. Ή σαν οί είσπράκτορες τού εμβατικίου τού Μητροπολίτου των. Καί 
πολλοί Μητροπολΐται καί Επίσκοποι ήσαν αμείλικτοι προς αυτούς εις τό 
κεφάλαιον αυτό.

Οί ιερείς δεν ήσαν ούσιαστικώς οί προϊστάμενοι τής εκκλησίας τού 
χωρίου. Έ ζω ν από τά ακαθόριστα τυχηρά των καί αυτά έξαρτώμενα άπό 
τήν καλήν ή κακήν διάθεσιν τών Χριστιανών.

Προς έξοικονόμησιν τού εμβατικίου τού Μητροπολίτου των κατά 
τούς τελευταίους χρόνους είσέπραταν κατά στέφανον, δηλαδή κατ’ άν- 
δρόγυνον* δύο δέ χηρευάμενοι ύπελογίζοντο ως ενα στέφανον, δεκαπέντε 
εως είκοσι γρόσια τό χρόνο, καί εις τά καθαρώς γεωργικά χωρία, ενα κοί
λο, είκοσι οκάδες στάρι. Εις μερικά δέ χωρία εκτός τού κανονικού αυ
τού καί δύο γρόσια κατ’ οικογένειαν γιά τή παράκλησι. Δηλαδή διά τάς 
παρακλήσεις πού συνείθιζαν νά διαβάζουν όλόκληρον τό πρώτον δεκα
πενθήμερον τού Αύγούστου.

Οί ίερεΐς δεν ήσαν μόνιμοι, ούτε καί παρέμενον συνήθως επί σειράν 
ετών εις τό ίδιο χωριό. Έκτος τής ίερωσύνης των καί παρά τήν πενίαν
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των, δεν ήσκουν άλλα επαγγέλματα. Έθεωρεϊνο αναξιοπρεπές. Παρά 
ταΰτα δμως είναι πρός τιμήν των, δτι ουδέποτε διέσυρον τό σχήμα καί 
εφρόντιζαν έπιμελως νά το τιμήσουν κατά δΰναμιν.

Επίτροποι

Οι εκκλησιαστικοί Επίτροποι ήσαν τό δεσμεΐν καί λΰειν τής εκκλη
σίας. Αυευί επιμελούντο διά την συντήρησιν, την ευπρέπειαν καί τον εξω- 
ραΐσμόν τοΰ Ναοϋ ως καί διά την έξεΰρεσιν, έπαύξησιν διάθεσιν καί εξα- 
σφάλισιν των πόρων αΰτοΰ.

Ό  διορισμός αυτών έγίνετο πάντοτε υπό τοΰ Μητροπολίτου ή του 
Επισκόπου, παρισταμένων συνήθως καί προυχόντων κατά τάς ετήσιας πε
ριοδείας αΰιών εις τά χωρία τής δικαιοδοσίας των. Σπανιώτατα δε έξελέ- 
γοντο υπό των κατοίκων καί έπροτείνοντο εις τον Μητροπολίτην ή τον 
Επίσκοπον πρός διορισμόν.

Ό  ενώπιον τοΰ Μητροπολίτου διορισμός των Επιτρόπων έθεωρεΐτο 
συντελεσθείς, εάν οι προτεινόμενοι ή υποδεικνυόμενοι διά τό αξίωμα 
τοϋτο Ιδέχοντο θεληματικά ή καί υπό τήν πίεσιν των παρισταμένων φί
λων καί συγγενών νά φιλήσουν τό χέρι τοΰ Δεσπότη καί νά πάρουν τά 
κλειδιά τής εκκλησίας καί τοΰ παγκαριού. Διότι συνέβαινε πολλές φορές 
ό υποδεικνυόμενος νά άρνεΐται νά δεχθή καί νά όπισθοχωρή δταν ό Δε
σπότης τοΰ έπρότεινε τό χέρι πρός φίλημα. Τότε οί φίλοι τον συγκρατοΰ- 
σαν καί τό Δεσποτικό χέρι άγγιζε τά χείλη του.

‘Υποψηφιότητες εκκλησιαστικών Επιτρόπων ήσαν άγνωστες εις τήν 
περιοχήν τοΰ Δέλτα. Μόνον εις τάς Μέτρας κατά τά τελευταία πρύ τοΰ 
Βαλκανικού πολέμου έτη παρετηρήθη παρομοία κίνησις, διότι είχε προ- 
κληθή ζωηρά άντίδεσις εκεΐ μεταξύ Μητροπολίτου καί προυχόντων ώς 
πρός τήν διάθεσιν τών εισοδημάτων τοΰ Φωτακείου κληροδοτήματος, 
τοΰ Φωτίου Άναστασιάδου.

’Απέναντι δέ τοΰ Μητροπολίτου ή τοΰ Επισκόπου ήσαν καί υπόλο
γοι οί εκκλησιαστικοί επίτροποι διά τήν διαχείρισιν τών πόρων τής εκ
κλησίας των.

★  ★
* %

Παλαιότερον ώς ’Επίτροποι τών εκκλησιών διωρίζοντο δυο μόνον 
πρόσωπα ώς εμφαίνεται καί από πρακτικά τών Κωδίκων τής ’Επισκοπής 
Μετρών. Βραδΰτερον όταν μετά τήν σύνταξιν τών ’Εθνικών Κανονισμών 
καί οί Μητροπολΐται τής περιοχής τοΰ Δέλτα, κατ’ άπομίμησιν τής ’Αρχιε
πισκοπής κατήρτισαν Επαρχιακούς κανονισμούς, οί Επίτροποι τών Έκ-
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κλησιών ηύξήθησαν δι’ άλλας μέν εις τρεις, δι* άλλλας δέ εις πέντε.
Τοιούτον κανονισμόν συναντώμεν εις τήν Μητρόπολιν Σηλυβρίας από 

του 1901 καί εις τήν Μητρόπρλιν Δέρκων από του 1905. Δεν γνωρίζομεν 
αν παρόμοιος είχε συνταγεϊ καί εις τήν Επισκοπήν Μέτρων ή τήν μετέ- 
πειτα Μητρόπολιν Μέτρων. ’Αλλά καί άν δεν συνετάγη δεν έχει σημασίαν. 
Διότι καί οι συνταγέντες έμειναν κατά τό πλεΐστον εις τάς περισσοτέρας 
διατάξεις των γράμμα νεκρόν καί άχρηστον. Αΐ διά των κανονισμών εί- 
σαγόμεναι καινοτομίαι καί ή ένεργικο>τέρα άνάμιξις των πολιτών εις τά 
τής εκκλησιαστικής καί σχολικής διοικήσεως τής Επαρχίας έθεωρούντο 
από τούς Μητροπολίτας ώς καταπάτησις τών προνομίων των καί ως 
μείωσίς τού Μητροπολιτικού γοήτρου

Ως βοηθός τών επιτρόπων εις πολλάς εκκλησίας έχρησίμευεν καί ό 
κανδυλανάπτης* κατά τάς εορτάς τού ΙΙάσχα καί τών Χριστουγέννων οπό
τε οί Χριστιανοί καλούνται κατά τάς μεσονυκτίους ώρας εις τήν εκκλη
σίαν έχρησιμοποιεΐτο καί ώς κράχτης μέ τό—ώρα διά τήν Εκκλησίαν ! 
ή ‘Ορίσατε εις τήν Εκκλησίαν !

Κράχτην εχρησιμοποίουν καί οί Εβραίοι δταν εκαλούντο νυκτερινάς 
ώρας εις τήν Χάβραν τιον. Ά λλ’ ό Κράχτης των δεν έβγαζε φωνήν. Χτυ
πούσε συνθηματικά τις πόρτες τών ομοθρήσκων του.

Ίεροψάλται
•

Καθήκοντα ιεροψαλτών κατά κανόνα εις τά χωρία τής περιοχής τού 
Δέλτα, αλλά καί εις αύτάς τάς κωμ.οπόλεις έκτελούσαν οί διδάσκαλοι. 
Καί συνέβαινε ένας καλλίφωνος γραμματοδιδάσκαλος νά μισθοδοτείται 
καλήτερα από τελειόφοιτους Γυμνασίων. Κατά τάς πρώτας δεκαετίας τής 
σχολικής περιόδου τήν οποίαν θά εμφανίσωμεν εις τό Δέλτα, δεν εννο
είτο διδάσκαλος χωρίς νά είναι καί καλός ιεροψάλτης ! Μισθωτοί ίερο- 
ψάλται ήσαν σπάνιοι. Εις πολλά μέρη εύρίσκοντο εντόπιοι οί όποιοι εθεώ- 
ρουν τιμήν καί ύποχρέωσίν των νά ψάλλουν δωρεάν εις τήν εκκλησίαν.

Πρόσοδοι Εκκλησιών

Εις σελίδα ενός εκ τών τριών κωδίκων τής Επισκοπής Μετρών, 
ΰπου είναι κατεστρωμένος ό απολογισμός τών Επιτρόπων τής ’Επισκο
πικής Εκκλησίας τών Μετρών τού έτους 1835 εις τήν στήλην "Εσοδα 
διαβάζομεν :

Ά πό λάδι 1.510 παράδες
» βοήθειαν 1.170 »
» κοινόν 580 »
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από πώλησιν κηρίων 10./ί50 παράδες

καί ή σειρά αυτή των προσόδων επαναλαμβάνεται δι’ δλους τούς μήνας 
τού έτους εκείνου.

** *

Δι’ δσους έζησαν εις τα υπόδουλα τμήματα τής πατρίδος στην Τουρ
κία ή άπαρίθμησις αυτή των προσόδων δεν είναι αίνιγμα. Είναι ή σύ- 
ναξίς από τά κεριά τής Εκκλησίας πού αγοράζουν καί άνάφτουν οι 
πιστοί εις τήν εκκλησίαν καί από τούς τρ*ΐς τακτικούς δίσκους πού πε
ριφέρονται μέσα εις τήν Εκκλησία. Γιατί περιεφέροντο καί έκτακτοι 
δίσκοι κατά τάς μεγάλας καί τός πανηγυρικάς εορτάς, καθώς καί εις 
εκτάκτους περιστάσεις. Ό  δίσκος τού παπά, ό δίσκος τού τακτικού διά
κου, δ δίσκος των ιεροψαλτών, πότε τού δεξιού καί πότε τού αριστερού, 
ό δίσκος τού κανδυλανάπτη, δ δίσκος τού διάκου τού Δεσπότη, ό δίσκος 
γιά έκτακτο βοήθημα καί στά περασμένα χρόνια καί δ δίσκος τού Δε
σπότη μετά τήν λειτουργία εις τό άντίδωρο!

Ά πό τούς τακτικούς δ πρώτος ήτο γιά τό λάδι. Ό  κοινός γιά τά 
έξοδα τής εκκλησίας καί ή βοήθεια ό δίσκος μέ τό ροδόσταμο πού τον 
έβγαζαν συνήθως δυο μαζί. Ό  ένας πού ράντιζε τούς έκκλησιαζομένους 
μέ δήθεν απόπλυμα ροδελαίου»καί επεκαλεΐτο τήν βοήθειάν τα>ν μέ τήν 
έπίκλησιν «Βοήθειά σας διά τήν εκκλησίαν».

Αί πρόσοδοι άπό ακίνητα, τά ίράτια καί άπό μεγάλας δωρεάς προς 
τάς εκκλησίας ήσαν σπανιώταται. ’Άλλως τε καί τά τακτικά έξοδα τής 
εκκλησίας ήσαν περιωρισμένα. Ή  δράσις των εκκλησιών περκορίζειο εις 
μικροβοηθήματα προς τούς φτανχούς καί εις δάνεια μέ τόκους πρός τούς 
ζητοΰντας χρήματα L).

Πρόσοδοι άξιύλογοι διά τάς εκκλησίας έδημιουργήθησαν ώς θά εϊ- 
δομεν μέ τήν δημιουργίαν καί άνάπτυξιν τών ελληνικών σχολείων των 
δποίων αί δαπάναι ήσαν σημαντικοί καί μέγα μέρος αυτών εξοικονομείτο 
διά τών εκκλησιών. 1

1) Έ κ  μιας εγκυκλίου τού ’Επισκόπου Μέτρων Γερασίμου χρονολογούμενης 
άπό τής 7ης Ατιγοόστου 1775 καί απευθυνόμενης πρός τούς ύπ’ αυτόν ιερείς καί 
πρός τούς ξένους έν γένει διά της όποιας συνιστά εις αυτούς ν ’ άποφεύγωσι νά 
δανείζωσι πρός τούς Μετρηνούς ώς κακοπληρωτάς συνάγεται δ α  κατά τήν επο
χήν εκείνην δχι μόνον ή οικονομική θέσις του κλήρου ήτο ανθηρά, αλλά δτι καί 
ήσκεΐτο παρ' αύτοΰ ή τοκογλυφία. (Β. Κώδιξ τής ’Επισκοπής σελ. 2δ).
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Περιοδεΐαι Μητροπολιτών καί Επισκόπων
’Αρχαιότατη συνήθεια έπεκράτει οί Επίσκοποι καί οί Μητροπολΐται 

νά περιοδεύουν τα χωρία τής δικαιοδοσίας των. Δεν γνωρίζομεν αν κα- 
θαρώς πνευματικοί λόγοι ή καί οικονομικά συμφέροντα ύπηγόρευον τάς 
έπισκοπικάς περιοδείας κατά τού: χρόνους των βυζαντινών. At αιρέσεις 
των χριστιανών, αί διχοστασίαι εις την εκκλησίαν, at όποΐαι επί αιώνας 
συνετάραξαν την βυζαντινήν αυτοκρατορίαν βεβαίως έπέβαλον την άμε
σον επαφήν Επισκόπου καί Χριστιανών. ’Αλλά καί ή κοινωνική θέσις 
των αρχιερέων, υπό τήν έποπτείαν των όποιων έτέλουν τα πολυπληθή καί 
πανίσχυρα Μοναστήρια ως καί ή διαχείρισις εκτεταμένων καί πλουσίων 
κτημάτων τών οποίων αι πρόσοδοι διετίθεντο διά φιλανθρωπικούς καί 
κοινωνικούς σκοπούς δεν συνετέλουν όλιγώτερον διά τήν επικοινωνίαν 
ποιμένος καί ποιμνίων.

Καί ή ανάγκη παρόμοιας επικοινωνίας διετηρήθη καί μετά τήν εγκα- 
θίδρυσιν τών Τούρκων εις τάς όχθας τοΰ Βοσπόρου, όπότε τά μεταξύ 
τής ιδίας εκκλησίας πάθη άναγκαστικώς εΐχον σιγήση. Διότι τότε άνέκυ- 
ψεν άλλος κίνδυνος, ό κίνδυνος τής άπογοητεύσεως καί τής άλλαξοπιστίας 
τών πιστών 1).

Καίτοι δέ ό κίνδυνος ούτος από τής άποκαταστάσεως τοΰ Ελληνι
κού Βασιλείου είχε μειωθεί εις τό έλάχιστον, ή δέ κοινωνικές δράσις τών 
’Επισκόπων καί τών Μητροπολιτών από ετών είχε περιορισθεΐ εις τάς 
θρησκευτικός τελείάς καί τούς διορισμούς τών Ιερέων, at περιοδεΐαι 
των αρχιερέων ούτε κατηργήθησαν ούτε καί περιτταί εκρίθησαν. ’Α 
πεναντίας μάλιστα επεβλήθησαν ρητώς διά τών Εθνικώ ν Κανο
νισμών.

Τό άρθρον Ζ'. τοΰ Κανονισμού: ΙΙερίτών αναγκαίων προσόντων τών 
εις άρχιερατείαν εκλέξιμων καί περί τοΰ τρόπου τής εκλογής αυτών : τοΰ 
συνταγέντος εν τοΐς Πατριαρχείοις κατόπιν άδειας τής Τουρκικής Κυ- 
βερνήσεως ή οποία έφήρμοζεν, ως εΐδομεν, μετά τό 1856 εύρείας μεταρ
ρυθμίσεις, υποχρεώνει τούς .Αρχιερείς νά επισκέπτονται πνευματικώς 
τούς χριστιανούς των, χωρίς νά τούς επιβαρύνουν, καί νά θεωρώσι τις υπο
θέσεις των αυτοπροσώπως, ούχί δέ δι’ υπαλλήλων τιτουλαρίων, έκτος 
ανυπερβλήτου κωλύματος. Δηλαδή βαθέος γήρατος, ανιάτου άσθενείας ή 
μετακλήσεως εις Κων)πολιν ένεκα εΰλογοφανρΰς αιτίας εκκλησιαστικής ή 
πολιτικής s) 1 2

1) Ή  ευχή πρός έορτάζοντα : Νά ζής μέ τ ’ όνομά σου αυτήν τήν σημασίαν 
είχε. Ν ' άξιωΦής ν ' αποφυγής τήν άλλαξοπιστίαν.

2) Γενικοί κανονισμοί τών Εκκλησιαστικών καί Έϋνικώκ πραγμάτων τών 
υπό τον ΟΙκουμ. Θρόνον ’Ορθοδοξίαν Χριστιανών κ.λ. Έ κ  τοΰ ΙΙατριαρ. Τυπογρ. 
1888 σελ. 14.
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Σΐοιχοΰμενοι λοιπόν καί οί Αρχιερείς καί οί Επίσκοποι τής περιοχής 
τοΰ Δέλτα εις τα τοΰ κανονισμού καί εις τά κατ’ έθος γιγνόμενα περιήρ- 
χοντο κατά καιρούς τά ύπ’ αυτούς χωριά, συνήθως άπαξ τού έτους, φρον- 
τίζοντες έπιμελώς έκ των προτέρων καί τροποποιούντες άναλόγως τό 
δρομολόγιόν των ώστε νά συμπίπτη ή έπίσκεψίς των μέ πανηγυρικήν η
μέραν των κατοίκων. Παρέμενον δε σέ κάθε χωριό επί μίαν ή δυο ημέ
ρας φιλοξενούμενοι μετά τής συνοδείας των. Τού υπηρέτου των, δηλαδή 
τού διάκου των, ενίοτε τού φρουρού των χωροφύλακος (ζαπτιέ) καί των 
αγωγιατών των. Έ κει ήκουον τά τυχόν παράπονα των διϊ,σταμένων με
ρίδων τού χωρίου, διέλυον επί ποδός κανένα αρραβώνα, ενίοτε αντί γεν
ναίας αμοιβής, ή έστεφάνωναν διά τής βίας δυστροπούντας άρραβωνιασ- 
μένυυς, εφρόντιζαν νά πάρουν τό εμβατίκιον από τον ιερέα καί δταν 
ήθελαν καί οί επίτροποι, έρριχναν καί μιά κατιά στον Κώντικα (Κάόδικα) 
τής Εκκλησίας.

Κατά τούς παλαιοτέρους χρόνους ή έπίσκεψίς του Δεσπότη στά χω
ριά έθεωρεΐτο μεγάλο γεγονός 1).

’Αρμένική Εκκλησία

Ή  ’Αρμένική κοινότης Σηλυβρίας είχε μίαν μόιον εκκλησίαν. Τήν 
εκκλησίαν τήν οποίαν ύπεχρεώθησαν οί 'Έλληνες τή έπεμβάσει ίσχύον- 
τος παρά τώ Σουλτάνφ ’Αρμενίου άξιωματούχου νά παραχωρήσουν εις 
τήν ’Αρμενικήν Κοινότητα. ’Επειδή δε ή νύν σωζομένη είναι φερώνυμος 
μέ τήν τού αγίου Γεωργίου καί νεωτέρας πτωχικής κατασκευής, κατά

1) Μόλις έπερναν εΐδησι οί ’Επίτροποι τής Εκκλησίας κατά ποιαν ώραν 
περίπου θά έφθανεν ό Δεσπόιης στό χωριό ειδοποιούσανε τό Δάσκαλο ή τή Δασκά- 
λισσα τοΰ χωριού νά πάρη τά παιδιά τού Σχολείου καί δλοι μαζί έβγαιναν έξω 
άπό τό χωριό νά τον προϋπαντήσουν. Μόλις δέ έφαίνετο άπό μακρυά άρχιζε νά 
κτυπφ ή καμπάνα χαρμόσυνα καί πολλές μητέρες καί πατέρες τών παιδιών έβγαι
ναν κι’ αύτοί είς πρυϋπάντησιν του καί δλο τό χωριό σηκιόνονταν στό πόδι. “Οταν 
δέ εφθανεν ό Δεσπότης μετά τό φίλημα τοΰ χεριού καί τό—κ α λ ώ ς ώ ρ ι σ ε ς— 
ό μέν αγωγιάτης μέ τής άποσκευές τού Δεσπότη τραβούσε στό σπίτη πού θά έφιλο- 
ξενεϊτο ό Δεσπότης, αυτός δέ μέ αργό περπάτημα τού ζώου σκορποΰσεν ευλογίες, 
ένφ τά μέν παιδιά τοΰ σχολείου προεπορεύονταν ψάλλοντες διάφορα άσμιιτα πρός 
τιμήν του, ή δέ συνοδεία του έθαύμαζε τήν υποδοχή. Συνέβαινεν όμως μερικές 
φορές ν ’ άργοπορήση ό Δεσπότης. Κι’ ένφ τον περίμεναν τό πρωΐ αυτός ήρχετο τό 
βράδυ. Κάποια αργοπορία κατά τό έκκίνημα ή κάποια αλλαγή δρομολογίου μετα
ξύ μηνύματος καί ξεκινήματος καί τό μαρτύριον δασκάλων καί μαθητών μέσα στό 
λιοπύρι ή κάτω άπό κανένα τσουχτερό αεράκι βαστοϋσεν όλην τήν ήμερα. Μερι
κές άπό τις παιδικές εκείνες αγωνίες σώζονται ακόμα στις μισοσβυσμένες αναμνή
σεις άπό τά χρόνια εκείνα αυτού πού χαράζει τις γραμμές αυτές.
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πάσαν πιθανότητα ή άρχικώς παραχωρηθεισα θά ήτο ή τού αγίου Γεωρ
γίου την οποίαν εις τά 1665 έπεσκέφθη ό έν Κων)πόλει ’Άγγλος ίερεύς 
τής Levant Company, John Covel καί την εΰρεν άνταξίαν προς τό 
παρεκκλήσιον τής παροικίας των Α).

'Η  εκκλησία είχε ένα μόνον ιερέα καί ύπήγετο εις τον Επίσκοπον 
Ραιδεστοϋ.

Συναγωγή

"Η Εβραϊκή Κοινότης τής Σηλυβρίας, όπως καί εις άλλας εκδηλώ
σεις της, μέ τό νοικοκερεμένο πνεύμα, πού διακρίνει τή φυλή της, ειχεν 
ευπρόσωπον Συναγωγήν, τή Χάβρα της, κτήριον νεόδμητον μέ ενα Χα- 
χάμην μορφωμένον, πού ήτο συγχρόνως καί μοναδικός δάπκαλος οτδ οχο- 
λεΐόν των.

Τεμένη

Έ κ των τουρκικών χωρίων τά μουατζήρικα ή δεν είχαν τεμένη ή 
έχρησιμοποίουν κτίρια ευτελή καί δίχως μιναρέ, τον όποιον ενίοτε άντι- 
καταστοΰσε παρακείμενο δένδρο ή μικρό ανάχωμα.

Τά παλαιά όμως χωριά είχον τά τεμένη των, πολλά δέ καί. αξιοπρε
πέστερα τής όλης εμφανίσεώς των. Μερικά άπ* αυτά προήρχοντο από 
δωρεάς μεγιστάνων, όπως τό τέμενος εις τό Ά βρεν, τό όποιον άνήγει- 
ρεν ό Τζεδίδ Άλή Πασάς καί τό τέμενος εις τό Σουμπάσκιοϊ τό όποιον 
έκτισαν οι εκεί εγκατασταθέντες έκπτωτοι ηγεμόνες τής Κριμαίας 1 * 3). Ε 
πίσης τό τέμενος εις τό Γιαπάτζή, τό όποιον ελέγετο ότι άνηγέρθη υπό 
τοΰ Σουλτάν Άχμέτ, πού έπήγαινεν εκεί διά κυνήγιον.

Έ κ των τεσσάρων τεμενών τής Σηλυβρίας άξιολογώτατον είναι τό 
τού Πιρή-πασά 3). Εύρίσκεται έξω των τειχών παρά τήν βορειοδυτικήν 
άκραν τού φρουρίου επί ομαλού εδάφους μεταξύ τού λόφου καί τού λιμέ- 
νος καί περιλαμβάνει εύρυτατον χώρον, μέρος τού οποίου χρησιμοποιεί
ται ώς λαχανόκηπος. Τό τέμενος τούτο λέγεται ότι κατέχει τον χώρον 
τής Μονής τού Σωτήρης Χριστού ή οποία κατά τινα γνώμην είναι ή αυτή

1) Θρακικσ τόμ. 10ος σελ. 13δ.
1) Ή  Κριμαία ώς γνωστόν κατελήφθη υπό των Ρώσσων τό 1777, καί οί Τά- 

ταροι αυτής ηγεμόνες προσέφυγον πρός τον Σουλτάνον τής Τουρκίας, δστις προς 
συντήρησιν, τούς παρεχιόρησε μεγά?^α κτήματα είς τό Δέλτα.

3) “Ο Πιρή-πασάς ήτο γόνος επιφανούς οικογένειας καί μέγας Βεζΰρης επί 
Σελίμ τοΰ Β'. Ά νήγειρε διάφορα τεμένη καί έφημίξετο ώς καλοκάγαθος καί προ
στάτης των Χριστιανών.
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μέ την άναφερομένην ώς Μονή του 'Αλεξίου, ήτο δέ προικισμένον πλου- 
σιοπαρόχως μέ τάς προσόδους των χωρίων ΓΙάνιδο, Κούμπαο καί Ξάστε
ρο και συνετήρει άλλοτε Ίμαρέτ καί Μεδρεσέ.

Έ κ δέ των δύο τεμενών πού εύρίσκονται εις τάς Μετράς εξέχει τό 
τέμενος Φεραδ πασά κατασκευασθέν ως φέρεται από τον διάσημον μη
χανικόν καί αρχιτέκτονα Σινάν πασά. Πλησίον τοΰ τεμένους εύρίσκε- 
ται καί κρήνη τού Φεραδ πασά φημιζομένη πώς είχε τό καλύτερο νερό 
εις την πόλιν των Μέτρων.

Σημειωτέον δέ ο τι εις τάς Μέτρας ύπήοχον άφθονα καί διαυγή πη
γαία νερά μέ την περίφημον σκεπαστήν καί αενάως ρέουσαν παρά τό 
άρχαίον τείχος αυτής μέ τρεις εύρυστόμους σωλήνας βρύσιν τοΰ Τοπου- 
κλή, Χ) έργον καλής βυζαντινής τέχνης. Πιθανώς τής εποχής τού ’Ιου
στινιανού.

Ή Έκπαίδευσις είς την περιοχήν τής Διοικ· Μέτρων.

1) 'Ελληνικά Σχολεία.

’Από ανέκδοτον κώδικα τήςΈπισκοπής τών Μετρών καί Ά θύρα  χρο- 
νολογούμενον από τού 1577 τού οποίου σελίδες τινές καθώς καί ή παρα- 
θετομένη έχουν δημοσιευθή u) άντιγράφομεν τά κατωτέρω.

«'Η κατάστασις τών προγεγονότων αρχιερέων καί κληρικών τών κατά 
τήν Επισκοπήν Μετρών μεγίστην εμφαίνει την αμάθειαν. Ώς μηδενός 
τών είδη παλεγκαπήλων διαφέρουσα. Καί έστω αλήθεια. Ή  γάρ τού ελ
ληνικού γένους μετά τήν άλωσιν τής Κων)πόλεως άθλιότης, ή άπευκτέα 
κατάστασις δήλος καί τοΐς άγραμμάτοις αύτοϊς. Θαύμα πώς ούκ εξέλιπεν 
δλως ή καθομιλουμένη κοινή τών ελλήνων γλώσσα, έκ τής 'Ελλάδος αυτής 
υπό βαρβάρων τελούσης καί καταπολεμουμένης. Πώς δέ καί χριστιανοί 
εύρίσκονται φυλάσσοντες τά έθιμα τών χριστιανών. 'Ορώμεν γάρ τούς έν 
τή ανατολή καταληφθέντας ολιγάριθμους χριστιανούς μηδοπωσούν είδό- 
τας μή δτι γε γράμματα, άλλ’ ουδέ τής καθομιλουμένης γλώσσης τής κοι
νής τήν γνώσιν. Ή  γάρ δουλεία απάντων ημάς τών καλών υστέρησε. Διό 
ούδέν ξένον εί έν τοΐς παρ’ ήμΐν καί καθ’ ημάς χρόνοις αμαθείς καί 
αγράμματοι γίνονται αρχιερείς καί Ιερείς. ’Ένεστι γάρ καί έν τοΐς πα- * 1

1) ’Άγνωστον πόθεν παρέμεινε είς τήν βρύσιν αύτήν τό δνομα Τοπουκλή. 
Μερικοί έχουν τήν γνώμην οτι προήλθεν από τήν φράσιν δτι εΰρίσκεται πλησίον 
εκεί δπου κλείει. Δηλαδή είς τήν κεντρικωτέραν πόλιν τής τετειχισμένης κατά τόν 
Καντακουζηνόν κώμης.

1) Α' Κωδικός σελ. 42. Έ κκλ. Άλή-ά. τόμ. ΚΘ' έτος 1909 σ. 395.
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ροΰσι καιροΐς εύρεθεΐναι πολλούς εν πολλαΐς επαρχίαις αρχιερείς τε και 
ιερείς αμαθείς καί αγραμμάτους καί τοι γε των πραγμάτων άλλην μορ
φήν δεξαμενών, συγχωρούντων έν διαφόροις τόποις διδασκάλους καί σχο
λεία είναι μισθουμένων των μαθητών».

Αυτά εγραφεν δ εύπαίδευτος επίσκοπος Μέτρων Γεράσιμος, ό εκ τής 
Επισκοπής εκείνης, κατά ’Ιούνιον τού 1783 άνελθών εις τον άγιά)τατον 
καί άποστολικόν θρόνον τής ’Αλεξάνδρειάς, μεταξύ των ετών 1761-1783. 
Καί, όταν οί αρχιερείς καί ιερείς εις τούς οποίους ήτο εμπεπιστευμένη 
ή πνευματική διαπαιδαγώγηστς των χριστιανών ήσαν βουτηγμένοι είς τήν 
άγραμματωσύνην καί είς τήν αμάθειαν, βεβαίως δεν δύναται να γίνη λό
γος περί έκπαιδεΰσεως τών πολιτών. Ή  παιδεία κατά τούς χρόνους εκεί
νους ήτο προνομία ελάχιστων.

Παρά ταϋτα, ολίγα χρόνια κατόπιν καί συγκεκριμένως είς τά 1795 
οί Έπιβατεινοί πρώτοι εξ ιδίας των πρωτοβουλίας, αλλά καί με τήν πρό 
θυμόν συνδρομήν καί αυτοθυσίαν τού τότε Μητροπολίτου Σηλυβρίας Καλ
λινίκου, δστις έθυσίασε διά το άφύπνισμα τών χριστιανών του καί τό έμ- 
βατίκιον του, κατ’ άντίθεσιν προς τον διάδοχόν του, δστις εζήτει αναδι
πλασιασμούς αυτού, *) άνήγειραν σχολικήν οικοδομήν καί συνέστησαν τό 1

1) Τον Καλλίνικον είς τον μητροπολιτικόν -θρόνον τής Σηλυβρίας διεδέ- 
χθη  τό 1816 ό Παΐσιος ό έκ Σταγών, δστις μετά δύο έτη προήχθη είς τήν μητρό- 
πολιν Φιλιππουπόλεως. τΗτο άνήρ πεπαιδευμένος, φαίνεται δμως ότι έστερεϊτο 
τών χριστιανικών αρετών που πρέπει κατ* εξοχήν νά κοσμούν τούς κληρικούς. 
Παραθέτομεν αποσπάσματα άπό τάς δημοσιευθείσας είς τήν Έκκλ. ’Αλήθειαν 
έπιστολάς του πρός τον τότε Πατριάρχην Κύριλλον τον Στ', τάς όποιας τού άπηύ- 
θυνεν έκ Σηλυβρίας.

Είς τήν Στ' επιστολήν του ό Παΐσιος διά τήν είς Σηλυβρίαν τοποθέτησή' 
του μεταξύ άλλων γράφ ει: »

«Δυσφόρως φέρω τήν ενταύθα παραμονήν επί τοσούτον. Ζώμεν δε έν τη πα- 
ρούση πόλει ώς όρνεα έν μέσφ λεόντων!»

Καί είς τήν υπό στοιχεΐον Ζ' τ ’ ακόλουθα.
«Τις δέ ή έμή βουλή καί τό ζήτημα σεβασμ,ιώτατε δέσποτα, γνωστόν έστίν 

ύμϊν καί μάλα γνωστόν τό χωρίον μου καί είς πόσα ονόματα έπεκτείνεται, δπερ τό 
πάλαι ήν ολιγάριθμος καί άπέδιδον τφ κατά καιρούς άρχιερεΐς έκαστος οίκος άφ’ 
ενός μέ δέμνον σίτου έπειδή δέ τότε ό σίτος ήτο άχρι τών δέκα καί είκοσι οβο
λών, παρέβλε-ψε τούτον ό άρχιερατείων καί έλάμβανεν αντί εκείνου γρόσια πεντή- 
κοντα τό κανονικόν κατ’ έτος. "Ηδη δέ ή χώρα δπου άνελάβετο προσθήκην άχρι 
τριακοσΰον ονομάτων, έξ ών τό τρίτον μέρος είσί γεωργοί καρποφορούμενοι σίτον, 
οί δέ λοιποί πάνιες πραγματευόμενοι, ου δίκαιον έστέ μόνον τά πεντήκοντα γρό
σια έτησίως διδόναι τώ άρχιερεΐ καί ου μόνον τούτο, άλλα καί έν αίς ήμέραις έπι- 
δημεϊ έν τη χώρφ αυτών, ή τούτου τροφή καί τών άνδρών έστιν έξ ιδίων του- καί 
ούκ έξαρκέσει τά πεντήκοντα είς αυτήν τήν δαπάνην. ΙΙώς θά μεταδιόσει αύτοϊς 
τής αρχιερατικής αυτού ευχής καί ευλογίας καί πεινών καί δ ιψ ώ ν; Οΰδέ ‘Ισαάκ ό
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πρώτον ελληνικόν σχολεΐον εις την περιοχήν του Δέλτα από τής πτώσεως 
τής Κων)πόλεως κι’ εντεύθεν 1)

Τό σιγίλλιον τοΰ Παΐριάρχου Γερασίμου, τοϋ από Δέρκων, το όποιον 
έξεδόθη μέ την ευκαιρίαν τής ίδρΰσεως ελληνικής Σχολής, σχολείου δη
λαδή των ελληνικών γραμμάτων, διότι εως τότε μόνον τά έκκλησιαστιαά 
έδιδμσκοντο, καί διά τοϋ οποίου έξησφαλίζετο ή καλή διαχείρισις τή: 
σχολικής περιουσίας καί ή ενδελεχής μέριμνα διά τήν προαγωγήν των 
σχολείων, άνευ πολιτικών κυριόσεων, διά τής μόνης προς τούς ηθικούς νό
μους πίστεως καί προς τήν πατρίδα αγάπης είναι, άξιον προσοχής καί 
μελέτης. Διότι τούτο εχρησίμευσεν ώς καταστατικός χάρτης όχι μόνον τοΰ 
Σχολείου τών Επιβατών καί τών μεταγενεστέρους συσταθέντων εις τήν 
περιοχήν τοΰ Δέλτα, αλλά καί ολοκλήρου τής ’Ανατολικής Θράκης, δπου 
μετά τό I860 άνεφάνησαν σωρηδόν τά ελληνικά σχολεία.

At υποθήκαι τοϋ Πατριαρχικού εκείνου σιγιλλίου ήσαν τόσον συμ
φυείς εις τό πνεύμα καί τον χαρακτήρα τού θρακικοϋ λαού, οϋστε έτηρή- 
θησαν άπαρεγκλίτως καί ΰταν ό άφορισμός είχε χάσει πλέον τήν έπίδρα- 
σίν του.

Α ντί παντός άλλου παραθέτομεν τά σχετικά χωρία έκ τοϋ σιγιλλίου.
«Επειδή τοίνυν καί εν τή χώρα τών ’Επιβατών τής έπαρχίας Σηλυ- 

βρίας συνεκροτήθη ήδη κοινή σχολή τών ελληνικών μαθημάτων τή συν
δρομή καί βοήθεια τών εκεί εγχωρίων χριστιανών καί μετά τήν άνέγερσιν 
καί έκ βάθρων οικοδομήν αυτής συνήχθησαν από κοινής βοήθειας καί 
ελέους τών ευλογημένων χριστιανών τρεις χιλιάδες γροσίων ώς προίκα 
άφιερωδέντων αυτή επί τφ τοκίζεσθαι, καί τούς τόκους είναι εις έκτισιν 
τοΰ ετησίου μισθού τού διδασκάλου. Συνέθεντο δέ καί συνεφιόνησαν μετά 
τής αυτού ιερότητος8) καί πάντες οι τών ’Επιβατών χριστιανοί άφιερώσαι 
καί πάντα τά λοιπά εισοδήματα τού παγκαριού * 1 2 3 *) κύριά τε καί τυχηρά,

παλαί ποτέ πατριάρχης μετέδωκε τφ υίφ αύτοΰ ’Ιακώβ τής πατρικής ετ’λογίας 
εάν μή πρώτον φαγών έμπλησθή τών προσενεχθέντων εδεσμάτων. Ποθήσωμεν δέ 
το λευϊκόν εκείνο θειον ένταλμα :—Πάσαν δεκάτην τής γής άπό τε σίτου, οίνου 
καί ελαίου προσοίσετε τφ Κυρία). — Ούτοι δέ οί καλοί μου χριστιανοί ού μόνον δε
κάτην, άλλ’ ουδέ εκατοστήν, ουδέ χιλιοστήν παρά μηδενός καιρού άποδίδουσι τφ 
άρχιερεΐ. Ούτοι θέλουαι τόν αρχιερέα των βοΰν άλωώντα, κοπιώντα, εργαζόμενον 
καί μηδέ τροφής άαολαύοντα, εναντίον τής προφητικής ρήτρας. (Έκκλ. ’Αλήθεια 
1888 μήν Νοέμβριος. Ό  Κώδιζ Παϊσίο* ίιπό Μ. Γεδεών).

1) Είς τήν άναθάροησιν τών Θρακών συνετέλεσε πιθανώς καί ή ταπείνο)- 
σις τών Τούρκων κατά τόν Ρωσσοτουρκικόν πόλεμον τοΰ 1768-1774.

2) ’Εννοεί τόν Μητροπολίτην Ση?αιβρίας Καλλίνικον.
3) Ό  Καλλίνικος παρητήθη τών άπό τής εκκλησίας τής όσιας Παρασκευής

δικαιωμάτων του, υπό τόν όρον νά συνεισφέρη καί ή Κοινότης διά τήν Σχολήν.
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ώστε είναι καί την εκκλησίαν καί πάντα τα εκκλησιαστικά αυτής εισοδή
ματα ίδια κτήιιατα τής ρηθείσης κοινής σχολής των ελληνικών μαθημά
των αναφαίρετα καί αναπόσπαστα εις αιώνα τον άπαντα, διεξαγόμενα 
τε καί διακυβερνώμενα παρά τών κατά καιρούς έπιτροπευόντοσν, καί ένε- 
κα τούτων έγένετο προς άλλήλους κοινόν ένυπόγραφον γράμμα εις άμετά- 
πτωτον διατήρησιν τής κοινής αυτών ταύτης συμφωνίας. "Ινα δέ έχωσι 
τό κύρος καί την ίσχύν τάτε συμφωνηθέντα και τά άφιερωθέντσ τή αυτή 
σχολή έδεήθησαν μετά τής αυτού ιερότητας έπικυρωθήναι καί δι’ ήμετέ- 
ρου πατριαρχικού καί συνοδικού συγίλιώδους έν μεμβράναις γράμματος. 
Έπαινέσαντες κατά τό ε κός τον θεάρεστον αυτών ζήλον γράφοντες άπο- 
φαινόμεθα συνοδικώς μετά τών περί ημάς ίερωτάτων αρχιερέων, ΐνα ή 
συγκροτηθεισα ήδη σχολή τών ελληνικών γραμμάτων έν τή χώρα τών Ε 
πιβατών τής επαρχίας Σηλυβρίας εΐη καί λέ/εται καί παρά πάντων γινώ- 
σκεται κοινή επί τώ φοιτάν έν αυτή άκωλύτως τούς βουλομένους μαθείν 
καί διδαχθεΐναι την παιδείαν. Τα δέ άφίερωθέντα ύπάρχουσιν από τούδε 
καί εις τον εξής άπαντα χρόνον ίδιά κτήματα καί πράγματα τής αυτής 
σχολής αναφαίρετα καί αναπόσπαστα μηδόλως δαπανώμενα καί μέχρι 
του ελάχιστου, είμή εις χρείας καί άνάγκας τής τε σχολής καί τής εκκλη
σίας, καί υπό τών κατά καιρούς κατά κοινήν γνώμην καί εκλογήν τών 
προκριτοτέρων καί επισημοτέρων τής χώρας ταύτης καί τή εϊδήσει καί 
γνώμη τού κατά καιρόν διδασκάλου άποκατασταθέντων επιτρόπων διεξα
γόμενα καί διακυβερνώμενα, ούχί δέ εις άλλην οίανδήποτ’ ούν ανάγκην 
ιδίαν ή κοινήν τής χώρας ταύτης. Ύπόκειται δε ωσαύτως οφειλή απαραί
τητος τοΐς κατά καιρόν έπιτρόποις διδόναι τον ετήσιον μισθόν τώ κατά 
καιρούς διδασκάλφ καί έπιμελείσθαι τής άνέσεως αυτού καί ήσυχίας, καί 
πάντων τών προς τό ζήν αναγκαίων καί τής βελτιώσεως τής σχολής ταύ
της καίαύξήσεο^ς τών εισοδημάτων αυτής καί τής προκοπής καί έπιδόσεως 
τών εν αυτή φοιτώντων μαθητών καί καταγράφειν τά τε έσοδα καί έξοδα 
έν καθαρώ καταστίχω, καί, έν τώ συμπληροΰσθαι την ρητήν προθεσμίαν 
τής επιτροπής αυτών διδόναι καθαρόν καί, ακριβή λογαριασμόν μετά πά- 
σης εύθύττιτος καί τιμιότητος περί πάντων τών εσόδων αυτών καί δαπα
νών προς τούς κατά καιρόν προκρίτους, καί έπισήμους καί προεστώτας 
τής χώρας τών Επιβατών καί προς τον διδάσκαλον επί παρουσία καί τού 
Ιερωτάτου μητροπολίτου Σηλυβρίας μέ έχοντος μήτε τής αυτού ιερότητας 
μήτε μετά ταύτα τίνος τών διαδόχων αυτού τι τών άφιερωθέντων έν 
τή σχολή ταύτη άποξενώσαι τών τε ήδη οντων καί τών μετέπειτα πρυσ- 
γενησυμένων καί άποστερήσαι, μήτε άλλου τίνος προσώπου, ιερωμένου ή 
λαϊκού, δυναμένου έν παντί καιρώ καί. έφ5 οίαδήποτε προφάσει. άποσπά- 
σαι καί διασεΐσαι τά προς την σχολήν ταύτην άφίερωθέντα, άλλ’ έχωσ*- 
μένειν διά παντός ανεκποίητα, αναφαίρετα καί αναπόσπαστα, διεξαγό-
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μένα μόνον υπό των κατά καιρούς, ώς εΐρηται, γνώμη κοινή εκλεγόμε
νων καί διορισμέντον επιτρόπων, ών ή επιτροπή δέον διορίζεσθαι εν ρη
τή διορία ενός ολοκλήρου έτους, καί μετά την συμπλήρωσιν διδόναι αυ
τούς καθαρόν καί ακριβή λογαριασμών, καί εΐ γε φανείη αρεστή τοις πά- 
σιν ή έκδοΰλευσις αυτών καί μετά προθυμίας επιστασία, εχει διορίζεσθαι 
αύθις τούς αυτούς επιτρόπους, εί δέ μή αίρεϊσθαι άλλους καί έκλέγειν 
τούς δοκίμους καί άξιους καί αυτούς άποκαθιστάν επιτρόπους. Ταϋτα 
γοϋν άπεφάνθη καί κεκΰρωται συνοδικώς περί τής ασφαλούς συντηρή- 
σεως καί αμετακίνητου διαμονής τής κοινής ταύτης σχολής καί των άφιε- 
ρτομάτων καί πραγμάτων αυτής. 'Ότι δ’ άν καί οποίος των χριστιανών 
λαϊκός ή ιερωμένος τολμήση καθ’ οίονδήποτε τρόπον άναιρέσαι καί δια- 
σεϊσαι τ’ άφιερωθέντα τή ρηθείση κοινή σχολή καί άποξενώσαι τε έξ 
εκείνων, οί τοιοϋτοι, όποιοι άν ώσίν, ώς κακότροποι καί κοινοί λυμεώνες 
καί πολέμιοι τής αρετής καί παιδείας άφωρισμένοι ε’ίησαν καί ή μερίς 
αυτών μετά τού προδότου ’Ιούδα καί ένοχος τού πυρός τής γεένης καί τω 
αίωνίω άναθήματι υπόδικοι» ι).

** *

Τύ παράδειγμα τών Έπιβατηνών δεν άργησαν ν’ ακολουθήσουν οί 
Σηλυβρινοί. Τέσσαρα χρόνια αργότερα, στά 1799 από άντίγραφον σιγιλ- 
λίου τοϋ ΙΙατριάρχου Νεοφύτου ευρισκόμενον εις τήν συλλογήν τοΰ Ά -  
ναστ. Σταμούλ,η.—Ειδήσεις περί Θράκης καί Θρακών — μανθάνομεν ότι 
παραλλήλως προς τήν ύφισταμένην ήδη εν Σηλυβρία σχολήν τών εκκλη
σιαστικών γραμμμάτων, τής οποίας ό διδάσκαλος εφερε τό όνομα παιδα
γωγός, ιδρύεται εκεϊ καί κοινή σχολή τών ελληνικών γραμμάτων. Διά τήν 
ίδρυσιν αυτής αναμφιβόλους θά είργάσθη καί ό μητροπολίτης Σηλυβρίας 
Καλλίνικος. Φαίνεται όμως ότι έπρωτοστάτησαν Σηλυβρινοί μέλη τής 
συντεχνίας (τοϋ ρουφετίου) τών Γουναράδων, τό όποιον καί θά έπροικο- 
δότησε πιθανώς καί τά δύο σχολεία. Διότι ή διοίκησις τών σχολείοον ε
κείνων άνετέθη εις τον ενθεον ζήλον τοϋ ευλογημένου, ρουφετίου τών 
Γουναράδων υπό τήν έποπτείαν τοϋ μητροπολίτου, μηδενός ετέρου ιερω
μένου ή λαϊκοϋ έχοντός ποτέ έξετάζειν περί τών σχολών τούτων μηδέ 
άνερευνάν τά περί τής διοικήσεως αύτιΰν. Ώς διαλαμβάνει τό σιγίλλιον. 1

1) 'Ολόκληρον τό κείμενον τοϋ σιγιλλίου Ιδέ είς τό περιοδ. τοϋ έν Κ)πόλει 
Έ λλ Φιλ. Συλλ. τόμ. ΙΑ ' (1876-7) σελ. 76.
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** *

Εις τάς Μετράς μόλις κατά τό 1823 συναντώμεν διδάσκαλον καί 
μεταξύ των ετών 1827— 29 σχολήν, χωρίς νά διευκρινίζεται civ πρόκειται 
περί ελληνικού σχολείου ή παιδαγωγικού. Εις τον ετήσιον απολογισμόν 
των επιτρόπων κατά το έτος 1823, δπου ή σόναξις ανέρχεται εις 2.767 
γρόσια καί 22 παράδες, τα δέ έξοδα εις 1916 γρόσια καί 2 παράδες εις 
την στήλην των εξόδων αναγράφονται και εξήντα γρόσια εις τον διδά
σκαλον Χ). Καί κατά την τριετή περίοδον τού επιτρόπου Άσάνη Γεμεντζή 
δτι εξωδεύθησαν μεταξύ άλλων καί διά μερεμέτια (έπιδιορθώσεις) εις 
την σχολήν καί μηνιαία των διδασκάλων a)

Έ κ  τού σεβαστού ποσού των δανείων τής σχολής προς τούς κατοί
κους ή καί την κοινότητα (τον μαχαλάν) άγεται κανείς εις τό συμπέρα
σμα δτι καί εις την σχολήν των Μέτρων παρεχωρήθησαν αΐ πρόσοδοι τής 
εκκλησίας δπως είχε γίνη καί εις τούς Έπιβάτας.

Διά τάς άλλας κωμοπόλεις καί διά τά χωρία δεν έχομεν γραπτάς μαρ
τυρίας. Γνωρίζομεν δμως !κ παραδόσεως δτι εις πολλά εξ αυτών, τά κυ- 
ριώτερα, κατά τήν εποχήν Ικείνην καί ακόμη παλαιότερον, συνήρχοντο τά 
παιδιά των εύπορωτέρων καί έδιδάσκοντο από τον ιερέα ή τον ιεροψάλτη 
τού χωριού τά εκκλησιαστικά ημών γράμματα με όλίγην άνάγνωσιν καί 
δλιγωτέραν γραφήν άν δχι εις ιδιαίτερα κτήρια, τουλάχιστον εις τούς νάρ
θηκας καί τά κελιά τών έκκλησιών.

Έ κ  παραδόσεως επίσης μόνον γνωρίζομεν δτι τά εκκλησιαστικά μας 
γράμματα περιωρίζοντο εις τό Κτωήχι, τό Ψαλτήρι καί τον ’Απόστολο- 
Δηλαδή ο τι μετά τό άλφαβητάριον πού διεκρίνετο σέ μικρό καί σε μεγάλο 1 2

1) Κώδιξ Γ' Έπισ. Μετρών σελ. 8, ,αωκγ ! Μαΐου κε !. Έ λθόντες εις εν μετά 
τών τιμιωτάτιον προεστιότων τής πολιτείας Μετρών, έθεωρήσαμεν τόν λογαριασμόν 
τής ίεράς εκκλησίας τής καθ’ ημάς άγιωτάτης επισκοπής. Τόν όποιον παραδίδου- 
σιν ο τε κύρ Καλογιάννης καί γέρω Ρΐζος χρηματίσαντες επίτροποι έν διαστήματι 
χρόνου ολοκλήρου. *0 Μετρών Γαβριήλ.

2) Αυτόθι σελ. 11—,αωκζ'. ,αωκθ'. Έχρημάτισεν επίτροπος ό κύρ Άσάνης 
Γεμεντζής χρόνους τρεις ολοκλήρους καί έν τφ μεταξύ ώς ένα χρόνον ήκολοΰθη 
τό θανατικόν είς τόν μαχαλέν άδιακόπως καί διά τήν ελλειψιν τών άνθρά>πων δέ 
καί τό περισσότερον ώς αγράμματος δέν έδυνήθη νά δώση καθαρόν λογαριασμόν, 
καί τά οσα έπερίσσευεν άπό τήν σύναξιν έξ ών τών εξόδων του άλλα έξοδεΰθησαν 
είς τήν σχολήν μερεμέτια καί μηνιαία τών διδασκάλων καί χίλια έδανείσθησαν 
είς τήν χώραν καί έπεράσθησαν είς τήν ομολογίαν του μαχαλέ, καί έγινεν όλο τό 
χρέος τοϋ μαχαλέ προς τήν σχολήν χιλιάδες επτά. Διό είς ένδειξιν καί ένΟΰμιον 
έπεράσθη έν τφ παρόντι κώδικι ,αωκθ', έν μηνί Μαΐου καλ

'Ο Μ έτρω ν Γαβριήλ
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ήρχισεν ή άνάγνωσις από την δκτάηχον, επροχώρει είς τούς ψαλμούς τού 
Δαυίδ, καί ή παιδαγωγία έπεστεγάζετο μέ τάς πράξεις των ’Αποστόλων

Είς τό ελληνικόν σχολεΐον, τό όποιον λέγεται κοινόν δπιος εϊδομεν 
είς τό σιγίλλιον τού Γερασίμου, κατά τά πρώτα έτη συναντώμεν ένα μό
νον διδάσκαλον. ’Αργότερα έχομεν καί τούς πρωτοσκόλους μέ τό αλληλο
διδακτικόν σύστημα, καί βραδΰτερον τούς βοηθούς καί συναδέλφους.

Εικόνα της καταστάσεως των πρώτων σχολείων μας είς την Τουρ
κίαν εν γένει μάς δίδει ό Γ. Χασιώτης είς την μελέτην του. «Ή  παρ’ ήμΐν 
δημοτική παίδευσις από τής άλόίσεως κ. «.»

«Τό σχολεΐον τη: Κοινότητος, γράφει, ήν ταπεινός τις πρόναος ή αφα
νές οίκημα καί ευτελές, κλειόμενον καί άνοιγόμενον ένθα οί μαθηταί επί 
ψιάθων καθήμενοι όκλάξ εδιδάσκοντο τά κολλυβογράμματα. Οί γραμμα
τοδιδάσκαλοι ούτοι ήσαν τό πολύ ιερείς, κανδηναλάπται, ράπται, ύποδη- 
ματοποιοί, οί δέ μαθηταί διαφόρου ηλικίας καί δυνάμεως άναμίξ» 1).

** ¥

Οί μισθοί των παιδαγωγών (τών διδασκάλων τών Έκκλ. γραμμάτων) 
εκεί όπου δέν περιωρί.ζοντο μόνον είς τά υπό τών μαθητών προσκομιζό- 
μενα δώρα είναι ευτελείς. ’Αλλά καί τών πρώτων ελληνοδιδασκάλων δέν 
είναι άξιόζηλοι. Εϊδομεν οτι ό ετήσιος μισθός τού διδασκάλου εις τάς 
Μέτρας τό 1823 ήτο εξήντα γρόσια. Είς τούς Έπιβάτας κατά τό 1818 ό 
μισθός τού επιστάτου τής παιδαγωγικής σχολής είναι τριάντα γρόσια κατά 
μήνα, τού δέ ελληνοδιδασκάλου χίλια διακόσια έτησίως. 1 2 3)

Σ χ ο λ ι κ ή  α ν θ η σ ι ς

Σαράντης ’ Αρχιγένης.
*

Ή  συνθήκη τών Παρισίων τού 1856 διά τής οποίας καί διεθνώς 
ύπεχρεώθη ή Τουρκία να έφαρμόση τάς προ τού Κριμαϊκού πολέμου

1) Έ λλ. Φιλ. Σΰλλ. τόμ. Η '. (1873-74 σελ. 96.
2) «1818 ’Ιουλίου α \  συνεφωνήσαμεν τόν ελληνικόν διδάσκαλον κ.κ. Δημήτριον 

διά τήν ελληνικήν σχολήν πρός γρόσια καθαρά 1200». Κώδιξ Έκκλ.ή Ό σια  ΙΙαρα- 
σκευή είς Έ πιβάτας. Καί αυτόθι σ·λ. 288.» Έ ν  τφ αύτφ έτει 1819 Φευριαρίω 17 
ελαβε ό παπά Χρυσόγονος τήν επιστασίαν τής παιδαγωγικής σχολής διά χρόνον 
ολόκληρον καί κατά μήνα νά λαμβάνη τό δίκαιόν του προς γρόσια 30 ήτο1 
τριάντα».

Διά τά πρώτα ελληνικά σχολεία τής Σηλυβρίας καί τών Ε πιβατώ ν ίδέ καί 
Χρονικά Πατριαρχικής ’Ακαδημίας. Μ. Γεδεών σελ. 204 καί 206.



Τό Δέλτα τοΰ Βυζαντίου 169

έτ ιγγελθείσας μεταρρυθμίσεις της καί ν’ αναγνώριση καί εις τάς Δυτικάς 
Δυνάμεις, εις την ’Αγγλίαν καί τήν Γαλλίαν το δικαίωμα τοΰ νά ένδιαφέ- 
ρωνται διά τήν τύχην των εν τή Ό θω μ. Αυτοκρατορία χριστιανών, συνε- 
τέλεσε πολύ εις τήν άναθάρρησιν των υποδούλων καί προ παντός των 
ελλήνων. 'Ως πρώτη §έ εκδήλωσις αυτής ύπήρξεν ή ΐδρυσίς πολυπληθών 
ελληνικών σχολείων.

Τά αραιά καί διεσπαρμένα σχολεία τών Ιλληνικών γραμμάτων ήρχι- 
σαν να πληΟύνωνται γοργά, τό προσωπικόν αυτών νά πολλαπλασιάζεται, 
οί νάρθηκες καί τά κελιά τών εκκλησιών νά καταργοΰνται καί νά λησμο- 
νοΰνται, νέα δε λαμπρά σχολικά κτήρια ν’ άνεγείρονται πανταχοϋ αύτο- 
κρατορική πλέον άδείςτ. ,

** ¥

Εις τήν σχολικήν κίνησιν τής περιοχής τοΰ Δέλτα τήν πρώτην θέσιν 
κατέχει ό έξ Επιβατών Σαράντης Άρχιγένης.

Αυτός εξήντα χρόνια μετά τήν σύστασιν τοΰ πρώτου ελληνικού σχο
λείου εις τήν πατρίδα του ευτύχησε νά τήν προικίση μέ πρωτοφανή διά τήν 
Θράκην εκπαιδευτήρια.’Απόφοιτος τοΰ αφανούς εκείνου κοινοτικού σχο
λείου καί ήδη πλούσιος ιατρός, καθηγητής τής αύτοκρατορικής ιατρικής 
σχολής εις τήν Κων)πολιν φιλοδοξεί να βαδίσχ) καί αυτός ώς πρωτοπόρος 
εις τά ίχνη τών συμπολιτών του. Σκέπτεται καί μελετά πώς θά μπορού
σε νά συντέλεση εις τήν καλητέραν άναμόρφωσιν τών ομοεθνών του. Φρο- 
νών δε δτι θεμέλιον τής εθνικής άναπλάσεως είναι ή οικογένεια καί πρω
τίστους ή μητέρα, αποφασίζει νά καθιστά τ’ ανήλικα καί άπορα ορφανά 
κορίτσια περιζήτητες μητέρες. Καί υπό τό πνεύμα αυτό ιδρύει εις τούς Έ -  
πιβάτας τφ 1857 τό μορφωτικόν καί προικοδοτικόν εκπαιδευτήριου του ^  
Αλλά δεν αργεί ν’ άντιληφθή δτι ό δρόμος πού έχάραξεν είναι μακρός. 
ένφ αί έθνικαί άνάγκαι, διά τάς οποίας προσήλθεν εθελοντής, είναι επί 
θύρας καί κατεπείγουσαι.

Οί αίώνες, τ’ αμέτρητα χρόνια, μέσα στα όποια θά μποροΰσεν ή ελ
ληνική εκκλησία, τό Πατριαρχείου καί ή 'Ιεραρχία αύτοΰ ν ’ ανανεώσουν 
τήν άποσβεσθεΐσαν από τάς βαρβάρους έπιδρομάς ελληνικήν σφραγίδα 
εις τήν Βαλκανικήν καί ξεχωριστά εις τάς χώρας πού εύρίσκονται ανατο
λικά από τον Αίμον καί τον Σκάρδον, έχουν περάσει άνεπιστρεπτεί. 
Τόρα κινδυνεύουν νά χαθούν καί δλαι αί πέραν τοΰ Όλύμπου Ιλληνικαί 
χώραι καί αυτή ή Θράκη. 1

1) «Θρακικά» Τόμ. Α. (1928 Ά θήνα ι) σ. 488, 
Θ q α η ι η ά Κ ' 11
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Ό  κίνδυνος αυτός τον εμπνέει να μετατρέψη τό οίκοτροφεΐον των 
απόρων του εις άνώτερον Διδασκαλείου θηλέων από τό όποιον συντομώ- 
τατα 'θά έξορμήσουν κατά σμήνη αί θαρραλέαι εθναπόστολοι και εις τάς 
πλέον μεμονωμένος εστίας τοϋ ελληνισμού εις τήν Μικράν ’Ασίαν καί τον 
Πόντον, αί Άρχιγενιδες,

Ύπό τό ίδιον δε πνεύμα εμφορούμενος εις τα 1882 Ιδρύει καί τό 
Έλένειον Γυμνάσιου διά τά άρρενα *·)

Τά Άρχιγένεια εκπαιδευτήρια έγιναν ό μεγάλος φάρος πού εφαότισε 
τον δρόμο πού έπρεπε νά πάρουν τά χωριά καί αί κωμοπόλεις της περιο
χής τού Δέλτα.

'Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος εις τήν Κωνσταντινούπολή.

Τήν εκπαιδευτικήν εκείνην κίνησιν των Ελλήνων του Δέλτα, αλλά 
καί γενικώς τήν έκπαίδευσιν των εν Τουρκία έλλήνων από τοϋ 1870 κι’ 
εντεύθεν ΰπέθαλψεν, ΰπεστήριξε καί προήγαγεν ηθικώς καί ύλικώς μέ έν
θερμον ζήλον ,άκαταπόνητον σθένος ο κατά τό 1861 συσταθείς εις τό Πέ
ραν τής Κων)πόλεως Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος

Ή  εθνική ψυχή τών πρωτοπόρων εκείνων Έλλήνων τής Κων)πό- 
λεως διαισθανομένη^τόν Σλαυϊκόν κλοιόν νά περισφίγγη όσημέραι καί 
στενώτερον τάς Τουρκοκρατουμένας έλληνικάς χώρας καί μετά τήν τα- 
πείνωσιν τής Ρωσσιας, από τήν οποίαν άφηρέθη τό προνόμιον τού νά 
εμφανίζεται εκάστοτε ως μοναδικός προστάτης τών υπό τον Τουρκικόν 
ζυγόν ευρισκομένων χριστιανών, έξανέστη.

★¥ ¥

Ό  Έλλ. Φιλ. Σύλλογος από καθαρώς επιστημονικόν Σωματεΐον πού 1

1) «Θρακικών» Τόμ. Β '. σ. 372. Καί Μεγ. Έλλ. Έγκυκλ. λέξις Έ πιβάται.
1) Ό  Έ λλ. Φ<7„. Σύλλογος ίδρύθη μεσοϋντος ’Απριλίου τό 1861 ώς καϋα- 

ρώς επιστημονικόν σωματεΐον μετά τήν αποτυχίαν τής απόπειρας κατά τό 1860 
περί ίδρύσεως Πανελληνίου Σωματείου μέ πολλαπλούς σκοπούς υπό τήν επωνυμίαν 
Εκπαιδευτικόν Φροντιστήριον. Έ κ  τών είκοσι εννέα Ιδρυτών αύτοϋ οί δέκα ήααν 
Ιατροί, τέσσαρες τραπεζΐται, τρεις έμποροι, δυο δημόσιοι υπάλληλοι είς τήν υπη
ρεσίαν τής Τουρκίας, ό υφυπουργός επί τών εξωτερικών της Τουρκίας ’Αλέξαν
δρος Καραθεοδωρής, ό εν Κων)πόλει πρόξενος τής Ελλάδος, ό πρώτος διερμηνεΰς 
τοϋ εκεί προξενείου, δυο καθηγηταί, τέσσαρες διαφόρων έπαγγελμάτο^ν καί έ'νας 
μητροπολίτης, ό Σισανίου Ά λέξ. Λάσκαρης. Μεταξύ αυτών ήσαν τρεις τής οικο
γένειας Καραθεοδωρή, ό ιατρός Ά λεξ. Ζωηρός καί ό ακούραστος εργάτης τής ελ
ληνικής ιδέας Ή ροκλής Βαοιάδης, ιατρός, (’Ονόματα ιδρυτών καί μελών τοϋ Συλ
λόγου Ιδέ είς τον Σ τ '- τόμον τοϋ Περιοδικού τοΰ Συλ. εκείνου).



Τό Δ έλτα  τοΰ Βυζαντίου 171

ένεφανίσθη κατ’ άρχάς, από τοΰ 1871 χωρίς νά παραμέλησή καί τάς 
επιστημονικός του εργασίας μετετράπη εις εθνικόν, καλυπτόμενος άπο 
τούς πολυπληθείς, Φιλεκπαιδευτικούς Συλλόγους, πού έξεπήδησαν υπό την 
θερμήν πνοήν καί αφύπνισαν κάθε πόλιν καί κωμόπολιν όπου έ'ζουν 
'Έλληνες

Εις τάς κωμυπόλεις καί εις τα χωριά τής περιοχής τού Δέλτα δ Φιλ. 
Σύλλογος ένεφανίσθη μέ τάς Αδελφότητας. 3). Ού'τω εις τήν Σηλυβρίαν 
τό 1S83 συναντώμεν δύο αδελφότητας. Τήν ’Αδελφότητα δ άγιος Σπυρί- 
δοον καί τήν Αδελφότητα δ άγιος ’Αγαθόνικος νά ζητούν οδηγίας από 
τον Έλλ. Φ. Σύλλ. διά τον καταρτισμόν Αστικής Σχολής. Ό  άγιος 
Σπυρίδων τού όποιου έπί σειράν ετών πρόεδρος έστάθη ό φαρμακοποιός 
Σταύρος Βένκος, έμερίμιησε καί επέτυχε τήν άνακαίνισιν των ερειπίων 
τού μόνου διασωθέντος δπωσδήποτε εις τήν Σηλυβρίαν βυζαντινού ναού, 
όπως εΐδομεν ήδη· εις τό Ξάστερο τήν Αδελφότητα δ άγιος Τρύφων πού 
πρωτοστατεί καί άνεγείρεται εκεί εις τά 1879 ελληνικόν σχολεΐβν καί εις 
τά 1883 Νηπιαγωγεΐον. Εις τήν Στράντζαν τήν ’Αδελφότητα τού Άγα- 
θοβουλείου κληροδοτήματος πού είναι πρυωρισμένον διά σχολικούς σκο
πούς καί αλλαχού άλλας πού πληθύνονται καί διατηρούνται, παρά τό 
αψίκορον τοΰ έλληνος μέχρι τού 1912. Μετά τούς Βαλκανικούς πολέμους 
καί τήν έπικράτησιν τού Νεοτουρκικού Κομιτάτου διαλύονται δλα τά ξένα 
προς αυτό Σωματεία καί πρωτίστους τά επαρχιακά. Μέ τήν επί βραχύ 
χρονικόν διάστημα άπελευθέρωσιν τής Θράκης υπό τού Ελληνικού στρα
τού ανασυγκροτούνται καί πάλιν τά παλαιά καί συνιστώνται νέα μέχρι 
τής ανταλλαγής των ελληνοτουρκικών πληθυσμών, δπότε έν τή πραγματι- 
κότητι (de facto) είναι διαλελυμένα. Κηρύσσονται δέ καί διά νόμου μετά 
τήν σύστασιν έν Έλλάδι τοΰ Ταμείου Κοινοτικών καί κοινοφελών περιου
σιών— ’Ανταλλαξίμων κατά τό 1928.

’Αλλά καί εις τά μικρότερα χωριά όπου έλλείψει καταλλήλων προσώ
πων δεν είναι δυνοτόν νά συγκροτηθούν πυρήνες αδελφοτήτων καί συλλό- 1 2

1) Κατά τό 1871 ύπήρχον δέκα εξ Σύλλογοι είς τήν Κ)πολιν καί εξήκοντα 
εις τάς Ε π α ρχία ς καί έξηρτώντο ή συνεδέοντο μέ τον Έλλ. Φ. Σύλλ. Μεταξύ αυ
τών ήτο καί ό Θρακικός φιλεκπαιδευτικός όοτις ίδρύθη τό 1872 καί έπρωτοστάτη- 
σε είς τήν ΐδρυσιν τών Ζαριφείων Διδασκαλείων είς τήν Φιλιππούπολιν. (Πεντηκον- 
ταετηρίς Έ λ . Φ. Σ. σελ. 57). Καί ό Σύλλογος τής Ραιδεστοϋ διά τήν δράσιν τοΰ 
οποίου γίνεται πολλάκις εΰφημοτάτη μνεία είς τάς έκ'θέσεις τής έκπαιδευτ. επιτρο
πής τοΰ Φιλ. Συλλόγου.

2) Α δελφάτα δι’ άνέγερσιν εκκλησιών συναντώμεν καί είς παλαιοτέρους χρό
νους είς τάς Μετράς καί είς τήν Σηλυβρίαν. Διά σχολεία όμως πρώτην φοράν 
μετά τήν «μφάνισιν το* Φιλ. Συλλόγου.
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γων τών οποίων ας σημειωθώ δη  ή νομική ύπόστασις ήτο άγνωστος 
εις την Τουρκικήν νομοθεσίαν 1)1 τό νέον πνεύμα τής έκπαιδεύσεως είσε- 
χ ούρησε με την ιδίαν θέρμην. ’Από τά μεσόγεια χωριά τής επαρχίας 
Δέρκων προηγήθησαν τό Τσιφλίκίοϊ με την οικογένειαν των Κάλφογλου 
και οι Καστανιές, πού ηύτύχισαν έπι τινα έτη μέ την μεσολάβησιν τοϋ κα
λού μητροπολίτου Δέρκων Νεοφύτου νά τΰχουν και τής υλικής ενισχύσεως 
τοϋ Φιλ. Συλλόγου. Εις τις Καστανιές στα 1877 ύπήρχεν αλληλοδιδακτι
κόν καί ελληνικόν Σχολεΐον 1 2). Καί κατά τό 1885 γίνεται εύφημος μνεία 
περί των σχολείων αυτών εις την έκθεσιν τής ’Εκπαιδευτικής Επιτροπής 
τοϋ Έλλ. Φιλ. Σύλλογον 3).

Συστασις και συντήρησις τών σχολείων

Ή  υπό τοϋ Έλλ. Φ. Συλλόγου έγκαινιασθεΐσα εκπαιδευτική προσπά
θεια θ ’ απέδιδε πλουσιωτέρους καί άφθονωτέρους καρπούς εις συντομώ- 
τερον χρόνον, εάν παραλλήλως προς εκείνον είργάζοντο με τον ίδιον ζή
λον καί μέ όλίγην αυτοθυσίαν καί οι κατά τόπους Επίσκοποι καί Μητρο- 
πολΐται. Άτυχώς τά καλά παραδείγματα ως τά τοϋ Σηλυβρίας Καλλινίκου 
καί τοϋ εκ Δρυμάδων τής ’Ηπείρου Δέρκων Νεοφύτου (1865-75) υπήρξαν 
αραιά καί σπάνια. 'II κορυφή τής εκκλησίας, ό ΙΙατριάρχης εξηκολούθει 
βεβαίως κατ’ έτος νά επευλογή τό έ'ργον τοϋ Συλλόγου καί έ'σπευσε νά 
συστήση διά τά σχολεία τής ’Αρχιεπισκοπής ιδίαν εκπαιδευτικήν Επιτρο
πήν, τήν Κεντρικήν 4 5) εις τήν οποίαν κατά τά πρώτα έτη παρεκάθετο καί 
μέλος τοϋ Έλλ. Φ. Συλλόγου, αλλά από τούς ’Επισκόπους καί τούς Μη* 
τροπολίτας οι οποίοι δεν ειχον ένασχολισθή αρκούντως ούτε διά τάς εκ
κλησίας καί τούς ύπ’ αυτούς ιερείς θά ήτο πολύ νά προσδοκώμεν νεωτερι
σμούς πού εκρίνοντο ίσως ως ξενικαί επεμβάσεις εις τά ιδιαίτερα των ό).

1) Νομικά πρόσωπα, έκτος τών εμπορικών εταιριών, άνεγνωρίσθησαν τό πρώ* 
τον έν Τουρκίςι κατά τό 1912 οπότε ώς τοιαΰτα καί αί έκκλησίαι.

2) A. Synvet Έ θνογρ . Χάρτης τοΰ ΌΟωμ. κράτους. Παρίσιοι 1877 σελ. 3.
3) «Κάλλιον έχουσι τό τοϋ μικροΰ χωρίου των Καστανεών» γράφει ή Έκπαιδ· 

Έ πιτρ . τοΰ Φ. Συλλ. είς τήν έκθεσίν της τής 12 Μαΐου 1885.
«Τό χωρίον τοΰτο έξ εκατόν περίπου οικογενειών συγκείμενον διατηρεί έλλη* 

νίκην καί δημοτικήν σχολήν είς άς φοιτώσιν ογδοήκοντα περίπου μαθηταί, έν οίς 
καί δύο βουλγαρόπαιδες καί εις όάωμανόπαις». (Περιοδ. Έ λλ . Φιλ. Συλλ. τόμος 
Κ' σελ. 106).

4. Έ λλ. Φιλ. Συλλ. τόμ. Ζ'. σελ. 290.
5) Ή  Έ κπα ιδ. Ε π ιτροπή  τοϋ Φ. Συλλ. είς τήν έκϋεσίν της τφ 1876 όμιλοΰσα 

περί τής δράσεως τών Συλλόγων της τονίζει μεταξύ άλλων : «Ό  έν Ραιδεστφ Σύλ



Τό Δέλτα του Βυζαντίου 173

ΤΗτο εύΐύχημα διά τούς "Ελληνας τού Δέλτα δ'τι τό παράδειγμα τοϋ 
Σαράντη Άρχιγένους εύρήκε μιμητάς δχι μόνον μεταξύ των πλουσίων, 
δπως ό Σταυρή Μπεζιρτζής τής Σηλυβρίας 1), ή Φωτάκα (6 Φώτιος Ά να- 
στασιάδης) των Μέτρων* 1 2 3) καί δ αρχιμανδρίτης Άγαθόβουλος τής Στράντ- 
ζας ;}) αλλά προ παντός εις τάς λαϊκάς μάζας αί όποιαι καί θαυματουρ
γούν.

Τό σάλπισμα των σχολείων ηλέκτρισε δλους τούς ελληνας τής περιο
χής καί μέ τον πατριωτικόν ενθουσιασμόν πού τούς ξεχώριζεν από τούς 
συνοίκους λαούς συνήλθον κατ’ ιδίαν καί υπό την σώφρονα ηγεσίαν των 
προκρίτων των χωρίων τοον ύπεβλήθησαν εις παντός είδους θυσίας καί 
έδημιούργησαν άνευ κρατικής αντιλήψεως καί ξένης βοήθειας λαμπρά 
σχολικά κτήρια καί πόρους άξιοθαυμάστους διά την μισθοδοσίαν των δι
δασκάλων των.

Σχολικοί πόροι.

ΓΩς πρώτη βάσις των πόρων τού σχολείου έτέθησαν τά περισσεύματα 
τής εκκλησίας. Ά λλ’ αυτά ή σαν ανεπαρκέστατα. Ό  κόσμος έδίψα την σο
φίαν καί την δόξαν των προγόνοιν του, πού χιλιάδες τώρα χρόνια έμεινε 
γι’ αυτόν θαμμένη στύ σκοτάδι. Την έννοιιοθε νά γλυκοχαράζη καί πο
θούσε νά την χαρή. 'Ο τελευταίος Ρωσσοτουρκικός πόλεμος, δ πόλεμος

λογος, όφείλομεν μετά λύπης νά προσύέσωμεν τούτο, πολλάς, φαίνεται, αφορμάς 
έχων, όπως μή συνοδεύαη μετ’ εγκωμίων τά ονόματα μητροπολιτών τινων των πλη- 
σιοχιόρων επαρχιών». (Έλλ. Φ. Συλλ. τόμ. ΙΑ ', σελ. 191).

1) Ό  Σταύρος Μπεζιρτζής προαέφερεν εϊς τά σχολεία τής πατρίδας του χι- 
λίας χρυσάς λίρας Τουρκίας μέ τάς οποίας ήγοράσθη τό πλησιόχωρον αγρόκτημα 
Σαρήκιοϊ.

2) Ό  Φώτ. Ά ναστασιάδης άφοϋ ζών άνήγειρε τό Παρθεναγωγεΐον τών Με- 
τρών καί ποικιλοτρόπως συνέτρεξε τά σχολεία αυτών, άποθανών άφήκε τό μεγαλύ- 
τερον μέρος τής περιουσίας του διά την άνωτέραν μόρηκυσιν νέων εκ τής επαρ
χίας των. Έ κ  τών χρημάτων εκείνων άνηγέρθη τό 1907 τό μέγαρον τής Φωτα- 
κείου Σχολής διά δαπάνης τεσσάρων χιλιάδων λιρών καί ήγοράσάη τό αγρόκτημα 
τοϋ Γκίουκσελή διά τήν ’Εκκλησίαν των. Μετά τούς Βαλκανικούς πολέμους κατά 
τούς οποίους οί Βοΰ?ν,γ«ροι έπυρπόλησαν όχι μόνον τήν Τουρκικήν συνοικίαν τών 
Μετρών, αλλά καί τά δημόσια κτίρια, ή Φωτάκειος έχρησιμοποιεΐτο ώς διοικητή- 
ριον.

3) 'Ο Ά ρ χ . Άγαθόβουλος έκληροδότησεν ολόκληρον τήν περιουσίαν του εις 
τον έν Ά θ ή να ις  Σύλλογον πρός διάδοσιν τών έλλην. γραμμάτων, ΐνα  έκ τών προ
σόδων αυτής άνεγερθή καί συντηρείται εις τήν πατρίδα του Στράντζαν ελληνική 
δημοτική σχολή άρρένων κατά νεώτερον σύστημα ώς τό είδεν τό 1883 εις τήν Θεσ
σαλονίκην.
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του 1877 πού έφερε τούς Ρώσσους εις τον ’Άη-Στέφανο τοϋ άνοιξε τά 
μάτια. ’Έπαυσε πια νά περιμένη την απελευθέρωσή του από τό Ξανθόν 
Γένος. "Υστερα ή μικροσκοπική Ελλάς πού στη φαντασία του στέκεται 
πανίσχυρος συγκεντρώνει τούς πόθους του καί τά όνειρα τόσων σκλαβω
μένων γενεών, καί μονον άπο τον εύζωνα περιμένει νά τοΰ άναστήση 
τον μαρμαρωμένο Βασιληά καί νά ξετουρκέψη την Άγια Σοφία.

Μέ τό ονειρον αυτό οΐ, 'Έλληνες χωρικοί τοΰ Δέλτα έκαμαν κάθε λο- 
γής θυσίας χάριν τοϋ σχολείου των. Άλλου έδέχθησαν ευχαρίστως νά πε- 
ριορισθή ή βοσκή των ζώων των, ή ελπίδα καί τό κεφάλαιον τοΰ καθημε
ρινού των ψωμιού, νά νοικιασθεΐ ό μοιράς τοιν σέ ξένον καί τό μίσθωμα 
νά διατεθή διά τό Σχολεΐον. Άλλου νά μονοπωληθή τό κτήμα τής Ε κ 
κλησίας, ό φούρνος, τό καπηλειό, τό μαγαζί, ν’ αγοράζουν τά τρόφιμά των 
άκριβώτερα, αρκεί ν’ αΰξηθή τό εισόδημα γιά τό σχολειό. Κι’ έδέχθησαν 
κάθε λογής φορολογία στο αμπέλι, στο κρασί, στο άχερο, στο καμίνι καί 
στο κεραμιδαριό, εις κάθε τι, ανάλογα μέ τις συνθήκες πυύ βρίσκεται καί 
κινείται ή οικονομική ζωή τον χωριού, φθάνει νά μήν κλείση τό σχολείον 
αρκεί νά προστεθή σ’ αυτό κάποια ακόμα τάξις.

Μέ παρόμοιον ζήλον κΡ ενθουσιασμόν θά ήτο αληθώς παράδοξον 
άν κατά τό 1900 εύρισκετο ελληνικό χοιριό εις τήν Διοίκησιν Μετρών χω
ρίς Σχολειό.

Σχολικά προγράμματα καί δκχβάθμισις Σχολείων.

Κατά τά πρώτα έτη τής έμφανίσεως τοϋ ελληνικού σχολείου εις τήν 
περιοχήν τοϋ Δέλτα δέν ύπήρχον ουεε βαθμοί έκπαιδεΰσεως ού'τε καί σχο
λικά προγράμματα. Ό  διδάσκαλος σέ κάθε χωριό έόίδασκεν ότι ήθελε 
καί όπως τό ήθελε. Καί φαίνεται δα εννοούσε νά ιό διδάξη μέ κάθε μέ
σον πού συνεβιβάζετο μέ τήν συνείδησί τον. ΤΡΙτο απόλυτος κύριος τον 
σχολείου. At σχολικαί ποιναί των χρόνων εκείνων ολίγον διαφέρουν από 
τά μεσαιωνικά βασανιστήρια 1).

Ό  φόβος πού ένέπνεον οΐ διδάσκαλοι εκείνοι εις τούς μαθητάς των 
έμειναν παροιμιώδεις 1 2 3).

1) Τά ραπίσματα, τό στρίψιμο ιών αυτιών καί πολλές φορές τό ξεκόλημα, οί 
ραβδισμοί στα νώτα, στις παλάμες, στα πέλματα, καί δχι σπανίως όπου τύχη, αί 
όρθοστασίαι μέ σηκωμένα χέρια, τά γονατίσματα μέ πετραδάκια κάτω, τά φτυσί
ματα από τούς συμμαθητάς, τά μουτζουρώματα, οί νηστείες όλημερεΐς καί ο απαί
σιος σφάλαγκας ήσαν εις ενέργειαν.

2) «Θά τό πώ τό δάσκαλο!» ήταν ή πρώτη απειλή πού -θ’ άπηύΟυνε κανένας
σ* ένα μαθητή. Κι’ αυτό μ’ ενθυμίζει τήν ιστορία τοϋ μεγάλου αδελφού μας. "Ο*
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Λείψανα τά βασανιστηρίων εκείνων διατηρούνται άναμφ.βόλως και 
εις τα 1900. Ά λλ’ ούτε οί διδάσκαλοι είναι απάνθρωποι ούτε καί οί γο
νείς διατεθειμένοι νά διοϋν τά παιδιά τους πετσί καί κόκκαλο για νά μά
θουν γράμματα. 1)

Τούς αγραμμάτους ιερείς καί άμορφώτους έπαγγελματίας πού έ'κα- 
μναν τον δάσκαλο, τούς διεδέχθησαν διδάσκαλοι, άν δχι εντελώς άξιοι 
τοϋ ονόματος, πολύ όμως διαφορετικοί από τούς προκατόχους των.

** *

Εις τά σχολεία παρ’ όλην την ανομοιομορφίαν της διδασκόμενης 
ύλης καί τής ελλειψωκεντρικής κατευθΰνσεως καί έποπτείας επικρατεί 
ζηλευτή τάξις εις την διδαοκαλείαν. “Ατυχώς ή φοίτησις δεν ειυαι υπο
χρεωτική ούτε καί τακτική όλων των παιδιών. Προ παντός εις τά μικρό
τερο χωριά, όπου μόνον κατά τον χειμώνα πηγαίνουν στο σχολεΐον. Εις 
τάς κωμοπόλεις όμως καί τά πολυανθρωπότερα χωριά ό δάσκαλος επιβάλ
λεται μέ τον καιρό. Καί εκεί όπου υπάρχουν περισσότεροι διδάσκαλοι 
τελειόφοιτοι τής Μεγάλης τοϋ Γένους Σχολής καταβάλλεται κάθε προσπά
θεια νά τηρηθή τό πρόγραμμα πού είναι συνονθύλευμα τοϋ σχολικο.ϋ 
προγράμματος άλλων άνωτέρων οχολείων ή καί τοϋ προγράμματος πού 
εφαρμόζεται εις τά σχολεία τής ’Αρχιεπισκοπής. Τό ώρολόγιον εφαρμόζε
ται μέ σπανίας εναλλαγάς.

ταν πρωτάνοιξε ελληνικό σχολείο στό χωριό μας έτυχεν ή μητέρα μας νά έ'χη τό 
πρώτο της αγόρι για σχολείο. Τό πήρε μια μέρα ά π ’ ιό χέρι καί τό παράδωκε στό 
δάσκαλο γιο νά μή μείνη κι’ αυτό τυφλό όπως εκείνη καί ό άνιρας της. “Υστερα 
άπό λίγες μέρες ό Νικολάκης, αυτό ήταν τό όνομά του, άρνήθηκε νά ξαναπάη στό 
σχολειό. Καί όταν ή μητέρα θέλησε νά τον πιάση άπό τό χέρι, εκείνος πιάσθηκε 
άπό τά κάγκελα τής σκάλας τοΰ σπιτιού μέ όλη τή δύναμη του καί άρχισε νά 
κλαίη δυνατά.

— Μά γιατί, παιδί μου, δεν θέλεις νά πας στό σχολειό ! τον ρώτησεν ή 
μητέρα.

— Γιατί θά μέ δείρ’ ό δάσκαλος ! μουρμούρισε ό μικρός μέσα άπό τά κλά
ματα.

— Μά σά δεν πας δεν θά  σέ δείρω γώ ; τον ξαναρώτησε έκείνη.
—Ά λληώς βαράϊ ό Κ . . . . ΤΗταν ή ξεκουραστική άπάντησις τοϋ παιδιού. Καί 

δέν ξαναπέρασε την πόρτα τοΰ Σχολείου παρ’ όλη την αυστηρότητα τοϋ πατέρα· 
*Έμεινεν αγράμματος παρ’ όλο τό γερό μυαλό του.

1) Στά πρώτα χρόνια δέν ήτο σπάνιο ν ’ άκούη κανείς τό γονιό νά λέη στό 
δάσκαλο, «Νά κρέας σέ τό ψέρνο) τό παιδί μου καί πετσί καί κόκκαλο τό θέλω. 
Νά μέ τό κάμης άνθρωπο!»
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Το πρόγραμμα συντάσσεται από τον διευθυντήν ή τον δάσκαλον 
άναλόγως τοϋ αριθμού των τάξεων που είναι υποχρεωμένος ή φιλοτιμεί - 
ται μόνος του νά παρουσιάσω κατά τό δοκοΰν. Διότι αΐ Έπισκοπαί καί 
αί Μητροπόλεις εις τάς οποίας έχουν ύπαχθή ipso jure τά ελληνικά σχο
λεία, δεν έχουν ακόμα προσαρμοσθή προς τό νέον σύστημα 1) εις την πε
ριοχήν τοΰ Δέλτα.

** *

Τά σχολεία διεκρίνοντο εις δημοτικά καί αστικά. Τό αστικόν σχολεΐον 
χαρακτηρίζεται από τήν Ε'. τάξιν καί είναι πλήρες οσάκις έχει καί έβδό- 
μην. Άνωτέραν τής πλήρους αστικής σχολής ή περιοχή τής Διοικήσεως 
Μέτρων δεν εγνώρισεν, ανεξαρτήτως τοΰ γεγονότος ότι καί μαθηταί προερ
χόμενοι καί από μή πλήρεις άστικάς σχολάς έκρίνοντο, κατόπιν δοκιμα
σίας πάντοτε, ικανοί νά παρακολουθήσουν μαθήματα Γυμνασίου. Τόσος 
ήτο ό ζήλος των τότε διδασκάλων εις τάς υποδούλους χώρας τής Ε λ 
λάδος.

Ή  χρήσις των ένδεικτικών προαγωγής καί προόδου κατά τό 1900 καί 
έτι βραδύτερου δεν ήτο γενική εις τά σχολεία τοΰ Δέλτα. Ούτε καί ή 
τήρησις σχολικών μητρφων καί μαθητολογίων υποχρεωτική. Διό καί περί 
λεπτομερούς σχολικής στατιστικής θά ήτο επισφαλές νά γίνη λόγος. Αί 
εκ τής περιφερείας τής Διοικ, Μέτρων δημοσιευθείσαι, έλάχισται κ ι ’ αύ- 
ταί, κατά καιρούς στατιστικαί, φρονοϋμεν ότι συνετάχθησαν προχείρως 
καί δταν ακόμη είχον τήν προέλευσιν από επίσημον άρχήν. ’Ασφαλέστε
ροι είναι αί πληροφορίαι πού άναφέρονται εις τον αριθμόν των διδασκά
λων καί τήν διαβάθμισιν των σχολείων.

Ό  αριθμός των τάξεων εις μίαν καί τήν αυτήν σχολήν δεν ήτο 
πάντοτε ό ίδιος. Ό  δέ αριθμός των μαθητών αύξομειοΰτο άναλόγως τής 
εποχής. ’Από τήν άνοιξη έως τάς δια-ιοπάς έλαττοϋτο κατά πολύ.

Χρόνος διδασκαλίας

’Ό χι πολλά χρόνια προ τοΰ 1900 εϊς μερικά χωριά ή διάρκεια τών

1) ’Από τό 1897 μέχρι τοΰ 1912 μίαν μόνον εκκλησιαστικήν ’Επαρχίαν, έκτος 
της ’Αρχιεπισκοπής έγνωρίσαμεν εις τά σχολεία τής οποίας έτηρεϊτο ομοιομορφία. 
Δεν προσελαμβάνετο διδάσκαλος άνευ τής προηγουιιένης έγκρίσεως αύτοϋ παρά τοΰ 
Μητροπολίτου καί τοΰ παρ’ αΰτω εκπαιδευτικού Συμβουλίου καί δεν ετίθεντο εϊς 
εφαρμογήν τό πρόγραμμα, εάν δεν έπικυροΰντο παρά τοϋ μητροπολίτου εκείνης. 
Τήν ’Επαρχίαν Χαλκηδόνος.
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μαθημάτων ήτο σχεδόν συνεχής. Όλί.γαι μόνον ήμέραι διά σύντομον 
απουσίαν -τοΰ διδασκάλου κατά τον μήνα Αύγουστον εθεωροΰντο επαρ
κής ανάπαυλα. Διά τούς μαθητάς δεν έλαμβάνετο φροντίς. Πολλοί ά π ’ 
αυτούς άπεσύροντο πολλάς ή δλίγας ημέρας προ τής καθιερωμένης διά 
τάς εξετάσεις άναλόγως μέ τάς άνάγκας ή καί τάς διαθέσεις των γονέων 
προς τον δάσκαλον. ’Όταν αυτοί δεν τον ήθελαν, γιατί τό παιδί τους νά 
τύν βγάλη ασπροπρόσωπο !

Ή  συστηματοποίησις δμως τής διδασκαλίας, ή εφαρμογή (ορισμένων 
προγραμμάτων καί ή παρουσία εις πολλά σχολεία διδασκάλων αποφοίτων 
Γυμνασίου καί προ παντός Μεγαλοσχολιτών, δπως αύτοεκαλοΰντο οί από
φοιτοι τής έν Φαναρίφ τή; Κ)πόλεως Μεγάλης τοΰ Γένους Σχολής έπέ- 
βαλον διμήνους θερινάς διακοπάς.
’Έτσι τά μαθήματα άρχιζαν από τάς πρώτας ήμέρας τοΰ Σεπτεμβρίου 
τακτικά καί έπαυαν κατά τάς τελευταίας τοΰ Ιουνίου. Ή  εορτή των 
'Αγίων ’Αποστόλων ήτο ή τελευταία ημέρα των σχολικών επιδείξεων. 
Κ ατ’ αυτήν εκτός των θεατρικών εξετάσεων έγίνοντο καί άλλαι επιδεί
ξεις παντοίων διαλόγων καί απαγγελίας ποιημάτων, δπως καί κατά 
τήν εορτήν τών Τριών 'Ιεραρχών, αί όποίαι άπερρόφουν πολύτιμον χρό
νον εις βάρος τής διδασκαλίας τών μαθημάτων, χωρίς ποτέ νά σκεφθή 
κανείς εκεί νά τάς καταργήση. Διότι ή επιτυχής έπίδειξις κατά τάς εξε
τάσεις καί τό άναλόγιον τής εκκλησίας εβάρυνον πολύ επί τής τύχης καί 
τής μισθοδοσίας τοΰ δασκάλου 1).

Τών Τριών 'Ιεραρχών εις πολλά Σχολεία έμοιράζοντο καί κόλλυβα.

Διορισμοί παί απολύσεις Διδασκάλων.

*Η τύχη τών υπό τό κλίμα τοΰ Οικουμενικού Πατριαρχείου διδασκά
λων γενικώς ήτο οίκτρά. ’Ό χι διότι δεν έτιμάτο κατά θεωρίαν ή απο
στολή τοΰ διδασκάλου, πού κατά τήν ενάσκησι τών καθηκόντων του εις 
τό σχολεΐον ήτο απόλυτος κύριος, αλλά διότι ή οικονομική θέσις αΰτοΰ ή 
ουδέποτε ανθηρά αντί νά βελτιώνεται μετά μακράν σειράν ευδόκιμου 
υπηρεσίας, εγίνετο χειρότερα από έτους εις έτος καί 6 γηράσκων εις τήν 
έδραν τοΰ σχολείου δάσκαλος ήτο καταδικασμένος νά πεθάνη εις· τήν 
ψάθα.

Ποιά Κοινότης θά έπροθυμοποιεΐτο νά πάρη γέρο δάσκαλο;

1) Οί διδάσκαλοι κατά κανόνα έξετέλουν καί χρέη Ιεροψάλτου. Δέν ήτο δέ 
σπάνιον προ τής προσλήψεως ενός διδασκάλου νά δοκιμάζεται καί ή φωνή του.
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'Η  σκέψις αυτή άπεμάκρυνεν ενωρίς από τό διδασκαλικόν Ιπάγγελμα 
πολλούς πνευματώδεις καί ένθερμους έργάτας τοϋ σχολείου, πού συνέπεσε 
κατά τά πρώτα έτη τής άποφοιτήσειός των νά γίνουν δάσκαλοι. Καμμία 
πρόνοια δεν υπήρχε γι’ αυτούς. Καί καμμιά ελπίδα για τό μέλλον είς αυτό 
τό στάδιον. Ό  διορισμός καί ή άπόλυσις τού διδασκάλου ως καί ό καθορι
σμός τής μισθοδοσίας του έ'ξηρτώντο από την άνεξέλεγκνον καί άνεύθυ- 
νον διάθεσιν τής σχολικής εφορείας ή τής Έφοροεπιτροπής καί των προ
κρίτων τού χωριού.

Ή  μόνη ευεργετική υπέρ τόον διδασκάλων διάταξις τήν οποίαν έθέ- 
σπισεν ή Κεντρική Έκπ. ’Επιτροπή ήτο δτι δέν έπετρέπετο ή άπόλυσις 
διδασκάλου άνευ άποχρώντος λόγου. Άλλ* αυτό ΐσχυε μόνον διά τά σχο
λεία τής ’Αρχιεπισκοπής. Είς τήν περιοχήν τού Αέλτα οι Έφοροεπιτροπαί 
ήσαν αδέσμευτοι. Καί είναι προς τιμήν των δτι ουδέποτε αντικαθιστούν 
διδασκάλους διαρκοΰσης τής σχολικής περιόδου.

Μισθοί διδασκάλων.

Οί μισθοί των διδασκάλων καί των διδασκαλισσών κατά τήν τελευ- 
ταίαν περίοδον είς τό Δέλτα κυμαίνονται μεταξύ δυο καί έξ λιρών κατά 
μήνα. Καί έπληρώνοντο είς δέκα ή καί δώδεκα ίσας μηνιαίας δόσεις επί 
τή βάσει ετησίων συμβολαίων πού συνετάσσοντο εφ’ απλού μεταξύ δασκά
λου καί Έφοροεπιτροπής.

Αί Άρχιγενίδες, οσάκις συνέπιπτ* νά διδάσκουν είς πλησιόχωρα των 
είργάζοντο καί με μιικρότερον μισθόν. Συνέβαινεν όμως ενίοτε νά περισ
σεύουν είς τό τέλος τού έτους καί ολόκληρον τον μισθόν των. Καί ενθυ
μούμαι τον Ά π . Άράπην πού με διηγήθηκε κάποτε στά 1903 ότι τοπο
θετηθείς στά νεανικά του χρόνια είς τήν ’Ίμβρον ως διδάσκαλος, έπερίσ- 
σευε καί τέσσαρες λίρες έπί πλέον τού μισθού του. Συνετηρήθη δηλαδή 
από τά δώρα τών κατοίκων.

Έκτος τού μισθού των ot διδάσκαλοι είς τό Δέλτα είχαν τήν κατοι
κίαν καί τήν χειμερινήν καύσιμον ύλην δωρεάν.

Καθυστερήσεις τακτικής πληρωμής παρετηροΰντο κάποτε. ’Αλλά τών 
άποχωρούντων διδασκάλων τούς μισθούς οί Έφοροεπίτροποι τους εξο
φλούσαν χωρίς αναβολήν.

φ* *

Κατά τάς καλήτερας έξηκριβωμένας πληροφορίας παραθέτομεν πί
νακας τής σχολικής καταστάσεως είς τό Δέλτα τής περιόδου τού 1908- 
1910 πού μάς έδόθηκεν ευκαιρία νά τήν γνωρίσωμεν από κοντά.
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Π ί  ν  α  |
Σχολικής καταστάσεως είς τό Δέλτα κατά τό 1910 1

’ Αγάλανι Δ η αστική μικτή τριτάξιος διδασκάλισσα ϊ)
'Αγιασματάκι. » » » Γ ραμματοδιδάσκαλος
Άλμπασ ίνι » άρρένοον' τετρατάξιος διδάσκαλος

» θηλέων τριτάξιως διδασκάλισσα
Άρμενίκιοϊ » μικτή » διδασκάλισσα
Άρναοΰτκιοϊ » τετρατάξιος διδάσκαλος καί βοη

θός γραμμ.
’Ασκώ ’Αστική άρρένων πεντατάξιος 2 διδάσκαλοι

δημοτική θηλέων τριτάξιος διδασκάλισσα
Άρσου Δημοτική μικτή τετρατάξιος διδάσκαλος καί βοη

θός γραμμ.
Βελιγράδι Δημοτική » τριτάξιος Γ ραμματοδιδάσκαλος
Βογάζκιοϊ ’Αστική άρρένων πεντατάξιος 2 διδάσκαλοι

Δημοτική θηλέων τριτάξιος διδασκάλισσα
Γαρδάς Δημοτική μικτή τριτάξιος Γ ραμματοδιδάσκαλος
Γ ιαλοί ’Αστική άρρένων τετρατάξιος διδάσκαλος καί βοη

θός γραμμ.
Δημοτική θηλέων τριτάξιος διδασκάλισσα

Δελιώνες ’Αστική άρρένιον πεντατάξιος 2 διδάσκαλοι
Δημοτική θηλέων τετρατάξιος 2 διδασκάλισσαι

Δηιιοκράνεια Δημοτική άρρένων τρι τάξιος διδάσκαλος
» θηλέων διτάξιος διδασκάλισσα

Καλιώ » μικτή τριτάξιος διδάσκαλος
Καλλίκράτεια ’Αστική άρρένων έπτατάξιος 4 διδάσκαλοι

θηλέων πεντατάξιος 2 διδάσκαλοι καί 
βοηθός

Καρατζά άρρένων > 2 διδάσκαλοι

1) Διδασκάλισσα η διδάσκαλος σημαίνει απόφοιτον Γυμνασίου ή διδασκαλείου 
Γραμματοδιδάσκαλος δέ ή βοηθός απόφοιτον αστικής ή καί δημοτικής Σχολής.
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Δημοτική θηλέων τριτάξιος διδασκάλισσα
Καστανιές 3 Αστική άρρένων εξατάξιος 2 διδάσκαλοι

» Δημοτική θηλέων τετρατάξιος διδασκάλισσα 
και βοηθός

Κλαλί Δημοτική Μικτή τετρατάξιος διδάσκαλος
Κουρφαλή » άρρένων τριτάξιος διδάσκαλος

» » θηλέων τριτάξιος διδασκάλισσα
Λαγοθήρες » » τριτάξιος Γ ραμματοδιδάσκαλος
Λάζαρ » » »

Μέχρες Αστική άρρένων επτατάξιος 3 διδάσκαλοι 
καί βοηθός

» » θηλέων επτατάξιος 3 διδασκάλισσαι
» νηπιαγωγεΐον 2 διδασκάλισσαι

Μέγ. Τσεκμετζές Δημοτική άρρένων τετρατάξιος διδάσκαλος 
καί βοηθός

» » » θηλέων τριτάξιος διδασκάλισσα
Νιχώρι » άρρένων τετρατάξιος διδάσκαλος

» » θηλέων τριτάξιος διδασκάλισσα
Νιχωράκι άρρένων τριτάξιος Γραμματοδιδ.

» » θηλέων » διδασκάλισσα
Ξάστερο ’Αστική άρρένων εξατάξιος 2 διδάσκαλοι 

καί βοηθός
Δημοτική θηλέων πεντατάξιος 2 διδασκάλισσαι

και βοηθός
ΟΙκονομειό » Μικτή τετρατάξιος διδάσκαλος

καί βοηθός
Πλάγια » άρρένων »■ διδάσκαλος

» » θηλέων τριτάξιος διδασκάλισσα
Πληβάτες “Αστική άρρένων Ιξατάξιος 3 διδάσκαλοι

» κοινοτική νηπιαγωγεΐον 2 διδασκάλισσαι
Σηλυβρία ’Αστική άρρένων επτατάξιος 3 διδάσκαλοι

» θηλέων εξατάξιος 3 διδασκάλισσαι
» νηπιαγωγεΐον 2 »

Στράντζα ’Αστική άρρένων εξατάξιος 3 διδάσκαλοι 1 
βοηθός
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» » θηλέων πεντατάξιος 2 διδασκάλισσαι.
» νηπιαγωγείων 3 »

Τσακήλι Δημοτική Μικτή τετρατάξιος 1 διδάσκαλος
Τζελέπκιοϊ > τριτάξιος 1 Γραμματοδι

δάσκαλος
Τσαντώ ’Αστική άρρένων εξατάξιος 3 διδάσκαλοι

» Δημοτική θηλέων τειρατάξιος 2 διδασκάλισσαι
Τσιφλίκιοϊ ’Αστική άρρένων πεντατάξιος 1 διδάσκαλος

» Δημοτική θηλέων τριτάξιος 1 διδασκάλισσα
Φανάρ Αστική άρρένων εξατάξιος 3 διδάσκαλοι

» » θηλέων πεντατάξιος 2 διδασκάλισσαι
» νηπιαγωγείων 1 διδασκάλισσα

καί βοηθός.

2) Τουρκικά Σχολεία

Μέχρι του 1878 εις τά τουρκικά χωρία τής Διοικήσεως Μετρών τό 
σχολείων εινυΐ άγιωστον. Τό πολύ κάποιος χότζας εις τάς Μετράς, εις 
την Σηλυβρίαν και εις τον Μεγάλο Τσεκμετζέ νά ύποχρεώνη ολίγα τουρ- 
κόπαιδα, τά όποια κάθηνται σταυροπόδι ή γονατιστά σ’ έ'να κομμάτι 
τσοΰλι ή ψάθας, ν’ αποστηθίζουν εδάφια τοϋ κορανίου κινούντα ρυθμι- 
κώς τό σώμα των μπρος και πίσο> ή νά ζωγραφίζουν τά γράμματα 
τής αλφαβήτου των.

’Από τής άναρρήσεως όμως εις τύν θρόνον τοϋ Σουλτάν Χαμήτ 
τοϋ Β' εις την ράχιν τοϋ οποίου εφορτώθησαν όλαι αΐ άμαρτίαι των 
προκατόχων του, χωρίς νά τοϋ άιαγνωρισθή καί μέχρι σήμερον ούδεμία 
υπηρεσία του, αρετή ή ικανότητα, εκτός τής ίδιότητος τοϋ Έρυθροΰ 
Σουλτάνου, ή θνήσκουσα, ώς επιστεύετο, Τουρκία ήρχισεν ν’ άναγεννά- 
ται. Ό  αμερόληπτος ιστορικός πού θά άσχοληθή με τόν άνθρωπον εκεί
νον, επί, τής βασιλείας τοϋ οποίου οι έν Τουρκίφ "Ελληνες άνέζη- 
σαν καί άνέπνευσαν, δεν θά παραθέση μόνον τάς αίματηράς σελίδας του. 
Θά έχει νά πή πολλά, περισσότερα δ,ά τάς συνετελεσθείσας προόδους 
τής Τουρκίας κατά την μακράν βασιλείαν του, μεταξύ των οποίων δεν 
θά είναι τελευταία ή διάδοσις των γραμμάτων μεταξύ των Τούρκων. Εις 
τά υπό τού Χαμήτ τού Β' άνεγερθέντα καί άνακαινισθέντα εκπαιδευτή
ρια έμαθήτευσαν οί Τούρκοι οι όποιοι έστάθησαν ικανοί κατά τά τε-
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λευταΐα έτη νά σώσουν την πατρίδα τους από τούς φοβερούς σάλυυς καί 
κλυδωνισμούς, υί όποιοι κατ’ έπανάληψιν ήπείλησαν νά την καταπον
τίσουν.

* *

Κατά το 1900 εις τάς Μετράς εκτός των μεκτέπ ιίπτιδαδιέ καί του 
ρουσδιέ, δηλαδή του δημοτικού καί ελληνικού καθ’ ημάς λειτουργοΰσι 
καί δύο γυμνασιακαί τάξεις. Τάξεις ίδαδιέ. Σχολεία δέ ίπτιδαδιέ καί ρου
σδιέ υπάρχουν καί εις την Σηλυβρία καί εις τον Τσεκμετζέ μέ καλόν προ
σωπικόν. ’Αλλά εκτός των κέντρων σχολεία ίπτιδαδιέ συναντώμεν καί εις 
πολλά χωρία, δπου τα καθήκοντα τού διδασκάλου τά εκ τελεί ό ιμάμης 
τού χωριού, από τά όπρΐα δεν αποκλείονται τά κορίτσια. ’Από δέ τού 
190Β μέχρι τού 1912 δεν άπέμεινε τουρκικόν χωρίον χωρίς δημοτικόν 
σχολειον καί χωρίς κατάλληλον διδάσκαλον μισθοδοτούμενων παρά τού 
Δημοσίου. 'Ο Νεότουρκος εις την έκπαίδευσιν τού λαού των έδωκεν ιδι
αιτέραν σημασίαν.

3) ’Αρμένικά καί Εβραϊκά σχολεία.

Καί ή ’Αρμένική καί ή Εβραϊκή Κοινότης διατηρούσαν Ιδιαίτερα 
σχολεία ή κάθε μία εις την Σηλυβρία. Τφ 1922 εις την Άρμενικήν σχο
λήν έδίδασκον δύο διδάσκαλοι, εις δέ τήν Εβραϊκήν τέσσερες μεταξύ των 
οποίων καί ό Χαχάμης τής Κοινότητος πού ή το καί ό διευθυντής εκείνης.

(ακολουθεί)
ΜΙΛΤ. ΣΑΡΑ Ν ΤΗΣ

ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΙΘ7 ΤΟΜΟΝ

Σελ. 201 κατά παραδρομήν άναψέρεται τό ύπ’ άρ. 5 Άρμενίκιοϊ ώς ύπα- 
γόμενον εις τον ναχιέ Δέρκων, ενφ ώς άναψέρεται εις τήν Σελ. 
199 υπάγεται απ’ ευθείας εις τήν κεντρικήν ύποδιοίκησιν.

Εις τον παρόντα τόμον.
Σελ. 143 στίχ. 8, 9, 17, 22 καί 30 αντί Scuehhardt άιάγν. Schuchhardt 

» » » 24 αντί παρά τήν θάλασσαν άνάγν. παρά τήν Μαΰρην
θάλασσαν.
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I
’Απ’ εδώ κι άρκετά χρόνια είχε έορτασθή στον Ελληνικόν Φι

λολογικόν Σύλλογον τής Πόλης είκοσιιτενταετηρίς του Μανουήλ Γε- 
δεών. Ό  πανηγυριστής ρήτωρ εΐχεν ερευνήσει σ’ δλη τους την έκτα
ση τις πολυάριθμες εργασίες κι εκδόσεις του έορτάζοντος μεσαιωνο
δίφου, ψάχνοντας βιβλιοθήκες, ξεφυλλίζοντας τόμους και περιοδικά 
καί ιδιαίτερα έρευνώντας τήν βιβλιοθήκην του μακαρίτου καί τήν 
άπέραντην μνήμην του. Στο τέλος ό ρήτωρ μάς είπε, δτι άναγκά- 
σθηκε νά παράλειψη μερικά τριτευούσης σημασίας.

“Οταν άνέβηκα κι εγώ στο βήμα, κατά τό πρόγραμγα τής έορ- 
τής, έξήτασα τον Γεδεών ώς άτομον κι ώς μέλος τής φαναριώτικης 
κοινωνίας. Τον άντίκρυσα με τον φωτογραφικόν φακόν μου καί π ρ ο 
σπάθησα νά χρωματίσω πιστά τήν εικόνα του. ^Ητο ξηρός, λιγνός 
καί κοντός, με μάτια ώπλισμένα μέ γιαλιά  μεγάλα, φορώντας παν- 
τοτεινά μαύρη ρεδιγκότα. ξερό κολάρο καί μαϋρο λαιμοδέτη, λωρίδα 
τής παλιάς μόδας. Περπατούσε καί κοίταζε πάντα καταγής, σά νά 
μετρούσε τό βάρος τής περπατησιάς του. Τον χαιρετούσατε στον 
δρόμο καί ξετινάζετο έκκληκτικά, μττά ! "Αν διαφωνούσατε σε συζή- 
τησι σάς κοίταζε ένα λεπτό άσκαρδαμυχτί κι’ άρχιζε τά έπιχειρήματά 
του μ’ ονόματα, μέ χρονολογίες, μ’ εκδόσεις τής Βενετίας, τής Τερ
γέστης, τού Βουκουρεστίου άναφέροντας καί τις παραλλαγές, πού ε ί
ναι ή μια έκόοσις άπό τήν άλλην, ώστε σ’ οστόμων.

Στο Φανάρι είχαμε γειτονικά τά σπίτια μας. Τον έβλεπα συ
χνά νά φυλλομετρή τόσον τούς τόμους τής έκκλησιαστικής Πατρολο
γίας δσον καί τις σκονισμένες φυλλάδες των παλαιοβιβλιοπωλείων. 
Εΐχε πελωρίαν βιβλιοθήκην καλά ώργανωμένη μέ συρταράκια, μέ 
δελτάρια μ’ άριθμούς. ^Ητο καλός σύζυγος καί στοργικός πατέρας. 
Ή  γυναίκα του μορφωμένη, τής οικογένειας Λαγουδάκη, τόν άνα- 
κούφιζε άρκετά στήν πολυάσχολη δουλειά του. Καί ή μιά άπό τις 
δυο κόρες του στολίζει σήμερα τήν άνωτέραν υπαλληλίαν τουΎπουρ-
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γείου τής Παιδείας μας. Γ0  ’ίδιος ήτο Ακαταπόνητος στην εργασία, 
θ ά  τον βρίσκατε σχεδόν παντοτεινά στο Γραφείο, δταν έμενε σπίτι 
του. Νά γράφη, νά διαβάζη.

Μά κατ’ αντινομίαν ήτο Αεικίνητος. Σ ’ έκλογές συμβούλων 
του ’Εθνικού Μικτού Συμβολίου, σ’ έκλογές Αρχιερέων τον έβλέπατε 
παντού, μΑ μόνον γιΑ πολύ δλίγην ώραν κι έφευγε. "Ηξευρε δλους 
τούς συνδυασμούς, τις λεπτομέρειες, τά μυστικά τών ύποψηφίων καί 
σωστά τις διαδόσεις δλες. ^Ηταν ένα κινούμενο 'Εγκυκλοπαιδικό λε
ξικό, πού χρωμάτιζε πρόσωπα καί πράγματα σύμφωνα με τις δικές 
του άρχές, μέ τις δικές του άπόψεις. Τον ίδιον ύποκειμενισμόν είχε 
κι δταν έγραφε. Καί σ’ δ,τι ξένον διάβαζε πολύ σπάνια δέν ευρισκε 
παραψεγάδια. Γκρίνιαζε, ευρισκε λάθη . . .

II.
Γεννήθηκε στο Φανάρι στά 1851. Γιά τήν πρώτη ζωή του καί 

τήν πρώτη σταδιοδρομία του δ Γεδεών λακωνικώτατο μάς άφήκε ό 
’ίδιος σημείωμα, πού Αντέγραψε Από εύγένεια καί μοΰ άπέστειλε ό 
φίλος πρώην γερουσιαστής Κ. Μιλτιάδης Σταμούλης, τό όποιον καί 
θ έ τω :

— «Μανουήλ χαρτοφύλαξ, ό τά παρόντα γράφων, ώνομάσθη 
τοιοΰτος τή 23 Δεκεμβρίου 1897 ύπό τού πατριάρχου Κωνσταντίνου 
Ε' τού Βαλιάδου, χειροτονίσαντος αύτόν τή 21 'Ιανουάριου 1898 
Υιός Ίωάννου καί ’Αναστασίας, έγεννήθη έν Κωσταντινουπόλει τή 8 
’Ιουλίου 1851 βαπτισθείς τή 15 τού ίδιου μηνός. ‘Η οικογένεια τού 
πατρός αύτοΰ, έκ Κρήτης εις τήν νήσον Λέρον έλθούσα, έπωνυμεΐτο 
Κοντογιαννάκη επί μίαν έκατονταετηρίδα καί πλέον. ’Έ τη δέ τινα 
προ τού ΙΟ' αίώνος ’Ιωάννης τις Κοντογιαννάκης, χειροτονηθείς πρε- 
σβύτερος, Από Γιάννης μετωνομάσθη Γεδεών καί έκτοτε ή οικογέ
νεια αύτοΰ έγνω ρίζετοέν Λέρω «τού παπά Γεδεοΰ».

Λαβών τω 1869 τό πτυχίον τελειοδιδάκτου τής Μ. τού Γένους 
Σχολής, ήρξάμην γράφων μετά τινα σχετικήν μελέτην, εις εφημερί
δας. Άπέστειλα κι έξέδωκα κατά Φεβρουάριον του 1870 εις τήν «Παν
δώραν» τού μακαρίτου Νικολάου Δραγούμη, διά τού φιλτάτου μου 
Σοφοκλέους Οικονόμου (τού έξ Οικονόμων) έπιστολήν τού Νικολάου 
Λογάδου, διαλαμβάνουσαν ύπόθεσιν τινά τού λεξικού «Κιβωτού». Ό  
Σοφοκλής άπεδέξατο τά σχόλια τού Μ. Γεδεών εις τήν έπιστολήν. 
Τόν Μάϊον τού 1870 έξέδωκα ώς έπιφυλλίδα τής «Όμονοίας» τού 
Γαβριηλίδου (καί τίνος ’Αθανασίου Παλαιολόγου) τήν άρχήν διατρι
βής (παιδικής) περί Κυρίλλου Λουκάρεως, δτε ό Αείμνηστος φίλος 
μου Γαβριηλίδης ό Βλάσιος έγραψε λέξεις τινάς έπαινετικάς
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λαού τής Σηλυβρίας και των πέριξ. Διάφορα.
22) Νικολάου Χρήστου. Συλλογή λέξεων, παροιμιών καί παραμυ

θιών τών πλείστων Θρακικών (77 λέξεις, 4 παραμυθία, 18 παροιμίαι).
28) * Κ. Κουρτίδου και Γ. Κωνσταντι»ίδου Συλλογή ζώντων μνη

μείων τής νέας Ελληνική; γλώσσης έξ Ά  άριανουπόλεως και των πέριξ 
(120 λέξεις, 113 παροιμίαι, 40 δίστιχα, 22 άσματα, 9 παραμυθία, 7 λογο
παίγνια, 22 αινίγματα, καί δεισιδαιμονίαι).

24) * Α. Οίκονομίδου. Συλλογή 463 λέξεων, μετά τής γραμματικής 
τή; έν Μσδύτφ όμιλωμένης γλώσσης

25) * Σπυρ. Μανασσίδου Συλλογή (605 λέξεων, 207 δίστιχων, 45 τε
τραστίχων, 8 παραμυθιών, 4 δημοτικών ασμάτων) 1).

26) * Νικολάου Κωνσταντινίδου ’Από γεννήσεως μέχρι θανάτου ήτοι 
συλλογή εθίμων έξ Άλμαλή Άδριανουπόλεως.

27) * Γ. Κωνσταντινίδου τοϋ >··ξ Άδριανουπόλεως. Τοΰ Άγρίμ’ τοϋ 
παραμύθ’.

28) * Κωνσταντίνου Κουρτίδου Γλωσσάριον ήτοι μορφολογικόν καί 
φρασε.ολογικόν τής γλώσσης Σουτρλίου Λέξεις 462.

29) * ΙΙερικλέους Κουρτίδου λεξιλόγιον Άδριανουπόλεως και τών πέ
ριξ (λέξεις 653)

30) * ’Αποστόλου Β. Οΐκονομιδη. Συλλογή ζώνιων μνημείων παρά 
up λαφ τής Μαδύτου (212 λέξεις, 72 φράσεις, 126 παροιμίαι, 34 λογο
παίγνια, 25 αί.τ γματα, 35 δίσιιχα, 27 άσματα, ήθη, έθιμα, δεισιδαιμονίαι, 
ετυμολογικά κλπ.) 1 2 3),

31) Νικ. Κ. Κωνσταντινίδου. Ή  ποίησις παρά τοΐς χωρικοΐς. Διάφο
ρα έξ Άλμαλή.

32) * Αστεριού Ζήκου Σύμμικτα έξ Άδριανουπόλεως καί Κο
ζάνης.

33) * Άποστ. Β. Οίκονομίδου. Λαογραφία Θρακικής χερσονήσου 
(238 λέξεις, 400 λέξεις ξενικαί, γλωσσάρια Καλλιπόλεως καί τών πέριξ, 
83 παροιμίαι, 24 αινίγματα, 53 δίστιχα, 9 άσματα, ήθη καί έθιμα, π α 
ραμύθια).

Έ ξ αυτών έδημοσιεύθησαν έν παραμύθι εις τον Δ', τόμον τών «Θρα
κικών» Σελ. 334 336, παροιμίαι εις τον Β'. τόμον «Αρχείου Θρακικοΰ
Θησαυρόν» Σελ. 196 — 201, ήθη καί έθιμα καί δεισιδαιμονίαι εις τον Γ". 
Σελ. 95 —118, παραμύθια καί γλωσσικά!, παρατηρήσεις εις τον Δ'. Σελ. 
162—169 καί 194—204 καί τον Ε'. Λαογραφικά Μαδύτου Σ 112 -128.

1) Διά τά ύπ. άρ. 20-25 βλ. Αύτ. τόμ. ΚΒ' 1891 σ. 123-128.
2) Διά τά ύπ’ άρ. 26-30 » » » ΚΓ' 1893 σ. 81-83.
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34) * Κωνστ. Γ. Κουρτίδου. Συλλογή 50 ασμάτων Ροδοπείου Θρά
κης χ).

35) * Γεωργ. Κωνσταντινίδου. Τρία δημώδη παραμυθία Άδριανου- 
πόλεως.

36) * Α. Χρηστίδου. Περί Σκοποϋ τής Θράκης (έθιμα, κυρία ονό
ματα, λεξιλόγιον, παροιμίσι, αινίγματα)

Έδημοσιεΰθησαν εις τόν Β'. τόμον «Αρχείου Θρ. Θησαυροί». Σελ. 
119—147 Λαογραφίκά τής Γέννας εκ τοΰ Λεςικογραφικοΰ ?Αρχείου.

37) * Κωνστ. Γ. Κουρτίδου. Λόγια καί γράμματα των Θρακικών λαών 
ήτοι γλωσσολογίκή πραγματεία περιέχουσα τό φθογγολογικόν μέρος των 
Θρακικών διαλέκτων μετά συλλογής συτθέτων τής δημοτικής Θράκης.

38) Άποστ. Οίκονομίδου. ΙΙερισυναγωγή ζώντων μνημείων μεταξύ 
τοΰ ήμετέρου λαού εν Έλλησπόντφ (Γλωσσάριου Μαδύτου, φράσεις, εύ- 
χαΐ κλπ. 1 2 3).

39) Κωνστ. Κουρτίδου. Λόγια καί γράμματα τοΰ θρακικοΰ λαοΰ, 
πού βρίσκονται στο λεξικό Γαζή' καί τραγούδια πού τραγουδούν ’στή Ρο
δόπη (208 λέξεις, 48 άσματα).

40) Γ3ωργ. Κωνσταντινίδου. Συλλογή δημωδών παραμυθιών κλπ. (6 
παραμύθια μετά λεξιλογίου).

4 1 )  * Συμεόχν Μανασσείδου. Βιβλίον ποικίλης γλωσσικής ύλης (10 
παραμύθια, 5 άσματα, 304 δίστιχα, 43 αινίγματα Αίνου 3).

42) Κωνστ. Κουρτίδου. Λόγια καί γράμματα τοΰ Θρακικοΰ λαοΰ πού 
βρίσκονται ς τό λεξικό τοΰ Γαζή, τραγούδια και παραμύθια τής Ροδό 
πης (62 αινίγματα, 14 παραμύθια).

Έ ξ  αυτών έδημοσιεύθησαν τραγούδια εις· τόν Δ' τόμον «’Αρχείου 
Θρακικοΰ Θησαυροί», σελ. 143147 καί παραμύθια σ. 154-161.

43) Συμεών Μανασσείδου. Ποικ λη γλωσσική ύλη (283 δίστιχα, έθι
μα γαμήλια Χερικά Γκιουμουλτζίνης, 18 άσματα δημώδη, μέλος, έθιμα, 
2 αινίγματα, 5 παιδιαί Φερρών) 4)

“Ο Ζωγράφειος αγών, άποθανόντος τοΰ αθλοθέτου^ έπαυσεν πλέον 
νά ύπάρχη από τοΰ 1900 τοΰ περιοδικοί τοΰ Φιλολογικοί Συλλόγου τε
λευταίος τόμος εξεδόθη ό τόμ. τω 1914. Ακολούθως έξεδόθη ως παράρ
τημα τοΰ ΑΔ' τόμου (μή έκδοθέντος)τό τείχος τής πεντηκονταετηρίδος 
(1861-1911) τφ 1913-1921
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1) Διά τά ύπ* άρ. 31-34 » » » ΚΔ' 1896 σ. 87-89.
2) Διά τά ύπ’ άρ. 35-38 βλ. αύτ. τόμ. ΚΕ' 1895 σ. 104-106.
3) Διά τά ύπ’ άρ. 39-41 βλ. αύτ. τόμ. ΚΤ' 1895 σ. 114-119.
4) Διά τά ύπ' άρ. 42-43 βλ. αύτ. τόμ. ΚΖ' 1900 σ. 148-153.
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Μετά τον γενικόν πόλεμον το κτίριον του Συλλόγου επί τής προμε- 
τωπίδος τοΰ οποίου υπήρχε τό ρηχόν «Θαρσειν χρή ταχ’ αΰριον έσσεται 
άμεινον» κατελήφβη παρά των Τουρκικών αρχών χρησιμοποιηθέν κατ’ 
άρχάς ώς Λέσχη τοΰ Λαϊκού κόμματος καί ακολούθως νομίζω ώς είρη- 
νοδι,κεΐον, ή δέ πλούσια βιβλιοθήκη του μετεφέρθη εις "Αγκυραν.

** *

Κατά την «"Εκθεσιν περί ιών εις τον Γλωσσικόν διαγοονισμόν τοΰ 
Συλλόγου Κοραής ύποβληθέντισν πονημάτων άναγνωσθεϊσαν τή 2 Φε- 
βρουαρου L892 υπό τοΰ είσηγητοΰ Γειυργιου Ν. Χατζηδάκι» (1892) ύπε- 
βλήθησαν μή βραβευύείσαι «ί εξής δυο άψορώσαι την Θράκην^: Φιλολο
γία του λαού έν Άδριανουπόλει περιεχουσα 25 άσματα (σελ. ιη' τής 
Έκθέσεω;) καί Γλωσσική ΰλη ή συλλογή λέξεων, φράσεων καί παροι
μιών Θρακικών εκ σελ. 54 περιεχουσα φράσεις καί παροιμίες (σελ. κ—κα' 
τής Έκθέσεως).

Εις τον γλωσσικόν διαγωνισμόν τής ενταύθα Γλωσσικής εταιρείας 
έβραβεύθησαν τφ ΐ9 ΐ2κατά  τήν εκθεσιν τοΰ Γεωργ. Ν. Χατζηδάκη, χω
ρίς νά άναφέρεται τό όνομα τοΰ βραβευθέντος, Συλλογή ζώντων μνη
μείων τοΰ ελληνισμού έν τή γλώσση τοΰ λαοΰ, ή ή έν «Αΐνφ λαλουμένη 
δημώδης διάλεκτος» 1).

Τφ 1919 κατ’ εκθεσιν τοΰ είσηγητοΰ τής ιδίας εταιρείας κ. Κουκουλε 
βραβεύεται ή συλλογή τοΰ Κ. Στεφανίδη Λεξιλόγιον τοΰ ελληνικού ιδιώ
ματος Φιλιππουπόλεως. Ό  κ. Κουκούλες σημειοΐ ότι ά>ς αναφέρει ό συγ- 
γρυφεύς υπό τών έντοπίων γίνετοι χρήσις τοΰ νά μη δεν αντί ότι δεν πχ· 
«θαρρώ νά μή δεν έχουμε ψωμί» a) Οΰτού έλέγητο πολλάκις καί εις Ση- 
λυβρίαν.

Τέλος τφ 1923 κατ’ εκθεσιν τοΰ είσηγητοΰ κ. Λ. Α. Παππαδοποΰ- 
λου τής ίδιας εταιρείας βραβεύεται τό «Λεξιλόγιον τής έν Φιλιππουπόλει 
ελληνικής διαλέκτου» τοΰ Κ. Μυρτίλου Άποστολίδη 1 2 3 4).

Τέλος εις τά Πρακτικά τής έν Άθήναις 'Επιστημονικής 
Εταιρείας*) άναγινώσκομεν τά εξής. Κατά την συνεδρίαοιν της 17ης 
5Ιανουάριου 1921. Ό  εταίρος κ. Στίλπων Κυριακίδης άνεκοίνωσεν, ότι

1) Άθηνά 1913 τύμ. 25 σ. 282-283.
2) Αύτ. 1924 τόμ. 3G α. 253-260.
3) Λύτ. 1925 τόμ. 37 σ. 225-228.
4 ) ‘Αθήνα 1921 τόμ. 33 σ, 200-201.
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κατά το εις Θράκην λαογραφικόν αυτοΰ ταξείδιον μελετήσας και τά γλωσ
σικά ιδιώματα παρετήρησεν ότι πάντα ταϋτα άνήκουσιν είς τά βόρεια 
ιδιώματα καί δυνανται δι < των ιδιαιτέρων αυτών κατά τόπους γνωρισμά
των νά χωρισθώσιν εις τάς όμαδας 1) Γκιουμουλτζίνης-Ξάνθης 2) Μαρω- 
νείας-Χιρκά καί Η) την του Σουψλίου»

Και κατά την Συνεδρίαν της 'Λ 1ης Ιανουάριον 1921 «Ό εταίρος κ. 
Στίλπων Κυριακίδης άνεκοίνωσεν ότι κατ<< τάς λαογραφικάς εν Θράκη 
έρευνας αυτοΰ έβεβαίωσε την ϋπαρξιν (ΰριαμέν·>υ των οικήσεων τόπου, 
όστις άπυτελείται εκ δΰο παρακειμένων δωματίων, ών τό μέν λέγεται 
σπίτ’ τό δέ κελλά.ρ, κσί ενός προ αυτών υποστέγου ελεύθερο.)? δεχομένου 
τον ήλιον καί προστάτευαντος τους ενοίκους από τής άμμέσου έπιδρά- 
σεως των καιρικών μεταβολών. ΙΙαρετήρησε προς τουτοις ότι εκ τοϋ αρ
χικού τοΰτου τόπου διεμορφώθησαν καί έτεροι, ών την κορφήν επηρέασε 
κυρίως ή άπαίτησις προς έπίτευξιν ηλιακής -θερμότητας καί πλουσιωτέ 
ρου τρωτός.»

Συνεδρία ΣΟΖ' τής 2 3ης M at ον 1921. «Ό εταίρος, κ. Ν. Παπαδά- 
κης άνεκοίνωσε παρατηρήσεις αυτοΰ σχετιζομένας πρύς τον προσδιορι
σμόν τής θέσετος Βυζαντιακών πόλεων εν Θράκη προς την θέσιν καί τά 
λείψανα φρουρίων, ή πολισμάττον βυζαντιακών έν αυτή καί τέλος προς 
αρχαιολογικά μνημεία καί αντικείμενα διαφόρων χρονικών περιόδων σω- 
ζόμενα κατά χώραν ή εν Μουσείοις τής Θράκης. Έτόνισε δ’ ότι έκ τής 
άνά την Θράκην περιοδείας αυτοΰ, έπεκταθείσης από Ξάνθης είς Ήρά- 
κλειαν καί προς βορράν μέχρις Άδριανουπόλε ως καί τών πέριξ, δέν εμει- 
νεν ικανοποιημένος όσον αφορά είς την κλασσικήν, την μεσαιωνικήν καί 
την βυζαντιακήν περίοδον, έν ω τουναντίον ή τουρκική περίοδος έκίνη- 
σεν έν τισι σημείοις τό ενδιαφέρον αυτοΰ είς βαθμόν θαυμασμοί».

Περινθίου επιτάφιος επιγραφή Είς τον II/ τόμον τής «’Αθήνας» 
(1896 σελ κ. εξ.) είς τάς «Έπιγραφάς έκ Κωστάντζης» ό Γεώργ. Γ. Κοΰ- 
ζος δημοσιεύει την κατωτέρω επιγραφήν έξαχθεΐσαν είς φώς περί τά 
μέσα Φεβρουάριου τοΰ 1896 εξ άνασκαφής γενομένης έν τφ οίκοπέδφ 
τοϋ δίκη/όρου κ. L. Butter, κειμένω όπισθεν τοΰ ίεροΰ τής έκκλησίας 
τής έν Κιονστάντση τής Ρουμανίας Ελληνικής Κοινότητος.

("Υι|ιος στήλης 1,50 μ πλάτ. 0,45).

Πέρινΰός μου άνήρ
βωμόν και στήλην άνέϋηκεν.
Ε ί δε Φέλις γνώναι παροδηηόρε
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τις τίνος είμί — Τριών και δέκα έτών 
ηγάπα παϊς άξιος ημών' 
επεγάμησα αυτόν καί οι τέκνα 
τρεία έκύησα υιόν από πρώτης 
ϋνγατρας δύω δΐγμα τύπων μου.
”Επειι' ετεκον t o  τέταρτον εγώ, 
ώς μη ώφελλα τεκέσϋαι.
Θνήοκει γάρ τ ύ  βρ(έ)φος πρώτον 
και εγώ μετά μικρόν. Λ '  
δε ετών ελιπον φάος 
ήελίοιο. Καικιλία δε εγώ "Αρτεμί
σια ώδ' άν(α)κει/ιαι. Καί πατρϊς 
καί γαμέτης ετι Πέρινϋος έμοί, 
υιός μου ΙΙρεϊσκος λέγεται 
ϋυγάτι/ρ Ηερωνίς, οι κοίδεντο βρ(έ)φος 
Θεοόώρ[ας] on τέϋνηκα. Πέρινϋος 
γαμέτης ζή μυι καί λεπτά με κλαίει 
καί ο πατήρ μου ό γλυκύς ϋρηνεϊ 
ότι ώδε πέφενγα. ”Εατι δέ μου μήτηρ 
[αψ5ε Φλ. θεοδώρα καί κειται άνδρός 
μου ό πατήρ Καικίλιος ενθάδε Πρέπ[ις]. 
Αυτής τοι γενεής γενόμην 
άλλ' άρτι τέϋνηκα.
Καί ού δέ χάϊρε απ' έμών 
τύμβων πόοτος παροδεύει.

Ό  αείμνηστος Γ. Ν. Χατζιόάκις αυτόθι παρατηρεί τά εξής: «Αί
άνορθογραφίαι παροδηπόρε, κτλ , καί ετι μάλλον ή περί την ποσότητα 
των συλλαβών πολλαπλή σιίγχσσις ελέγχουσι την λίαν μεταγενεστέραν 
καταγωγήν αυτών.

Καταρτίζω τοίις στίχοι'; τής Λ." ότως φρονώ οτι εφαντάσθη αυτούς 
ό ποιητής.

Πέρινϋος μου άνήρ βωμόν καί στήλην άνέϋηκεν.
Εί δέ ϋέλις γνώναι, παροδηπόρε, τις τίνος είμί, 
τριών καί δέκ[α\ ετών ηγάπα παϊς άξιος ημών.
Εί τ' έγάμησ\α] αυτόν καί οί τέκνα τρεί[α\ έκύησα, 
υιόν από πρώτΊ]ς, ϋνγατρας δύώ δΧγμα τύπων μου. 
’Έ \πειτ’ έτεκον τό τέταρτον εγώ, ώς μ ή ώφελλα τεκέσϋαι.
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ϋνηοκει γάρ το βρ(έ)φος πρώτον καί εγώ μετά μικρόν 
Τριάκοντα ά[έ] ετών ελιπον ψάος ηέλίοιο 
Καικιλία δε εγώ ’Αρτεμίσια ώδ' άν{ά)κημαι 
και πατρ'ις καί γαμέτης ετι Πέρινϋος εμοί.
Υιός fiov Πρεΐοκος λέγεται, ϋνγάτηρ 'Ιερωνίς, 
οϊ κηδοιντο βρ[έ\φος Θεοδώρ{αν), οτι τέϋνηκα.
ΙΊέρινϋος γαμέτης ζη μοι και λεπτά με κλαίει
και ο πατήρ //[ου] ό γλνκνς ϋρηνεϊ οτι ώδε πέφενγα.
’'Εστι δέ μον μήτηρ ώδε Φλαβία Θεοδώρα,
και κεΐτ(αι) άνδρος μον ό πατήρ Καικίλιος ενϋάδε ΙΙρέπις
Τ)αντης τοι γενεής γενόμην άλλ’ άρτι τέϋνηκα.
Καί σν δέ χαΐρ[ε] α π ’' έμών τύμβων πόοτος παροδεύει(ς).

'Η  περί ής ό λόγος Καικιλία ’Αρτεμίσια, ήτις άνάκειται (=κε ΐτα ι ή 
κατάκειται) εν τφ τάφφ, οΰσα εκ Περίνθου καί έχουσα άνδρα όνόματι 
Πέρινθον (Πέρινθός μου άνήρ* καί πατρίς καί γαμέτης έτι Πέρινθός 
εμοί), έτελεΰτησε μικρόν μετά την . γένεσιν τοϋ τετάρτου τέκνου αυτής 
(έπειυ’ έτεκον το τέταρτον) άποθανόντος προ τής μητρος (θνήσκει γάρ τό 
τέκνον πρώτον καί έγό) μετά μικρόν). Ό  άνήρ αυτής Πέρινθός ήν έτι εν 
τφ βίφ, ό δέ πατήρ αυτοΰ Καικίλιος ΙΙρέπις ήν τεθαμμένος, εν φ καί ή 
’Αρτεμίσια τύπο). Φαίνεται δέ οτι καί ή μήτηρ αυτής Φλαβία Θεοδώρα 
ήν εκεί τεθαμμένη* διότι εί καί διττής ερμηνείας επιδεκτική είναι ή 
φράσις «έτσι δέ μου μήτηρ ώδε» ήτοι ώς ζή ώδε δηλ. εν τή ήμετέρρι 
χώρρι ή ό)ς κειται ώδε δηλ. έν τφ τάψψ, πλησίον έμοΰ, οΰχ’ ήττον, επει
δή μικρόν άνο)τέρο) έλέχθη οτι ό γλυκυς πατήρ έθρήνει τήν άποθανοΰ- 
σαν, δήλον δτι περί τής μητρός, αν έζη, δέν θά έλέγετο τό ξηρόν, δτι 
εστιν κλπ. αλλά τι άλλο. ’Έτι ασαφέστερα είναι τά έν τοις στίχοις 4 — 9 
λεγάμενα περί τής ’Αρτεμίσιας' εικάζω δτι ό νους τοΰτοιν είναι τοιοϋτος* 
τριών καί δέκα ετών ουσαν ήγάπα μ.ε παΐς, ήτοι νέος, άξιος έμοΰ, ήτοι 
ουχ’ υποδεέστερος έμοΰ τό γένος ή τον πλούτον κλπ. ’Έπειτα έλαβον 
αυτόν άνδρα καί έγέννησα αυτφ τρία τέκνα, ζώντα έτι, κατά πρώτον 
υιόν (ΙΙρεισκον κατώτερο) λεγόμενον) καί έπειτα δυο θυγατέρας όμοιας 
έμοΰ κατά τήν ωραιότητα. ’Έπειτα έγέννησα καί τέταρτον, ότε έτελευ- 
τησα. Καί ή μέν χρήσις τοϋ γημαι γαμησαι επί γυναικός είναι γνωστή καί 
άλλοθεν (πρβλ. Κορινθ. 1, 7, 28 «έάν δέ καί γήμη ή παρθένος» καί Ein- 
leit, 202), ή τής έπι δμως, έπεγάμησα, φαίνεται παράδοξος, άφοϋ προ
φανώς δέν πρόκειται περί δευτέρου γάμου Διά τοϋτο φρονώ δτι ή εικα
σία τοϋ φίλου κ. Σπ. Βάση γράφοντος ΕΙΤ αντί ΕΤΙ καί τό πράγμα σα
φώς δηλοΐ καί τό άσυνδετον αφανίζει πως, καί ισο)ς έκειτο κατ’ άρχάς
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η καί κεΐται επί του λίίίου. Και το άπδ πρώτης, δ διά τοΰ κατά πρώτον 
ήρμήνευσα, ασαφές' ομοίως αμφίβολον φαίνεται καί τό τεκέαϋαι, άν δηλ. 
κεΐται ενεργήτικώς=ώς μη ώφελλα τεκεΐν, η παθητικώς=ώς μή ώφελλα 
γεννηθήναι. 'Ο ποιητής είχε προ οφθαλμών τό 'Ομηρικόν X 481, «δΰσ- 
μορος έκ αΐνόμορον ιός μ ή ώφελλε τεκέσθαι», έν ώ κεΐται ένεργητικώς· 
επειδή δέ ό ποίησα; τό επίγραμμα πάσαν τήν 'Ομηρικήν φράσιν έτοίμην 
παρέλαβεν καί προς τοΰτοις τήν τοΰ τετάρτου παιδιού γένεσιν, τήν έπε- 
νεγκοΰσαν τον θάνατον τής μητρός. εύλογον είναι νά έκληφθή δτι κατα- 
ράται, διά ταϋτα νομίζω δτι καί έν τοΰτψ ένεργητικίϋς κεΐται. Μετά τό 
εγώ έστιξα συνάψας αυτό τοΐς προηγουμένοις, άλλ’ ομολογώ δτι περιτ
τεύει δλως καί φαίνεται δτι χάριν τοΰ μέτρου παρενεβλήθη.

Πολύ δυσκολώτεροι είναι οί στίχοι. 18— 19 οΰς ό κ. Βάσης ώδε άνέ- 
γνω : «ο'ί κήδοιντο βρέφος Θεοδώραν, δτι τέθνηκα». Τό οι τής πρώτης 
συλλαβής καί τό ε (— η) τής δευτέρας φαίνονται μεταβάλλοντα θέσιν, 
ώστε έγράφη κοίδεντο ήτοι κοίδηντο αντί κήδοιντο. Καθ’ οΰς χρόνους αί 
έπιγραφαί αύται εποιήθησαν, δεν συνεχέοντο είσέτι τό οι καί ν προς τό 
ει, ι, η. Καί τό έν τρίτφ στίχφ παροδηπόρε ερμηνεύεται ώς σΰμφυρσις 
τοΰ παροδή[τα (=παροδΐτα) καί υδοιπό]ρε. Ούτως εκφράζεται ευχή, ΐνα δ 
άνήρ ΓΙέρινΟ-ος καί υιός Πρεΐσκος καί ή (πρεσβυτέρα) θυγάτηρ 'Ιερωνίς 
κήδωνται τοΰ τρίτου (ζώντος) παιδιού, τοΰ βρέφους τής Θεοδώρας.

Σημειιοτέα έτι ή χρήσις τοΰ πέφευγα (στ. 22) επί τοΰ άπήλθον, δλως 
νέα Ελληνική, τοΰ άπ έμών τΰμβων παροδεΰει(ς ομοίως νέου Ελληνι
κού, πρβλ. από τήν πόρτα σου περνώ. Α ντί τοΰ αυτής τοι γενεής δπερ 
δλως νέον Ελληνικόν, εικάζω δτι ό ποιητής ειχεν ΰπ’ δψιν τό τοΰ Ό μ η 
ρου Ζ 211 καί V 241:

«ταντης τοι γενεής τε καί αίματος εύχομαι είναι» 
καί ούτως έγραψαν, άλλ’ ώς φαίνεται ό λίθος έθραΰσθη έν τή αρχή καί 
άπώλετο τό Τ.

Παράδοξος είναι καί ή χρήσις τοΰ πόοτος ϊσο)ς επί τοΰ οποιοσδή
ποτε. Ό  φίλος Βάσης εικάζει «επ' έμών τύμβων έπιστάς παροδεΊτα» αλλά 
καί πολλά οΰτω μεταβάλλονται καί τό ε τοΰ έπιστάς περιττεύει έν τφ μέ- 
τρψ. Ό  στίχος «καί κεΐτ(αι) άνδρός μου ό πατήρ Καικίλιος ενθάδε ΙΙρέ- 
πις» απαρτίζεται έξ επτά ποδών».

Επιγραφή Π ερ ισ τά σ εω ς .Ό  αείμνηστος έπίσκοπος Μυριοφΰτου καί 
Περιστάσεο^ς Γρηγόριος Φωτεινός εις έπιστολήν του προς τον Μ. I. 
Γεδεό)ν από 16 Αύγουστου 1889 γράφει τά εξής:

«Κατ’αΰτάς άνωρΰχθη πέτρα έπψ.ήκης έκ τοΰ κτήματος Ασανάκι της 
πόλεως ταΰτης κατά τήν βορειοδυτικήν αυτής θέσιν Άνηφορητικα εξ ης
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μετηνέχθη εν τφ εν Περιστάσει οι'κω τοϋ είρημένου κτηματία φέρουσα 
την έπομένην άξιανάγνωστον επιγραφήν.

ΕΠΙ ΤΩΝ ΛΕ

ΥΠΟ ΤΩΝ Η

ΜΩΝ ΔΙΟΚΛΗΤΙΑΝΟΥ

ΚΕ ΜΑΞΙΜΙΑΝΟΥ

ΟΕΒΑΟΤΩΝ ΚΕ

ΤΩΝ ΕΓΙΙΦΑ

ΝΕ ΟΤΑΤΩΝ

ΚΕΟΑΡΩΝ

KOCTANTIOY

ΚΕ ΜΑΞ ΙΜΙ

ΑΝΟΥ [ΑΓΡΟΥ ΘΕΤΟΥ

ΛΙΙΝΩΝ ΟΡΕΙ]

EQC ΩΔΕ

Τάς άγκΰλας ώς γράφει προσέθεσε διότι ευρε τάς λέξεις ασαφείς.

’Ανέκδοτος ακολουθία καί έγκώμιον πέντε Θρακών νεοφανών 
μαρτύρων. Ό  αείμνηστος Κ. Μυρτίλος Άποστολίδης εις τον 16 τόμον 
των Θρακικών (Σελ. 335—365) εδημοσίευσε την ώς άνω ακολουθίαν έκ 
χειρογράφου άποκειμένου εν τή εκκλησία τής Μάκρης.Ό Σ Λάμπρος εις 
την 9ην τόμον τοϋ Νέου Έλληνομνημονος Σ. 461 εις τον κατάλογον των 
κωδίκων τής ιστορικής καί εθνολ εταιρείας αναφέρει τά έξης. Ά ρ  
227. Χαρτ. 0,24X0,18, Λίώνος XIX (φ 23). Βίος καί ακολουθία των εν 
Σαμοθράκη πέντε 'Αγίων Μαρτύρων. ’τ.γράφη δε καί συνετέθη αυτ' ή 
ακολουθία τω χιλιοστή» οκτακοσιοστή) τρίτωέτεΓ προτροπή μέν του κ. ’Αν
θίμου επισκόπου Τραϊανουπόλεως πόνφ δέ καί πολλή σπουδή ’ 1 α κ ώ- 
β ο υ Μ ο ν ά  χ ο ΰ, 1843.

Κώδιξ άστάχωτος»
’Εκ δωρεάς Ίωάννου Στ. Δραγουμη»

Συμβολή Θρφκών εις την επανάσταση» Εις δσα εις προηγουμέ- 
νους τόμους των Θρακικών1) άναφέρομεν σημειοϋμεν ότι εις τον 16 τόμον

1) ‘Ό ρ α  τόμ. ΙΗ ' σελ. 856.
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τής Μ. Ελληνικής Εγκυκλοπαίδειας εϊ,ς την οίκείαν λέξιν άναφέρωνται 
τά εξής. «Μαρουλης Θεοδωρής Αγωνιστής εξ Αίνου τής Θράκης φονευ
θείς κατά την άλωσιν των Ψαρών τώ 1824 Α. Θ. Σ [αμοθράκης]».

Διάφορα. 'Ο Ε. Κριαράς εϊ,ς την εναίσιμον διατριβήν του «Μελετή- 
ματα περί τάς πηγάς τοΰ Έρωτοκρίτου» δημοσιευθείσαν εις τον V τόμον 
(Σ 145) τής Byzant - Neugriechische Jahrbucher τοΰ Ν. Βέη αναφέ
ρει το πρώτον τό παραμύθι Τσιφτσόγλου εξ Αίνου.

— Εις την συλλογήν τοΰ καθηγητοϋ κ. Διομ. Κομνηνοϋ ιατρού εύ- 
ρίσκεται εΐκών Παναγίας προερχόμενη από δωρεάν τοΰ πρ. υπουργού 
κ. X. Λαδά άγοράσαντος αυτήν από πρόσφυγας· ή είκών διαστάσεως 
0,60 —(—0,40 φέρει άνω τήν επιγραφήν.

ή σ υ λ η β ρ ί α 
ν ή

Μ-Ρ Θ. 8.
Τύ ονομα τοΰ ζωγράφου είναι έσβεσμένον.

Λόγιοι Θράκες· Εις τό Παράρτημα τοΰ Γ ' τόμου τών «Θρακικών» 
(Σ. 84— 195) ο Τρύφων Εύαγγελίδης υπό τύν τίτλον «Λόγιοι Θράκες* 
αναφέρει αρκετών λογιών τής Θράκης τάς βιογραφίας καί διαφόρους άλ- 
λας πληροφορίας προσθήκαι τινες έδημοσιηυθησαν εις τον Δ1 τόμον (Σ. 
368—37υ). Διά τόν μέλλοντα νά άσχοληθή είδικιότερον περί αυτών θά 
άναφέρωμεν εκάστοτε όπως σχετικά εΰρίσκομεν εδώ καί εκεί. Ουτοος εις 
τά Άποσημειώματα Χρονογράφου (1932) τοΰ Μανουήλ Ίω . Γεδεών εΰρί- 
σκομεν σημειώσεις διά τους εξής: Π  Θωμά (Σελ. 25 -2 6  καί 52), Δημητρών 
Ντεβετζην (Σελ. 77), Βλάσιον Σκορδελην (Σελ. 102— 103), Φιλόϋεον Μή- 
λινον (Σελ. 110), Ίωάννην Αεονιόπονλον (Σελ. W2), Μο,τϋαϊον διδάισκα- 
λον (Σελ. 113, 138 καί 14./), ’Αθανάσιον Φίλιππον πολίτην (Σελ. ί58), 
Ματ&αΐον Αίνον (Σελ. 160), Παπά Δημητρίον (Σελ 205), Χρυσόστομον 
Λανριώτην (Σελ 328). 'Ομοίως εις τήν «Μνείαν τών προ έμοΰ 1800— 
1863 — L 913» (1931) τοΰ ίδιου διά τούς εξής: ’Αντώνιον Διαμαντην εκ
Μαδντον (Σελ. 160), Σαράντην Άρχιγενην (Σελ. 389), Αναστάσιον Ση- 
λυβριανόν (Σελ. 390) Θεόδωρον και Θωμάν Λίβαν (Σελ 390).

'Ο Ίιοσήφ Δε-Κιγάλας εις τό Σχεδίασμα Κατόπτρων «Νεοελληνική 
Φιλολογία» (Έρμουπουλις 1846) σελ. 18 αναφέρει ότι ό Βρετός Σεραφήμ 
ιατρός έκ Ραιδεστοϋ συνέταξε διατριβήν έπιγραφομένην «Disertation 
sur la Perte  (sic) Paris 1834.

Ό  [Επίσκοπος Κορυτσάς] Εΰλόγιος Κουρίλας Ααυρκ.υτης εις τύν 
32ον τόμον τής ?Νέας Σιών» (‘Ιερουσαλήμ 1937, Σελ. 158—161) γρά
φει διά τόν ασματογράφον τοΰ 16ου αίώνος Διονύσιον 'Αγιαρτεμίτην 
Καλλιπολίτην.
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Εις τον B‘ τόμον της 'Ιεροσολυμιτικής Βιβλιοθήκης (Πετρούπολις 
1894) εις τον κατάλογον των χειρογράφων τής βιβλιοθήκης του Πατρι
αρχείου σημειαι ύπ’ άριθ. χειρογράφου 455 «Μαθηματάριον εμπεριέχον 
διάφορα κείμενα άπερ έδιδάχθη 5Ιωάννης 6 έκ Poudeatov μεταξύ των 
ετών 1777 και 1779 Φύλλα 417 εν όλφ 16 πονήματα διάφορα εν οίς 
καί ευχήν τού μητροπολίτου Μαρωνείας.

Ό  Σπΰρ. Παπαγεωργίου εις τον Η 1 τόμον τής Έπετηρίδος τού 
Παρνασσού (1904 σελ. 153 καί 155) έκ τού καταλόγου των κωδίκων τής 
Ελληνικής Σχολής 'Οδησσού αναφέρει λόγον Ίωάννον Ραιδεστηνοϋ 
κατά Μακαρίου. Ό  λόγος είναι στηλιτευτικός κατά Μακαρίου τοΰ Καβ- 
βαδία καί ό συγγραφεύς επικρίνει τό λεκτικόν καί γλωσσικόν τοΰ λόγου 
του κατά Βολταίρου.

'Αγιάσματα τής Θράκης1) Διορθώσεις : Σελ. 229 Ά ρ  9. Εις τά
χωρία Κιουτσούκιοι τό όποιον από τής άπελευθερώσεως μετωνομάσθη 
Κόσμιον τό άγιασμα έσταζεν από ένα μόνον έκ των πέριξ τοΰ ναού πο
λυπληθών δένδρων.

Σελ. 263 Άρ. 217 καί 228. Τό άγιασμα εις τό χωρίον Κουζλου- 
κίοϊ, μετωνομασθέν Καρυδιά καί όχι Λουκίό, ήτο του 'Ά ϊ  Σωτήρη 'II  
πανήγυρις έπανελήφθη από τής άτολευθερώσεως. Εις τό Φατήρ γιακά 
καί όχι Βακήρ γιακά, υπήρχε μόνον εκκλησία τής Παναγίας όπου έγένετο 
μεγάλη πανήγυρις κατά τά εννιάμερα τής Παναγίας.

Σελ. 284 Άρ. 356. Κατά παραδρομήν έσημειώθη ώς άγιασμα τής 
άγ. Φωτεινής αντί τής άγ. Παρασκευής' παρά τό άγιασμα εκτίσθη υπό 
τών προ ολίγων ετών άποθανόντος μητροπολίτου Μαροονείας Ανθίμου 
αρκετά ευμεγέθης ναός. Κάτω τοΰ επί Τουρκοκρατίας ύποστέγου, γενο- 
μένης άνασκαφής, άνευρέθησαν τά ερείπια τοΰ παλαιού ναού τής άγ. 
Παρασκευής τοΰ οποίου άνεστηλώθησαν μαρμάρινοι τινες στύλοι καί 
μαρμάρινοι σταυροί, τά όποια όλα άνέτρεψαν εσχάτως οί Βούλγαροι.

ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΣΑΡΑΝΤΗ

1) Θρακικά Τόμ. ΙΗ5
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Τά τυπογραφικά λάθη με τάς γνωστάς δυσκολίας δεν ήτο δυνατόν 
να λείψουν κατωτέρω σημειοΰμεν τά κυριώτερα, διά των άλλων την 
διόρθωσιν επικαλούμενοι την επιείκειαν των αναγνωστών.
Σελ. 12 σημ. 3 άνύ

» 15 εις την άκρανιά »
» 15 εις την 2αν σημείιοσιν »

18 σημ. 12 »
» 20 είς την άρμυρίθρα »
> 32 είς τήν καραντίνα »
» 33 είς τήν καρυδιά στ. 9 »
» 35 στ. 20 κάτωθεν »
» 35 είς τον κατηφέν
» 40 σημ. 4 »

44 είς τον μαϊντανόν »
» 44 είς τον μαϊντανόν »
» 47 »
» 48 εις τήν μολόχα »
» 49 είς τό μποΰζι »

» 51 εις τά παντζάρια »
» 51 εις τό πανσέ »
» 51 εις τό φυτύν »

52 εις τήν πικραγκουριά »
> 54 εις τό φυτον »
» 58 στίχ. 3 άνωθ. »
> 58 εις τό σκλήθρα
» 60 είς τό φυτον »

60 είς σκουπόχορτο »
» 61 »

61 στίχ. 8 κάτωθεν »
63 εις τό σπανάκι

» 64 εις τό συ ντέφι »
» 65 »

» 66 »
71 είς τό χαμαγλό »
72 χασχάσι

185 στίχ. 6 κάτωθ. »

ραμένο άναγν. φα[ΐένο
κραντία κρανεία
μπρος ή πίσω » μπρος καί πίσιο
1. 136 » 1236
πυώδη ποώδη
μποορμποΰτσαλα» μπουρμποΰτσαλα
φυτυσε » φύτεψε
σώπορτα » ξιυ πόρτα
μειγκίζα » μεργκίζια
παράδες χοιράδες
μαγδανός » μαγδανός
Pettoselinum » Petro selinum
μελίνι μελίη
μουλυχα » μουλόχα
M esem brianth- » Mesembrian

meum them  uni
Beta » Reta
Bois » Rois
παράζ καρελικ » παπάζ καραλίκ
κίνα » κινά
ριζάκι » ριζαρι
μαρθή παρθή
κλήθροο » κλ ί|θρου
σκουπόχαρτο » σκουπόχορτο
νοΰ σάρου » τοΰ σάρου
σπαθόχαρτο » σπαθόχορτο
έβαζε » έβραζαν
άνθος » άγκαθος'
gtaveolens » graveolens
τής τρυγόγας τό φαγί τής τρυγόνας το 

φαγί
τοΰ μαλεμπιτξή τοΰ μαλεμπιτζή
καρδιά » κασίδα
Μήκπν » Μηκών
Απομνημονεύματα άνάγν. Άποση-

μειώματα



Ο ΕΡΑΝΟΣ ΤΟΥ ΘΡΑΚΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Κατά Σεπτέμβριον τοϋ 1943 ή διευθΰνουσα Επιτροπή τοΰ Θρακι- 
κοΰ Κέντρου εκ των κ. κ. Μιλτιάδου Σταμοΰλη, ’Ιωακείμ Λάγια και 
Ίωάνου Μαγκριώτου, συνελθοΰσα υπό τήν προεδρίαν τοΰ τακτικού 
Προέδρου κ. Φιλίππου Μανουηλίδου καί κατ’ εΐσήγησιν αΰτοΰ προέβη 
εις τήν άπόφασιν όπως τό Σωματειον συνεχίζουν τήν κοινωνικήν αΰτοΰ 
δράσιν προβή εις τήν εκλογήν καταλλήλου έκ Θρακών έπιαροπής, ήτις 
νά διενεργήσω έρανον προς άνακοΰφισιν των πενομένων Θρακών, πα
λαιών καί νέο)ν προσφύγων, τών φοιτητών καί σπουδαστών, ώς καί τών 
έν τοΐς νοσοκομείοις κ.λ.π. ιδρΰμασιν ασθενών καί αναπήρων. Ό  κ. Μα- 
νουηλίδης έτόνισεν δτι κατόπιν τής απερίγραπτου καί άφαντάστου δυ
στυχίας ήν έδημιοΰργησεν ή τετραετής πολεμική περίοδος δεν ήτο δυνα
τόν παλαιός οργανισμός τής περιωπής τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου νά παρα- 
μείνη ασυγκίνητος, άλλ’ δτι στοιχειώδες καθήκον φιλαλληλίας καί κοινω
νικής αλληλεγγύης, έπέβαλλεν, διά κοπιώδους έστω προσπάθειας νά έπι- 
τευχθή ή ένίσχυσις τών δυσπραγοΰντων συμπολιτών μας. Άνεκοίνωσε 
τάς άρξαμένας ήδη ένεργείας του παρά τώ Υπουργεία) ’Εθνικής Πρό
νοιας διά τήν χορήγησιν τής σχετικής άδείας καί διά τήν ηθικήν καί υλι
κήν ενίσχυσιν αΰτοΰ, ώς καί τήν βολιδοσκόπησιν εκλεκτών Θρακών, οΐ- 
τινες έδειξαν προθυμίαν καί υπεσχέθησαν νά προσφέρουν εξ ιδίων τα)ν 
τον πρώτον πυρήνα έκ πέντε εκατομμμρίων δρχ. *

'Η  Διευθΰνουσα Έπιτραπή ένέκρινε τάς προτάσεις τοΰ κ. Μανουηλίδη 
καί εξέλεξε τήν ερανικήν Επιτροπήν μεταξύ τών ώς άνω Θρακών ήτοι τάίν 
κ.κ. Δημοσθένους Χατζηγιαννάκη,’Αλεξάνδρου Σωτηριάδου Βίκτωρος Μι- 
χαηλίδου, Πασχάλη Οίκονομίδου, Χριστοφ. Οικονόμου, Φωτίου Κοσμίδου 
καί Φιλομήλου Φλωρίδου.Επίσης παρακληθείς συμμετέσχε προθΰμα>ς εις 
τήν Επιτροπήν καί ό κ. Ή λίας Μπουκουβάλας έκ τών Διευθυντών τοΰ 
Ύ π.Έ θνικής ΙΙρονοίας. Ή  οΰτω καταρτισθεΐσα Επιτροπή άνέθηκε τήν 
προεδρείαν της εις τον κ. Μανουηλίδην άναλαβόντα διά τοΰ γραφείου 
του καί τήν διεκπεραία)σιν τής άπαιτηθείσης ογκώδους αλληλογραφίας, 
ώρισε δέ ιός Ταμίαν τον κ. Χατζηγιαννάκην, δστις πάνυ προθυμως άνέ- 
λαβε διά τοΰ προσωπικοΰ τοΰ καταστήματύς του, έπίσης άδαπάνως, τάς
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εισπράξεις καί πληρωμάς του εράνου. 'Η  οΰτω καταρτισθεΐσα Επιτροπή 
έπελήψθη δραστηρίως καί συνεχώς επί ολόκληρον εξάμηνον τοΰ έργου 
αυτής καί, ιός έκ των δημοσιευθέντων ονομαστικών πινάκων εισφορών 
καί εις τας στήλας κοινωνικής αλληλεγγύης τοΰ «Ελευθέρου Βήματος» 
καταφαίνεται, ή καταβληθεΐσα προσπάθεια άπηχήσασα ζωηρώς μεταξύ 
τοΰ Θρακικοΰ κόσμου καί άλλων εύπορων συμπολιτών άπέφερεν έξαιρε- 
τικώς ευνοϊκά αποτελέσματα. *Ως καί εις τό παρελθόν μάλιστα, εξ ά λ λ η ς  

αφορμής, συνέβη την πρωτοβουλίαν καί τό παράδειγμα τοΰ Θρακικοΰ 
Εράνου έσπευσαν να μιμηθοΰν μεταγενεστέρους οί Κρήτες, οί Ήπειρώ- 
ται, Κεφαλλήνες, Διυδεκανήσιοι, Κερκυραΐοι κλπ. ‘Η Επιτροπή εξέλεξε 
μεταγενεστέρου ώς επίτιμα μέλη αυτής τούς πρώην Θράκας ‘Υπουργούς 
κ. κ. Α. Μπακάλμπασην καί Μ. Κόρκον, καθώς καί τον Θράκα καπνο- 
βιομήχανον κ Άνάργ. Σιγάλαν.

Άπεφασίσθη δπως τό πρώτον μέρος τού Εράνου τερματισθή περί 
τα τέλη Μαρτίου 1944 οπότε καί ύποβληθήσεται πρύς τό Ύπουργεΐον 
Εθνικής ΙΤρονοίας ή σχετική λεπτομερειακή εκθεσις μετά τών δικαιολο- 
γητικών είσπράξεως καί διαθέσεως προς έλεγχον καί απαλλαγήν. Τήν 
έκθεσιν ταυ την μετ’ ονομαστικών πινάκων τών δαιρηθέντων καί διατε- 
θέντο>ν ποσών θά δημοσιεύσαηιεν εις τό προσεχές τεύχος τών Θρακικών. 
Δυναται έν τουτοις να σημειωθή από τοΰδε ότι μέχρι τέλους Φεβρουάριου 
έ. έ. εισεπρ ίχθησαν παρά Θρακών καί μή Θρακών φιλανθρώπο>ν, παρά 
τοΰ "Υπουργείου Ιΐρονοι,ας, παρά τών Τραπεζών Ελλάδος καί ’Αγροτι
κής, παρά τού Συνδέσμου Βιομηχάνων καί παρ’ άλλων Εταιριών καί 
’Οργανισμών δρχ. I3t.498.0u0.— Έκ’τοΰ ώς άνω ποσού διετέθησαν μέ
χρι τέλους πάντοτε Φεβρουάριου Δρχ. 116.7L5.000, καταβάλλεται δέ 
φροντίς ΐνα διατεθή καί τό υπόλοιπον κατά τον λυσιτελέστερον τρόπον. 
Τό ώς άνω ποσόν διενεμήθη κατόπιν προσεκτικού ελέγχου καί αύστηράς 
διαδικασίας μαρτύρων, ταυτότητος κλπ. μεταξύ απόρων καί άνευ στηρίγ
ματος οικογενειών εξ ’Ανατολικής καί Δυτικής Θράκης καθιυς καί Βο
ρείου Θράκης μέ προτίμησιν ασθενών άλλοτε εύπορων καί σήμερον πε- 
νομένων καί προσφύγων ώς επί τό πλεΐστον έκ Ξάνθης, "Εβρου καί Κο- 
μοτινής ή απεγνωσμένη, κατάστασις τών όποίο^ν έπέβαλλεν καί έκ δευ
τέρου ένίσχυσίν των. Ωσαύτως διά δευτέραν φοράν ό Πρόεδρος καί μέλη 
τής Επιτροπής επεσκέφθησαν τήν Σωτηρίαν καί έχορήγησαν προς πάν- 
τας τούς 38 Θράκας φυματικούς άνά 600.000 κατ’ άτομον δραχμάς· 
"Ομοίως βοηθήματα έφ5 άπαξ έκ 200 000 δραχμών έχορηγήθησαν προς 
άνω τών 130 Θράκας φοιτητάς καί σπουδαστάς. Τό αυτό έπραξεν ή 
Επιτροπή έπισκεφθεΐσα έπί τόπου ttf) Γηροκομεΐον ’Αθηνών, τό ’Άσυ- 
λον ’Ανιάτων, τό Γενικόν Κρατικόν Νοσοκομεΐον καί άλλα φιλανθρω- 
πικά άσυλα καί ιδρύματα, διανείμασα προς πάντας άνεξαιρέτιυς τούς
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Γαλλικής, την ’Ιταλικήν, ’Αγγλικήν καί Τουρκικήν. Άπορφανισθείς πα- 
τρός καί μητρός καί κηδεμονευόμενος παρά συγγενών του ήναγκ ίσθη νά 
παλαίση προς μ υρίας οίκονομικάς δυσχερείας διά νά συνέχισή τάς σπου- 
δάς του, μολονότι ό πατήρ του κατέλιπε σημαντικουτάτην περιουσίαν. 
Άριστεύσας εις την ιατρικήν σχολήν τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών τώ 
1885 έπανήλθεν εις τήν αγαπητήν του γενέτειραν οπού εξήσκησε τύ 
ιατρικόν επάγγελμα επί τινα έτη, προσληφθείς μετά ταϋτα εις τήν Διε
θνή Υγειονομικήν 'Υπηρεσίαν τής Τουρκίας. Έ π ί τριακονταετίαν διετέ- 
λεσεν ύγειονομιμός ιατρός εις διαφόρους λιμένας τής ’Οθωμανικής Αυ
τοκρατορίας από τοΰ Περσικού κόλπου μέχρι τής Άδριατικής, τοΰ Εΰ- 
ξείνου Πόντου καί τής ’Ανατολικής Μεσογείου, άποστελλόμενος κατ’

εκλογήν ιδίως οσάκις παρουσιάζοντο κρούσματα επιδημικών νόσων, χο
λέρας, πανιυλους κλπ. Έ π ί 12ετίαν ήτο υγειονομικός ιατρός εις Άλεξαν- 
δροΰπολιν, όπου καί ενυμφεΰθη Ό  Ευρωπαϊκός πόλεμος τοΰ 1914 τον 
εύρεν εις τήν Ίόππην (Γιάφαν) οπότε έπεστρατεΰθη καί ύπηρέτησεν ώς 
λοχαγός ιατρός εις τύ Στρατιωτικόν Νοσοκομεΐον 'Ιερουσαλήμ. Μετά τήν 
κατάληψιν τής πόλεως ταότης παρά τοΰ ’Άγγλου Στρατηγού ’Άλεμπυ 
τώ 1918 προσελήφθη εις τήν ’Αγγλικήν 'Υγειονομικήν Υπηρεσίαν, όπου 
υπηρέτησε μέχρι τοΰ 1920. Έπανελθών εις Άλεξανδροΰπολιν διετέλεσε 
Νομίατρος 'Έβρου μέχρι τής Μικρασιατικής καταστροιρής τοΰ 1922 οπότε 
έγκατεστάθη εις ’Αθήνας, ύπηρετήσας ιός Υγειονομικός Επιθεωρητής
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toil 'Υπουργείου Προνοίας. Τώ 1924 κλονισθείσης τής υγείας του έπαυ- 
σεν έξασκών. Άπεβίωσεν εν Ά θήναις τον Μάϊον του 1935. Ό  μεταστάς 
διεκρίθη καθ’ ολον τον βίον του διά τον μειλίχιον χαρακτήρα του, την 
μέχρι σχολαστικότητας τιμιότητά του, την άψοσίωσίν του εις τύ καθήκον 
του ως ιατρού και ιός οικογενειάρχου, τά άκραιφνή πατριωτικά του αι
σθήματα και την αγάπην του προς την Ελλάδα καί την ιδιαιτέραν του 
πατρίδα την οποίαν άνεπόλει μέχρι των τελευταίων του στιγμών μέ τό 
το παράπονον όπ δεν ηυιυχησε Υα την έπανίδη έλευάέραν.

Β1ΡΓΙΛΙΟΣ ΣΩ ΤΗ ΡΙΑ Α ΙΙΣ

Έ γεννήθη τή L0 Φεβρουάριου L9J3 έν Τυρολόη τής 
Θράκης καί άπέθανεν τη 31 Αύγουστού 1943 έν Ά θήναις

’Ανατολικής 
ύποκυψας εις

πολιχοόνιον νόσον έν τή ακμή τής ηλικίας καί τής δράσεώς του. Τέκνον 
γνήσιον τής Θράκης έκ γονέων ευσεβών καί έναρέτων τού Θεμιστοκλέους 
Σιοτηριάδου καί τής Κυριακάκης Ν. Εμμανουήλ άμφοτέρων διακεκριμ- 
μένών οικογενειών τής Τυρολόης καί τής Ραιδεστού άνειράιρη καί εξε- 
Θ ρ α π ι κ ά Κ '  1 4
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παιδεύθη μέσα εις περιβάλλον χριστιανικών και οικογενειακών παραδό
σεων. Έ πιδοθείς από νεαράς ηλικίας εις τό εμπόριον καί την βιομηχα
νίαν ό Βιργίλιος Σιυτηριάδης εν Κωνσταντινουπόλει κατ’ άρχάς καί εν 
ΙΙειραιεΐ μέχρις εσχάτων διεκρίθη διά την σπανίαν ίδιοιρυ'ίαν καί την 
εξαιρετικήν του δραστηριότητα χάρις εις τάς οποίας κατιυρθωσε μετά 
των δυο αδελφών του νά άναδείξη εις άξιόζηλον περιωπήν καί εις οικο
νομικήν άνθησιν καί ακμήν τάς διαφόρους επιχειρήσεις του.

Αί τοιαΰται εν τουτοις συνεχείς καί πολύμοχθοι άσχολίαι δεν ήμπύ- 
δισαν αυτόν από τά έργα τής κοινωνικής αλληλεγγύης καί ευποιΐας καί 
έβοήθει πάντοτε μέ αξιέπαινον προθυμίαν πάντα συμπατριώτην κατα- 
φεύγοντα εις αυτόν καί παν εργον κοινωφελές ή σχετιζόμενον προς τήν 
αγαπητήν του πατρίδα. Διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τοϋ 
Θρακικοϋ Κέντρου καί άνεκηρύχθη μέγας αυτού ευεργέτης διά γενναίας 
υπέρ τών αναγκών του δωρεάς άς φιλοτιμίας καί άξιαιπαίνως εσυνέχισαν 
οί αδελφοί του καί εκλεκτοί συμπολΐται κ. κ. Σωτήρης καί ’Αλέξανδρος 
Σωτηριάδου δι’ επανειλημμένων είσφοριϋν υπέρ τών απόρων καί ασθε
νούν τού εράνου τού Θρακικοϋ Κέντρου. ‘Η Διοικούσα Επιτροπή τιμώσα 
τήν μνήμην τοΰ προώρους έκλιπόντος συναδέλφου καί συμπολίτου εξέδω- 
κε καί έδημοσίευσε ψήφισμα, ήκολούθησε σύσσωμος τήν εκφοράν καί 
διά τού αντιπροέδρου κ. Μιλτ. Σταμούλη άπεχαιρέτησε καταλλήλους αύ- 
τόν. Συλλυπούμε νοι μέ ειλικρινή θλίψιν καί αγάπην τούς αδελφούς καί 
ολόκληρον τήν οικογένειαν τού αλησμόνητου νεκρού εύχόμεθα νά παρα- 
μείνη ζωηρά καί διαρκής ή καλή άνάμνησίς του μεταξύ τών άγαπόντων 
αυτόν συγγενών καί πολυπληθών γνωρίμουν του.

Φ. Μ.

Χ ΡΗ ΣΤΟ Σ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ

Εις τάς 2 Ίανουαρίσυ 1943 άπεβίουσεν εις ηλικίαν 69 έτοϋν ο εκ 
Σκοπού φαρμακοποιός καί χημικός Χρ. Ύριανταφυλλίδης. Έξήσκησε τό 
επάγγελμα του εις Κουνσταντι νούπολιν μέχρι τού 1929 όπότέ έγκατεστά- 
θη εις ’Αθήνας. ’Έτυχε τεσσάρων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας διά φαρμα- 
κευτικά ιδιοσκευάσματα. Διετέλεσε προϊστάμενος χημικός φαρμακοποιός 
τοϋ Διεθνούς'Υγειονομείου Κωνσταντινουπόλεως οϋς καί εις τά Ύγιεινο- 
μεία Καβακίουν (Κουνσταντινουπόλεους), Σμύρνης καί Δζέδδας. Έ τιμήθη- 
παρά τού Βασιλέως τής Σουηδίας διά παρασήμου καί τοΰ τίτλου Ιπ π ό 
του τοϋ Βασιλικού Σουηδικού Τάγματος Wasa.

Τ. Δ, Θ.
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ΤΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΤΟΜΩΝ ΤΩΝ «ΘΡΑΚΙΚΩΝ» ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜ ΑΤΟΣ Τ()Υ Γ \  ΤΟΜΟΥ 

(1928-1944) (*)

Προς τούς απανταχού Θράκας καί λοιπούς συνδρο-
μιτάς τών Θρακικων Α' γ' Β' 3
Προς τούς απανταχού της Ελλάδος και έν τφ έξω-
τερικφ Θράκας και λοιπούς 'Έλληνας Α' δ'— στ'
Ή  Θράκη καλεΐ τούς έρευνητάς της Α' V
Προκήρυξις λαογραφικού και γλωσσικού διαγω
νισμού Α' 252, Β' 255
Πίνακες ονομάτων καί ιδιωματικών λέξεων Α' 500—509

Β' 506—518, Γ ' 409—425, Γπ 257—282 καί Δ '373—382
Έ κθεσ ις επιτροπής διαγωνισμού Β' 247—249
Δήλωσις Β' 525
Βράβευσις τών Θρακικών Γπ 3 - 4 ,  Δ' 1
Τοΐς άναγνώσταις Γπ ' X L V II
Προκήρυξις διαγοινισμού Σ Τ ' 427
Θρακικού Κέντρου Διοικητικόν Συμβουλιον, Δω-
ρηταί Σ Τ '—ΙΖ' είς τό τέλος, ΙΗ '—K‘ είς την αρχήν
έκάστου τόμου
Έ π ί τή έκδόσει τού Γ τόμου Γ 5
Έ πί τή έκδόσει τού Κ' τόμου Κ' 5
'0  έρανος τού Θρακικού Κέννρου Κ' 21 2 -2 1 4

ΙΙΡΑΓΜ ΑΤΕΙΑΙ

f  'Ad ’Αδάμαντίον, Αί γειυγραφικαί περιπέτειαι τού

(*) Είς προσεχή τόμον έλπίζωμεν νά δημοβιευθή πίναξ ονομάτων καί ίδιο- 
ματικών λέξεων τών περιλαμβανόμενων είς τούς μέχρι τοΰδε έκδούέντας τόμους 
τών «Θρακικων»
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ονόματος Θράκη
—Ή  παρά την Άδριανούπολιν μονή τής Λαμποϋς 

Κ. Άμάντον,  Διυρόθεος Πρώϊος μητροπολίτης Άδρια- 
νουπόλεως

—Μικρά Θρακικά μελετήματα. Λ' καταγωγή των Κο- 
μνηνών

—Β'Χειρόγραφα τής Μονής τοϋ Γρηγορίου ΙΙακουρια 
νοϋ παρά τήν Στενήμαχον

Αρχιμανδρίτου Ίωάνον Άνδρεάδη, Χίοι Μητροπολϊται 
Θράκης Γ ' 36—43, ΙΕ ' 135—147 καί

f  Κ. Μυρτίλυυ Άποστολίδου, Περί τών’Αρχαίων Θρακών 
—Περί τής Φιλιππουπόλεως καί των άρχαιοτέρουν αυ

τής ονομάτων. Ευμολπιάς καί Κενδρησός 
—Έπιγραφαί εκ τής Φιλιππουπόλεως 
—Τά Ελληνικά εν Φιλιππουπόλει Σχολεία επί Τουρ 

κοκρατίας καί τοϋ Βουλγαρικού καθεστώτος μέχρι 
τής καταλΰσεως τής Ελληνικής Κοινότητας 

—Δυο έγγραφα έκ Φιλιππουπόλεως από των αρχών
τοϋ 19ου αίώνος Β' 325—368 καί 481

— Α ρχαία νομίσματα εκ Μαρκιανοπόλεως Β' 3 6 9 - 371 καί -182 
—Ό  από Σηλυβρίας Φιλιππουπόλεως Μητροπολίτης 

Παίσιος Γ '
—Περί τής γλώσσης τών Θργ.κών Γ" 181 — 235 καί Δ'

Ά 374—392
Β' 251—252

Γ π ' 192—195

Γ 2 3 2 -2 3 3

Γ 234—252
/

393—394
1 Α' 7 0 -8 6

Α' 3 3 6 -3 4 9
Β’ 11— 33

ι
Β' 11— 33

—’Αναστάσιος Γειυργιάδης Λευχίας Γπ'
—’Αντώνιος Κομιζόπουλος δ Φιλικός Γ π'
—Δημήτριος I. Μπίρδας Γπ'
—Περί τής θρησκείας τών Θρακών Ε '
— Ή  επί τής Ροδόπης τοϋ 'Αγίου Γεωργίου Μονή Ε '
— Συλλογή αρχαίων επιγραφών άνευρε ν) εισών εν Φι-

λιππουπόλει καί περί αυτήν ΣΤ" 137— 176, Ζ'
413, Η ' 106— 107, Γ  2 6 4 - 280 καί ΙΒ ' 

—Περί τής Μονής τής Κοιμησειυς τής Ύπεραγίας Θεο
τόκου τής ΙΊετριτσονιτίσσης Ζ'

—Χρυσούς εξ ’Ίστρου ενεπίγραφος δακτύλιος Ζ'
—Συλλογή αρχαίων επιγραφών άνευρεθεισών εν Τρα- 

ϊανή Αύγούστη, νΰν Στάρα Ζαγύρα καί περί αυτήν ΡΓ
καί I '

—’Άγνωστος αρχαίος Θραξ ποιητής ή φιλόσοφος PF 
—Συλλογή αρχαίων Ελληνικών επιγραφών άνευρεθει-

17 -  35 
71—112 

120-125  
128-139 
139—140 
41— 59 

236—245

177—200,
234—245

51— 82 
221—227

69—106
280—283
310—317
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-160
-414
-417

(ίων έν ταΐς παρά τώ Εύξείντρ Πόντο; Έλληνι- 
χαϊς αποικίαις καί περί Γχτ̂ τί/,ς (Σιρζόπολις, Μεσημβρία,
Άγχίαλος* έκ των πέριξ τόπων) Θ' 5 —22 καί V  283—287

—’Έκθεσις Μιχαήλ Βαλαβάνωφ περί τής Μονής τής
Πετρίτσονιτίσσης (Βατσκόβου) (Μετάφρασις Κ. Α. Μ). Θ' 137- 

—Σημειώματα περί Πλωτινοπόλεως καί Διδυμοτείχου Θ' 407- 
— Σατυρικά στιχουργήματα @' 415
—Ό  από Φιλιππουπόλεως Σερβιών καί Κοζάνης Μη

τροπολίτης Φώτιος γ  56— 63
—Αϋτόγραφοι έπιστολαί καί ένέργειαι τοϋ Μητροπο

λίτου Φιλιππουπόλεως εΐτα Σερβίων καί Κοζάνης 
Φωτίου, προς άπόδοσιν εις τά Πατριαρχεία τής υπό 
των Βουλγάρων καταληφθείσης Σταυροπηγιαγής επί 
τής Ροδόπης Μονής τής Παναγίας τής Πετριτσονι- 
τίσσης (Βατσκόβου) Γ 64—

—Σημείωμα περί Μάρκου Βαλαβάνωφ I ' 126-
—Τρεις λίθοι εν Διδυμοτείχω. (Σημειώσεις) Γ  208-
— Στέφ. Χατζόπουλος f* V 377-
—Προικοσυμφωνιών κώδιξ Νικηφόρου τής ίεράς Μη-

τροπόλεως Φιλιππουπόλεως (1835—1859) Γ 385-
— Ή  Πλωτινόπολις Υ  387 -
—Κώδιξ τοϋ Νικηφόρου τής Ίεράς Μητροπύλεως Φι-

λιππουπόλετος (1850-1861) ΙΒ/ 103-160, ΙΓ ' 277-
ΙΕ ' 55-98 καί 1C 26- 

—Συλλογή αρχαίων επιγραφών άνευρεθεισών εν
Τραϊανή Αϋγοϋστα, νυν Στάρα Ζαγορά καί περί αυτήν Γ 280-

καί ΙΒ' 246-
— Στιχουργήματα Φιλιππουπολιτών 1 Γεώργιος Παπα

κωνσταντίνου Μουσικός, 2 Στέφανος Χατζόπουλος ΙΒ' 412-
—Βούλγαροι ή "Ελληνες ήσαν οι Καρυώται; ΙΓ  157-

καί Ι Ε ' 386-
— Ιερόν τοϋ Ζυμυδρηνοΰ ’Ασκληπιού έν Θράκη ΙΓ 266-
—'Ο φιλικός Ά ντών. Π. Κομιζόπουλος Φιλιππουλίτης ΙΓ ' 429-
— Θωμά Ίωαννίδου Δυο στιχουργήματα προς τον

Μιχαλάκην βέην Γκιουμουσγκερδάνην ΙΕ 366-
—Κάστρον Ραιδεστοΰ ΙΕ 393
—'Υπήρξε Θρφκική τέχνη; 1ΣΊ' 5-
—’Ανέκδοτος ’Ακολουθία καί έγκώμιον πέντε Θρα

κών νεοφανών μαρτύρων Μανουήλ, Γεωργίου, Μι-

-125
-127
-218
-379

-387
-388

-310
-  64

-283
-248

-416
-216
-387
-276
-438

-3 7 0

— 25
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χαήλ, Θεοδώρου καί Γεωργίου 
—Ή  Ρωμαϊκή επαρχία (Provincia Romana) Θράκη 

καί ή Μητρόπολις αυτής Φιλιπποΰπολις 
—'Η  εν Στενιμάχφ διά την μνήμην των αγίων Τα

ξιαρχών οκταήμερος νηστεία 
—Κ(οδικές ’Ανατολικής Θράκης
—Συλλογή αρχαίων επιγραφών άνευρεθεισών έν 

ΙΙαυταλίφ, νΰν Κιουστιντελίψ, καί περί αυτήν 
—’Ανέκδοτοι έπιστολαί τού ‘Αγίου Φιλιππουπόλεως 

Χρύσανθού προς τον ενδοξότατον βέην Μιχαήλ Ά - 
θαν. Γκιουμυυσκερδάνην, πρόκριτον Φιλιππου- 
πόλεως

— Συλλογή ’Αρχαίων επιγραφών άνευρεθεισών έν 
Σερδική, νΰν Σόφια καί περί αυτήν 

—Στίχοι παραινετικοί τοΰ Φιλιππουπόλεως Ιΐαϊσίου 
προς τούς μοναχούς τής μονής ΓΙετριτσονιτίσσης 

—Παραλειπόμενα ’Ανθολογίας Θρακών ποιητών 
Φωτίου Γ. ’Αποβτολίδον Κωστής Ίγνάτογλους 
f  Β. 'Αριστοβούλου Ταξείδια εις τήν Θράκην 
Γ. Βαλέτα Φιλολογικά στο Βιζυηνό ΙΓ

ΙΣΤ ' 335 -365

ΙΖ ' 241—275

ΙΖ ' 4 3 2 -4 3 2  
111' 93—160

ΙΘ ' 105— 137

ΙΘ ' 138— 177

Κ' 102-128

Κ ' 124 καί 136 
Κ' 190— 198 

Γπ' 24 5 -2 4 7  
Κ λ  272—285 
211—304, 442

Ν. Βααιλειάδου Γεώργιος Βιζυηνός
—’Ανέκδοτα ποιήματα τού ποιητού Γειυργίου 

Βιζυηνοΰ
— Μανουήλ Γεδεό)ν

Νικ. Βαφείόον Τό έν Διδυμοτείχφ Μετόχιον «Ό 
"Αγιος Χαράλαμπος»

—Ή  έν Διδυμότειχό) αναθηματική στήλη Πλίοτινοπο- 
λιτών

—'Ιστορία τής ’Αρμένικης Κοινότητος Διδυμοτείχου 
καί ό Βυζαντινός ναός τού 'Αγίου Γεωργίου τού 
Παλαιοκαστρίτου

—Τό έν Κομάροις άνευρεθέν άνάγλυφον τού ήρωος 
τής Θράκης

—Τό έν Διδυμοτείχφ τέμενος Βαγιαζήτ Α* τοΰ Κεραυ
νού καί αί έπιγραφαί του

—'Ο έν τφ χωρίφ ΓΙυθίφ τού Διδυμοτείχου τάφος 
τού έν Άδριανουπόλει άπαγχονισθέντος Οικουμε
νικού ΙΙατριάρχου Κυρίλλου τού Στ'

—Τά ιερά προσκυνήματα, ήτοι τζαμιά, μεστζίτ, τεκκέ-

Γ 'π 201—214

F/ 240—250 
Κ ' 183—189

Ζ' 212—220

Η' 196—210

ΙΓ  318—329 

Θ' 40 4 -4 0 7  

Γ 35—51

Γ 52—55



Περιεχόμενα των 20 τόμων 223

δες και τάφοι των Μωαμεθανών Διδυμοτείχου
— Αι έκκλησίαι Διδυμοτείχου
—Τό Πεντάζοινον καί τά ΓΙηγαδίτσια Διδυμοτείχου
—Τό «Σκουλοδόντι» καί ή «ΙΙαπα πέτρα» τοΰ Διδυμο

τείχου
— Συμβολή εις τήν ‘Ιστορίαν τής Μονής Δαδιάς
—Λησταί Πομάκοι κατά του Διδυμοτείχου
—Ή  Πανώλης έν Δίδυμοτείχω 

Νίκον Α. Βέη  Θεοδόσιος Μητροπολίτης Μήδειας καί 
Σωζοπόλεως

—Σημειώματα πεεί τής Μονής τής Θεοτόκου τής 
Χάλκης

—Ό  Αίνίτης αγωνιστής Μαργαρίτης Φ. Κούταβος 
f  Θεοδ. Βελιανίτη  Γευ'ιργιος Βιζυηνός 
Δ. Γαχοπονλον  Ό  Μυστικός απεσταλμένος 
f  Μανουήλ I. Γεδεών,  Κοσμά Μητροπολίτου Βιζΰης 

επτά έπιστολαί λόγου ά'ξιαι
—Γειόργιος Τακ. Λαμπουσιάδης. 'Όλα γνωστά μοι
—Πέντε συγγενείς έκ Λέρου αρχιερείς τής Ήρακλείας
— ΙΙαλαιάς Εΰωρίας Θρρ.κωα Κέντρα
—Διαθήκαι δυο Θρακών Διδασκάλων
— Κωνσταντινουπόλεως 'Αγιάσματα Θρακικά 

Ά ϋ η ν ά ς  Γ  αϊτόν ον Γιαννιον  Ά πό τήν ' Ανατολικήν 
Θράκην. Ή  επαρχία Δέρκων ΙΒ' 161—209

ΙΕ ' 108—
Β. Ν . Δεληγιάννη,  Παρατηρήσεις εις επιγραφάς Φιλιπ- 

πουπόλεως
’4ί5. Ν . Δια μ αντοπονλον,  Ό  Μέγας Πατριάρχης Κων

σταντινουπόλεως Ιερεμίας IT 6 Τρανός καί ή κατά- 
στασις τοΰ έθνους κατά τον 1ΣΓ' αιώνα

—Κατάλογος επισκόπων καί μητροπολιτών Άγχιάλου
—Χρυσόστομος Α. Παππαδόπουλος, ’Αρχιεπίσκοπος 

Α θηνώ ν καί πάσης 'Ελλάδος 
t  'An. Δοξιάδον,  Άπελευθέρωσις— Ύποδοΰλωσις Θρά

κης. Μετανάστευσις καί έγκατάστασις Θρακικτ 
1920—27

—Οι Μόραληδες τοΰ Στενημάχου 
Γέροντος Ιεροθέου  Δοχειαρίτου.  'Ο Φιλιππουπύλεακ 

Παίσιος

ΙΒ \ 219—233 
Γλ 2 2 9 -2 5 0  

ΙΕλ 178—180

ΙΖλ
ΙΖ'.
ΙΖλ

276—283
284—291

434
ΙΖλ 434—438 

Α' 4 3 -4 9

Α' 365—373 
ΙΒ' 221—218 

Γ 'π 2 1 4 —215 
Γπ' 255—256

Α' 261—278 
Α' 279—282 
Ε' 3— 40 
Ζ' δ -  34 
Ζ' 201—211
Θ' 101 121

καί
156, 430

Β' 484

ΣΤ' 
ι Θ '

182—201
167— 180

ΙΑ ' 4 1 4 -4 1 9

1
Α'

Γπ'
5 3 -6 9

253
ς

Δ' 363 -3 6 4
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Φ. Δ ρ α γ ο ν μ η  Ό  Αΐνίτης αγωνιστής Μαργαρίτης Φ.
Κούτταβος I Γ 416 -41ST

■j* Χ ρ ι σ τ .  Α ρ α κ ο ν τ ί δ ο υ  Τρεις λίθοι έν Διδυμοτείχφ
άξιοι πολλοΰ ενδιαφέροντος Γ 199-218

■}* Ε λ α ί α ς  ' Α  γ α Ά α γ γ έ λ ο ν ,  Μετακίνησις Θρρκών το 1800 ΣΤ ' 202 -  206
f  Τ ρ ν φ ω ν ο ς  Ε.. Ε ν α γ γ ε λ ί δ ο ν ,  ’Ολίγα περί Θράκης Γ π 5— 40

—Τά σχολεία Θράκης επί 'Τουρκοκρατίας Γπ' 50—83 και Δ' 367—368 
—Λόγιοι Θράκης Γπ' 84—119, 125—128, 140— 192, Δ' 368—370
—Νεομάρτυρες Θράκης Γπ' 218—221
— Θράκες Μουσικοί Γπ ' 222—223

Ε ϋ α τ ρ .  Ζ ή σ η ,Τρία έγγραφα τής επαρχίας Γάνου καί Χώρας 1Γ' 25L -257 
Κ .  Θ α λ ε ίδ ο ν ,  «Εις τόρευμα τής ζωής μου» Συμπλή-

ρωσις Θ' 194
f  Θ ε σ σ α λ ί ώ τ ίδ ο ς  ’Ι ε ζ ε κ ι ή λ  Β ε λ α ν ι δ ί ώ τ η ,  'Η  εθνική 

έπανάστασις τοΰ 1878 και ό Θράξ επίσκοπος Κί
τρους Νικόλαος Δ' 200—206 καί Ε' 368—369

— Ή  ιερά Μονή ΙΙετριτσονιτίσσης. Μία έπανόρθωσις 
Ί" Θ υ α τ ε ίρ ω ν  Γ ε ρ μ α ν ό ν  Σ τ ρ ι ν ο π ο ύ λ ο ν ,  ΤΙ Σηλυβρία

ΙΓ 4 3 9 -4 4 2

κατά τον ΙΖ ' αιώνα
—Τό ταξίδι τοϋ John Covel από Κων)πόλεως εις

Γ 128-136

Άδριανοΰπολιν τφ 1675 ΙΒ' 5 - 3 3
ΐ  Ν. Jorga  La royaute T lirace
■j* Δ. Γ ρ .  Κ α μ π ο ν ρ ο γ λ ο ν , Διορόθεος ό Πρώϊος, μητροπο

Η ' 108 — 109

λίτης Άδριανουπόλεως
■j* Κ α σ α ν δ ρ ε ί α ς  Ε ιρ η ν α ίο ν ,  Βιογραφικόν σημείωμα περί 

τοΰ άναχωρητοΰ πατρός ’Αρσενίου ίδρυτοϋ τής έν 
Χάλκη των Πριγκιπόννήσων Σκήτης τοϋ 'Αγίου Σπυ-

1 ΣΤ' 399

ρίδωνος
f  Κ ο ρ ν τ σ ά ς  Ε ν λ ο γ ίο ν  Κ ο ν ρ ί λ α  Λ α υ ρ ι ώ τ ο ν ,  Θεόκλητος ό

I' 219-231

Πολυείδης καί τύ λεύκωμα αΰτοϋ έν Γερμανία
Γ ' 84 - 149, Δ' 129— 199, Ε' 68— 162 καί 

—cO "Αγιος Στέφανος έν Άδριανουπόλει, πατριαρχι
κόν σταυροπήγιον καί μετόχιον τής Μεγίστης Λαύ

Ζ' 83—143

ρας τοΰ Ά θω νος
—Εισαγωγή εις τήν Εκκλησιαστικήν ιστορίαν τής

ΣΤ ' 249—301

Ήρακλείας 1Ζ' 3 5 8 -3 7 8
Heraclea san ta

Κ .  Κ ο ν ρ τ ί δ ο ν ,  Βυζαντιναί αρχαιότητες έν Άδριανου-
ΙΖ ' 379—418

πόλει Α' 38—42
—Έλληνικαί αρχαιότητες έν Άδριανουπόλει Α ' 312^317
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—Ή  επιγραφή του χρυσοϋ δακτυλίου τοΰ χωρίου Έ-
ζέροβο

—Ή  αυτονομία τής Γκιουμουλτζίνας τφ 1913 (από τό
Γ 7 2 -8 3

'Ημερολόγιου παλαιού πολεμιστοΰ) I V 56—58
—'() Άδριανουπόλεως Μανουήλ
—'II έν Διδυμοτείχφ αναθηματική στήλη Πλωτεινο-

Δ' 6 8 -7 0

πολιτών Η' 190-195
—Μονή Λαδιάς
—Ό  νεομάρτυς άγιος Μαυρουδής καί ό τάφος του έν

Γ 29 34

Άδριανουπόλει ΙΒ7 4 00-402
— Κορνοφωλιά καί ή μονή Κορνοφωλιάς 
—Τά γράμματα εις τό Διδυμότειχου κατά τον δέκατον

Ι1Λ/ 217-229

ένατον αιώνα I Γ 223—227
—Οί ηγούμενοι τής Μονής Λαδιάς ΙΖ' 291
— Καί πάλιν περί τής Μονής Λαδιάς ΙΘ7

CCοco1',Οο

f  Κώοτα Κρυσταλη, At σκιαί των Πατριάρχων 
Στίλπωνος Κ. Κυριακίδου, '0  Καπουκίνος Rober de

Γπ' 230—231

D reux στή Θράκη στα 1666
f  Κυρίλλου Σ Τ ' του ' Αόριανουπολίτου, Περιγραφή Ά - 

δριανουπόλεως καί τινων των πέριξ τής Θράκης

Λ" 1 0 6 - 115

μερών Β7 83—86,252
f  Γ. Κωνοταντινίδου, Ή  Άδριανοΰπολις τφ 1821 Γπ 26—29

—’Ολίγα περί 'Αδριανουπόλεως
—‘Η έν Άδριανουπόλει Ελληνική κοινότης 1) Οί ιε

ροί ναοί τοΰ ’Άστεος, τών προαστείων καί τών πε-

ΙΖ7 292-307

ριχώρων ΙΗ ' 5 0 -8 4
2) Τά εκπαιδευτήρια καί τά σωματεία ΙΘ7 39—71
—'0  Άδριανουπολίτης Νεομάρτυς "Αγιος Μαυρουδής 

t  Μ. 1νωνοταντινίδη, Ή  Άπολλωνεία, Σιοζόπολις νΰν
ΙΗ ' 85—92

καλούμενη
f  Κωνοτ. Π . Κωνοταντοπούλου, ’Ιάκωβος Αρχιεπίσκοπος

Γ' 150-171

Θράκης Α7 2 5 7 -2 6 0
— Κάστρον Μαρωνείας

f  Γεωργ. Ίακ. Λαμπονοιάδου, Τρεις ανέκδοτοι μελέται 
περί Άδριανουπόλεως. Τά κατά τήν πάροδον τών

Δ7 35—39

αιώνων ονόματα τής πόλειος Α7 282—290
— Περί τής Μονής Λαμποϋς
—Ή  Ελληνική κοινότης Άδριατουπόλεως έπί τουρκο

Α7 290—298

κρατίας Α7 298—311
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— 'Ο δ ο ιπορ ικόν  (Διδυμότειχον) Β' 87 — 93, (’Ά πρω ς—Κερ- 
μέν) Β' 323—324 (Φεραί, Κούλελι Βουργάς) Γ/ 172 
176, (Κεσσάννη, Παλαιόκαστρο Κεσσάνης, Σιγλί Κεσσά- 
νης, Μεγάλη Γέφυρα, Χάραλλα, "Υφαλο, Μάλγαρα,
Μπουλαβάτ Καλεσί, Άλμαλή, Χαριούπολις, Βιζΰη, 'Επαρ
χία Βιζΰης, Ά γιας  Πασά Σεράϊ) Θ ' 4 2 — 70, (Βαβά Έ -  
σκή, Γέννα, Βουνάρ Χισσάρ, Παλαίά Πέτρα, Σκόπελος,
Βρΰσις. Καριατιράν, Δρυζιπάρα, Μεσσηνή, Σαράντα ’ιικ- 
κλησίαι), I ' 253 — 263. ‘Ηράκλεια. Πέρινΰος, Τυρο- 
λόη, Ραιδεσχός, Άχριβέν, Γεν! τσιφλίκ, Πάνιον, Αίνος,
Δεδεαγάτς, Κορνοφωλιά, Γενικέοϊ-Νεοχώρι, Γιαννέρι (σήμε
ρον Γιαννοΰλη) 1E‘ 99— 103 Διδυμότειχον, Βιζύη, Άδρια- 
νοΰπολις, Άρναούτκιοϊ, Κρασοχώριον, Τσορέκιοί ΙΣ ΙΕ  83 — 88

—Περί Κυρίλλου ΐοΰ ΣΤ ' ΙΘ' 72— 104 καί ΙΘ ' 309—310
f  Πρώην Λεοντονπύλεως Σωφρονίου Ενστρατιάδον, Μη- 

τροπολΐται τής Θράκης Α ' Ό  'Ηράκλειας Καλλίνι
κος C  5—36, Β', ό Βιζΰης ’Ιωακείμ Η.' 33—46, Γ' 6 
Άδριανουπόλειος ’Αθανάσιος Η' 46—51, Δ' ό Ί  Ιρα
κλείας Μελέτιος Η ' 56 —58, ^ 'δ  Φιλιππουπόλεως Θεό 
κλητός Η ' 58—60, Ζ' ό Μαρωνείας Γαβριήλ ΙΓ 60— 
62, ΙΓ δ Μαρωνείας Γαβριήλ ΙΓ 62—65, Θ' ό Τραϊ- 
νουπύλεως ’Ά νθιμος ΙΓ 66 — 68 

—Ό  Νεομάρτυς Μιχαήλ Μαυροειδής δ Άδριανουπο- 
λίτης

f  Δημ. Λονκοπονλου Πάτερ Ίάκοοβος δ Νέος πού τε
λείωσε μαρτυρικά στο Διδυμότειχον τό 1520 

Μιχαήλ Ανκίδον, Γεώργιος Σαίρογλου 
— ’Απαγχονισμοί εν Σαράντα Έκκλησίαις 

Ρ .  d e  ία  C o s tc - M e s s e i ie r e , Άντίτυπον ΓΙερινθιακόν 
ενός χάλκινου τοϋ 'Ηρακλείου 

Ίωάν. Μαγκριώτη. Τό Εύκάρυον (έν σημεκυσει) 
f  Θεό δ Κ. Μακρίδυν, Τό Βυζαντινόν "Εβδομον καί αί 

παρ’ αΰτψ μοναί τοϋ Α γίου ΓΙαντελεήμονος καί 
Μάμαντος I ' 137—198 καί

*j* Μαρωνείας Αν&ίιιου, Άνάγλυφον τοϋ ’Αρχιστρατή
γου Μιχαήλ

f  Κωνσταντίνον X .  Μανρίδον, ’Έκθεσις αρχιτεκτονι
κή περί άνακαινίσεο)ς τής εν Σηλυβρία Τέρας Ε κ 
κλησίας «Ό  "Αγιος Σπυρίδων»

Σ. Δ. Μανρομιχάλη, Ή  άπελευθέρωσις τής ’Αλέξανδρου-

Γ 7—28

Α' 329—335
I V 5 3 -5 4
Γπ' 54 - 55

Β' 265—274
Α' 454—455

, IB‘ 35—80

Α' 3 6 3 -3 6 4

Θ' 39— 44
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πόλεως
Δημ. Μελανίδον. Τό φιρμάνιον τής -θανατώσεως τοΰ 

Πατριάρχου Κυρίλλου
Γ. Μπακαλάκη, Θρφκικά εΰχαριστήρ.α εις τον Δία 

—Ιστορημένου έκ Θράκης άντιμήνσιον 
—ΙΙαρανέστιοι αρχαιότητες
—Ενεπίγραφα «σαχάνια» τοΰ Ρουφετίου των Άμπα- 

τζ ήδιο ν Φιλιππουπόλεως
—Θρακικά χαράγματα εκ τοΰ παρά την Άμφίπολιν 

φράγματος τοΰ Στρυμόνος
f  Β. Δ. Μνστακίδον, Μητρόπολις ’Άπρω καί Μητροπο

λίτης ’Άπρω 
—Θρφκικά 
—’Έ νια-Α ΐνια
— Μήδειας καί Σφζοπόλεως Θεοδόσιος 
- Θρακικά (ΑΙνυς-Έκκλησία Αΐνου-Πατριάρχου ’Ανθίμου 

Άλληλογραφία-Καί πάλιν ή μητρόπολις ’’Απρο»)
—Θρακίκα (ΑΙνος-Χατζή Βισβίζαινα Δόμνα-Αίνος "Εβρος 

Συντεχνίαι, Αΐνιοι επίσημοι, παρεκλήαια. Ά λικα ί-Ίχθυο  
τροιρία. Καί πάλιν ή Μητρόπολις "Απρω—Είς τόν εν Πυρ-

ΙΣΤ ' 3 66 -381

Γ π ' 249 
ΣΤ' 302—318 
7/ 5— 14
Ζ ' 1 5 -  32

Θ' 401—403

Ι Γ  5 -  32

Β' 39— 43 
Β' 44— 47 
Β' 47— 64 
Β' 65

Β' 295-323

ΥΦ Άγχιάλου Ιερόν Ναόν)
—Σωματεία 
—Λόγιοι Θράκες

Ν. Γ. Οΐκονομίδον, Κωνσταντίνος Οικονόμος 
5Αναοτ. Κ. Όρλάνδον, Τά βυζαντινά μνημεία τής 

Βήρας
f  Κ. Παλαμά, Γεώργιος Βιζυηνός
ΆΟαν. Άρχιμανδρ. Πανχοκρατορινον. Βίος καί πολιτεία 

’Αθανασίου τοΰ ΑΌίκουμενικοΰ ΙΙατριάρχου (1289- 
1293 καί 1304-1310) συγγραφείς υπό Ιωσήφ Καλο- 
θέτου Μοναχοΰ νΰν τό πρώτον έκδιδόμενος ΙΓ ' 56 

Ίωάννον Β Παηαδοπονλον, Επιτύμβιος στήλη εΰρε- 
θεΐσα εν Σωσθενίφ τοΰ Βοσπόρου 

— Μωσαϊκόν δάπεδον εν Δελειώνες 
Α. Π. ΙΙαρασκηνιακή άνασκύπησις τοΰ Θρακικοΰ ζητή

ματος από τοΰ Μεγάλου Πολέμου καί εξής 
f  ’Αλεξάνδρας Παηαδοπονλον, Ή  μάγισσα 
f  Κωνοτ. Παηαϊωαννίδον, Γεωγραφική περιγραφή Σω- 

ζουπόλεως Βορείου Θράκης

Γ' 4 4 -  71 
Δ' 366—367 
Δ' 368—370 
Λ' 207—216

Λ' 3— 34 
Γπ' 196—201

-1 0 7 καί 430

Α' 20— 25
Β' 275—278

Α' 87— 88
Γπ 232

Α' 3 1 8 -3 2 5
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— Ή  φυσικός λιμήν της Άπολλώνίας-Σιοζουπόλεως πά
λαι και νϋν B‘ 284—294

— Ή  Σωζόπόλις κατά την Ελληνικήν έπανάστασιν
— Γεωργάκη Σαΐρογλους

f  7iQ. Παραμυθίας ’ Αθηναγόρα, Ό  'Ομηρικός κόσμος, 
Ούσκουδάμα Θράκης

Ν. Παρασχίδαν, Αΐ σφαγαί τής Άδριανουπόλεως
Αημ. Π. Πααχάλη, Τρεις εν Θράκη από τοΰ ΙΖ ' 

μέχρι τοΰ ΙΘ ' αϊώνος ‘Ιεράρχαι Μεερών καί Ά· 
θύριον Νείλος Μηντρινός—Μεσημβρίας Γρηγόριος Σπυρί- 
δος καί ’Ιωσήφ Λεφάκης

—’Ιωσήφ Λεφάκης, Μητροπολίτης Μεσημβρίας
—Βιζυης Ίωάσαφ Μαρμαράς
—-'Ένα είς τήν Άγχίαλον Μετόχων τής εν ’Άνδρφ 

Μονής τοΰ αγίου Νικολάου και δύο άρχομένου τοΰ 
ΙΘ ' αίώνος ’Άνδριοι διδάσκαλοι τής εν Άγχιάλφ 
σχολής

—Τέσσαρες μητροπολΐται Ξάνθης και Περιθεωρίου 
’Άνδριοι τήν πατρίδα, (Παρθένιος, Ναθαναήλ, Σερα
φείμ, Διονύσιος)

—Καλλιπουπύλεως καί Μαδύτου Γρηγόριος Πούμπου- 
ρας (1835-1881)

—-Σηλυβρίας καί ειτα Νικομήδειας Διονύσιος Ίω . Κω- 
τάκης

Σ. Πελεκίδον, Μνημεία τής Θράκης
Β. Πετράκη καί Μ. ΣαρανΠ], Περιγραφή τής Άδρια- 

νουπόλεως από τον Έβλιγιά Τσελεμπήν
77. Πετρίδη, Θρφκικά μελετήματα
Κ. Ροδοοίνον ’Ολίγα περί τής Μητροπόλεως Λιτίτσης
~| Εϋαγ. I. Σαβραμη, 'Ο κώδιξ τοΰ μητροπολίτου Η ρ ά 

κλειας ’Ιγνατίου Ε' 226—235, 370 και
—Συμβολή είς τήν ιστορίαν των σχολείου τής Θράκης
— Επιστολή τοΰ 'Ηράκλειας Μελετίου προς τον Τα- 

λαντίου Νεόφυτον
Σαμίδου, Έπιγραφαί Αίνου
Άχιλλέως Θ. Σαμοθράκη, Βασιλεύς-Ποιητής Κότυς ό

— Ε' Βασιλεύς τής Θράκης
—"Εβρος ποταμός
—Χριστιανική επιγραφή εν Αΐνορ
—’Άγνιοσται σελίδες εκ τής συγχρόνου ιστορίας τής

καί 48δ 
Γπ' 49— 52 
Γ π7 53— 54

Θ' 71—100 
Γπ' 249 -2 5 2

Γ ' 3— 16 
Γπ ' 253 
Δ' 45— 56

Ε' 60— 66

Ζ' 35— 50

ΙΒ' 81— 85

ΙΒ' 8 6 -  93
Α' 5 -  19

ΙΕ ' 5 -  54
Β' 34— 38
ΙΒ ' 94—102

ς ' 2 0 7 -2 4 6
Ζ' 144—152

Η' 305—308
Β' 2 7 9 -2 8 3

Α' 89— 105
ΙΓ '33—55
ΙΕ ' 1 4 8 -  150
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ΙΕ ' 153 — 
ί  ΣΤ 4 0 0 -

ΙΖ ' 308— 
ΙΖ ' 330 
ΙΖ ' 4 4 3 -  
ΙΖ '
17/

Ι Η ' 9- 
1Η' 177— 
ΙΗ '
ΙΑ ' 354 -

162
404
411

329
357
445
445
446

-49
192
354
355 

38

πόλεως Αίνου ΙΕ ' 151—152
—Δο:>ρόθεος ό Πρυηος Μητροπολίτης Άδριανουπό- 

λεως (1813—1821) και ή πνευματική κίνησις αυτής
— Συγχιορητική ευχή διά τον Αίνου Σωφρόνιον
— Ντουκενι καί Κασκαπάνι (Θρακική παράδοσις) ΙΣΤ ' 404 —
—Ή  Σταυροπηγιακή Μονή τής Θεοτόκου τής επιλεγό

μενης Σκαλωτής
—’Εκπαιδευτήρια Αίνου επί Τουρκοκρατίας 
—Ό  ναός Ίωάννου ΙΙροδρόμου έν Αΐνω
— Δανεισταί του αγίου Λίνου Ματθαίου (1807—1821 
—’Ανέκδοτοι έπιγραφαί τής μεσημβρινής Θράκης 
—Σύντομος ιστορική επισκόπησις τής νήσου Σαμο

θράκης
—’Ολίγα τινα περί Τραϊανουπόλεως 
—"Ενας θράξ συνάδελφος έν Σηλυβρίρ 
—Γέφυρα Διαμαντή Άδριανουπόλεως
— Ή  Αίνος καί αί έκκλησίαι της ΙΘ' 9 —
— Ή  φυλακή τοΰ Καρόλου XII βασιλέως τής Σουη

δίας έν Διδυμοτείχω καί 20 Γάλλοι άξιαηιατικοί εγ
κάθειρκτοι έν αυτή

— Ή  Θρακική κατάληξις παρά
— Περί Βεσσών ή Βησσών, αρχαίου Θρακικοϋ λαοϋ 

Ελπινίκης Σταμονλη Σαραντη Το ύδραγωγεΐον τής
Πόλης ΙΒ'

Μιλτ. Σαραντη Κώδικες τής έπισκοπής Μέτρων καί Άθυρων Ε '163—
—Τό Δέλτα τού Βυζαντίου ΙΘ ' 189—267, Κ' 137—

Μ. Σαραντη καί Β  Πετράκη ΙΙεριγραφαί τής’Ανδριανου-
πόλεα^ς από τον Έβλιγιά Τσελεμπήν ΙΕ ' 25—54

Ί* ’Ιγνατίου Σαράφογλον, Περιγραφή τής Άδριανουπό-
λεως . Β' 66—68,252

*j* Μητροπολίτου Σάρδεων Γερμανόν, ’Επισκοπικοί κα
τάλογοι των επαρχιών τής Ά νατ. καί Δυτ. Θράκης 
από τής άλιόσεως γενικώς άλλ’ ίδίιος από τοΰ ιζ' 
αίώνος καί εξής ΣΤ' 37— 136

— ’Επισκοπικοί κατάλογοι τής Βορείου Θράκης καί έν
γένει τής Βουλγαρίας από τής άλώσεως καί εξής Η ' 110—189

—‘Ο διδάσκαλος καί ίεροκήρυξ Σταμάτιος Παπά ό 
Θράξ Θ' 181— 193

f  Βλασίου Σκορδέλη, Τα πρακτικά τής Σχολής Στενη-
μάχου 1851 Σεπτεμβρίου 1 Α' 350—363

Κ' 6 1 -9 2  
Κ' 93—96 
Κ ' 97 — 101

34
178
182
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—’Απομνημονεύματα Β' 121—128
I. Σηα&άρη, ‘II Δυτική Θράκη κατά τον Έβλιγιά τσε-

λεπήν Δ' 113—128, Ε' 179—217, Ζ' 153--176, Θ' 23— 36
3Αρχιμανδρίτου Ν .  Σταματιάδου, Καί πάλιν ή Πλωτινό-

πόλις I ' 388—389
— Σταμάτιος Παπάς ή ΙΙαπά Στάμου Γ 3 8 9 -3 9 0

f  Ά ν . Κ. Π. Σταμονλη Τσιγκενέ Σαράι Ι Β 'Σ  259—264
1 Α. Α. Σ. [ταμούλη] "Ενα ταξείδι στη Θράκη στα 1433 Α' 11 6 -1 2 3

—'II Ηράκλεια κατά τό τέλος τοΰ 17ου αίώνος Α' 326—328
—Άφήγησις τοΰ ταξειδίου τοΰ Δρος Ίωάννου Φραγ-

κίσκου—Gammelli C arerri κατά τό 1693 - 4 Γ ' 177 - -180, 408
—Ά πό την περιήγησιν τοΰ Robert W alsch (Σαράντα

Έκκλησίαι, Λουλέ Βουργάζ, Καριστιράν) Δ' 57— 64
—Δυο ταξιδιώται διέρχονται διά τών Σαράντα Έκ-

κλησιών τό 1709 καί τό 1746 Δ' 64— 66
—Σημείωσις περί Άδριανουπόλεως Δ' 67
—Έγράφετο ή γλώσσα τών Θρακών; Δ' 365—366
— Θράκες Μουσικοί Δ' 370—371
—Δέρκοι Κέντρον τών Μονοφυσιτών Ε' 218—221
—Ταξείδια εις Θράκην ΣΤ' 177-181
— Οϊκοδομαί Σινά πασσά Ζ' 230
— Τεκέδες Βεκτασήδο^ν έν Θράκη Θ' 4 1 7 -4 1 8
—Ταξείδια εις Θράκην ΙΒ' 249—254, ΙΓ ' 258 —

265, I ΣΤ' 65—82, ΙΗ ' 3 2 5 -3 3 4  
—01 Εβραίοι τής Άόριανουπόλεως ΙΕ ' 163— 177

— Μεγάλοι Βεζΰραι εκ Θράκης καί έν Θράκη ΙΖ ' 447—449
Μ. Α. Σταμονλη, Μητροπολΐται Αίνου Ε' 369 — 370

—Ό  εν Σηλυβρίμ Βυζαντινός ναός τοΰ 'Αγ. Σπυρί-
δωνος Θ' 37

—Θρακικοί κόίδικες Θ' 122— 136 καί 427
—‘Ο από Σηλυβρίας Φιλιππουπόλεως Μητροπολίτης

Πα ίσιος Θ ' 419 — 421
—Άνασκαφαί εις την ’Ανατολικήν Θράκην Θ ' 424, Γ 393 —394 
—Ό  Καπουκΐνος Ropert de D reux στη Θράκη στα

1666 Θ' 425—427
— Νεομάρτυρες Θράκης Γ  373—377 καί ΙΗ ' 176
— Συμβολή εις την ιστορίαν των εκκλησιών τής Θράκης
— Βυζαντινοί έπαρχίαι ΙΑ" 11—12
— ‘Η τάξις των Θρακικών επαρχιών εις τά συνταγ-

μάτια ΙΑ' 13—60
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— ’Αρχιερατικοί κατάλογοι των επαρχιών τής Θράκης 
από Χρίστου ΙΔ ' 61 — 213, 286, IΣΤ ' 387—394,

ΙΖ ' 452 -4 5 6 , ΙΗ ' 355
—Χάρτης Θρακικής επαρχίας (‘Ιεροκλέους)
— Καθολικοί αρχιερείς ΙΔ( 216—'230, ΙΣΤ '
—Κώδιξ Σηλυβρίας
— Κώδιξ Επιβατών
— » Δελειωνών
— » Έξαστέρου (Σηλυβρίας)
—’Αναμνήσεις άπο την ’Ανατολικήν Θράκην

Ίωάννου Κ. Σφάγγου, Παρατηρήσεις επί τής ελονοσίας 
καί τής κατανομής τών ανωφελών κωνοιπων εις πε- 
ριοχάς τών νομών Δράμας καί Καβάλλας ώς καί εις

ΙΔ' 214—215
395, 1Ζ' 456

1Δ' 231—254
ΙΔ ' 260—271
ΙΔ' 278— 28
ΙΗ ' 161 -  175

ΙΗ ' 193--2 1 7 , 353

περιοχάς τινας τής Θράκης Κ* 125-135
Α. Σωτηρίου Άνάγλυφον Α γίου Γεωργίου εξ ‘Ηρά

κλειας τής ΙΙροποντίδος Α' 33 —37
— Άρτοφόριον τής Μητροπολιτικής ’Εκκλησίας Άδρια-

νουπόλεως Β' 7 — 10
—Ποιμαντική ράβδος τού Μητροπολίτου Άδριανου-

πόμεο^ς Νεοφύτου ΙΒ' 21 0 -2 1 3
Τάχη Τσιγκενέ Σαράι ΙΒ' 25 5 -2 5 8

5Αδαμάντιον Ταμβακίδον, ‘Ιστορία τών Άρχιγενείων
έν Έπιβάταις εκπαιδευτηρίων Β' 372—384,485,

— Συμβολή τής Θράκης εις τήν έπανάστασιν Γπ' 41— 48
f  X. Ταοννχα, Άπεικόνισις Θρακών εις εν άγγείον A ' 1— 2
f  Κωνστ. Ν. Χαχζΰπονλον, Σαράντα Έκκλησίαι (έν ση

μειώσει) Β' 440—449
f  Γεωργ. Χονρμονζιάόου, Βίος καί στιχουργήματα Γ 379—384
f  Καλλ. Χονρμονζιάόον, Τό Τσακήλι (ΙΙετροχώρι) τής ε

παρχίας Μετρών I I ' 330—335
'Ελένης Βαρονχα Χριστοόουλοπονλόν : ’Αρχαίο μετάλλιο

τοΰ Βυζαντίου. Άπο τή Συλλογή Σταμούλη Δ' 40— 44
.*.Τό Σαμμακόβι καί τά μεταλλεία του ΙΘ ' 178—180

Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ

Δυο προικοσύμφωνο έξ Άδριανουπόλεως Β' 385—386
’Έγγραφα επίσημα Θρφκών Γπ' 227—229
Σημερινή διοίκησις Θράκης Γπ ' 256
Κατάλογος τών εν τή Ε θνική  βιβλιοθήκη χειρογράφου

Μαργ. Κοονσταντινίδου Δ' 354
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Θρμκικά κειμήλια Θ' 4 2 1 -4 2 3
Θράκες Φιλικοί Θ' 423—424
Τό υδραγωγείον 3Αδριανουπόλεως Γ 384
’Αρχαιότητες Βιζόης r 384
’Ανέκδοτα τοϋ Γ. Βιζυηνοϋ Γ 391
Άνασκαφαί έν τή ’Ανατολική Θράκη 1' 393—395
Συλλογή έγγράφίον Γ 392—393
'Ιστορικά Αριστουργήματα εις τάς άνασκαφάς τής Θρά

κης ΙΑ ' 425—428
Σηλυβρίας Διονύσιος ΙΒ' 402—404
Θρακικαί έπιγραφαί ΙΒ ' 404-407, ΙΗ ' 424—428
’Αρχαιολογικά ευρήματα έν Βιζΰη ΙΒ ' 406
Ειδήσεις ΙΒ ' 4 L7, ΙΓ ' 431 — 432
Άνασκαφαί Ανατολικής Θράκης ΙΓ ' 419—420
Οί τύμβοι τής Βιζυης ΙΓ ' 4 2 1 -4 2 2
Αι αρχαιότητες τής Μεσημβρίας Δ. Θράκης ι γ 422—424
Τουρκική παράδοσις διά τό τζαμί Διδυμοτείχου ΙΓ ' 43 L
Αίνος 'Έβρος ποταμός ΙΕ ' 370 373
Στατιστικοί πίνακες των εκκλησιών, αγιασμάτων, ιερέων,

σχολών, διδασκάλων καί μαθητών των ιερών μη-
τροπύλεων του Οικουμενικού Πατριαρχείου ΙΕ" 374—375

Διοικητική διαίρεσις Θράκης τοϋ 1910 ΙΕ ' 3 7 6 -3 8 3
Ό  "Αγιος Γειοργιος ό Μαύρος ΙΕ' 388
Εύεργέται (Μεσημβρίας, Σωζοπόλείος, Ιΐανίου, Κιου-

τσουκκίοϊ, Γάνου, ’Αδριανουπόλεως) ΙΕ ' 3 8 8 -3 8 9
’Ηθογραφική εορτή εις Κομοτινήν ΙΕ ' 389—392
’Αθανάσιος Α'. Οικουμενικός Πατριάρχης ΙΕ ' 394 395
Συρτός Σηλυβριανών ι ς ' 396
Φάλαγξ Θεσσαλο-Μακεδονο-Θρακών κατά τήν έπανά-

στασιν ι ς ' 396—399
’Επιγραφή Λουλέ Βουργάζ ι ς ' 4 1 1 -4 1 2
Άκολουθίαι τής ές Επιβατών Ό σιας Παρασκευής ΙΖ' 429—431
Συμβολή Θρακών εις τήν έπανάστασιν ΙΖ ' 436 438, 1Η' 356 — 358

καί Κ' 208
Ή  κατάληψις τής Αίνου καί μνημεία πασάδων έν

Θράκη ΙΖ ' 4 39 -441
Βιβλιοθήκη Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου τών Άδριανου-

πολιτών έν Θεσσαλονίκη ΙΖ ' 441 -  442
Θράκες εις τάς ’Ινδίας ΙΖ ' 443
Άνασκαφαί στύ Βυζαντινόν Ρήγιον ΙΖ ' 449-451
Έργασίαι άναστηλιυσείυς εις Φέρρας ΙΖ' 451



Περιεχόμενα τ<5ν 20 τόμων 233

Έλλληνικές φορεσιές
‘II κατά τής Θράκης επιδρομή των Σαρακηνών τφ 829 
Φιλογενεΐς Θράκες
Άνακάλυψις χρυσοϋ στέμματος έν Θράκη 
Ή  εν Άδριανουπόλει Ελληνική Κοινότης 
Διάφορα ΙΙΓ  358 — 359,
Περινθίου έπιτάιριος επιγραφή 
Επιγραφή Περιστάσεοις
’Ανέκδοτος ακολουθία κα'ι έγκώμιον τριών Θρφκών νεο

φανών μαρτύρων 
Λόγιοι Θράκες

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚ Α -  ΓΛΩΣΣΙΚΑ

Άλεξάνδρ. ’Αμπατζόγλον, Λεξιλόγια Ντουλγέρικα Σο- 
φιδιώτικα

f  Γ. Άναγνωστοττονλον, Επείγουσα συμβολή εις τήν 
Νεοελληνικήν διαλεκτολογίαν 

f  Κ  Μ . ’Αηοοτολίδον, Ή  κατάρα τής άπαρνημένης 
(Τραγούδι)

Φωτίου Γ. Άποοτολίδον , Εορτασμός τών γάμων στήν 
Τσεντώ

—Γλωσσικά σημειώματα 
—Ό  Άηγιάννης 6 Κουλτουρμουσιανός 
—Κυρία ονόματα κ’ επίθετα τής Τσαντώς 
—Θρακική γλωσσογραφία 1C 267—305,

Θεολόγον Γ. Βαφείδη, Δημώδεις δοξασίες καί δεισιδαί- 
μονες συνήθειες από τήν Άδριανουπολι 

Παναγιώτής Δ. Βαφείδον, Ααογραφικά Καλλιπόλεως 
("Εθιμα, ΙΊανηγύρεις, Συνοικίαν, ’Εκκλησίαν, Παρεκκλήσια, 
‘Αγιάσματα, Όργανίόσεις, Τραγούδια)

Νικ Βαφείδον, Μερικαί συνήθειαι Διδυμοτείχου
—Ααογραφικά περιφερείας Διδυμοτείχου καί Δημοτι

κά άσματα Σουφλίου
Δ . Κ. Βογαζλή, ζ\ημοτικά Φιλιππουπολίτικα καί Στενι- 

μαχιώτικα τραγούδια 
Κυριακούλας Γιανακονλια, Κατάρα 

—Τ’ "Αη Θανάση ή σπηλιά 
Αδος Γιαννακονλια, Ό  Μαρτίνης (παραμύθι)
Β. Δεληγιάννη, Τό χέρι τής Παναγίας (σημ.)

—Τραγούδια ΙΙασχαλιώτικα 
—Τραγούδια χωρίου Ρέμπιτς

IF/ 451 
ΙΙΓ  176 
ΙΗ ' 218 
ΙΗ ' 218 
ΙΗ ' 352—353 
ΙΘ ' 310, ΙΓ209 
Κ' 204—207 
Κ' 207—208

Κ' 208 
Κ' 209—210

Γ  333—334

Ε' 310—311

Α' 209—210

Δ' 267—276 
ς '  350—352 
1Β' 328 -331 
ΙΓ ' 343—353 
ΙΖ ' 5 -  96

Α' 189-197

Γ 324—333 
Ι Γ  335 -342

Ι Η '303—307

ΙΑ ' 279—306 
Α ' 208 
Α' 218 
Α' 218-220  
Β' 252 
Β' 401—403 
Β' 4 0 3 -4 0 5
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—Κάλαντα
—Τραγούδια Δογάν-κιοϊ 
—Παραδόσεις 
—Σημειώσεις
—Σύμμικτα λαογραφικά Μαλγάρων ^Γητέματα,

Β' 406—408 
Β' 4 08 -411  
Β ' 411—413 
Β' 484—485

τραγού

δια, έθιμα γάμου κλπ )
—Μερικά έθιμα και τραγούδια των χωρίων Δογάν- 

κιόϊ. καί Ρέμπιτς της περιφέρειας Μαλγάρων 
Σωοιπ. Δημοαϋενοηυνλον [2. Σιαμουλη] Τής Αρετής 

το τραγούδι

Δ' 2 2 2 -2 3 3  

ΣΤ' 353—368

Β' 399—400
f  ’Ελαίας 'Αγαθάγγελον, Γλωσσάριον Αουλεβουργάς

Σ'Γ 383-391 καί
Ζ. ’Έ θιμα Σαμακοβίου. Δείγματα Σαμακοβιανής συνο[ΐιλίας

— Διάφορα Λαογραφικά Σαμακοβίου (‘Η Χωρση 
καί τό Χοσμερί. Παιχνίδια. Προλήψεις. Παροιμίες. 
Δείγματα Σαμακοβιανής ομιλίας)

—‘Εξηγήσεις μερικών λέξεων Σαμακοβίου
—Διάφορα λαογραφικά Σαμακοβίου (Προλήψεις, 

Ευχές, Κατάρες, Βρισιές, Παροιμίες, Συνήθειαι)
—Παιχνίδια, Παροιμίαι, Επώνυμα, Τραγούδια, Δείγ

ματα Σαμακοβιανής ομιλίας
—Επεισόδια, παραδόσεις, Τρουλιά, Ρωσσοτουρκικός 

πόλεμος του 1826
—Διάφορα από τό Σαμακυβι (Τά εγκαίνια νέας Ε κ 

κλησίας, Λιτανεϊαι, Σκύλαρος καί Κούταβος Γραμ- 
μάτιον τού 1840. Μία επιστολή τού 1864)

Άατερίον Ζήκον, Θρε/,κκότικα άσματα καί τραγούδια
— ’Αδρίανουπολίτίκα (Νανουρίσματα, Δίστιχα, Μωρολογία, 

Γλιυσσοδέτες, Αίνίγματα)
—Τραγούδια
—Δεισιδαιμονίες και βασκανίες τού Τλδιρίμ τής Ά - 

δριανουπόλεως

Ζ' 3 3 2 -  339 
1Γ' 3 8 6 -393

ΙΕ ' 322-331 
ΙΕ ' 39

1C 3 1 1 -3 2 4

1Ζ' 188— 193

ΙΖ ' 216 -221

Κ' 77— 80 
Α' 199—201

Α' 210—113 
Α' 4 2 1 -4 2 5

Α' 452—453
Εΰατρατίον Ζηοη, Διάφορα Αυδημίου,

Ε ' 347—358, Σ Τ  3 6 9 -3 8 2  Ζ' 319—331 
—Παροιμίαι καί παροιμιώδεις φράσεις Αυδημίου

Ζ ' 340 -350 , Η / 392—411, Γ  295—323,
ΙΒ' 333-355 , ΙΕ ' 297—305 

ΙΓ ' 333—334—Προλήψεις εγκυμοσύνης Αυδημίου
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—Παιχνίδια Αύδημίου ΙΕ ' 306—317
—Τοπωνυμικά και διάφορα Αύδημίου ΙΕ ' 392—395
—Γλωσσάριου Αύδημίου ΙΣΤ ' 325—384, ΙΗ ' 291—302
— Προλήψεις Αύδημίου ΙΖ ' 229—231
— Παρατηρήσεις εις παροιμίας ΙΙετρυχωρίου ΙΖ ' 232 — 239
— Παραμύθια Αύδημίου Κ' 81— 85

Μελπ. Ζήση, ’Αρραβώνες και γάμοι στο Αύδήμι Θ' 287—309
— Ό  Θέρος στο Αύδήμι ΙΒ' 356 — 362

f  Σάββα Καλογιαννίδη, Τραγούδια Σαμμακοβίου Κ' 73— 76
Θ. Π. Κιανάδόν, Πανηγύρια στο Σαμακόβι, Έορταί,

Γεωργικά! εργασίαι, Οι έξω τού Σαμακοβιοϋ δρόμοι,
’Ονόματα των βουνών τού Σακακοβίου, Τοπωνυ- 
μίαι, Ε π ίθετα , Ό  Λύρατζης Παναγκ.ότης Γκόρες ή 
ΙΙάντης ΙΖ ' 195—215

— 'Η σπορά καί ή έπεξεργασίαπού λιναριού στο Σαμ-
μακύβι ΙΘ ' 311—312

Κ. Κονρτίδου ’Άσματα Άδριανουπολίτικα Α' 438—442
— Γλωσσοδέτες, εύχές και κατάρες ’ Αδριανουπόλεως Λ' 460—461 

f  Γ, Κωνσταντινίδου Παραμύθι τής ’Αδριανουπόλεως ΙΗ ' 308—323 
Ί* Γ, Ίακ. Λαμπονσιάδον, Γλωσσάριο τής Άδριανουπο-

λίτιδος διαλέκτου Α' 474—482, Β' 226—242, 474—480
Γ  335 -339 καί Δ' 310—318

— Δημοτικά τραγούδια Αδριανουπόλεως Β' 414—427
Οικονόμου Κυννστ. Λονίζον, Παρατηρήσεις εις την

φθογγολογίαν Καλλιπόλεως Ε' 344—346
—Λαογραφικά σύμ, μικτά Ταϊφυρίου Καλλιπόλεως 

(δοξασίαι, δεισιδαιμονία, έθιμα, ιραγούδια, παίγνια, πανή-
γυρις κλπ.) ΣΤ' 319 — 349

Γ. Μ., Θρακικά Άκριτικά τραγούδια 
Ίω άννου Μαγκριώτη,  ’Ή θη  καί ’Έ θιμα Εύκαρύου 

—’Ή θη , έθιμα καί προλήηιεις Εύκαρύου
— ’Ή θ η  καί έθιμα τού χωρίου Εύκαρύου 

Μ. Μοσχοπονλον,  Κάλαντα Χριστουγεννιάτικα
t  'Αποστόλου Β. ΟΙκονομίδη, Παραμύθι Καλλιπόλειος 
Κωνσταντίνου Δ. Οίκονόμου, Τά δημώδη άσματα Θρά

κης
t  Κωνσταντίνου Παπαϊωαννίδοϋ  ’Έ θιμα Σωζοπόλεως

— Δημοτικά άσματα
— Δίστιχα 
—Παραμύθια

Γ' 239-246  
Α' 454—457 
ΙΈ 384—391 

ΙΒ' 323—327 
Α' 43 6 -4 3 8  
Δ' 334-336

Ε' 2 81 -309  
Α' 457—460 
Β' 152—153 
Β' 154—155 
Β' 155-161



236 Περιεχόμενα τών 20 τόμων

— Παροιμίαι Β' 161—172
—Αινίγματα Β' 172—178
| Προλήψεις και δεισιδαιμονίαι Β' 178—182

—Λαογραφικά Σωζοπόλεοκ 'Βιολογικά ήθη καί έθιμα) ΙΘ ' 268—298 
Μόσχου ΙΙαπαχριστοδυνλυυ ©ρακιώτικα άσματα καί τρα

γούδια Α' 2 0 1 -2 0 5 ,4 2 5 -4 2 8 , Β' 199-206, 3 8 9 -
395, Γ ' 236—238

—Τραγούδια τής Γέννας Δ' 217—221
Πολ. Ιιαπαχριστυδονλον, Παροιμίες καί παροιμιώδεις 

Φράσεις Σαράντα Εκκλησιών Ά ν. Θράκης
—Δύο τραγούδια των αναστενάρηδων τής Άν. Θράκης
—’Από τούς μύθους των ζιόων
— Γλωσσάριο από τή Σαρανταεκκλησιώτικη γλώσσα

461—474, W  212— 226, 457—474, Π  340-353,
— Δεισιδαιμονίες Σαράντα Εκκλησιών.
—Λιανοτράγουδα τής Ά ν. Θράκης
—Σύμμικτα λαογραφικά Άδριανουπόλεως (Γλωσσοδέ

τες, Παιδιές»—"Έθιμα, Προλήψεις και δεισιδαιμονίες, "Ορ
κοι, Ευχές, Κατάρες, Βρισιές, Οιωνοί κλπ.)

—Παροιμίες ’ Αδριανουπόλεως
—Κατάλογος από ονόματα καί προσηγορικά καί μερι

κά γλωσσικά συμπεράσματα
—Γλιοσσάριο ερμηνευτικό λέξειυν ιδιωματικών από τά 

Σαρανταεκκλησιώτικα παραμύ 0 1α 
1Αναγνώστη Παρασκευοπουλου, Τραγούδια Σιοζοπολίτικα 
“Εφης Πλιάτσικα , Σύμμικτα λαογραφικά Άβδημίου 

(Δίστιχα, Στιχομυθεΐες, Σατυρικά, Νανουρίσματα, Σκωπτι- 
κά, Σχετικά μέ τά ζώα, Ταχταρίσματα, Παιχνίδια, Αινίγ
ματα, Τραγούδια, Γλωσσοδέτες, Γλωσσάριο)

Α' 141—188 
Α' 206-208  
Α' 216—217 
Λ' 223-237 , 
Δ ' 302—309 
Α ' 447--452 
Β' 183— 198

Β' 4 2 8 -4 3 9  
Γ ' 301 -3 3 2

Δ' 3 1 9 -3 2 3

Δ' 324—333 
Γ  247—287

Δ' 240—266
Ν. Ροδόοινου, Κουλπανάδικα

—’Από τά έθιμα τής πατρίδος μου Όρτάκιοι (Ά~ 
δριανουπόλεοις) (Τά Δημήτρια (ό Μπέης)

Μιλτιάδον Σαραντη, Ά πό τά παναγύρια τής Θράκης 
’Ελπινίκης Στααονλη Σαραντη, Άπό τά Θρακικά έθιμα 

(Κρατητικά, Δεισιδαιμονίες στην εγκυμοσύνη, Τά γεννητού
ρια, Νανουρίσματα)

—Ό  Κοντούτσικος καί ό Γιαννίτσαρος [Τραγούδι)

Δ’ 295 -301

ΙΓ ' 311—320 
Η ' 412—419

Α' 127—140 
Α' 208—209

—Παραμύθια Α’ 214—217
—Σύμμικτα Λαογραφικα [Τό παιδί. Τά προξένεια καί οί 

αρραβώνες στις Καστανιές τής Θράκης. Τό χτίσιμο τού 
ρπιτιοϋ στη Θράκη. "Εθιμα τής Τυρινής Αποκριάς) Α’ 403—421
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— Κάλαντα Χριστουγεννιάτικα
— Άγιαβασιλιάτικα κάλαντα τής Θράκης 
—Κάλαντα των Φώτων
— 'Από τά έθιμα τής Θράκης. Θάνατος
—Λεΐγμα τής νεωτέρας λαϊκής στιχουργίας
— Τό τραγούδι τής ’Αρετής
— Οι τελευταίοι διωγμοί εϊς τήν λαϊκήν στιχουργίαν 
—Προγνωστικά
—’Από τά έθιμα τής Θράκης. 'Η  χαρά στις Καστανιές
— Παραδόσεις τής Θράκης
—Πώς γιάτρευαν στ Γ) Θράκη'. Γιατρικά. Γητειές καί 

χάρες ΙΓ 351—383 καί
—Δημοτικά τραγούδια τής Θράκης 
—Αινίγματα
— ’Από τά παραμυθία τής Θράκης ΙΕ ' 332—365,

Α' 4 2 8 -4 3 6  
Α' 442—445 
Α' 445—446 
Β/ 131—151 
Β' 207—211 
Β' 3 9 7 -3 9 9  

Γ π  213—244 
Δ* 234—239 
Ε' 312—343 
Ζ' 231—318

Θ' 195-286  
ΙΑ ' 1 -1 8 8  
Ι Γ  354—365

ΙΣΤ' 89—190 καί ΙΖ' 97 — 187 
—Ά πό τά αγιάσματα τής Θράκης 11Γ 219—290,ΙΘ' 308—309, Κ'210 
—'Από τά φυτά τής Θράκης Κ' 9— 72

'β Ά ν . Κ. II. Σταμονλη, Τοπωνυμικά Θράκης Α' 395 — 402
cΑμαλίας Σχόλιου, ’Έ θιμα καί ένδυμασίαι Κομοτινής ΙΓ ' 321—332 
f  Ά ρχ ιμ ,  Νεοφ. Σταματιάδου, Πώς εορτάζονται τά

Χριστούγεννα εις τήν Κορνοφωλεάν Δ. Θράκης ΙΑ ' 345 — 346
t  *Avt. Α. Σταμονλη, Τοπωνυμία επαρχίας Σηλυβρίας ΙΣ Τ  306 — 310

—’Επωνυμία Παναγίας εν Θράκη Ι Ζ '222—226 καί ΙΘ' 309 
—Σηλυβρίας τοποθεσίαι ΙΖ' 226—228

*Ελένης Ταομάκα, Διάφορα έκ Κεσσάνης (Δωδεκάμερα,
Άποκρηά καί σαρακοστή, παροιμίαι, προλήψεις, λέξεις) 1Β' 363—373

ΙΒ' 374-377

ΙΕ ' 318—321 
Α ' 197— 198 
Λ' 205—206 
Α' 2 2 1 -2 2 3  
Γ ' 355—360 
F/ 2 59 -280

— Κρυονερίτικα τραγούδια
— Διάφορα έκ Κεσσάνης (Προλήψεις, παραγκώματα, 

μερικαί λέξεις)
f  Δη μ. Χατζηπαναγιώτη, Λατρεία (Τό χ·<λβααάββ«το)

—Τραγούδι τοΰ τσαγανού
f  Μ. Φιληντα, Ά πό τή γλώσσα τής Θράκης 

—Ετυμολογίες σέ Θρακικές λέξεις
Δ' 277—294 καί

t  Κωνστ. Ν. Χατζοπονλου, Σαράντα Εκκλησιών Σΰμ- 
μίκτα λαογραφίκα. (Δειαιδαιμονίαι. Προ?>.ήψεις. Μαν- 
τεϊαι. ‘Έθιμα. Εύχαί. Κατάραι).

—Παιδιαί
f  Καλ. Χονρμουζιάδον, Τό Τσακήλι (ΙΙετμοχώρι τής ε-

Β' 440—456 
Γ  2 8 8 -3 0 0
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Η '330 — 
Θ' 310 -  
Γ 334— 
Γ 350 -

ΙΑ ' 307—31.4

344,413

παρχίας Μέτρων. Φιονές. Πώς κρέννε ατά χαϊβά
νια. Σ^ενεις. Αγρίμια. Σπιτίσια ζώα. Άγριοπούλια 
και τσιροπούλια. 'Ερπετά καί φίδια. Ψάρια. Ζού
ζουλα

—Χωριάτικο καλαδάρ Η ' 340—350 καί
—Οίκόσιτα ζώα
— Κτηνοτροφία
— Δημοτικά τραγούδια Τσακηλίου της Επαρχίας Με- 

τρών καί Άθύρων
— Παραδόσεις Πετροχωρίου καί άλλων χο>ρίων της

επαρχίας Μετρών καί ’Αθύρων Ι Α '315
—Τό Τσακήλι Μετρώ)ν (Κοινοτική διοίκησις—Κατοι

κία— Ενδυμασία, Μυλωνάδες, Γεωργία, Οικοκυρική) Ι Α '341 —
—Τό γλωσσικόν ιδίωμα Τσακηλίου 1Β' 265
—Τό Τσακήλι τών Μετρίόν. Γλωσσάριο ΙΓ '366—385 καί ΙΕΊ81
—Παροιμίαι καί παροιμιώδεις φράσεις Πετροχωρίου

(Τσακηλίου) Μετρών ΙΣΤ ' 191 —
Λεξιλόγια Ντουλγέρικα Αίνίτικα Γ '
Τραγούδια τού Ίγνάτογλου Γ 'π 246 —
Συλλογή Λαογραφικής ύλης . · Γ
Θρακιώτικο τραγούδι ΙΑ' 428 —
Πρωτομαγιά στις Επιβάτες Βι
Φλοβάρα ΙΕ '
Δημοτικό τραγούδι τής Θράκης ΙΕ '
Λαογραφικαί Συλλογαί από τό Λεξικογραφικύν άρ-

χεΐον τής Μέσης καί Νέας Ελληνικής ΙΕ ' 883—
Συλλογαί Λαογραφικής ύλης καί ανακοινώσεις Κ' 199 —

340
362 
350
363

413
322
296

266
334
248
384 
429 
332 
321 
331

385 
204

ΒΙΒΛ ΙΟ ΓΡΑ Φ ΙΑ !—ΒΙΒΛ ΙΟ Κ ΡΙΣΙΑ !

"}* "Αδαμάντιον ’Αδαμάντιου, Σπηλιού Σακελλαριάδου,
Πόλεις καί θέσμια Θράκης καί ’Ιωνίας εν τή Άρ- 
χαιότητι Β ' 487—490

t  Κ. Μνρτ. Α ποοτολίδον, Συμβολή εις την Θρακικήν βι
βλιογραφίαν Δ' 342 —353, 371—372, Ζ '382—399, Θ '373—398 

— Σαμοθράκη Άχιλ. Ιστορία τής Θράκης (Βιβλιοκρισία) ΙΒ' 379—381 
Ευστρατίου Ζήση, Ά ρχεϊον τού Θρακικού λαογραφικού 

καί γλωσσικού θησαυρού
■β Άριστ. Κουρτίδον, Κώστα Γεραγά. ’Αναμνήσεις έκ

Ζ '  4 1 0



Π εριεχόμ ενα  τ<5ν 20 τόμων 239

-250

-338

-426

-35 L 
■251 
-491

Θράκης Α' 248-
Κ. Κονρτίδον, Εφημερίδες Δυτικής Θράκης Η' 438
Μανόλη Κριαρα, Κ. Κουρτίδου 'Ιστορία τής Θράκης Λ' 337-
f  Κ. Κωνοταντοπονλον, Γερ. Κονιδάρη. Σύντομος εκκλη

σιαστική ιστορία τής Άδριανουπόλεως ΙΓ  420-
77. 77. X .  Κωνστ. Κουρτίδου. Τά Θρακικά Α' 497
Μ. Λ Σ., Νεΐρ βέϋ. ’Ανατολική Θράκη Α' 250-

— Χρήστου Καράσου. Ή  Ανατολική Θράκη Β' 249-
— Κ. Μυρτίλου Άποατολίδου. 'Ο Στενίμαχος Β' 490-
—Σύμβολα! εις τήν Θρακικήν Βιβλιογραφίαν Γ 'π  I —

XLVII, Ζ' 357-881 , Θ' 355 -3 7 2
—-Άρχεϊον τού Θρακικοΰ Ααογραφικού και γλωσσικού

Θησαυρού ΣΤ' 426,
—’Ονόματα συγγραφέων των εις τάς συμβολάς εις τήν

Θρακικήν Βιβλιογραφίαν πραγματειών Ζ' 100

— Βιβλιογραφικά! σημειώσεις H‘ 427-
—Βιβλιογραφίαι Θρακών Η* 436—437, Θ' 399-

ΙΒ' 382—396, ΙΒ ' 3 9 7 -3 9 8 , ΙΓ ' 410, ΙΕ'
— Εφημερίδες έκδιδόμεναι εις τήν Δυτικήν Θράκην 1938 ΙΒ' 399
— Βιβλιογραφικά! σημειώσεις καί συμπληρώσεις ΙΓ ' 394—

ΙΕ ' 4 0 1 -4 0 9 , Ι Ζ '419—423 και ΙΘ ' 293-

431

-435
-400
399

-409,
-305

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ

f  Άλεξανδρονπόλεως Γερβασίον, Εύεργέται Άλεξαν-
δρουπόλεως Γ' 387—388

f  Γ. 77. ’Αναγνωοτοπονλον, Στέφανος Ψάλτης Α' 240 — 243
f  Κ. Μυρχ. 'Α ποατολίδον, Γρηγόριος Γρηγορίου Μαρασλής Γ ' 367 — 371

— ’Αντώνιος II. Κομιζόπουλος Γ ' 399 —400
—Δημ. Μιχ. Γκιουμουσγκερδάνης Γ' 400—403
— ’Ιωακείμ Μουρκίδης Γ' 404
— Θησεύς Λ. Ιΐίνδιος Ε' 366—367

Φωτ. Γ. Άποσιολίδον, Δημήτριος Μποτζόρης Δ' 361—362
Νιχ. Κ. Βαφείδον, 'Ο Μητροπολίτης Ήρακλείας Φιλά

ρετος I. Βαφείδης Ε' 359—364
Ί* Θεοδ. Βελλιανίτη, Γειόργιος Βιζυηνός Γ 'π 214—217
Nix. Βααιλείάδη, Γεώργιος Βιζυηνός Γ'π 201 — 214



340 Π ερ ιεχ όμ εν α  τών 20 τόμων

'Λ&ηνης Γαϊχάνου Γιανηον, Νοεμή Ζωηρού ΙΗ ' 349—351
Δ Γκαοτίj, Γειόργιος Λ. Χατζηγιαννάκογλους Δ' 356 — 360
Ά δ . Διαμαντοπονλον, Άναστ. Κ. II. Σταμούλης ΣΤ' 416—422
Τ Δ. Γρ. Καμηούρογλου, Γ. Λαμπουσιάδης . Α” 244

—Άριστ. Κουρτίδης Β' 243—246, 492—494
Κ. Κονροννιώτη, Το εργον το Π Χρήστου Ταοΰντα ΣΤ' 392 — 415
Κωνοτ. Γ. Κονρτίδη, Γεώργιος Ιακώβου Λαμπουσιάδης Α' 244—247

—Χρηστός ΙΙαπαδόπουλος, Βασίλειος Γρηγοριάδης Α' 492—494
Κ. ‘Αναστασία Σταύρου Άλβανοπούλου ΙΗ ' 346—347
Ί* Δ. Λάμψα, Άριστ. Κουρτίδης Β' 494—500
Γρηγ. Λ. Λιβαδα, ’Ιωάννης 11. Καρδαμάτης II Γ 335 — 342
Κ. Λ ονιζου 'Αρχιμανδρίτου, Εύεργέται Καλλιπόλεως 

(Νείλος ό Πεταπόλεως, ’Ιωακείμ ό Καλλιπόλεως, Καλλίνι
κος ό Πρεσπών, Δράκος καί Ά σηνέθ Βουλγαρίδαι, Τζε- 
φρής Ίωάννου, ’Ιωακείμ Σκαρλατίδης, Δημήτριος καί Πη
νελόπη Κώστα, Νικόλαος Ζιογραφίδης) Γ' 377 — 383

/. Μαγκριώτη, Νικ. Λιθοξόος Γ 366 -  308
—Άνδρονίκη Κ. Κουκκίδου Ι Γ # 413—415

Φ, Μ[ανονηλίδου], Θεολόγος ‘Εξηντάρης I I I ' 344—345
—ΙΙολΰκλειτος Θ. Βεζιρτζης Ι Η ' 3 4 7 -3 4 8

Στ. Νικολαΐδον, Άχιλλεύς Κ. ΙΙαπαδάτος ΙΖ' 401—465
Γρ. Ξενοπονλον, Ά ρ. Κουρτίδης Β' 500—503
f  Κ  ΙΙαλαμα, Γεώργιος Βιζυηνος Γ 'π 190 -201
ΙΙερ. ΙΙαπαχριοτοδονλον, Γειόργιος Βιζυηνος Α' 238—240

— Τωσήφ Ραφτόπουλος Α' 494—496
Πολ. Παπαχρίϋτοδονλον, Γεώργιος Ζαρίφης Γ' 362 — 307
t  Θρασ. Πηλείδον, '0  Μητροπολίτης Μαριυνείας ΜελLO-

σηνός Χριστοδούλου Ε' 351—354
’Α χ . Σαμοθράκη, Νικόλαος ‘Φαρδής (Ό  Σαμύθραξ) ΙΣ Τ  4 14 -417
Μιλτιαδου Σαραντή, Σαράντης Άρχιγένης Α' 483—492

—Άνδρέας Λαμπαδαρίδης Γ  389—391
Μ.Α.Σ., Β. Α. Μυστακίδης Δ' 355—346

—Τραχείας ? Αλέξανδρος Ζώτος Ε ' 304—365
—Κ. I Ιαπαϊωαννίδης Ε' 365—360
—Σηλυβρίας Ευγένιος Ζ' 354
— Θανάσης Κατραμπάνης 7/ 355 — 356, Γ 395
— Ευάγγελος Σαβράμης Η ' 309
— Στέφανος Ναρλης Θ' 362—363

Ζηαη Χατζήβααιλείον, Άργύριος Κιτάνος ς '  423—425
Εύεργέται τού Θρακικού Ελληνισμού Γ ' 301—407
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Εύεργέται Ραιδεστοΰ (Κωνστ. Θεοδωρίδης, Γεώργ. θ εο 
δωρίδης, Στ. Γεωργιάδης, ΓΙασχ. Γεωργιάδης. Δημ. Κών
ο ταντινίδης)
Επιβατών (’Αλέξανδρος Καλ?άμαχος, Άνγελής Βαλλής 

Καμινάρης, Βαο. Έλευθερόπουλος κλπ.)
Σηλυβρίας (Σταύρος Σταυρίδης(

Στραντζας (’Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Άγαθόβουλος)

Γ  372—374

Γ ' 374—376 
Γ ' 376 
Γ  376—377

Ά

Μετρών (Φιότιος Άναστασιάδης)
Αίνου
Αδρίανουπολεοίς (Χρηστός Παπαδόπουλος)
Ξάνθης
Σαράντα Εκκλησιών (Δημ. Δοδόπου/.ος)
’Αδελφοί Ξενοκράται 
Κίρκος και Φωτεινή Ξενοκράτους 
Άντιυνιος Πάγκαλος 
Χρυσοβέργης Γεωργίου
Βαρνης (Παρασκευας Νικολάου, Βασίλειος Σουλήνης, Μη
τροπολίτης ’Ιωσήφ, Μητροπολίτης ΓΙορφΰριος)
Χρηστός Ίωάννου Φωτιάδης 
Θεοφανώ Σιδερίδου 
t  Πρώην Μετρών ’Ιωακείμ 
f  Άλεξανδρουπόλεως Γερβάσιος 
f  Λαρίσσης ’Αρσένιος 
*j* Πρώην Μετρών Γρηγόριος 
Νικ. Καλτσάς 
t  Διοκαισαρείας Άρίσταρχος 
Χρηστός Κασίμης 
'Αθηνόδωρος Δημητρίου 
t  Μαρωνείας ’Ά νθιμος 

(j/,ατοτ. Κονρτίδον, Επιστημονικά! έργασίαι
Δημοσθένης Ροϋσσος ΙΑ ' 419—424,
Πρώην Ξάνθης Πολύκαρπος Ψωμιάδης
’Άργης Κόρακας
Καλλισθένης Γ. Χουρμουζιάδης
Πρώην Σωζοαγαθυυπόλεως Κωνσταντίνος
Άλέςανδοος Κ. Δήμησσας
Δημητριος Στεφάνου
Σάββας Λακίδης
Μαρωνείας καί Θάσου Σπυρίδων

Δ' 364—365 
Γ' 377 
Γ  383—387 
Γ  388 
Γ' 391—392 
Γ  3 9 2 -3 9 3  
Γ  39 3 -3 9 6  
Γ  396 
Γ' 396—397 
Γ  397—398

Ιν 404—407 
Δ' 360- 361 
ς '  425 
Ζ' 354 
7/ 355 
Ζ' 365 
Θ' 362 
Γ 3 6 4 -3 6 5  
Γ 365—366 
I ' 368—370 
Γ 3 7 0 -3 7 2  
Γ 372

Β, 494—500 
Ι Β '406-411  
Ι Β '  378 
Ι Γ ' 4 1 1 -4 1 2  
ΙΓ ' 412—413 
Ι Γ  413 
ΙΕ ' 410 
ΙΕ ' 410—411 
ΙΕ ' 411 

ΙΣ Τ ' 413



242 Π ε ρ ιεχ όμ εν α  τών 20 τόμ ω ν

Θεόδωρος Μακρίδης ΙΣ Τ ' 4 1 3 -4 1 4
Τρυτρων Ευαγγελίδης ΙΣΤ ' 414
’Αθανάσιος Φ. Μανουηλίδης ΙΖ ' 458—461
Πρώην Λαγκαδά Γερμανός Άναστασιάδης ΙΖ ' 461
’Αντώνιος Σταμούλης ΙΖ ' 465—466
Κοσμάς Μυρτίλος Άποστολίδης ΙΖ ' 466
’Απόστολος Δοξιάδης ΙΗ ' 4 4 2 -3 4 4
’Ιωάννης Μανδαλίδης ΙΒ ' 345—446
Γεώργιος Κ. Κωνσταντινίδης ΙΗ ' 348 — 349
’Απόστολος Άποστολίδης ΙΗ ' 349
Ρητορίδης Χατζόπουλος ΙΗ ' 349
Βασίλειος Ά γγελή ΙΗ ' 349
Νικ. ΙΊαρίτσης ΙΗ ' 349
Δημ. Μαργαριτώφ ΙΗ ' 349
Βασίλειος Χατζηλίας Κ ' 190
Κωνσταντίνος Φίλανδρος Κ' 190
Κωνσταντίνος X. Οικονόμου Κ' 215—217
Βιργίλιος Σωτηριάδης Κ' 217—218
Χρηστός Τρεανταφυλλίδης Κ' 218

ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΕΣ

Νικόλαος Χατζόπουλος, άνθυπολοχαγός Ι Σ Τ '419
Γ. Κουρτίδον, Σπΰρος Συμ. Κουβατζής ΙΣΤ ' 419—420

Σπυρίδων Πεντεδέκα * ΙΣΤ ' 420
Ζαχαρ. Άθανασιάδης ΙΣΤ ' 420
Μιχαήλ Β. Γεωργίου ΙΣΤ ' 421
Μιχαήλ Φάκας ΙΣΤ ' 421
Κωνσταντίνος Σπ. Χουρμουζιάδης ΙΣΤ ' 421

ΕΙΚΟΝΕΣ
' : *

Εικόναςειχον ό Α' 28, ό Β' 17, ό Γ ' 14, τό Γ 'π  16, ο Δ 31, ο Ε 14, 
ο ς '  8, δ Ζ' 25, δ Η 7 21, δ Θ' 26, ό Γ 56, δ ΙΑ ' 11 ών 9 δλοσελίδους, ό 
ΙΒ ' 53, δ ΙΓ ' 67, δ ΙΑ' 15, ό ΙΕ ' 49, δ Κ '  20, ό ΙΖ ' 38, καί ό Κ' 4.

Έ'ξ αυτών σημειουνται μόνον δσαι είναι άσχετοι μέ τάς δημοσιευ- 
θείσας μελετάς.

Ερείπια υδραγωγείου παρά το Έρμενίκοϊ Μέτρων Α ' 317
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Σαρκοφάγος εύρεθεΐσα εν Σηλυβρίτ;
Τό εν Άδριανουπόλει Σιναϊτικόν μετόχιον 
Ά ϊ  Σόφια τζαμισι Άδριανουπόλεως 
Ά πό τά Θρφκιώτικα βοηθήματα τού αργαλειού 
Ό  αργαλειός
Ό  ΙΙύργος του Αύτοκράτορος Ίωάννου Καντακου- 

ζηνού έν Άδριανουπόλει 
Άνασκαφή τύμβου άν Σηλυβρία 
Ό  Μητροπολίτης Άγχιάλου Ευγένιος Καραβίας 
έμψυχιόνει τούς ίεράρχας προ τοΰ απαγχονισμού των 
Ό  ’Αρχιεπίσκοπος Κίτρους Νικ. Λούσης 
Σφραγίς Κοινότητος Αίνου 
'Ο μικρός Βιζβίζης
Ζεύγος έπιμανικίων Κυρίλλου Άδριανουπόλεως 
Μίτρα ίδιου
Χαιρετισμός της Δόμνας Βιζβίζη 
Δίπλωμα Φιλ. Εταιρείας Ά ντ. Βιζβίζη 
Σφραγ'ις οικιστών Θρακών κλπ.
9Επιτραχήλιον Κυρίλλου Άδριανουπόλεως 
Διαβατήριον προσιυρινής διοικήσεως Σουφλίου 
Χωρικοί Χιδίρκιοϊ Κεσσάνης 
Ένδυμασίαι Σουφλίου 
Ενδυμασία Όρτάκιοϊ 
Αριστείδης Βάμπας 
Β. Α. Μυστακίδης 
'Η  Τσανδώ
.‘Ο 'ΙΙρακλείας Πανάρετος 
'Υπογραφή τού ίδιου

» Γάνου καί Χιύρας Μελετίου 
Αί Έπιβάται κατά τό 1913 
Σηλυβρίας Κύριλλος 

» Πανάρετος
» Γερμανός
» Ευγένιος

ΙΙανομοιότυπα υπογραφών μητροπολιτιον Σηλυβρίας 
Ελληνικόν γυμνάσιον Άδριανουπόλεως 
Ζάππειον Παρθεναγωγεΐον
Ή  κατά τούς σεισμούς τοΰ 1912 καταρρεΰσασα με- 

σημβρ.νή πλευρά τού φρουρίου τής Αίνου 
Φρούριον καί άκρύπολις τής Αίνου

Α' 325 
Α' 349, Β ’ 72 
Α' 392, Β' 74 
Α ' 482 
Α' 496

Β' 33 
Β' 82

Γ 'π τέλος
»

»

»
»
»
»
»
»
»

ΙΒ ' 331 
ΙΓ ' 244 
Ι Γ  250 
ΙΓ ' 253 
ΙΓ ' 265 
ΙΔ' 255 
ΙΔ' 225 
ΙΔ' 256 
ΙΔ ' 256 
ΙΔ' 258—259 
ΙΕ ' 396 
ΙΕ ' 396

ΙΕ ' 397 
ΙΕ ' 397
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Ή  Γάνος προ του 1912 ΙΣ Τ ' 385
Χάρτης τής Θράκης τοϋ 1573 ΙΣ Τ ' 386
Παλαιοντολογικά ευρήματα Κομοτινής ΙΣ Τ ' 398, 402
Παραλία Μυριοφΰτου ΙΣ Τ ' 406
Κατασκηνώσεις εις Γάνον ΙΣ Τ ' 406
Μέγαρον στρατιάς έν Άδριανουπόλει Ι Σ Τ '410
Ή  Χώρα των Γανοχώρων ΙΣΤ ' 410
Ηράκλεια Ι Σ Τ '412
Τό χωρίον Ά κ  άλαν τής Άδριανουπότεως Ι Σ Τ '417
Διδυμότειχον ΙΣ Τ ' 421
'Υπογραφή τοϋ Σηλυβρίας Μακαρίου ΙΖ ' 228
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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

’ Επί τΐι εκδόοει τοϋ Κ' τόμον Σελ. 5— 7
Θρακικον Κέντρου Aioiy.tjτικόν Συμβούλων, Ενερ-

γέται,, Λωρητμι » .8

ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ

Ε λ π ιν ίκ η  Σχαμούλη Σ αραντή , ’Από τά φυτά τής
Θράκης >

γ  Σάββα Κ αλογίαννίδου, Τραγούδια Σαμμακοβίου »
Ζ. Διάφορά απο τό Σαμμακόβι. (Τά εγκαίνια Εκκλησίας, 

Λιτανεΐαι, Σκΰλαρος καί Κοΰταβος, Γραμμάτιο και 
επιστολή τοϋ 1840 καί 1864) »

Ε ύστραχίον Ζήοη, ΙΙαραμΰθια Αΰδημίου »

9— 72 
73—76

76—80
81—86

Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ε Ι Α !

Ά χ ιλ λ έ ω ς  Θ. Σαμοθράκη, Ή  φυλακή τοΰ Καρόλου
XII Βασιλέαν; τής Σουηδίας εν Διδυμοτείχιρ 
καί 20 Γάλλοι ’Αξιωματικοί εγκάθειρκτοι έν 
αυτή »

—Ή  θρακική κατάληξις Παρα »
—ΙΙερί Βεσσών ή Βησσών ’Αρχαίου1 Θρακικοϋ 

λαού »
f  Κ. Μ νρχίλον Ά ποσχολίδον , Συλλογή άρχαίιυν επι

γραφών άνευρεθεισών έν Σερδική, νυν Σοφία 
καί περί αυτήν »

Ίω ά ννο υ  Κ . Σ φ ά γγο ν , Παρατηρήσεις επί τής ελονο
σίας καί τής κατανομής των άνιοφελών κωνώ- 
πο3ν εις περιοχάς των νομών Δράμας καί Κα- 
βάλλας ως καί εις περιοχάς τινας τής Θράκης »

Μ ιλχιάδου Σαρανχη, Το Δέλτα τοΰ Βυζαντίαυ (Συνέχεια) »

87— 92 
93— 96

9 7 -1 0 1

102-123

125—136
137— 182



246 Περιεχόμενα

Μ Ν Η Μ Ο Σ Υ Ν Α

N lk Βασίλειάδου, Μανουήλ Γεδεών 
Βασίλειος Χατζηλίας 
Κωνσταντίνος Φίλανδρος 
Κωνσταντίνος Χριστοφή Οικονόμου 
Βιργίλιος Σωτηριάδης 
Χρηστός Τριανταφυλλίδης

» 18Β—189
* 190
» 190
» 215—217 
» 217—218
*  218

Σ Η Μ Ε ΙΩ ΣΕΙΣ—Π ΡΟ ΣΘ Η ΚΑ Ι—ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

f  Κ  Μ υρχίλον Ά η ο α χο λ ίδ ο υ , Στίχοι παραινετικοί τοϋ 
Φιλιππουπόλεως Παϊσίου προς τούς μοναχούς 
τής Μονής Πετριτσονιτίσσης 

— Παραλειπόμενα Ανθολογίας Θρακών ποιητών 
Συλλογαί Λαογραφικής ύλης καί ανακοινώσεις 
ΓΙερινθίου επιτάφιος επιγραφή 
Επιγραφή Περιστάσεως 
Συμβολή Θρακών εις τήν έπανάστασιν 
Λόγιοι Θράκες
‘Αγιάσματα τής Θράκης. Διορθιόσεις 
Παροράματα

Ό  έρανος τοϋ Θρακικοΰ Κέντρου

Περιεχόμενα τών είκοσι τόμων τών «Θρακι- 
κών» καί τοϋ παραρτήματος τοϋ Γ* τόμου

» 124, 136
* 191 —  198
»  198—204
»  204—207
> 207—208
» 208 - 209
» 209—210
» 210 
» 211

» 212-214

» 219—244

Ε Ι Κ Ο Ν Ε Σ

Χάρτης τών νομών Δράμας, Καβάλλας καί Θράκης » 133
Κωνσταντίνος Οικονόμου μετά τών συμμαθητών

του Έ λ. Βενιζέλου κλπ. > 215
Κωνσταντίνος Οικονόμου » 216
Βιργίλιος Σωτηριάδης » 217


