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Καθηγητοΰ χοΰ Πανεπιστημίου

Π Ε ΡΙ ΘΡΑΚΩΝ ΚΑΙ ΘΡΑ.ΚΗΣ

Το περ'ι Θρακών ζήτημα είναι περιπλοκώτατον. Έ ν τοΐς ίστορικοΐς 
χρόνοις τό δνομα περιωρίζετο ως δρος γεωγραφικός εις τάς χώρας τάς 
•άρχομένας βορειότερον τών ορίων τής νΰν Μακεδονίας μέχρι τοϋ Δουνάβεως 
περίπου. ’Αλλά τό δνομα δεν περιορίζεται μόνον εις την Ευρώπην, άλλα 
υπάρχει καί έν Άσία, έν τή νΰν Μ.’Ασία. Οί περί τον Βόσπορον καί προς 
Α. τοΰ Βοσπόρου οικοΰντες λαοί Θυνοί καί Βιθυνοί καλούνται Θράκες. 
Τών Θρακών τό δνομα υπάρχει καί έν ’Αρμενία ένθα μνημονεύεται Θρα- 
κικός λαός Σαραπάραι (=κεφαλοτόμοι κατά Στράβωνα. Τό δνομα πιθα
νώς είναι τό αυτό προς τό τοϋ Θουκυδίδου μαχαιροφόροι.) Καί έν μέν 
ταις χώραις ταΰταις άναφέρονται ρητώς οί Θράκες ως λαός οίκών τάς χώ- 

■ ρας αΰτάς, αλλά έκ συνειρμού άλλων παραδόσεων γίνεται δήλον δτι Θρά
κες έν Μ. Άσία ωκουν μέχρι τοΰ Ελλησπόντου καί περί τον ’Ελλήσπον
τον. Πολλαχόθεν δηλοΰται ή τών Τρώων προς τούς Θράκας συγγένεια. 
Και έν τή Μακεδονία; τών ιστορικών χρόνων, παρά τον Ά θω να  δηλονότι, 
■επιχωριάζει τό δνομα τών Θρακών. Έ ν τή 'Ομηρική γειογραφία ό 
Ά θ ω ς ή Ά#ά>ος, ιός καλεϊ τό δρος ό ποιητής, κεΐται έν Θράκη. 
Ταϋτα έν τοις ίστορικοΐς χρόνοις. Αλλά καί έν τοις προϊστορικοΐς χρό- 
νοις καί έν ταΐς μυθικαΐς παραδόσεσι τό δνομα τών Θρακών διήκει δι’ 
δλης σχεδόν τής Ελληνικής ή ’Ιλλυρικής Χερσονήσου τών ιστορικών 
χρόνων. Θράκες άναφέρονται υπό τον’Όλυμπον. Θράκες έν Φωκίδι. Ό  Θου
κυδίδης αυτός μαρτύρων την μεγάλην γεωγραφικήν έκτασήν τον ονόματος, 
χωρίζει τούς υπό τών μυθικών παραδόσεων άναφερομένους Θράκας τής 
Φωκίδος από τών βορειότερον οίκούντων Θρακών.

Τίνες ήσαν οί Θράκες οΰτοι; ΤΗσαν λαός χωριζόμενος μέν κατ’ δνομα από 
■τών κυρίως Ελλήνων, αλλά πάντως συγγενής προς τούτους κατά μικρόν έξελλη-
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νισθείς έκ των έν ταΐς παραλίαις ιδρυμένων 'Ελληνικών αποικιών καί άλλως δε 
φυλετικώς συγγένειαν έχων προς τδ'Ελληνικόν. Καί τούτο δέ μαρτυρεί καί ό- 
μύθος 6 συγχωνεύσας ελληνικός καί θρακικάς παραδόσεις. Τό όνομα τοΰ- 
Βοσπόρου (ονόματος ού τό δεύτεροί' συνδετικόν πόρος μαρτυρεί την κατά μέ
ρος ελληνικήν καταγωγήν τοϋ ονόματος) ώς καί τού Βυζαντίου Έλληνικοότατα 
θεωρούμενα έν τοΐς ίστορικοΐς χρόνοις, έχουσιν αρχήν θρακικήν (Βυζάν
τιον πάντως είναι ταυτόν τώ Θρακομικρασιατικφ Πούζαντις ή ΙΙοδανδός)..

Οιίτω καλείται τό στενόν των Κιλικίων πυλών έν Μ. ’Ασία σημαί
νει δέ όπως τό Βυζάντιον καί τό Πούζαντις τής Μ. ’Ασίας, πόλιν κει- 
μένην επί στενού. Άλλα ή συγχάινευσις των Θρακικών καί Ελληνικών 
παραδόσεων εποίησαν ώστε έκ τοΰ τοπικού τούτου Θρακικοΰ ονόματος νά 
παραχθή μύθος περί Βύζαντος Μεγαρέως δήθεν οικιστοϋ τής πόλεως. Ή  
παράδοσις ούδέν άλλο μαρτυρεί ή τήν επελθοΰσαν έξελλήνισιν τής πό
λεως καί τού ονόματος αυτής.

ΙΙλήν τής γεωγραφικής καί τής εθνογραφικής ταύτης έννοιας, τό όνομα 
των Θρακών ίίχει σπουδαιοτάτην έννοιαν μυθικήν, άναγομένην εις τήν 
ιστορίαν τού ελληνικού πνευματικού βίου καί πολιτισμού.

ΟΙ αρχαιότατοι μυθικοί ποιηταί καί ύμνψδοί Όρφεύς, Θάμυρις, κ. ά. 
Θράκες καλούνται, ή αρχή δέ τής ελληνικής μουσικής, μέχρι τίνος δέ καί 
θρησκείας, θεωρείται θρακική. Ή  λατρεία τού Διονύσου καί τά μετά ταύ
της συνδεόμενα όργια Κλωδώνων καί Μιμαλλώνων, ών υπαινιγμούς ήδη 
εΰρίσκομεν εις τον "Ομηρον (έν τοΐς περί καταδιωγμού τού Διονύσου υπό- 
τοΰ Λυκούργου τοΰ βασιλέως Θρακών) καί καθόλου αί οργιαστικοί τελεταί 
καί μυστήρια, συνδέονται μετά τού ονόματος των Θρακών μέχρι τής ’Ελευσί
νας, ένθα ομώνυμα μυστήρια ίδρύθησαν κατά τον μύθον, υπό Εύμόλπου τοΰ 
Θρακός. Μόνον αί Άιθήναι φαίνεται ότι δεν υπέκυψαν πολύ εις έπίδρασιν 
Θρακικήν, ώς μαρτυρεί ό μύθος ό περί επιδρομής Θρακών εις τήν πόλιν, 
τής γενομένης επί Έρεχτθέως τού βασιλέως ’Αθηνών.

Ά λλ’ αυτό τό κατά τον μύθον γεγονός ότι είς τήν ’Αττικήν ε’ισβα- 
λόντες υπό τον Εΰμολπον Θράκες, έγκατεστάθησαν έν Έλευσΐνι τή το- 
σοΰτον στενώς συνδεδεμένη μετά τών ’Αθηνών καί ότι τά Έλευσίνια μυ
στήρια ύπήγοντο είς τήν λατρείαν ’Αθηνών, μαρτυρεί καί τό ενταύθα 
κράτος τών Θρακών. ’Αλλά καί τό έ'τερον μέγα θρησκευτικόν κέντρον τής., 
αρχαίας Ελλάδος οΐ Δελφοί, ΰπέκυψαν ίσχυρώς υπό τό κράτος τών Θρα
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κών, Θρακίδαι δέ εκαλούντο ως γνωστόν, γένος έπισημότατον τής Δελφι
κής αριστοκρατίας. Άλλα το όνομα τό συνδεόμενον μετά τοΰ θρησκευτι
κόν χαρακτήρος καί ένεργείας των Θρακών ιδιαιτέρως είναι τό τού μου
σικού και ύμνφδοΰ Θαμύρα ή Θαμΰριδος. Ό  Θραξ Θάμυρις ό τιμωρη
θείς υπό των Μουσών καί άφαιρεθείς την τε φωνήν καί την άοιδήν, 
διότι έκαυχάτο ότι ήτο ήδυμολπότερος τών Μουσών, άναφέρεται Ιν πλεί- 
σταις Έλληνικαϊς χώραις έτι δέ καί εν Μ. ’Ασία, εν Κιλικία καί έν Κυ- 
πριρ αυτή, υπό τό όνομα τών Ταμιραδών Οΐ Ταμιράδαι τής Κύπρου, βα
σιλικόν ιερατικόν γένος, καταγόμενου από κοινού μετά τών Κινυραδών, τών 
απογόνων τού Όμηρικοΰ άρχοντος τής νήσου Κινύρα, ήρχον τής νήσου. 
Τά πολλά ταΰτα περί Θρακών ώς μουσικών, ύμνφδών καί όργιαστών 
παραδιδόμενα έδωσαν αφορμήν παρά τισιν εις τήν ύπόθεσιν ότι τό όνομα 
Θράζ ουδεμίαν ειχεν έν αρχή έννοιαν εθνολογικήν, άλλα μόνον πνευμα
τικήν, σημαίνον υμινφδόν (τό όνομα συνεδέθη υπό τινων προς τό θρέω— 
θρύλλος—θρήσκος—θρησκεία), αλλά ή διευκρίνισις τού ζητήματος τούτου 
είναι έτι επισφαλής.

Άνακεφαλαιοΰντες τάείρημένα λέγομεν ότι μετά τού ονόματος τών Θρα
κών συνδέονται ζητήματα ού μόνον εθνολογικά, άλλα καί ζητήματα πνευ
ματικού βίου, τού Ελληνικού, καί υπό τήν έποψιν ταύτην τό όνομα καί 
ό βίος τών Θρακών είσίν ακραιφνώς ελληνικά, άλλ’ έν τοΐς χρόνοις τής 
ακμής τής 'Ελλάδος πολλοί λαοί καί έν τή ιδίως Θράκη εκαλούντο Θρά
κες υπό τήν εθνολογικήν έννοιαν τού ονόματος. Άλλα, καί αυτοί οί Θρά
κες ήσαν αν μή ακραιφνείς "Ελληνες, όπως τής κυρίως Ελλάδος, πάντως 
συγγενέστατοι προς αυτούς καί διά τούτο άφωμοιώθησαν ταχέως προς 
τούς λοιπούς "Ελληνας1. Ιδ ίω ς αί έν τή Μακεδονία τών ιστορικών 
χρόνων οίκοΰσαι Θρακικαί φυλαί, απετέλουν μετά, τών γνααίων Μα- 
κεδνών καί υπό τό κράτος τούτων (υπό τήν δυναστείαν τών έκ τού ’Α ρ 
γού τού Όρεστικοΰ καταγόμενων Άργεαδών) τό Μακεδονικόν κριίτος τών 
ιστορικών χρόνιαν, όπερ υπό δυναστείαν ακραιφνώς Ελληνικήν Δωρικήν 
«γνααίων Μαχεδνόδν» περιείχε καί πολλάς συγγενείς προς τό ελλη- *·

*· Τό έν τφ X  Κεφ. τής Γεννέσεως άναψερόμενον όνομα Θαρσίς (ΰιός τοΰ 
Ίαβάν ήτοι Ί ω νος) άποδιδόμενον εις τούς Θράκας, ώς φρονοΰσιν πολλοί τών 
εθνολόγων, μαρτυρεί τήν συγγένειαν τών Θρακών προς τό ’Ιωνικόν φύλον.
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νικόν Θρακικάς καί ’Ιλλυρικός φυλάς, ας πάσας εξελλήνισαν, έδημιοΰρ- 
γησε τό ακραιφνώς Ελληνικόν Μακεδονικόν κράτος τοϋ Περδίκου, Άμυντα, 
Φιλίππου, ’Αλεξάνδρου, καί ιών διαδόχων αυτοϋ. *.

2 η μ . Ό  κ. Μ. Σταμούλης είχε τήν καλωσόνήν νά μοί πέμψη πραγματείαν τινά  εθ νο 
λογικήν καί γλωσσικήν αξιωματικού πεπαιδευμένου τοϋ Τουρκικού στρατού, Κιρκα- 
σίου τό γένος, ζητοΰντος νά απόδειξη τήν συγγένειαν τής των Κιρκασιών γλώσ- 
σης πρός τήν των αρχαίων Θρακών. Τό γεγονός άναφέρομεν μόνον ώς χαρακτη- 
ρίζον τήν παρά τοϊς Κιρκασίοις άρξαμένην σπουδήν τών μετά τοϋ ονόματος τής 
Θράκης συνδεόμενων ζητημάτων.

*. Έ ν  τοϊς όνόμασι τοϊς Μακεδονικοΐς τών ιστορικών χρόνων εύρίσκομεν τήν 
συνάφειαν καί τόν σύνδεσμον Έλί,ηνικών καί Θρακικών ονομάτων. Οΰτω τό Θρα- 
κικόν Κάσοανδρος μεταποιείται εις τό ’Ελληνικόν ’Αλέξανδρος, τό Κασσάνδρα εις 
τό ’Αλεξάνδρα, ως παρέδωσαν ήδη οί τών Μακεδονικών χρόνων ποιηταί καί συγ
γραφείς.
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Λημοσιεύοντες τήν παρούσαν μελέτην, μεταφρασθ-εϊσαν έκ τού Γαλλικού, 
-όπό to B ulletin  de correspondence hellen ique annee 48, νομίζομεν ότι προσφέ- 
ρομεν εις τό αναγνωστικόν κοινόν των Θραχιχών  εΰχαρίστησιν, πλήρως δικαιολο- 
γημένην έκ τή; άξια; κα'ι ωραιότητος τού έργου προερχόμενου έκ Θράκης καί τής 
άξιολόγου περιγραφής καί ερμηνείας αυτού υπό τού Γάλλου αρχαιολόγου κ. De 
la Coste M esseliere.

Ή  ψευδο-Βερενίκη τής Νεαπόλεως—κεφαλή έκ χαλκού, ίσως τής 
Άρτέμιδος, άνακαλυφθεΐσα εις τό Ηράκλειον τό 1756, είναι αρκετά γνω
στή, ώστε νά μη παρίσταται ανάγκη νέων σχολίων, αλλά κατ’ ευτυχή κα'ι 
πράγματι σπανίαν συγκυρίαν, δυνάμεάα νά σημβιώσωμεν εν Άθήναις μίαν 
ένδιαφέρουσαν έπανάληψιν ούτως είπειν, ή μάλλον μίαν άλλην «κατάστα- 
σιν» τοϋ χάλκινου αυτού καλλιτεχνήματος, ’Αξίζει τον κόπον νά γίνη ή 
άναπαράστασις των δυο αυτών, αντίτυπων. Διαφοραί, άναλογίαι, ταυτότη
τες τά πάντα είναι από τού ενός έ'ως τού άλλου έργου διδακτικώτατα. Έ κ 
των δύο τοΰτιον έργων τό των ’Αθηνών, επί του όποιου ευτυχώς δένήσέ- 
βησε κανείς καθαριστής ή ανακαινιστής, μάς παρουσιάζει ώς προς σημεία 
τινα, καθωρισμένας τινάς μορφάς τάς οποίας τό τής Νεαπόλεως, πολλα- 
χώς άνακαινισθέν, δεν είναι πλέον εις κατάστασιν νά μάς παράσχη.

Ή  νέα κεφαλή προέρχεται από τήν Ήράκλειαν (τήν άρχαίαν Πέριν- 
θον) ή από τά γειτονικώτερα περίχωρα. Εϋρεθεΐσα εκεί προ ολίγων μόλις 
ετών καί μεταφερθεϊσα μετά τά γεγονότα τής Θράκης εις Κηφισίαν 
(’Αττικής) κατόπιν, ολως εσχάτως εις ’Αθήνας, αποτελεί ακόμη μέ
ρος τής συλλογής Σταμοήλη. Αί εικόνες 1—4 μάς απαλλάσσουν τοϋ 
κόπου τής περιγραφής, ως επίσης καί του κόπου νά έξηγήσω- 
μεν διεξοδικώτερον τήν προσέγγισιν μετά τής ψευδό - Βερενίκης. Ή  
τόσον Ιδιάζουσα κόμμωσις ήτο αρκετή νά μάς έπιβάλη τούτο' όχι διότι 
ό πλόκαμος, περιζώνουν τήν κεφαλήν ώς στέφανος, είναι καθ’ εαυτόν 
απροσδόκητος, οπούς πράγματι είναι οί δύο ζωηροί καί εύκαμπτοι βόσ
τρυχοι πού αναχωρούν από τούς κροτάφους καί είναι τελείως ανεξάρτητοι
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α.το ί'■»·,' πλόκαμον αντΰν ό όποιο; περισφίγγει το νπόλοιπον μέρο; τη; 
κ.όμη;. lit  -οαιοιχοι οότοι. ανέρχονται ελεύίά-ρα ν.τεράνω t(7>v ωτων, αντί 
νι'ι -οπλάχώιην ί’.τό την πλειάδα. αλλά αιρον την άπερκάμψινυν καί την 
xr.F.oiκαλάψονν \·, επανέρχονται όπιο; στεοεποΟώσι διά των εί; αιχμήν
καταληγόντοη άκρων των καί (τνγχωνενίΙώσι μετά τη; πλκΐίδο;. Π α
ρόμοια ΐκρρίώ; ο-οόνναμο; τοιαΓ’τη κόμμωσι; ονδαμοΰ άλλοι· απαντάται. 
Λιται (ί λε.ττομερειαι τών δύο κομών παοαιι ένωναν επακριβώς όμοιαι.

ΠερινΘ·ια κ ε φ α λ ή  ( Ε Ι κ . Η ρ α κ λ ε ι ώ τ ι ς  κ ε φ α λ ή

Γΰ πάντα. και αντή ή έ.μψντενσις της «Viva ή δείνα το άψα; μαλλιών καί 
ή κατανομή κα· τών ελάχιστων κ·ΐ'μ.ατισμώ>ν τών τριχών, άνα.τοκρίνονται 
μί Ακρίβειαν.

Ί J ιτϊιγχρισι; τών κατά κρόταφον όψεων (t-'ίκ. 1 . 1 . )  προδίδει 
ι-.τά ι" ττενήν σνγγρνειαν. Κπί πλέον καί παρά την Λ λ 11| >ι ν χαρακτηριστι
κών ρινώ; δν,δ ρλωμέ νων καί αί δύο ίίετοΐ’σι to α ντο ερώτημα: Μήπως 
πρόκειται άρά γε περί δύο άντιτύ.των ενός και τον αετού προσώποσ ; ί-)ά 
ή δ ι Ίΐτίί Τι : βεβαίως νά ιτνγχωρι'ια>| καί ιδικαιολογήση την πλάνην καί!' ην 
η : ■ - εοτρ ΐρη προ; στιγμήν προ; χην Γίερενίκην διά την κεη«ιλήν τ η: 
\  · α.τολεω;. Κν τούτοι; at δύο όψεις η κατά μέτωπο ν καί η κατά τρία 
τεταοι ·.<■<: δίόοΐ'ν άμφότεοαι. εν πρόσωπον νεαοάς γνναικος η νεάνιδο;
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με πολύ ο λίγη ν ατομικότητα, άνευ ουδεμιας κο ινοτυπία: ιράγμαπ κα·.
ασφαλώς όχι υστερ ημένο ν θέλγητρου τίνος, αλλά τέλος πάντων αρκετά, 
απρόσωποι'' δ ιό τι εάν είνα ι προσωπογραφία, μένει έΐΕιδανικευμένη κα ; ι να» 
πολί» μικροί αί ομοιότητες. ’Άλλως τε δεν υπάρχει άαη ι βο/.·α ι·τ ι πρεπει 
υπό γωνίαν τριών τετάρτων καί κατά μετωπον νά παροτηρήσν κάνεις τάς 
δύο κειραλέ/.ς διά νά πεισ/Ιή ί ίτ ι  έχει απέναντι τοι· />·*»» επανι.-λιμμε-ς τολι 
συγγενείς, ενός καί τοϋ αυτόν ποιο 
το τύπου, καί όχι δύο έργα 'έςελίΐοντα 
από τον  αυτόν τύποι· (καλοϋπι). Ί Ι  
έκιρρασις όσοι· και άν είνα ι ακαθό
ριστος, είνα ι διαιμοοετικύ|. Ί Ι  στα 
/Ιερά καί ψυχρά σοβαρότης της Ί ίρ α -  
κλειώτιδος, χαλαοοϋται, πραυνε ται, 
σχεδόν είασίΙενεΤ. εις όνει ροπάλου άν 
όχι, γελαστήν μαλί)ακότ)|τα, παρά τμ 
ΙΓ ερ ιν ίΙία . Κα ί από ά/./.η; ά..Ί0 ΐ|·εως. 
ή τελευτα ία  προδίδει άλη ίΐή  μαλάα- 
κάτητα. I Ιρέπει νίι. ομολογήσωμεν ότι 
ή περίμετρος τον πώγωνος έχασε τ  11 ν 
καθαρότητα τη ;, ή σιαγών κατέστη 
ολίγον βαρεία, ί] μετάβασις άπο το ’· 
τραχήλου εις τάς παρειάς ά,πλοποί 
ήί)η κατά τρόπον άςιολύπητον, ενώ 
απ’ εναντίας δί ν ημπορεί παρά, να 
άγαπήση κανείς τ  ί ι ν μάλλον αίϋερίαν 
χιίρ ιν  της I Γεριν/Ιίας, τό πληρέστεροι· 
καί επιμηκέστερον ωοειδές τού νεαρωτάτον προσώπου, τό μικρόν κα στα
θερόν στόμα, τό γεωμετρικό»; καλλίγραμμον τών κροτάη ων καί τοΓ ο;-- 
τωπου.

Ί· λ · τούτοι ς, εάν επισκοπήσωμεν αυτήν τήν αρχιτεκτονικήν των, « ί  δυο 
κεφαλαί προ'ϊενοϋσιν εντύπωσιν κυρίως ένεκα τών ομοιοτήτων τ ι Λ ι γενικοί 
γραμμαί καί διαστιίσει ς είναι λίαν αισίΙ ητώς ίίμοια ι καί αι ιο<*λο·/ίαι α ίπ α ί. 
Ι'πδικώς ανευρίσκει τις εις άμφοτέρας ποιόν τινα πλευρικήν σ ιιν ίίλ ιψ ιν  r.z 
ής προκύπτει μία ά φις μετωπική ολίγον ϋ.ιέρ το δέον στ ι ί ι ;  προς 
τό όλον μήκος τοϋ κρανίου (ί)εωρούμενον άιπο τοϋ προσιΐΐι . μέρους προς 
το οπίσθιον καί άπο τής άρχης τοϋ αυχένας μέχρι τοϋ μέσοι του μ ετ ιιι-  1

' Η ρ α κ λ ε ιώ τ ε ς  κ ε φ α  
( Ε ί κ .  4 .)

1. ΕΙς την μρ,τάφρασιν ημών ήναχκάσί)·ημεν νά πΐ’-ραιρίσιυμκν τ · ,  .·ω Οαύν -..Γ,ν 
εικόνων τυϋ πρωτοτύπου, νομίζομε ν όμως ότι καί ο.'τα; τα; οποία; Oirtntu'v ϊ.ταρ- 
κοΰν διά τήν κατανοηαιν αύτοΰ.
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που). Ή  σχετική αυτή ασυμφωνία δημιουργεί μίαν αδιαφιλονίκητοι' κομ
ψότητα, ή οποία όμως κερδίζεται, οφείλομεν να όμολογήσωμεν, εις βάρος 
τής στερεότητος : Εννοείται καί είνε βέβαιον ότι τούτο έγένετο σκοπίμως 
καί -(Κι ήδύνατο νά μας όδηγήση, ως προς τό πρωτότυπον, εις την ιδέαν 
ότι πρόκειται περί προσωπογραφίας ή τοί’λάχιστον περί εργασίας πιστής 
επί τή βάσει ζώντος υποδείγματος (μοντέλου).

Έ άν θελήσωμεν νά είσέλθωμεν ακόμη εις λεπτομιερείας ήθέλομεν 
ευρει έτι πολλάς καταδήλους αναλογίας, είτε τους αυτούς οφθαλμούς 
•σαφώς οριζοντίους, το αυτό στόμα καί ολίγον άπέχον από την ρίνα την 
οποίαν τό στόμα κάμνει νά φαίνεται περισσότερον τού δέοντος, 
πώγωνα τέλος ό όποιος είνε, χωρίς αμφιβολίαν μικρός. Ά λλ’ 
εκεί όπου ή Περινθία κεφαλή αποτελεί αληθινήν αξίαν, είνε κυ
ρίως εις τήν σπουδήν των τεχνικών λεπτομερειών. Γνωρίζομεν πράγ
ματι ότι η Ήρακλειώτις διωρθώθη μετά τήν άνακάλυψίν της.
Ό  κορμός είνε νεώτερος, ως επίσης καί ή κορυφή τής κεφαλής (δλο 
τό μέρος τό περιεχόμενον εις τον κύκλον τον σχηματιζόμενον υπό τής πλε
ξίδας). Ά λλ’ υπάρχει τι έτι χείρον. "Ολα τά χάλκινα ευρήματα τού Η ρ α 
κλείου ύπεβλήθησαν εις τό πύρ, τοΰθ’ όπερ κατέστρεψε τήν πάτιναν, 
ίσως δέ καί τήν έπίστρωσιν των χειλέων.

Έ άν λοικύν ή γενική κατασκευή παρέμεινεν αναλλοίωτος, απεναν
τίας ίκαναί ενδείξεις πολύτιμοι ήδυνήθησαν καί ώφειλον μοιραίως νά έξα- 
φανισθώσι καί τά συμπεράσματα ως έκ τούτου, πρέπει νά στηρίζωνται 
επί αύστηράς περισκέψεως. Μέ τήν κεφαλήν όμως τής Περίνθου εΐμεθα 
α π ’ εναντίας έν πλήρει ασφαλεία. Ούδεμία αμφιβολία ότι πρόκειται περί 
ελληνικού έργου καί καλής τέχνης τουλάχιστον όσον αφορά τήν πρώτη ν 
ύλην ή οποία εινε πολύ ελαφρά. Τό πάχος εις τό μέρος τής θραύσεως 
τού λαιμού είνε 3 χσμ */5 καί διατηρείται πανταχού καθ’ όλην τήν έκτα- 
σιν τόσον ομοιόμορφος, ώστε διακρίνει τις πρός τό εσωτερικόν όλας τάς 

.λεπτομέρειας τής πλαστικής διαμορφώσεως. Έχομεν εδώ εν έξοχον δείγμα 
τής ελληνικής μεθόδου τής καλούμενης χύσεως μέ άμμον ( bronze au 
sable).

Ή  έρευνα τού εσωτερικού αποκαλύπτει επίσης ότι ούδέν μέρος τής 
κεφαλής ή το πρόσθετον, αντιθέτους πρός ό τι είχε πιστευθή διά τήν 
ψευδό-Βερενίκην. ’Επίσης ούδέν ίχνος άεριστικών οπών, ούτε στομώσεων 
ού'τε τήξεως νεωτέρας τού μετάλλου. "Εν μιόνον ίχνος διορθώσεως εις τό 
ύψος τού πώγωνος, έσωτερικώς, δύο ψαλιδίσματα άπεμάκρυναν μίαν άπό- 
φυσιν τού μετάλλου. Ή  λεπτομέρεια αυτή είνε σημαντική. Διά νά ήμπο- 

-ρέση τό έργαλεΐον κατ’ αυτόν τύν τρόπον καί άκόπως νά είσέλθη εις τό 
-εσωτερικόν τού λαιμού, τούτο σημαίνει ότι ή κατεργασία τής κεφαλής έγέ-
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νέτο χωριστά, προτού τοποθετηθή εις άγαλμα ή επί μιας προτομής. Συνε
πώς αύτη ή κεφαλή ή το πρόσθετος. Ούδέν λείψανον τού πυρήνος ύφίστα- 
ται,' θά άπεσύρθη ήδη κατά την αρχαιότητα ή τουλάχιστον θά διελΰθη 
κατά τούς αρχαίους χρόνους, διότι τό εσωτερικόν μάς παρουσιάζει την 
•αυτήν πάτιναν μέ το εξωτερικόν, ή οποία πολύ ωραία καί τελείως ομο
γενής εινε έξ εκείνων τάς οποίας κατατάσσουν εις τήν κατηγορίαν των 
«κυανών».

Πράγματι έχει χρώμα έλαφρόν κυανοΰν άνάμικτον μέ πράσινον tu r 
quoise. Πολύ ωχρόν, πολύ αλαμπές, διάφορον ύπ’ αυτήν τήν έποψιν εκεί
νου, έθαύμαζεν ό Πλούταρχος έπΐ των αγαλμάτων ενός Δελφικού άφιεραι- 
ματος, διότι τό άλαμιπές αυτού εξαφανίζει πάσαν ανταύγειαν, δηλ. εκείνο 
τό όποιον θά ύπενθύμιιζε μιίαν «ρευστότητα». Άναμφιβόλως τό κυανοΰν 
-αυτό έπίχρισμια ήτο, κατά τό θαυμάσιον πρότυπον τό όποιον έχομεν εν
ταύθα, φυσικόν, επενδύει υμοιομιόρφως άνευ ούδεμιάς παραλλαγής άπο- 
χρώσεως ή λάμυψεως δλα τά μέρη τού ορειχάλκου εκείνα δπου ή έπιδερ- 
μις εινε ανέπαφος, εκείνα δπου μιία «πέισα», όξείδωσις ή «ακαθαρσία» 
τήν επικαλύπτει, ώς εκείνα δπου εινε βεβλαμιένη. ’Αλλά εάν—ή παρατή- 
■ρησις εινε άτυχώς πολύ ορθή—τό κυανοΰν αυτό επίχρισμα, είνε διαβρω- 
τικόν, τουλάχιστον ομιως έχει ώς αποτέλεσμα νά έξαίρη δλας τάς λεπτό
τητας καί τάς λεπτομέρειας τής χαρακτικής, άναδεικνύει δλας τάς λεπτομέ
ρειας τής διά τοΰ αιχμηρόΰ γλυφάνου εργασίας.

Αυτήν τήν εργασίαν πρέπει τιόρα νά παρακολουθήσωμιεν. Έξετελέ- 
σθη μετά μιεγάλης προσοχής καθ’ δλην τήν έκτασιν τής κόμης ήτις περι
κλείεται υπό τού πλοκάμου. Ό  γλύπτης από εκεί φαίνεται θά ήρχισε τό 
έργον καί προσεπάθησε ν’ άντισταθμιίση διά τής ακρίβειας των λεπτο- 
ιιερειών εις τούς ευκάμπτους κυματισμούς—κομιψώς, έλευθέρως, τελείο>ς 
«ελληνοπρεπούς» κατανεμημένος—-τήν ολίγον συνοπτικήν πλαστικότητα τού 
τραχήλου, τήν ολίγον άδεξίαν έκβλάστησιν τοΰ πλοκάμου καί τον εις αιχ
μήν, ταχέως σμιικρυνόμενον, τερματισμόν του. Τά σκαλίσματα τοΰ αυτού 
τούτου πλοκάμου είναι όπωςδήποτε έπιμεμελημένα άλλ’ ολίγον μηχα
νικά. Κατόπιν ό τεχνίτης μετέβη εις τούς κροτάφους, δπου μόνον αί ρίζαι 
των τριχών έξαίρονται μέ μιικράς έπιδιορθοισεις, αί όποΐαι όμως γίνονται 
σπανιώτεραι, άμυδρότεραι καί εξαλείφονται τελείως, όταν φθάσωμεν εις τόν 
μεσαΐον ά'ξονα τοΰ μετώπου. Αί τρίχες φύονται καί ανέρχονται συγκεχυμένως 
ολίγον χαλαραί και ομιχλώδεις καί ή κεφαλή τοΰ Ηρακλείου θά άνεδει- 
κνύετο ενταύθα σαφώς ανώτερα-—άλλ’ άγνοοΰμεν εάν δεν έτροποποιήθη 
ακριβούς εις τό σημείον αυτό, από τής εποχής τής άνακαλύψεώς της. Πε
ραιτέρω, ή εργασία τής γλυφάνης καθίσταται ασήμαντος, τοΰθ’ δπερ είναι 
εκπληκτικόν. Μερικαί μόνον υποδείξεις εις τούς οφθαλμούς (σημιειούνται
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οΐ δακρυγόνοι αδένες) καί εις την ένωσιν των χειλέων. Τίποτε δμως είς 
τάς όφρΰς (ώς επίσης τό αυτό καί είς την κεφαλήν τοΰ Ηρακλείου). Τί
ποτε, ως φαίνεται είς την εξωτερικήν αύλακα των χειλέων. 'Η  αυλαξ αυτή, 
ώς γνωστόν, προωρίζετο νά καθορίζη, την περιφέρειαν μικροϋ μεταλλι
κού φυλλου, έναωματωμένον τό όποιον έπενέδυε τα χείλη καί έδιδεν εις 
αυτά ίδιάζοντα χρωματισμόν. Τά χείλη τής Ηρακλείου κεφαλής, ήσαν ώς 
λέγεται, ακόμη κεκαλυμμένα υπό άργυρου κατά την στιγμήν των άνασκα- 
φών. Είναι λίαν αμφίβολον νά έδέχθησαν ποτέ τοιοϋτον επικάλυμμα με- 
τάλλινον τά χείλη τής Περινθίας κεφαλής. Παρατηροϋμεν κυρίως πρός 
τό δεξιόν άκρον τοΰ κάτω χείλους μίαν ομοιόμορφον επιδερμίδα ή οποία 
αρχίζει από τον πώγωνα καί καλύπτει ταυτοχρόνως τον λακίσκον τής πα
ρειάς, τό χείλος καί τήν αύλακα αυτοϋ. Έ κεϊ έν πρόσθετον μέταλλον 
ήθελε κατ’ ανάγκην ή σταματήσει τήν όξείδωσιν, ή ήθελε προξενήσει 
μίαν ακαθαρσίαν ή σκωρίαν διάφορον. Αυτή ή αίίλαξ είναι επί πλέον έφ- 
θαρμένη, σχετικώς εΰρεΐα, υχι βαΟεΐα καί δπως εϊδομεν, δεν παρατηρεϊ- 
ται καμμία καταφανής απόπειρα διορθοόσεως διά τής γλυφάνης. Δοκιμά
ζει λοιπόν κανείς, καθώς μεταβαίνει από τήν κόμην είς τό πρόσωπον εν 
αίσθημα άπογοητευσεως βαθμιαίως ισχυροποιούμενου, τό όποιον δέν υπάρ
χει ελπίς νά έξασθενήση αυτό τοΰτο τό πρόσωπον. ’Έ τι πλέον, τό πρό
σωπον δέν είχεν ύποστεΐ παρά έν ατελές καί ταχΰ στίλβωμα. Ή  ελαφρά 
κατά συμπτωσιν προεξοχή ή οποία καθέτως χωρίζει τον δεξιόν κρόταφον 
από τό μέτωπον, θά διετηρεϊτο άραγε είς έν τεμάχιον έπιμεμελημένον; Τέ
λος ή εξέτασις των οφθαλμών είναι διδακτική. Επίπεδοι, ολίγον προεξέ- 
χοντες, υπέρ τό δέον ανοικτοί μεταξύ των ακαθορίστων βλεφάρων—τοΰ 
ανώτερου άδεξίως ΰπογραμμιζομένου, τοΰ κατωτέρου μόλις χαραγμένου— 
ουδέποτε είχον τό έλάχιστον επικάλυμμα σμάλτου.

Χυτοσίδηρος εξαιρετικός, άναντιρρήτως ελληνικός. Κόμη σχεδιασθεΐσα 
κατ’ άρχάς μέ διαστάσεις καί ακρίβειαν, κατόπιν δέ ολίγον σπασμιυδικώς. 
“Οψις έτι πλέον ανεπεξέργαστος, τής οποίας τό σΰνολον παραμένει πολύ 
χαριτωμένον, αλλά λεπτομέρειαί τινες τής οποίας προδίδουσιν πλημμελήματα 
καί χάσματα, ολική έλλειψις των incrustations καί τοΰ απαραιτήτου 
σμαλτώμάτος. Δέν θά έπρεπε νά συμπεράνωμεν εκ των ενδείξεων αυτών 
δτι πρόκειται περί έργου παραμείναντος άτελειιυτου;

Ό  τόπος της εύρέσεως δέν συνηγορεί είς ένίσχυσιν τοιαΰτης γνώμης. 
Πρόκειται ασφαλώς μέ τάς δυο αυτάς κεφαλάς, περί δυο τεμαχίων μετά 
ελληνιστικών, έξελθόντων ίσως έκ τοΰ αΰτοΰ εργαστηρίου, εν πάση περι- 
πτώσει έκ τοΰ αυτοΰ καλλιτεχνικού κέντρου τών ’Αθηνών πιθανώτατα, 
δπου ένηργεΐτο ή αναπαραγωγή χάριν τής εξαγωγής, έργων διασήμων ή 
απλώς γνωστών. Εΐνε συνεπώς λίαν φυσικόν έν περιποιημένον αντίτυπου,



κατά πάντα τά σημεία ικανοποιητικόν, νά έλαβε την άγουσαν εIr την 
’Ιταλίαν. "Ετερον πάλιν άντίτυπον εις τό όποιον ίσως έδοκίμασαν νά 
καταστήσουν νεανικωτέραν την σοβαράν εκφρασιν τοϋ υποδείγματος, εν 
οίονδήποτε ατύχημα ί)α διέκοψε τό σκάλισμα, τό μέταλλον όμως 7|Τ0 πάρα 
πολύ επιτυχημένοι', ώστε νά μή επιτρέπεται ή αποστολή του πάλιν εις τό 
χωνευτηρίου, καί τοιοΰτον ως ήτο θά άνεχιόρησε διά μίαν περιοχήν όλιγώ- 

r' τερον καλλιεργουμένην καλλιτεχνικώς καί όλιγώτερον πλουσίαν. Ό πω ς 
δήποτε εχομεν από τώρα καί εξής μίαν άπόδειξιν επί πλέον δτι ή εξα
γωγή τών ελληνικών όρειχαλκίνων έργων κατά την ρωμαϊκήν εποχήν, δεν 
περιωρίζετο μόνον εις την ’Ιταλίαν.

’Αλλά πρέπει αληθώς, νά έκλάβωμεν τί) ατελείωτοι· αυτό άντίτυπον 
ως μίαν άμελημένην παραλλαγήν ένός τόπου, ό όποιος, έμενε μέχρι τότε 
άδιαπτώτως αυστηρός εις άπάσας αυτού τάς επαναλήψεις καί «ναπαραγω- 
γάς ; Αέν εινε προτιμότερου νά σκεφθώμεν δτι το πρωτότυποι· έχαρακτη- 
ρίζετο προ παντός διά την κόμην, τήν γενικήν κατασκευήν τής κεφαλής 
καί μερικά χαρακτηριστικά, τονισμένα κατά ειδικόν τρόπον, χωρίς νά λάβω- 
μεν υπό σοβαράν έποψιν τήν εκφρασιν ; Αλλ’ ούτε εινε επίσης βέβαιον, 
ώς ήδυνήίίησαν νά πιστευσουν, ένόσορ μόνη ή κεφαλή τής Νεαπόλεως ήτο 
γνωστή, δτι εύρισκόμεθα απέναντι μιας Άρτέμιδος.

Ή  αύστηρότης τής Ηρακλείου κεφαλής έδικαιολόγει τό όνομα τούτο, 
άλλ’ ή Περινθ-ία ή δίδυμος αυτής αδελφή, ουδόλως δυναται νά παραβληθή 
προς τήν Άρτέμιδα τών Βερσαλλιών. Θά είχαμε λοιπόν άδικον εις τό 
εξής νά άποδώσωμεν κοινόν πρωτότυπον εις τον Λεοχάρην,

Μήπως αρά γε πρέπει νά έμπιστευθώμεν εις τήν κλίσιν τήν κατάδη
λον τής κεφαλής προς τον αριστερόν ώμον διά νά όμιλήσωμεν περί μιας 
Άρτέμιδος Άγροτέρας άκουμβοόσης εις τήν στήλην της καί παοατηρού- 
σης τον κυνα της ; ’Άλλαι στάσεις δύνανται νά εξηγήσουν τον «νοθευμέ
νου αυτόν ρυθμόν τον οποίον σχηματίζουν ή διεύθυνσις τοϋ ά'ξονος τού 
λαιμού καί ή διεύθυνσις τής ρινικής ακμής». Ρυθμός εις τον οποίον θά 
προτίμηση τις νά ίδη, άπλου'στερον, ακόμη εν δείγμα δτι πρόκειται βε
βαίως περί δυο αντιγράφων προελθόντων από εν ελληνιστικόν πρω
τότυπον.

'Ως πρύς τήν «διάταξιν τής κόμης, συνεσφυγμένης εις τρόπον νά μή 
παρενοχλήται ο δρόμος» (τό τρέξιμον) καί ήτις διάταξίς θά ήρμοζεν <-έξ 
ίσου εις μίαν Αμαζόνα καί εις μίαν Ά ρτεμιν κυνηγόν,» πρέπει νά προ- 
σέξωμεν εις τό εξής: Ό  πλόκαμος μάλλον στεφανώνει τήν κεφαλήν παρά 
τήν περιζοίνει. Διά νά διατηρή τήν κόμμωσιν ήθελε τοποιθετηθή χαμη- 
λώτερον καί ήθελεν αποκλείσει τούς δύο ίούλους (mech.es) τούς πλέον 
ελευθέρους τών κροτάφων. Οί ϊουλοι ούτοι αποτελούν μάλλον εν στό-

Θ ρ α η t η ά
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λισμα,—μίαν φιλάρεσκου κίνησιν εάν προτιμώμεν, ή οποία ερχεται επ'ι τη 
ευκαιρία μιας έλαφροτέρας κινήσεως νά φαιδρυνη την λιτότητα τοϋ συνό
λου—η μάλιστα τό διακριτικόν σημεΐον μιας ειδικής κομμιόσεως, προσω
πικής αυστηρώς. Συνεπώς δεν ί)ά ήτο δυνατόν νά μάς εμποδίση τις νά 
παραδεχι}ώμεν μίαν εξιδανικευμένην προσωπογραφίαν.

Ρ. DE L a Co s t e —M e s s e l if r e



Ι Ω Α Ν Ν .  Β.  Π Α Π Α Λ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ  
Καθηγητοΰ τοΰ Πανεπιστημίου Θεσ)νίκης

Μ ΩΣΑΤΚΟΝ ΔΑΠΕΑΟΝ ΕΝ ΔΕΛΓΩΝΕΣ

Ιίλησίον εις τον ανεμόμυλον τοΰ ήμίωρον των Επιβατών άπέχοντος 
χωρίου Αελιώνες άνευρέθη τυχαίως τώ 1920, άνασκαπτομένου τοΰ παρα
κειμένου χώρου, εις βάθος ενός μόλις μέτρου, άξιόλογον μωσαϊκόν δάπε- 
δον (dallage en m arquetterie).

Μόλις έ'λαβον γνώσιν τοΰτου, ειδοποιηθείς ύπό τοΰ τότε Σχολάρχου 
της Θεολογικής ’Ακαδημίας Χάλκης Σεβασμιωτάτου 'Αγίου Θυατείρων 
κ. Γερμανού, μετέβην επί τόπου και διενεργήσας άνόρυξιν οπών εις διά
φορα σημεία, διεπίστωσα οτι τό περί ού 6 λόγος μωσαϊκόν κατά πάσαν 
πιθανότητα κατειχεν εκτασιν μήκους μέν 23 μ. πλάτους δέ άνω τών 10 μ.

Τό μωσαϊκόν είναι έφηρμοσμένον επί στρώματος έπιμελώς καί στε- 
ρεώς έκτισμένου διά λίθων, τεμαχίων πλίνθων καί άμμοκονίας. Παριστά- 
νονται δέ επ’ αυτού κύκλοι άλληλένδετοι, ρόδακες καί διάφορα γεωμε
τρικά σχήματα.Έν τινι τετραγώνφ παριστάνονται οστρακόδερμα κατά σει
ράς τοποθετημένα συμμετρικώς. Εις εν δέ άκρον είκονίζεται πτηνόν ιπτά
μενον.

Ή  βάσις τοΰ μωσαϊκού είναι πάντοτε λευκή, τά δέ διάφορα σχέδια 
έγχρωμα. Κυριώτερα χρώματα είναι τό έντονον πορφυροΰν, τό κίτρινον, 
τό κυανοΰν καί τό μέλαν. Οι κυβίσκοι τοΰ μωσαϊκού έχουσιν επιφάνειαν 
οκτώ χιλιοστών τοΰ μέτρου.

Αί έπιχοόριοι παραδόσεις ούδέν άναφέρουσι περί ύπάρξεως μνημείου 
τίνος έν τώ χώρω τούτη). Εντούτοις όμως έν τή συνθέσει τοΰ οικοδομι
κού ύλικοΰ τοΰ παρακειμένου ανεμομύλου ύπάρχουσι συντρίμματα τινα 
προερχόμενα έξ αρχαίου κτιρίου καί δη κιονίδιά τινα καί διάφορα 
μάρμαρα.

'Υποθέτω δτι πρόκειται περί λουτρώνος ρωμαϊκών χρόνων.
Τήν ΰπαρξιν του περί ού 6 λόγος μωσαϊκού έν Αελιώνες διεπίστωσε 

καί ό ’Αθανάσιος ΙΙαπαδόπουλος Κεραμεΰς κατά τό 1885 ίδών τούτο μό
νον επ’ ολίγα λεπτά, ως λέγει ό ίδιος, κατά τήν από Επιβατών εις Κα- 
•δήκιοϊ μετάβασίν του. Ίδου τί λέγει επί λέξει επί τον προκειμένον .'

«Διά πρώτην φοράν υποδεικνύω ενταύθα τήν άνακάλυψιν ποικίλο-



276 *Ιο)άνν. Β .  ϊ ΐα ττα δ ο π ο νλο ν ,— Μ ω σ α ϊκό ν  δάττεδον εν  Δελιώνες.

χρόου εκλεκτού μωσαϊκού παριστώντος ωραία γεωμετρικά σχήματα άξια, 
νά περικοσμήσαισι μίαν σελίδα αρχαιολογικού βιβλίου. Είδον τοΰτο επ’ 
ολίγα λεπτά κατά την από επιβατών εις Καδήκιοϊ μετάβασίν μου, εν συ- 
νοδίμ τοΰ κ. Φ. Άρχιγένους' εύρέθη εν άρτίψ τετραγώνω σχήματι εις βά
θος δυο σπιθαμών καί λίαν πλησίον ενός των εν Δελιώνες ανεμομύλων. 
Κατά την επιστροφήν μου έσκεπτόμην νά το σχεδιάσω, άλλ’ εύρον τότε 
αυτό κεκαλυμμένον υπό θολωδεστάτων ύετωδών υδάτων. Τά παιδία τοϋ χω
ρίου ειχον βλάψει μίαν αΰτοΰ άκραν καί καθήκον μου έθεώρησα νά συσ
τήσω εις τον ιδιοκτήτην μυλωνάν νά το ίιαλύψη εκ νέου διά χωμάτων, ϊνα. 
έν δεύτερα εκδρομή, ήν ελπίζω νά έκτελέσω προσεχώς, μελετήσω αύτ» 
λεπτομερώς, εφάνη δέ πρόθυμος. Ό  αυτός άνεϋρεν ενταύθα τεμάχιον 
επιγραφής καί τμήματα γλυπτών μαρμάρων, άτινα ενωρίς διεσκορπί- 
σθησαν».

Σημειωτέον προσέτι ότι παρά τήν κεντρικήν πύλην τοΰ ναοϋ τοϋ 
χωρίου υπάρχει κιονόκρανου ρωμαϊκών χρόνων, οΰτι.νος δ μεν άβαξ έχει 
διάμετρον 0,40 6 δε αστράγαλος 0,30. Τό ύψος τοΰ κιονόκρανου είναι 
0,42. Τά φύλλα τής ακάνθου είναι άμελώς γεγλυμμένα’ εγένοντο δέ επί 
των νευροϊσεων αυτών όπαί διά τρυπάνου. ’Επί τοΰ τοίχου τής νοτίου· 
πλευράς τοΰ περί οΰ ό λόγος ναοΰ είναι έντετειχισμένα δυο μικρών διασ
τάσεων μαρμάρινα ανάγλυφα είκονίζοντα τήν συνήθη παράστασιν τοΰ 
πένθιμου δείπνου.

Τό χωρίον Δελιώνες ούδαμώς άναφέρεται υπό των Βυζαντινών συγ
γραφέων’ περί τής ετυμολογίας δμως τοΰ τοπωνυμίου λέγονται πολλά με
ταξύ τών κατοίκων τοΰ χωρίου ώς καί μεταξύ τών περίοικων, έν Σηλυ- 
βρία δηλονότι καί Έπιβάταις.

Τουρκιστί αί Δελιώνες καλούνται Σ ιουργκιούν κιοϊ, ήτοι χωρίον 
εξορίας ή εξόριστων. Τοΰτο δέ έδωκεν αφορμήν νά δημιουργηθή ό θρύ
λος, καθ’ δν τό χωρίον έκειτο άλλοτε παρά τήν θάλασσαν μεταξύ Επι
βατών καί Σηλυβρίας πλησίον τών διδύμων Θρακικών τύμβων, τών νυν 
Ά ράπ Τεπέδων καλούμενων. Επειδή δέ οί κάτοικοι έλήστευον τούς τα- 
ξειδεΰοντας επί τής τό χωρίον των διασχιζούσης δημοσίας οδού, μετετο- 
πίσθησαν υπό τής Κυβερνήσεως ενδοτέρου, δπου νΰν εύρίσκεται τό χω
ρίον. Έ κ  τοΰ δτι δέ οί κάτοικοι έν τή παλαιά αυτών τοποθεσία εύρισκό- 1

1. ’Αθανασίου Παπαδοποΰλου Κβρσμέιο;, «.‘Αρχαιότητες και Έ π ιγ ρ α φ α ι  τής 
Θράκης». Έ ν  τφ Παραρτήματι τοϋ ΙΖ' τόμου τοϋ περιοδικού τοΰ έν Κων)πόλει 
Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου, σελ. 70. Φαίνεται ότι ό μακαρίτης Π. Κεραμεΰς, 
δέν έξετέλεσε τήν δευτέραν εκδρομήν του’ τό δέ μωσαϊκόν καλυφΟέν διά χωμάτων 
τή υποδείξει του έλησμονήθη έκτοτε.
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ιμενοι έλήστευον τούς διαβάτας άποδεκατίζοντες αυτούς ως Τελώνα,ι ώνο- 
μάσθησαν «Τελιώνες», εξ ου ή ονομασία «Δελιώνες»

Και δσον μέν αφόρα εις την μετοικεσίαν, λαμβανομένης ύ π ’ δψιν 
τής τουρκικής ονομασίας, αύτη ενέχει στοιχεία πιθανότητος, πλήν τά τής 
ετυμολογίας είσιν δλως παρακεκινδυνευμένα.

Ή  άναζήτησις έν τή ονομασία «Δελιώνες» αρχαίου τοπωνυμίου ή 
έθνωνυμικοΰ προκειμένου περί τής ’Ανατολικής Θράκης, ήτις εϊπερ τίς καί 
άλλη μεταξύ των ελληνικών χωρών διετήρησε μέχρις ημών διά μέσου τών, 
χιλιετηρίδων ανέπαφα καί ακέραια τά αρχαία τοπωνύμια (Δημοκράνεια, 
Καλλικράτεια, Γάνος καί τόσα άλλα) είναι απολύτως δεδικάμολογημένη. 
•Ούδεμία δέ αμφιβολία υπάρχει δτι καί το τοπωνύμιον «Δελιώνες» είναι 
άρχαΐον, άλλ’ ή ταύτησις παρουσιάζει δυσχερείας λόγω τής σιγής τών πηγών.

* *

Στέφανος ό Βυζάντιος αναφέρει έθνωνυμιικόν «Αολίονες».
«Δολΐονες, οί την Κύζικον οίκυΰντες, ούς Δολιέας ειπεν Έκαταϊος, 

λέγονται καί Δολιόνιοι, καί θηλυκώς Δολιονία.» (Στέφανος Βυζάντιος, έκ- 
•δοσις August! Meinekii, Βερολίνου, 1849, σελ. 23δ).

Εκφράζω δθεν τήν εικασίαν, υπό πάσαν έπιψύλαξιν εννοείται, δτι 
εύρ.ισκόμεθα προ μετοικεσίας Κυζικηνών εις τήν ’Ανατολικήν Θράκην. 
'Ιστορικά γεγονότα συντρέχουσιν άλλως τε νά απόκτηση ή περί ής ό λό
γος εικασία πιθανότητά τίνα.

Είναι γνωστόν δτι δτε ό στόλος τών ’Αράβων έκυριάρχει τού Αιγαίου 
επί τής βασιλείας Κωνσταντίνου τού ΓΙωγωνάτου, οί κάτοικοι τών νήσων 
καί τών ηπειρωτικών παραλίων, δσοι διέφυγον τό φάσγανον ή τήν αιχμα
λωσίαν, έ'σπευδον νά μετοικίσωσι πανοικεί εις τόπους ασφαλέστερους. Το 
670 δ στόλος τών ’Αράβων είσήλθεν εις τήν Προποντίδα καί καταλαβών 
τήν Κύζικον κατέστησε ταύτην όρμητηριον, όπόθεν όρμώμενος καθ’ 
έκαστον θέρος επί επτά έτη συνεχώς έπετίθετο κατά τής Κωνσταντινου
πόλεως, έως δτου τώ 677 ύπέστη τελείαν καί επονείδιστου πανωλεθρίαν (f). 
Κατά τό επταετές έν τούτοις διάστημα τής έγκαταστάσεώς των εις Κύζι
κον οΐ ’Άραβες δεινώς έπίεσαν τον πληθυσμών τής πόλεως ταύτης και

({) Βλέπε έμόν σύγγραμμα Ees P a la is  et les E glises des P lachernes , A tll6n.es,
1928 σελ- 11 έ.
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τής περιοχή; της. Τότε δέ ιραίνεται δτι, κάτοικοι Δόλιόνων ήτοι Κυζικηνών 
μετωκησαν είς τήν ’Ανατολικήν Θράκην. Την έπελθοΰσαν δ5 έρήμωσιν τής' 
χώρας εκείνης θέλων βραδύτερον νά άναπληρώση ’Ιουστινιανός ό Β ' δ· 
Ρινότμητος, μετέφερε κατά τήν πρώτην «ύτοϋ βασιλείαν (085—696) είς. 
Κύζικον πανοικεί τον πληθυσμόν τής νήσου Ινΰπρου, ίδρΰσας τήν Ίου-· 
στινιανούπολιν καί έπιτρέψας τφ ’Αρχιεπισκοπή) Κύπρου τήν διατήρησιν 
καί τού αυτοκέφαλου του καί «πασών των προνομιών του, τοϋ Μητροπο
λίτου Κυζίκου ΰπαχθέντος υπό τήν δικαιοδοσίαν του.

Τά ανωτέρω γεγονότα διεδραματίσθησαν κατά τήν περίοδον, ήτις εν 
τή Βυζαντιακή Γραμματολογία καλείται «Περίοδος τής Μεγάλης Σιγής».. 
Επομένως από τά πενιχρά καί σπάνια φιλολογικά προϊόντα τής εποχής 
εκείνης δεν είναι δυνατόν νά άντλήσωμεν περισσοτέρας ειδήσεις καί λε
πτομέρειας περί των ιστορικών συμβεβηκότων των χρόνων εκείνων.

Ούχ ήττον όμως ή σύγχρονος ιστορική επιστήμη κατορθώνει σήμε
ρον νά συμπληρώνη τάς παρά των χρονογράφων τής εποχής εκείνης πα- 
ρεχομένας πενιχράς ειδήσεις από τά περιφρονημένα Συναξάρια. Χάρις εις 
αυτά πράγματι πλεϊστα όσα σκοτεινά σημεία, ιδία τοπογραφικά, διελευ- 
κανθησαν σχεδόν τελείως. ’Απειράριθμος πληθΰς Συναξαρίων κεΐται ανε
ξερεύνητος είσέτι έν διαφόροις Βιβλιοθήκαις καί δή εν ταϊς των Μονών 
τοϋ 'Αγίου Όρους. Δεν είναι άπίθανον ή βιογραφία επιχωρίου τίνος, 
αγίου νά μάς παρουσίαση μίαν ημέραν τήν έπίλυσιν τοϋ ζητήματος το- 
όποιον μάς απασχολεί.



Ε Π Ι Γ Ρ Α Φ Α Ι  Α Ι Ν Ο Υ

Είλημμένω εκ των εν τώ ’Αρχεία) τον Λεξικόν χειρογράφων Ααογρα- 
φικής και Γλωσσικής νλης, τον σνλλογέως Σαμίδου (1912).

—  1  —

’Επιγραφή είκόνος τής Θεοτόκου έν Αϊνφ
«Τα σά Ικ των αών προσφέρω σοι, Κυρία ,
Δέσποινα Μητροπάρ&ενε, Θεόννμφε Μαρία,
' Αγνή, πρόαδεξαι δέηαιν κάμον τον ελάχιστου 
εκλντρονμένη με χειρδς εχίλροϋ του παγκάκιστου. 

α'ψ  ξ η ' (— 1768) Αύγουστον ιδ'
Πόνος άμαΰ-ονς Αναστασίου Μανώλη.

’Επιγραφή τής εν τφ 'Ιερφ Ναω τής εν Αΐνφ 'Αγίας Κυριακής ίε- 
ρας είκόνος του αγίου Στεφάνου τοΰ πρωτομάρτυρος, άφιεριοματος τοΰ 
έθνομάρτυρος Στεφάνου άπαγχονισϋέντος κατά τό 1821 έν Άδριανουπό- 
λει μετά πολλών άλλων, όντος έκ των σημαντικών κατοίκων τής Αίνου. 

«Συ ύπερ ημών, Αόγε Θεόν, ώ αναξ, 
τ αυτήν καϋ·” ή μας εϊληφας φύσιν πάντως, 
έ'λεος δ ’ αν τώ σώ δούλιρ δη χορηγεί
φάος τής φυχής καί σώματος την ρ ώ ο ιν .....................
αδομεν ( ; ) ..............................................................................
. . . . πανοικί . . . .  ώς ΐστοβήσαντά με 
ακος των δεινών δδς δή μοι ευτυχίας,
χόρον γάρ ευλαβή ............................ . . . . . .

παρετίιΐης . . . αυτόν
. . . δδς αμοιβήν κατ’ αμφω,
Στέφανός ειμι, εστεψαί με, ώ αναξ, 
στέψον δή καλοις, Στέφανον τον ίξ Αίνον.

, 1788 Απριλίου 14.

Σημ.  Καί έστέφθη κατά τήν εύχήν αΰτοΰ διά στέφους έθνομάρτυρος καταλεί- 
ψας όρφανάς δύο θυγατέρας.
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— 3 —

Επιγραφή τής ίερας είκόνος τοϋ έν τώ ναώ τοϋ 'Αγίου Γρηγορίου 
Νεοκαισαρείας τοϋ έν τφ φρουρίφ τής Αίνου 'Αγίου Ίωάννου τοΰ Προ
δρόμου.

«'Ορας οϊα πάσχονσιν, ώ Θεοϋ Λόγε, 
οί πταισμάτων έ'λεχοι τώνβδελνχχα,ίτον ; 
ε'λεχον και γάρ μη φέρων 6 'Ηρώδης 
τέτμηκεν Ιδού την εμην κάραν, Σώτερ !.
(’Αρχαία είκών. Ίδέ έπομένην επιγραφήν 4).

— 4 —

Επιγραφή τής ίερας είκόνος τοΰ 'Αγίου Ίωάννου τοϋ Προδρόμου 
τής έν Αΐνφ ίερας εκκλησίας των Τριών Ιεραρχών.

«'Ορας οϊα πάσχονσιν, ώ Θεόν Λόγε, οϊ πταισμάτων Ελεγχον των 
βεβήλ.ων ψενκτέον ελέγχοντες. Καί γάρ μη φέρων δ 'Ηροόδης τέτμηκεν 
ίδον την εμην κάραν....

(Ίδέ επιγραφήν 3).

— 5 —

Επιγραφή τοΰ έν τώ φρουρίφ τής Αίνου ίεροΟ ναοΰ τής Ζωοδόχου 
Πηγής, τοΰ οποίου ό βόρειος τοίχος σιόζεται έκ τής πρώτης οικοδομής, 
οΰσης βυζαντινού ρυθμοΰ έφ’ οΰ σώζεται καί ή επιγραφή.

«Πηγήν σε χρύσεον, Κόρη αγνείας 
οΐδαμεν πάντες την θεόν τετοκυΐαν.
Ταις ααις φέρονσα τοίννν ώλέναις Λόγον 
Καθιλέωσαί μοι, το παν όταν κρίνης 
ονκονν δέχον καί τουτονί όν σου χάριν 
πόθο) νέων ήγειρα, ώς έδννάμην.

'Ο  θειος ουτος πάνσεπτος και περικαλλής ναός τής Πανάγνον καί Θε- 
ομήιορος Χρναοπηγής ανηγέρθη εκ βάθρων παρ’ έμον Δημητρίον τοϋ 
Ξένον, τηνικαντα κρατονντος τής θεοσώατου πόλεως Αίνον τον ‘Υψη- 
λ,οτάτον ημών αυθέντονς Κυρ Παλαμίδε Φράνιζέσκου Γατελούζον τον 
Παλαιολόγου.

Έ ν  ετει ς/^λα' (=6931) Ν.ά Κοστ. ό Μαστ.

Σημ.  Ά π ό  τής χρονολογίας ταύτης 6931 άφαιροϋντες τήν άπό κτίσεως 
κόσμου μέχρι Χρίστου 5508 εΰρίσκομεν τήν διαφοράν 1423, έτος καί)’ ο φκοδο- 
μή·θ-η ό ναός, τοΰτέστι τριάκοντα έτη πρό τής άλώσεως.
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Έπιτΰμβιον

« ’Ενθάδε κείμαι, άκοιτις έγώ Αημητρίον Ενφρων 
τοϋνομα Βαλασίς (βννήθ·. Μπαλαοη) οκήνος άπειπαμένη 
Κείμαι, μέν τ ’ οΰ θνήξασα, λ.έξασα δ ’ αρ μηκοον νπνον, 
αν δ ’ αν ατηαομένη ν εν μάτι άρχι&έομ.

1784 Αύγουστον 23.

Επιγραφή τοΰ κατά την συνοικίαν Μίβολη τής πόλειος Αίνου ιεροΰ 
■'ναοΰ τοΰ 'Αγίου Νικολάου (νΰν τοΰ 'Αγίου Βλασίου)

«Άνηγέρ&η εκ βάθρων δ θείος και πάνσεπτος ναός τον Μεγάλου Νι
κολάου διά κόπον καί έξοδον Ανγονσταρίκη τον Καναβοντζη.

’Έτος ς κ &' (6,929) Ν. ιδ ' Κοοτ. 1

Έ ν  Αίνω ΰπήρχον δυο συνοικίαι, ή μέν έχουσα ναόν επ’ δνόματι 
τοΰ 'Αγ. Βλασίου, πάτρωνας των πηλουργών, τής οποίας οί κάτοικοι ήσαν 
άπαντες ναυτικοί' ή δέ επ’ δνόματι τοΰ 'Αγ. Νικολάου πάτρωνος των 
ναυτικών, τής οποίας οί κάτοικοι ήσαν ά'παντες πηλουργοί, καί συνεφώ- 
νησαν προς άλλήλους καί ελαβεν. έκαστη συνοικία τήν ίεράν εικόνα τοΰ 
έαυτής πάτρωνος 'Αγίου, άνταλλάξαντες καί τά ονόματα των συνοικιών. 
Άμφότεραι αί συνοικίαι κατεστράφησαν, ή μέν τών ναυτικών μετά τοΰ 
ιεροΰ ναοΰ υπό τής πυρκαϊάς τοΰ 1807, ή δέ τών πηλουργών εκ τής κα
κοδαιμονίας τής Αίνου, μείναντος μόνου τοΰ ναοΰ, νεωτέρας οικοδομής 
καί ουχί τής τοΰ Καναβούτζη, καταστραφέντος προ πολλών ετών.

’Επιγραφή τής είκόνος τοΰ ’Αρχιστρατήγου τής επί τής πτέρυγος τής 
αριστερός ίΐυρας τοΰ ιεροΰ βήματος τοΰ έν Αίνοι ιεροΰ ναοΰ τοΰ Προ
φήτου Ήλιου !

ιι'ΙΘ" ές βυθόν κάκιστ’ δφρα σοι θρόνον 
υπερθε θεϊναί σοι θέ/.ων Κτίστου. 3  ι α' (!).

1. Σημ· ’Οκοδομή-θοι, ώς φαίνεται έκ τής χρονολογία;, δύο ετη πρό τής οικοδο
μής τής έν τφ φρουρίψ Ζωοδόχου Πηγή; υπό τοΰ αύτοϋ οικοδόμου Κωνσταντίνου, 

•ήτοι τφ 1121.
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Έπιγραχή τής ιερας εικόνος τοΰ ’Αρχιστρατήγου ούσης επί τής άρι- 
στερας θύρας τοΰ ίεροΰ βήματος τής έν Αΐνιο Χαριτωμένης.

« . . . ' Ορατέ με οι προσιόντες ρομφαίαν άνεσπασμένην χειρ'ι κα-
τέχων στίφη βαρβάρων εκδιώκων, καί πλήττω έμουδένα οϋ (δυσνόητος 
λέξις) υπάρχει θεός Μέγας, δ βονληθείς πιπτών (;) εντολήν (;). . . . .
την σπάθην φέρων τείνω προς ύψος εν φόβω Θεόν.

— 10 —

Επιγραφή έπΐ ενός πύργου τής Αίνου.
«Διά τοΰ Λιβαδαρίον’Ιωάννον καί Μανουήλ τοΰ Ά γγελον». (των οι

κοδόμων βεβαίως).^

—  11 —

Επιγραφή τής εικόνος τοΰ 'Αγίου Κυπριανού πάτρωνος των πηλουρ- 
γών, τής εν τφ παρεκκλησίφ τής εν Αΐνω «Όδηγητρίας».

«Των χντροποιών, Π  (=  πάτερ) δόσει ίπαξίως 
εζωγράφισται ήδε είκών αρτίως 
είς αντίληψιν, ιον εφην, Τσουκαλάδων, 
λύσιν τε δεινών καί πονηρών σκανδάλων.
Μόσχον δε χειρ γράψε, ος πέλει 
νέος μαθητής, καί ΰπεργέα θέλει.
’ Εν ειει σωτ. « ψ ο η' (=1778) εν μηνί Φεβροναρίφ.

—  12 —

Επιγραφή τής εν Αϊνιρ Ελληνικής Σχολής επονομαζόμενης «Έλλη-· 
νομουσεΐον».

Ψυχής ’Ιατρεΐον

Μετά καί επτά καί τεσσαράκοντα ετη από τής πρώτης άνοικοδομής 
τής 'Ελληνικής Σχολής άπεσκεπάσθη ήδη διά προσφορών των ονμπολιταιν 
καί τταρεπιδημούντων τίμιων εμπόρων έπιπόνφ ζήλοι των εφόροιν καί 
ίπιστασία τον Κυριάκον Δούκα. 1847 Αύγουστον 18.

Σημ.  Έ ν  βιβλία) τής Σχολής ταύτης, έν ίο άναφέρονται τά άποβλέποντα αυ
τήν, κατάλογος τών βιβλίων τής σπουδαίας αυτής βιβλιοθήκης καί τά ονόματα 
τών δωρητών αυτών, έν οίς Νεόφυτος Δουκα, Παΰλος Βλαχοΰτσης κ.λ.π . σημει- 
οΰται καί τό εξής : «1799 Αϋγ. 1 ήρξατο ή οικοδομή τής Σχολής ταΰτης, καί ελαβε, 
πέρας περί τό τέλος Σεπτεμβρίου».
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Έδίδαξαν έν αυτί] οι έξης διδάσκαλοι : ’Αλέξανδρος Γανοχωρίτης- 
(1821), ’Ιωάννης Φιλαλήθης, ό διδάσκαλος τού Γένους, οΐ αδελφοί Γρη- 
γοριάδαι Παναγιώτης και Γεώργιος οι Μυτιληναΐοι, οί συστήσαντες κατό
πιν ίδιον Λύκειον έν Σμύρνη, ό ΐεροδιάκονος Μεθόδιος Στεφανίδης τέ- 
κνον τής Αίνου καί μαθητής τελειόφοιτος τής έν Άθήναις ‘Ριζαρείου 
Σχολής (καί έμός διδάσκαλος ώς καί οί ανωτέρω αδελφοί) μέχρι.τέλους 
τής ζωής αυτού, Αναστάσιος Χρηστίδης Ήπειρώτης, καί τελευταίου ό 
φιλογενής καί πλήρης εθνικού αισθήματος, ό νυμφευθείς έν Αινώ την 
έγγονήν τοΰ ανωτέρω έθνομάρτυρος Στεφάνου (έπιγρ. 3) ’Αθήναν Γιαν- 
νακάκη Στεφανίδου, καί άγαπήσας την Αίνον πλεΐον τής γενετήρας αυτόν 
Νικόλαος Χατζόπουλος, ό έκ Καλωτής τής ’Ηπείρου, πολλά μοχθήσας 
υπέρ τής Αίνου διά τό σιδηροδρομικόν ζήτημα μετά τοΰ αδελφού τον 
Χριστοδούλου Καλωταίου καθηγητοΰ καί γυμνασιάρχου έν Κων)πόλει.

— 13 —

Εις τό αριστερόν πλάγιον τής θυρας τοΰ κυρίως ναού τοΰ εν Αϊνιρ 
τοΰ 'Αγίου Ίωάννου τοΰ Προδρόμου, Βυζαντινού ρυθμού, φέροντος χρο
νολογίαν τής εξής: «Έτελειώθη έν ιιηνΐ ’Οκτωβρίου εις τάς κθ' έτος 
από Χριστού αχπ'. (=1680).» ’Έσωθεν υπάρχει τοιχογραφία άρξαμένη 
νά καταρρέη καί παριστώσα άνθρωπον γυμνόν, περί την όσφΰν μόνον 
περικεκαλυμμένον διά περιζώματος καί τείνοντα όριζοντίως την αριστε
ρόν χεΐρα, διά δέ τής δεξιάς κρατούντα κοντάριον καί στηρίζοντα τούς 
πόδας επί δτίο τροχών τού ενός κατόπιν τοΰ ά'λλου, ώς τό σημερινόν 
ποδήλατου, καί παρά τον θώρακα τοΰ ανθρώπου φαίνονται ίχνη επιγρα
φής, κάτωθεν δέ των τροχών μόλις άναγινώσκονται, άλλα πισταις άντε- 
γράφησαν οι εξής στίχοι :

καί (5 καιρός τοΰ χρόνον. . . μά γρήγορα διαβαίνει
. . τροχός γυρίζει ή νεότης, κυλώντας αντοι οί τροχοί.

Εις τούτο συμβονλεύυ) σας δ(λ.ους) μικρούς μεγάλους, 
νά κάμητε έργα αρετής (εις δ)λην την ζωήν σας.
Διότι δλα τά πρόσκαιρα στρεφοννται μετά βίας 
ώαεί καπνός καί δνειρον, ώς λονλουδιον τά φύλλα.
Τέλος και τφ  θειο ημών δόξα. ’Αμήν αχπ'. (1680).
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Διδασκάλου 2ωζοπολίτου

Ο ΦΥΣΙΚΟΣ ΛΙΜΗΝ ΤΗ Σ ΑΠ ΟΛΛΩ ΝΙΑΣ-ΣΩΖΟΠ ΟΛΕΩ Σ 
ΠΑΛΑΙ ΚΑΙ ΝΥΝ 570 π. X.— 1930 μ. X.

Ό  φυσικός κοά ασφαλέστατος ούτος λιμήν ολοκλήρου τής Δ. παρα
λίας τής Μαύρης θαλάσσης, έχει σχήμα ανισοσκελούς ίππείου πετάλλου 
καί εύρυχοίρίαν τοιαύτην, ώστε θά ήδύνατο ν3 άγκυροβολήση άλλοτε έν 
•αυτφ άνέτως, καί αυτό το «Χιλιάρμενο» τοΰ Βυζαντινού κράτους ή καί 
•σήμερον ναυτική τις μοίρα των νεωτέρων χρόνων. Εις λεξικόν εκδοθέν 
.Γαλλιστί κατά τό 1819 ή Σωζόπολις σημειοΰται ώς πόλις ναυτική μέ 
λιμένα έν τη> όποίω αγκυροβολούν πολεμικά πλοία.

Τοΰ λιμένος τό βάθος δύναται νά σηκώση καί τά μεγαλύτερα πλοία, 
•έχει αμμώδη τον πυθμένα μετά πλούσιας βλαστήσεως φυκιών καί κεΐται 
.κατά τούς λιμενοδείκτας επί 42° 37' Β. πλ. καί 25° 22' Α, μ.

Οι ’Ιταλικοί ναυτικοί χάρται σημειοϋσιν αυτήν ως τον έξοχώτερον 
των λιμένων τής Δ. παραλίας τής Μαύρης θαλάσσης.

'Η  τοποθεσία του αυτή καθ’ έαυτήν προφυλάττει τά έν αύτώ αγκυ
ροβολούντο πλοία από τά κύματα δ'λων των άνεμων καί έχει έστραμμένην 
προς Α. την είσοδον, προ της οποίας ύψοΰνται τρεις βραχώδεις νήσοι, 
επί τής ακτής των όποίιον καταθραύεται ή μανιιοδης ορμή τών πελωρίιον 
κυμάτων τών προκαλουμένων ενταύθα υπό τής σφοδρότητος τών βορειο- 
■ανατολικών άνέμοτν.

Έ π ί τής μεγαλύτερος τών νήσων τούτων «Μεγάλο νησί, "Αης Γιάν- 
•νης» άπεχούσης από τής πόλεως 1300 μ. ύψοΰται σηματοδότης μετά 
νεοδμήτου φάρου, τοΰ οποίου τά χαρακτηριστικά περιεγράφησαν εις τον 
,Α/ τ. «Θρακικών» σ 320.

Έ π ί τής νήσου ταίίτης ύπήρχεν ή άλλοτε άκμάσασα Βυζαντινή Αύ- 
τοκρατορική Μ ονή Ίωάννου τού Προδρόμου, τής οποίας ή πλούσια εις 
χειρόγραφα έπί μεμβράνης βιβλιοθήκη, ίεραί εικόνες, κειμήλια, ιερά σκεύη, 
καί άμφια μετεκομίσθησαν κατά τό 1620, μετά τον υπό τών Τούρκων 
βομβαρδισμόν αυτής, εις τήν κατά Χάλκην τής Προποντΐδος ίεράν Μο
νήν τής Παναγίας.

Μοναδικά σημεία τής άλλοτε «νθούσης Μονής τού Προδρόμου σιό-
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ξονται αί βάσεις τοϋ τρούλου του ναού αυτής καί ολίγον άπωτέρω προς; 
Α. αυτής, θολωτή Βυζαντινή κινστέρνα. Ή  νήσος αυτή χρησιμοποιείται 
νΰν ώς παχυντήριον διαφόρων κατοικίδιων ζώων. Μερικά καχεκτικά καί 
άνεμογερμένα δενδρύλλια πτελέας παρέχσυσιν πενιχράν σκιάν εις τά ολίγα 
βοσκήματα.

Άνατολικώτερον τής νήσου ταυτης προβάλλει τΰ άδενδρον νησάκι. 
«'Άης Πέτρος» επί των γρανιτωδών τοϋ οποίου βράχων θραυονται λυσ- 
σωδώς άφρίζοντα τά κύματα τοϋ Ευξείνου. Μόνοι κάτοικοι τής νήσου· 
ταυτης είνε οί ωοτοκοϋντες ενταύθα λευκόπτιλοι λάροι καί τά ένυδρα 
ερπετά τής ακτής (νεροφειδες). Μόδια καί πεταλλίδες πληροΰσι τά υφαλα. 
μέρη καί πάγουροι περιφέρονται ανενόχλητοι εντός των σχισμάδων τής 
βραχώδους αυτής παραλίας.

Νοτιοανατολικώς των δύο τούτων νήσων καί ακριβώς προ τής εισό
δου τοϋ λιμένος καί εις άπόστασιν προς Λ. από τής πύλεως 300 περί
που μέτρων, καί εις ύψος από τής επιφάνειας τής θα/,άσσης 15 μέτρων, 
έτερον προβάλλει νησίδριον «Μικρό νησί "Αης Κηρϋκος» μεθ’ ομωνύμου' 
ήρειπωμένου μονυδρίου. Έπι τοϋ Μικρονησίου τούτον, τοϋ πρώτου στάθ
μου τής έκ Μιλήτου ενταύθα υπό την ηγεσίαν τοϋ φιλοσόφου ’Αναξί
μανδρου αποικίας, καταλαμβάνοντος 37 χιλ. τετραγ. μετρ, ύπάρχουσι δύο 
αρχαία φρέατα, τοϋ μέν έσκαμμένου κατά τό πλεΐστον εντός βράχου εις. 
βάθος 17 μέτριοι·, τοϋ δ’ ετέρου παρά την X. παραλίαν βάθους 7 μέ
τρων μετά διαμέτρου 1.40 πλαισιουμένου έκ πελεκητού λευκολίθου αρ
χαϊκής τέχνης. Έ ξ  αυτοϋ εξήχθησαν καί παρ’ αυτω εύρίσκονται εγκατε
σπαρμένα άπειρα τεμάχια πήλινων αγγείων έζωγραφισμένων καί μ ή. 
Έ π ί τοϋ λαιμοΰ μιας τεθραυσμένης ληκύθου αναγιγνώσκεται, δι’ αιχμη
ρού εργαλείου γενομένη, η έξης επιγραφή :

KABIPIGAPTENIIOYQEIA
Έ ν τώ δμφαλω τής νήσου έπί τής υψηλότερα; τοποθεσία: καί ακρι

βώς έπί τής θέσεως, δπου τό πάλαι υψοϋτο μεγαλοπρεπώς 6 ναός τοϋ· 
’Απόλλωνος καί δπου ϊστατο ύπερηφάνως δ περίφημος κολοσσός αυτοϋ 
(έ'ργον Καλάμιδος 30 Ρωμ. πήχεων 13.20 μέτρων, αξίας 500 ταλάντων, 
ώς αναφέρει ό Πλίνιος) ή Βουλγαρική κυβέρνησις άνήγειρεν εσχάτως άπό 
τοϋ 1925, μεγαλοπρεπές κτίριον 42x02 μ. εις ύψος από τοϋ γήινου εδά
φους 23 ο μ. μετά χρονομέτρου έπί τής μετώπη:, προωρισμένον διά πρα-·
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κτικήν αλιευτικήν σχολήν, παρά την οποίαν έχαράχθησαν οικόπεδα πρός 
άιέγερσιν αποθηκών καί έγκαεάστασιν εργοστασίων κονσερβών.

’Από τής παραλίας τής νήσου αυτής Ικτείνουσι τά αλιευτικά το;>ν 
•δίκτυα 2 ταλιάνια (άπόχαι, ίχθυοσκοπεΐα) σκόμβρων, τό εν «Μύλος» εκτει
νόμενου εντός τοΰ λιμένος με διεύθυνσιν Ν.Δ. τό δ’ έτερον «Γάτα» έξα- 
.πλούμενον έκτος τοΰ λιμένος πρός Δ.

'Από τά άλλα σημεία ό λιμήν πλαισιοΰταϊ πρός Α. από τον στενόν 
αμμώδη Ισθμόν τής Σωζοπόλεως καί μιας ήμικυκλοειδοΰς βραχώδους πα
ραλίας μέχρι σημείου . τινός, ό'που ρέουσιν ήσΰχως εντός τοΰ λιμένος τά 
υδατα ανώνυμου ποταμίου, κάτωθεν ξύλινης γέφυρας.

Πρός Ν. υπό μιας αμμώδους λωρίδος μήκους 3 περίπου χ.μ. απλού- 
μένης εις πλάτος 50 0 - 600 μέτρων καί καμπτόμενης πρός Δ. μέχρι τής 
μικράς βραχώδους χερσονήσου «Χριστοσωτείρας». Έκεΐθεν ή παραλία 
«Παχατούρι--Κόκκινες» διήκει μέχρι τοΰ βραχώδους ακρωτηρίου «Θα- 
λασσάκρας» από τής καμπής τής οποίας είσερχόμεθα πλέον εντός τοΰ 
.λιμένος.

Δυτικώτερον τής παραλίας αυτής ά'ρχεται ύψούμενον κλιμακηδόν, τό 
δασώδες, μέ οργιαστικήν βλάστησιν ό'ρος «Κεσίς—ντάγ ή Μπακιρλίκι» 
ύψους κατά νεωτέραν ύψομέτρησιν 379.6 μέτρων. Έ π ί τοΰ όρους τούτου 
υπήρχε πάλαι χαλκορυχεΐον καί έκ τοΰ έξ αΰτοΰ έξαγωμένου χαλκοΰ έκό- 
πτοντο τά νομίσματα των αρχαίων πλησιοχώρων πόλεων ’Απολλωνίας, 
Δεβελτοΰ, Άγχιάλου καί Μεσημβρίας.

Ό  αρχαιολόγος Σκόρπιλ άνεκάλυψεν ενταύθα καί μεταλλεύματα αίμα- 
τίτου καί γαληνίτου, έπί μιας δέ χαμηλοτέρας κορυφής τοΰ ίδιου όρους 
καί έρείπια τετραγώνου φρουρίου.

'Ο κυρίως λιμήν, ό βαθύτερος, ασφαλέστερος καί γενικώς υπό τών 
ναυτιλλομένων άνεγνωρισμένος ως τοιοΰτος, τό κυρίως άγκυροβόλιον, τό 
διά σχήματος άγκυρας έπί τών ναυτικών χαρτών σημειοΰμενος, είναι τό 
ψέρος τό εκτεινόμενου έν σχήματι κανονικού ήμιπετάλλου πρός Ν. τοΰ 
λιμένος, από μιας νοητής ευθείας γραμμής τεινομένης από τής μικράς 
χερσονήσου «Χριστοσωτείρας» καί διηκοΰσης μέχρι τοΰ γερανιού τοΰ έπί 
τοΰ ισθμοΰ τής Σωζοπόλεως φρέατος.

Εις τήν σωστικήν τοΰ λιμένος της δύναμιν οφείλει ή ’Απολλωνία 
καί τό νεώτερον αυτής όνομα μετονομασθείσα Σωζόπολις,

Σΰμβολον τής αρχαίας ’Απολλωνίας έπί τών αυτονόμων αυτής νομι
σμάτων, ήτο ή άγκυρα καί αυτή εμφανίζεται πάντοτε έπ’ αυτών μετά 
τοΰ ύπ’ αυτήν αρχικού τοΰ ονόματος τής πόλεως γράμματος Α.

'Υπό τών αρχαίων γεωγράφοι εις τήν ’Απολλωνίαν αποδίδονται λι
μένες μεγάλοι δύο. Τον έτερον έκ τών δύο τούτων λιμένων πρέπει νά
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•άναζητήσιομεν προς Α. τής πόλεως, δ που υπάρχει δρμος «τοΐς άφ’ εσπέ
ρας άνέμοις» ή όπισθεν τοΰ ακρωτηρίου «Κολοκύθα» εις θέσιν «Παλα
μάρια» εάν παραδεχθώμεν, δτι ή πόλις έξετείνετο τότε μέχρι τοΰ σημείου 
εκείνου.

Κατά την εκστρατείαν τοΰ Δαρείου εναντίον των Σκυθών τφ 514 
π. Χρ. εΐνε έκτος πάσης αμφιβολίας, δτι μέρος Ί) και ολόκληρος 6 Περ
σικός στόλος έπλησίασε τον λιμένα τής' ’Απολλωνίας, άφ’ ού είναι γνω
στόν δτι αρχηγός τής έξ έξακοσίων Ελληνικών πλοίων μοίρας ήτο ό Ίστι- 
αΐος, συμπολίτης των προ 50—60 ετών ενταύθα άποικισάντων Μιλησίων 
και οτι ό Περσικός στόλος παρέπλεε τήν Δ. άκτήν τοΰ Εύξείνου προς 
τακτικήν και άμεσον επικοινωνίαν μετά τοΰ κατά ξηράν Περσικού στρα
τού, πορευομένου διά τής Βορείου Θράκης καί έχοντας δεξιάν τήν θάλασ
σαν, άνωθεν τής ’Απολλωνίας καί τής Μεσημβρίας άφ’ οΰ «οι Σκυρμιά- 
δαι καί ΝιψαΙοι άμαχειτί σφέας εαυτούς παρέδωκαν Δαρείω» (Ήρόδοτ.).

Κατά τήν έπανάστασιν τής έν τφ «Εύξείνο) πενταπόλεως» εναντίον 
τοΰ Λυσιμάχου (313 π. Χρ.) ναυτκή βοήθεια άπέπλευσεν έκ τοΰ λιμένος 
τής ’Απολλωνίας προς, βοήθειαν τής συμμάχου Καλλάτιδος, πολιορκουμέ- 
νης στενώς ΰπ’ αύτοΰ. Μία Ιπιγραφή τής τελευταίας ταύτης πόλεως, περιέ
χει τήν συμφωνίαν «τών εαυτών στρατηγών καί προβοΰλων» μετά τής 
φιλικής Ιωνικής αποικίας τής ’Απολλωνίας, νά έγείρωσι στήλην εις τον 
τδώ ναόν τοΰ ’Απόλλωνος προς τιμήν συμπολίτου των διακριθέντος εις 
τινα πόλεμον εις Σκυθικήν χώραν.

Τό π. Χρ, έτος 72, φέρει αντιμέτωπους τούς Άπολλωνιάτας προς 
τούς κοσμοκράτορας τότε Ρωμαίους καί ό στρατηγός τών τελευταίων Μάρ
κος Λούκουλος μέ έχθρικάς διαθέσεις, πολιορκεί καί κυριεύει έξ εφόδου 
τήν έν τή νήσω Άπολλιονίαν, τήν οποίαν καί ανηλεώς κατασκάπτει κομί- 
ζων εϊς Ρώμην έν θριάμβφ τον κολοσσόν τον ’Απόλλωνος, τον όποιον 
καί στήνει επί τοΰ Καπιτωλίου. Καί ταΰτα πάντα έγένοντο βεβαίως τή 
■συνεργία Ρωμαϊκού στόλου, ένεργοΰντος από τοΰ λιμένος.

Έκτοτε ούΰεμία, περί τοΰ λιμένος τούτου, παρά τών ιστορικών, μάς 
παρέχεται πληροφορία, μέχρι τοΰ 766 μ. Χρ. οπότε πλεϊστα πλοία τοΰ 
«Χιλιάρμενου» κατέφυγον διασωθέντα εν αύτφ, δτε φοβερά τρικυμία διέ- 
λυσεν έν Άγχιάλορ τον έκ 2900 δρομώνων καί χελανδίων στόλον τοΰ 
Αύτοκράτορος Κωσταντίνου τοΰ Κοπρωνύμου, έκστρατεύοντος εναντίον 
τών Βουλγάρων.

Περί τά τέλη τοΰ 12 '3 6 λιμήν τής Σωζοπόλεως έξένισε τον Αύτο- 
κράτορα τοΰ Βυζαντίου ’Αλέξιον τον Γ /  μετά τής θυγατρός Ειρήνης καί 
τών θησαυρών του, φυγόντα εκ Βυζαντίου καί διασωθέντα εις Δεβελτόν 
(νΰν Γιακεσλί πλησίον τοΰ Πύργου).
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Βενετοί καί Γενουάται έμποροι επανειλημμένους έπεσκέφθησαν τον 
λιμένα Σωζοπόλεως, οπού τελικώς έγκαθιδρύθησαν (1352) δια. της ισχύος, 
των οι τελευταίοι, χρησιμοποιήσαντες αυτόν ως ναυτικήν βάσιν πολεμικής 
ένεργείας, έναντι των από βορρά Ταταρικών επιδρομών. Προ τούτου οί. 
Γενουάται κατέκαυσαν τά εν τφ λιμένι ναυλοχοΰντα πλοία τής παρά τήν 
Σωζόπολιν Άβορδοζύης (Βουρδοβιζοΰ) τής οποίας τούς κατοίκους αίχμα- 
λωτίσαντες, έπώλησαν αντί δεκακισχιλίων νομισμάτων.

Εις τον λιμένα Σοοζοπόλεως ήγκυροβόλησε μετά φυγάδων κατά τό 
1363 ίστιοφόρον εξ Ήρακλείας τοΰ Πόντου, κόμισαν τό θλιβερόν άγγελμα, 
τής υπό τών Τούρκων άλοόσεως τής πόλεως εκείνης. Άλλα καί εκ χειρο
γράφου άποκειμένου νϋν έν τή βιβλιοθήκη τής Άγιορειτικής Μονής τής 
Λαύρας, μανθάνομεν ότι μετά τέσσαρα έτη ήτοι κατά ’Ιούνιον τοΰ 1367 
έτ. κατέπλευσαν έν τω λιμένι μερικαί Ίταλο-Γαλλικαί γαλέραι, ων έπέβαι- 
νον ό Δυνάστης τής Μιτυλήνης Φραγγΐσκος Γατελοΰζος, 6 Λατίνος τιτου
λάριος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Παύλος καί ο Κόμης τής Σαβοΐας 
Άμαδαιος ό ΣΤ.' μετά τοΰ έξαδέλφου του Αύτοκράτορος τοΰ Βυζαντίου 
Ίωάννου τού Παλαιολόγου, τον όποιον άπηλευθέρωσε παρά τών Βαυλ- 
γάρων, έκστρατεύσας προ ολίγου κατ’ αυτών.

Αί Κοζακικαί έπιδρομαί τον 1623 εναντίον τοΰ Ά νω  Βοσπόρου έγέ- 
νοντο αφορμή όπως είσέλθη κατά τό 1626 έν τφ λιμένι νικητής ό Τούρ
κος Ναύαρχος Ρετζέπ Πιαλή-πασάς καί πολιορκήση τούς έν αύτφ κατα- 
φυγόντας Κοζάκους, οί όποιοι διά νυκτός σύραντες τά πειρατικά των 
πλοιάρια (σάϊκες) επί τού στενού ισθμού τής Σωζοπόλεως, διέφυγον τον 
κίνδυνον άνοιχθέντες εις τό ανοικτόν πέλαγος, συλληφθέντων υπό τών 
Τούρκων 7 μόνον πλοιαρίων.

Σουλτανικόν πλοϊον Άχμέτ τοΰ Γ .' παρέλαβεν έκ τού λιμένος μας 
καί διεπόρθμευσεν είς Κωνσταντινούπολη’ κατά φθινόπωρον τού 1783 
τον εξ ’Απορρήτων ’Αλέξανδρον Μαυροκορδάτον μετά τού υιού του Νικο
λάου, διασωθέντες έν Σωζοπόλει κατά τινα στάσιν τών Γενιτσάρων έν 
Κωνσταντινουπόλει καί Άνδριανουπόλει, μετά τήν έν Κάρλοβιτζ ειρήνην.

Κατά τον εξαετή Ρωσσο—Τουρκικόν πόλεμον τοΰ 1768— 1774 επί 
Αικατερίνης τής Β' έπ’ αρκετόν χρονικόν διάστημα ό Τουρκικός στόλος 
ναυαρχούμενος τότε υπό τού Χαλίτσ—Όσμάν πασά διέμεινεν εναλλάξ έν 
τφ λιμένι τούτιρ καί είς Κατσιβελόσκαλαν, ερχόμενος είς τακτικήν έπικοι- 
νωνίαν μετά τοΰ Τουρκικού στρατού τής Ρούμελης.

Κατά Σεπτέμβριον τοΰ 1801 κατέπλευσεν έν τφ λιμένι τούτφ έξ ’Οδησ
σού τό ιστιοφόρον τού "Ελληνος πλοιάρχου Μουσκούλη, παραλαβόν 10 
Έλληνικάς οικογένειας, 148 τό δλον άτομα, φεύγοντα τά δεινά τών θη 
ριωδών έν Θράκη επιδρομών τού τρομερού Κίρτζαλη άρχιληστοϋ Καρα—-
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Φετζή και προερχόμενα εκ τοΰ χωρίου Κιουτσοΰκ —Μπουσλίκ, μετέφερεν 
αυτά εις ’Οδησσόν, όπου κατά διαταγήν τοΰ Αυτοκράτορος ’Αλεξάνδρου 
Α' τοΐς παρεσχέθη υπό τοΰ τότε Γενικού Διοικητοΰ Μικλασέβσκη ά'συλον, 
κατ’ άρχάς μέν έν Όδησσφ ειτα δέ καί εις άλλα μέρη. Κατά ’Ιούνιον 
τοΰ 1827 Τουρκική κορβέτα είσέπλευσεν εις τον λιμένα φέρουσα εκ Βάρ- 
νης τον πασάν τοΰ Βιδινίου Χουσεΐν*-πασά Γενιτσάραγα, προς έπίσκεψιν 
τοΰ ένταΰθα φίλου του Άσλάνη Σκουλόγλου (Άρσλάν Βοεβόδα).

Ό  Ρωσσο—Τουρκικός πόλεμος τοΰ 1828—1829 έχάραξε νέαν ιστο
ρικήν σελίδα διά τον λιμένα τοΰτον. Προ τής διαβάσεως τοΰ Αίμου υπό 
των Ρώσσων ό υποναύαρχος Κοΰμανωβ κατέπλευσεν έκ Βάρνης ε?ς τον 
λιμένα μας τή 15 Φεβρουάριου 1829 καί κατόπιν μικρού κανονιοβολισμού 
παρέλαβε τήν πόλιν, τοποθετήσας τηλεβόλα επί των νήσων καί των υψω
μάτων τής ξηράς, καταστήσας οΰτω αυτόν δευτέραν επί τουρκικού εδά
φους ναυτικήν βάσιν. Τή 7 ’Ιουνίου έναυλόχουν έν τφ λιμένι Σωζοπό- 
λεως 3 μόνον Ρωσσικά πλοία τής γραμμής μετά 3 φρεγατών, ότε ό Τούρ
κος ναύαρχος Ά χμέτ πασάς ά'γων έκ Κων)πόλεως 6 πλοία τής γραμμής, 
3 φρεγάτας, 5 κορβέτας καί 3 βρίκια έπεφάνη προ τοΰ λιμένος. Άνεξη- 
γήτως όμως ό Τουρκικός στόλος χιορίς νά ρίψη ούδεμίαν βολήν έπέστρε- 
■ψεν εις τά ϊδια. Έ π ί 2 συνεχή έτη ό λιμήν κατείχετο υπό τοΰ Ρωσσι- 
κοΰ στόλου καί μόλις έγκατελείφϋη περί τό 1831, οπότε οί Ρώσσοι άνα- 
χωροΰντες παρέλαβον μεθ’ εαυτών πλείστους κατοίκους τής Σωξοπόλεως 
μετά τοΰ Μητροπολίτου Άγαθοπόλεως ’Ιωσήφ καί μέρους τοΰ ποιμνίου 
του. Εις τήν περίστασιν αυτήν άναφέρεται καί τό κάτωθι δημώδες Σωζο- 
πολιτικόν άσμα:

Ζώπολή μου παινεμένη,
Που είσαι ’ς τό γκόσμο ξακουσμένη, 

που σε παρατούνε βία,
και πηγαίνον ’ς τη Ρονσία.

Άφίνονν σπίτια ευπρεπισμένα.
καί ταλιάνια ξακουσμένα.

"Οσοι είχανε καρμπάνια, 1 §
μπήκανε μέσ ’ς τά λατσόνια, 2 

όσοι είχανε καπίκια, 3
ένανλώσανε καΐκια, 

οι φτωχοί τε οί καν μέν οι,
καλούνται συλλογισμένοι.

1. (Καρμπόβολα, ρούβλια). 2· (Πολεμικά πλοία). 3. (Ρωσικά κέρματα).
19
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Κι* Άμιράλης (') τοισε λέγει'
«εϊααστε ετοιμασμένοι, 

κ ι’ αμε τον Θεόν ντη χάρη
σας μπαρκάρω ’ς το καράβι)).

Κατά την άναχώρησίν των οί Ρώσσοι, έ’ροιψαν παρά τό μικρό νησί 
εντός τον λιμένος, ως σημεϊον ναυτικής κάποτε, κατοχής, μεγάλην σιδη
ράν άγκυραν Ρωσσικοΰ πολεμικού πλοίου.

’Αλλά και κατά τον Κριμαϊκόν πόλεμον (1853— 1856) καί ακριβώς 
τον ’Ιούλιον τοΰ 1854, έπροτιμήθη υπό τοΰ Γάλλου στρατάρχου Σαίντ— 
Άρνώ, ό λιμήν της Σωζοπόλεως, ως δεύτερα ναυτική βάσις προμηθειών, 
μετά τον τής Ράρνης, ου μόνον χάριν τής ασφαλείας κοί'ι χωρητικότητος 
αύτοΰ, άλλα καί ένεκα των άφθονων ποσίμων ύδάτων των «Καβακιών» 
και «Κουρνιών» και τοΰ υγιεινού κλίματος των πέριξ. Καί έγραφεν: «Ή  
άσφάλειά μου είναι εντελής" προεΐδον τά πάντα, έτι καί ατυχίαν τινά επί 
τοΰ πεδίου τής μάχης, έτι δέ καί έπανάστασιν εις τόπον, ένθα ή κυβέρ- 
νησις ειΐ'αι τοσοϋτον σσΰενης και ή Ρωσσία έχει πάντα τον Ελληνικόν 
λαόν βοηθόν».

’Ολόκληρον διετές χρονικόν διάστημα μέχρις ’Ιουνίου τοΰ 1856, έπλή 
ρουν τον λιμένα Τουρκικός, Γαλλικός καί προ πάντων ’Αγγλικός στόλος 
τών όποιων άρχιναϋαρχος ήτο ό ’Άγγλος εξωμότης Σίρ Στέφεν Λάκεμαν 
Μαζχάρ πασάς. Ή  παραλία τής έπιβιβάσεως εντός τής άκτΐνος τον λι- 
μένος, φέρει μέχρι σήμερον τό όνομα «Εγγλέζικη σκάλα».

Κατά τον Ρωσσο—Τουρκικόν πόλεμοί' τοΰ 1877—1878 ουδόλως 
έχρησιμοποιήθη ό λιμήν εις στρατιωτικός ένεργείας καί μόνον άπαξ ένε 
φανίσθη έν αυτώ Τουρκικόν πολεμικόν προς εκφοβισμόν τών Κιρκασιών 
λεηλατοόντων τά πέριξ καί ά'λλοτε έλλιμενίσάησαν έν αυτώ 2 κανονιο
φόροι τοΰ διαλυθέντος Τουρκικού στολίσκου τοΰ Δουνάβεως.

Οΰχ ήττον όμως κατά τήν υπό τών Κιρκασιών λεηλασίαν τής πό- 
λεως, πλεϊστοι κάτοικοι κατέφυγον εντός τών έν τφ  λιμένι όρμούντων 
εμπορικών πλοίων. ’Έκτοτε μέχρι τοΰ Βαλκανικού πολέμου (1912) έ,ζωο
γόνουν αυτόν μερικά ξένα εμπορικά πλοία ξυλοκάρβουνων καί κατά έπο- 
χάς τά ύπερεκατόν αλιευτικά πλοιάρια καί μικρά τινα ιστιοφόρα μεθ’ 
ενός μικροΰ άτμοπλοίου τής Βουλγαρικής άτμοπλοϊκής Εταιρείας, έκτε- 
λοΰντα τήν μετά τών πέριξ (Πύργου, Άγχιάλου, Μεσημβρίας καί Βάρ 
νης) τακτικήν συγκοινωνίαν.

’Αλλά κατά τήν 11 ’Οκτωβρίου τοΰ πρώτου έτους τοΰ Βαλκανικού 
πολέμου, ένεφανί.σθησαν άπό πρωίας εις το ανοικτόν πέλαγος πολεμικά

') Atniral=vai5aQxo{.
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'άγνοίστου σημαίας και προελεύσεως, μέ ολοταχώς διεύθυνσιν κατ’ ευθείαν 
-προς τον λιμένα, προ τής εισόδου τού οποίου καί έστάθμευσαν.

Ταϊϊτα ήσαν μονάδες τής ξακουστής Τουρκικής αρμάδας (2 θωρηκτά, 
2 άντιτορπιλοβόλα καί εν όπλιταγωγόν) τά όποια κατόπιν προσποιητής 
έπιδείξεως, άϊίεμακρύνθησαν την νύκτα τής επομένης προς άγνωστον διεύ- 
θυνσιν.

Κατά τον Πανευρωπαϊκόν πόλεμον ό λιμήν έκλείσθη καί διεκόπη 
πάσα μετά των πέριξ καί τοΰ εξωτερικού συγκοινωνία. Εις την είσοδον 
αυτού από τού Μεγαλονησίου μέχρι τής απέναντι ξηράς τοΰ Αίμου ετο- 
ποθετήθησαν τορπίλλαι καί εις τά πέριξ αυτού υψώματα έστήθησαν τηλε
βόλα. Παρά την Α. ακτήν αυτού άνηγέρθη υπό Γερμανών στρατιωτικών 
αεροδρομικός σταθμός καί ή στρατιωτική επικοινωνία μετά τών συμμά
χων, έτελεΐτο δΓ υδροπλάνων χρησιμοποιούμενου προς τούτο τού λιμένος.

’Αλλά καί κατά τάς Ρωσσικάς πολιτικός ανωμαλίας, εϊδομεν ότι τή 
22 Δεκεμβρίου τού 1920 κατέπλευσαν εις τον λιμένα, δΓ άτμοπλοίου, μέσον 
Πύργου, 68 Ρωσσικαί οικογένειαι μεταξύ τών οποίων στρατηγοί καί 
•ανώτεροι αξιωματικοί τού επιτελείου τής στρατιάς Βράγγελ, θύματα καί 
-ουτοι τοΰ Ρωσσικοΰ μπολσεβικισμοΰ. Διαχειμασαντες δ’ έν Σωζοπόλει 
άπεκόμισαν, άναχωρήσαντες, αλησμόνητους περί τής Σωζοπολίτικης φιλο
ξενίας εντυπώσεις.

Τον λιμένα μας δεν παρελειψαν νά έπισκεφθοΰν εσχάτως μέ το έκ 
καουτσούκ πλοιάριόν των καί δύο Γερμανοί θαλασσοπόροι κατά τον εις 
τήν Μαΰρην Θάλασσαν περίπλουν των.

Προ τής γενικεύσεως τής άτμήρους ναυτιλίας πλεΐστα ιστιοφόρα διε- 
χείμαζον έν τώ λιμάνι τής Σωζοπυλεως καί αξιόπιστοι γερόντων διαβε
βαιώσεις μάς πληροφορούν, ο τι κατά τον χειμώνα τού 1846 — 1847 έμε- 
τρήθησαν υπό περιέργων, ελλιμενισμένα τή 28 Νοεμβρίου 72 ιστιοφόρα 
Αίγαιοπελαγιτών τά περισσότερα. Προ ή μετά τήν έορήν τού 'Αγίου Νι
κολάου «έδεναν» καί μετά τήν εορτήν τών Θεοφανείων «έκαναν πανιά» 
για τά καλοκαιρινά τους ταξείδια.

Εις τήν συχνήν καί διαρκή επικοινωνίαν ταύτην τών Σωζοπολιτώγ 
•μετά τών Αίγαιοπελαγιτών, ,οφείλεται σήμερον καί .ή κοινή εν Σωζοπό- 
λει χρήσις πλείστ.ων· δημοτικών ασμάτων, εκ τών όποιων πολλά ,είνε πα- 
ραλλαγαί τών νήσων Αίγίνης, Θήρας, ’Ίμβρου, Καρπάθου, Κέρκυρας, 
Κάλυμνου, Κρήτης, Κύπρου, Λευκαδος, Λέσβου, Νισήρου, Σπετσών, Σύ
μης, "Υδρας, Χίου, Ψαρρών καί πολλών άλλων παραλίων πόλεων τού 
Αιγαίου, καί πολλαί οικογένειαι τής Σωζοπόλεως ελκουσι τήν καταγωγήν 
•εκ μερικών τών μερών τούτων. ,-

Ή  ανεκτίμητος χρησιμότης τού λιμένος τούτου, κατεδείχθη ευθύς



από trjg θεμελιοόσεως τη; ’Απολλωνία;, διότι αυτή ήτο τότε ή προότη; 
από τοΰ Βοσπόρου συμπολίτω - αποικία, εις τον λιμένα τής οποίας διε- 
σώςΟντο ου μόνον τά έν τφ πελάγει χειμαζόμενα Ελληνικά πλοία, αλλά: 
καί 'κατέπλεον έν χαρά, οί παραπλέοντες μετά τρόμου τάς άξενους άκτάς 
τής Θράκης, όπισθεν των οποίων ένεφώλευον διάφοροι Θρακικαί ληστρι
κοί φυλαί. 'Ο Ξενοφών έν τή «Άναβάσει» αρκετά ζωηρά περιγράφει τόν
ληστρικόν βίον' ιών'εδώ  Θρακών τών κατοικούντων παρά τά ό'ρη τής 
Στράντζας. Οΰτοι κατεγίνοντο εις την διαρπαγήν τών ναυαγούντων Ε λ 
ληνικών πλοίων καί εις τάς άκτάς εΐχον στήλας πρός ορισμόν τών μεράιν· 
εντός τών οποίων έκάστη φυλή είχε τό αποκλειστικόν δικαίωμα νά λη- 
στευη, διά τούτο παρά τον «έρημον, λιθώδη, άλίμενον καί αναπεπταμέ
νο ν πολύ πρός τους βορρέας αίγιαλόν τής Σαλμυδησσοΰ, εις την χώραν 
τών Θυνών, οί Άπολλωνιάται ίδρυσαν ιδίαν αποικίαν, τήν Θυνιάδα, όπου 
έν ανάγκη έλλιμενίζοντο τά παραπλέοντα πλοία». . . . «Πάλιν <Υ άπό τής 
’Απολλωνίας επί Κυανέα; στάδιοι είσι περί τού; αφ'. εν δέ τώ μεταξύ 
ή τε Θυνιάς τών Άπολλωνιατών χιόρα» (Στράβ.). Καί έ'τερος τών συγ
γραφέων . . . .  «’Άπλετον γάρ είναι τήν θάλατταν τούτην και καλεΐσθαι. 
Άξενον διά τό δυσχείμερον καί τήν αγριότητα τών περιοικούντων εθνών 
καί μάλιστα τών Σκυθικών, ξενοθυτούντων καί σαρκοφαγούντων καί τοΐς 
κρανίοις έκπώμασι χρωμένων, ύστερον δ’ Εύξεινον κεκλήσθαι, Ίώνων έν 
τή παραλία πόλεις κτισάντων».

Έ κ τών ανώτεροι καταφαίνεται ή σπουδαία σημασία τοΰ λιμένος. 
τούτου κατά, τούς χρόνους εκείνους τής ατελούς ναυσιπλοΐας, εάν μάλι
στα άναλογισθώμεν με τί καημό καί πόθο οί θαλασσοπόροϋντες Έλληνες 
ένητένιζον τότε πρός φιλικάς παραλίας.

’Αλλά καί κατά τούς νεωτέρους χρόνους, ώς εϊδομεν, δ λιμήν ούτος: 
ήτο τό μοναδικόν όρμητήριον τών έν τφ πελάγει χειμαζομένων.

Τά άδελφάτα τών ναυτικών «Αγίου Νικολάου» καί τών άλιέων 
«Αγίων Αποστόλων» προθύμως καί μετ’ αύταπαρνήσεως έσπευδον πάν
τοτε πρός πάσαν διεύθυνσιν καί πέραν τού λιμένος, πρός διάσωσιν ναυα
γών. Μετάλλιον Αγγλικόν ναυτικής ήρωϊκότητος, εΰρίσκεται παρά τινι 
εν Σωζοπόλει οικογένεια καί πολλάκις ναυτικοί Σωζοπολΐται ωδήγησαν 
ώς πλοηγοί, διάφορα ξένα πλοία εις ώρισμένους λιμένας. ’Όχι ολίγοι 
προσελήφθησαν εις ναυτικά; υπηρεσίας εις τούς ηνωμένους στόλους τών 
Συμμάχων κατά τον Κριμαϊκόν πόλεμον έν φ άλλοι άντιθέτως, προσκε- 
κολλημένοι εις Ρωσικήν υπηρεσίαν, μετεκόμιζον τροφάς καί πολεμοφόδια 
εις τούς λιμένας τούς Ρωσσικούς, καί ά'λλοι υπό τον Χρυσοβέργην έπετί- 
θεντο έξ ένέδρας κατά τών ’Άγγλων άπό τών παρά, τον Προύθον κα- 
λαμώνων.

2iJ2 K. Π α η ά ϊω α νν ίδο ν ,  Φ νσιχός λ ιμ η ν  της Α π ο λ λ ω ν ί α ς
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Οί ύπο των Τούρκων ναυτολογηθέντες και έν Ναυαρίνφ τον θάνα
τον εΰρόντες Σωζοπολΐται ανέρχονται είς δεκάδα ολόκληρον, εκ των 
■οποίων είς άποθανών κατά τον μεταξύ Ναυαρίνου καί Πατρών πλοΰν, 
έτάφη έν Κυπαρισσία.

Νΰν. παρά τον εύρύχωρον, καί έν τοΐς έμπροσθεν λεπτομερώς περι- 
γραφόμενον τούτον λιμένα, έσχηματίσθη παραλιμήν, ασφαλέστερος εκεί 
νσυ, διά τής ύπο τής Βουλγαρικής κυβερνήσεως δι’ ισχυροί κυματοθραύ
στου, συνδέσεονς τής πόλεως μετά τού μικρονησίου «"Αης Κηρΰκος» επί 
τοΰ οποίου, ως έσημειονθη ανωτέρω, άνηγέρθη ή πριοτη Βουλγαρική αλι
ευτική σχολή-

Καΐά την έκβάθυνσιν τοΰ παραλιμένος τούτου, ή βορβοροφάγος άνέ- 
συρεν άπό,τοΰ παρά τήν παραλίαν τής πόλεως θαλασσίου πυθμένος έκ 
■βάθους 2—3 μέτρων διάφορα αρχαιολογικά ευρήματα, οιον αμφορείς· 
ληκύθους, λυχνίας καί άλλα έζιογραφισμένα καί μή πήλινα αγγεία μετά 
τινων αναγλύφων καί ένεπιγράφων πλακών, ών τάς κυριωτέρας καί ανεκ
δότους έ'τι, πλήν τής α δημοσιευθείσης υπό Μυρτίλου Άποστολίδου είς 
σ. 31 τοΰ Β' τόμου «Θρακικών», παραθέτομεν ώδε :

1

ΚΥΡΣΑΣΠΟΛΥΑΝΑ
ΚΤΟΣ
ΥΒΡΕΙΣΞΕΡΞΟΥ
ΚΥΡΣΑΓΥΝΗ
ΚΥΡΣΑΣΠΟΛΥΑΝΑΚΤ
ΟΣ

ΣΗΜ. Έ π ί λευκοί λίθου μετ’ αετώματος μ. 1.20 πλ. 0.40 παρά τήν 
βάσιν 0.45 παχ. 0.10. Τό ονομα Κύρσας εμφανίζεται συχνά επί νομι
σμάτων τής αρχαίας Όδησσοϋ (Βάρνης). Τοΰ γ' στίχου τά ονόματα ασυ
νήθη είς Έλληνικάς έπιγραφάς.
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2

ΟΔΗΜΟΣΝΤΜΦΟ ΑΩΡΟΝ 

ΝΥΜΦΟΔΩΡΟ ΥΕΥΕΡΓΤΕΗΝΕ ΑΥΤΟΥ 

ΓΕΓΟΝΟΤΑ
ΣΗΜ. Έ π ί κεφαλής τρεις στέφανοι εκ φύλλων δάφνης ανάγλυφοι..

3

ΕΡΠΝΟΎ

Λ ΐ Ι Ι Ι Λ Ι Ι λ Α ύ Ι  Λ

ΜΝΗΜΑΤΟ
ΣΗΜ. Βουστροφηδόν γεγραμμένη, άναγινώσκεται : «Μνήμα τάδε 

Άσπασίης Έργίνου».

4

ΟΡ
ΣΗΜ . Έ π ί έκάστης των 2 έξ απλού λευκού άκατεργάστου λίθου- 

στηλών, έν σχήματι τετράπλευρου πρίσματος, φέρεται ή ανωτέρω συγκε- 
κομμένη, μεγάλοις γράμμασιν, επιγραφή, ήτις συμπληρουμένη άναγινώ- 
σκεται: ΟΡΟΣ=οριον, σύνορον.

Περί τής εμπορικής έν γένει κινήσεως τού λιμένος τούτου διά μέσου 
των αιώνων, αρκετά εσημείωσα εις το «Μακεδονικόν Ήμερολόγιον» 
παρελ. 1928 έτ. σ. 209 — 217.



Β. Α . Μ Υ ΣΤΑ Κ ΙΔ Ο Υ
"Αρχοντος Διδασκάλου τής τοϋ Χρίστου Μ. Ίκ κ λ η σ ία ς

Θ Ρ Α Κ Ι Κ Α Ο  

11Γ

Φίλων επιείκεια—διότι ου δεν έπιεικείας όννατώτερον, κατά τον ιερόν 
Χρυσόστομον' συνεχίζω κατά διάθεσιν, καθ ' εαυτην επαινετήν, δημοσίευ
α ιν Θρμκικών Σημειωμάτων, άτινα από δεκάδων ίτών αννέλεγον τη άλη- 
θεία, ώς εχοναι παρ’ ήμϊν τά των λογιών, αγνοώ ini τίνι λόγω !! Προσ
παθώ τώρα ϊνα τά εν αταξία οϋχΐ ολίγα σννειλεγμένα εις τάξιν κατά τό 
έ'μόί έντανθα δυνατόν βάλω και οικονομήσω, α φ 5 ον τό Ορακικον Κέν- 
τρον ϋ π ’ εύνοιας τά Θρακιχά πράγματα xal εκ ψι/,οπατρίας εύνοήτον 
αυτέστηαεν.

Φέρων εις την δημοσιότητα τά νέα ταντα μικρά μελετήματα την 
αγαθήν προβάλλομαι ελπίδα δτι θά τνχω συγγνώμης παρά των αναγνω
στών μου καί των σνμβονλεΰειν Ισως άξιούντων, εάν λάβωαιν οντοι ν π ’’ 
otjuV τον τόπον, εν φ  τάς σύλλογός μου ταύτας μετά κόπον αναλΛγω και 
γράφων διατελώ. Περιττόν καί ανάξιον ηγούμαι Ϊνα τον λοιπού ανακινω 
τον λόγον τούτον ίν εκάστη δημοσιεύσει μελ,έτης μου, άφ’ ον επανέλ.αβον 
ίν τοϊς άθηναϊκοΐς περιοδικοΐς τους δρονς, ΰ φ ’ οϋς από τών τελευταίων 
Ιδία ετών διάγω κα'ι γνωστούς κατέστησα, ϊνα μή άθνμώ.

Ευδαίμων τε καί όλβιος, ός ταΰτα πάντα είδάτς εργάζεται αναίτιος 
άθανάτοισιν ό'ρνιθας κρίνων καί ύπερβασίας άΐεείνων, κατά τον ήμέ- 
τερον 'Ησίοδον.

Νέον Κουρί, θεσ)νίκης 
19 Αύγουστου 1929 *)

*) Ό ρ α  I καί II έν τφ Α’ μέρει τοϋ έτους τούτου.
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Α Ι Ν Ο Σ

§ 1. Περί τής ονομασίας της πόλεως Αίνου καί τής 'Ομηρικής αυτής 
άρχαιότητος, προλογίζουν έν τοΐς προτέροις «Θρακικοΐς μου» (II) δεν 
έσημείωσα τουλάχιστον δτι καί δρος, 6 Αίνος, μέγιστον έν Κεφαλληνία 
υπάρχει δπου καί Αινησίον Δώς Ιερόν (1), καί δτι την ονομασίαν διετήρη- 
σαν καί οί κατακτηταί καί οί ξένοι, οΐτινες καί εις τά Λεξικά υπό την ορ
θογραφίαν Enos ή Εηο ένέγραψαν ώς σημερινόν (π. χ. De Vit-j-Gno- 
m asticon Latinum). Οΐ Τούρκοι, ως άλλοτε έκτενέστερον καί πρακτικό
τερου υπέδειξα, διά τής μεταφράσεως ή δι’ άναλόγου κατά τό σύστημα 
αυτών των ονομάτων μετατροπής, έβοήθησαν τοΐς άρχαιολογοϋσι γεω
γράφους εις την εϋρεσιν καί έξυχνίασιν των αρχαίων ονομασιών (* 2). ’Εν
ταύθα άναγρα'φω νέον σημείωμά μου, δπερ έχω παραλάβει επίτηδες παρά 
τοΰ Αεονγλαβίον Ίωάννον, τοΰ γνωστότατου νομομαθούς ιστορικοί} 
(—}—1593). ’Αναγιγνώσκω :

«. . . . Von der S ta tt I g ' n o s  . . . υπό τών Ελλήνων καί Τ. Aenos 
uund Oenos (εν τή ώα ελληνιστί τυποϋται Οίνος) un ter welchen das 
letz sie pronunciren I n o s ,  dalier der Name I n o s  Kom pt so allhic 
dureli ein weiches und zartes N gleiclx durcli Gn bey den Tiirken 
und den Grieclien ausgesprocben». Πρόκειται περί τής τουρκιστί ορ
θογραφίας καί μάλιστα τής προφοράς τοΰ ν τής ΰγράς καί μαλακής, 
οΰτω καί έγράφετο τουρκιστί εις την αλληλογραφίαν καί προεφέρετο κατά 
τάς ομιλίας, (έλίφ, γιε, νουν, βάβ καί ζά λ= ’Ίνος) μέχρι προ τής τελευ
ταίας Κεμαλικής μεταρρυθμίσεως (3).

L) "Ορα: Στράβ. I' ή 456 «μέγιστον δ ’ όρο; έν αυτή, έν φ τό Δ ιός Αίνησίου 
Ιερόν». Πρβλε : Ά π ο λΧ .  Ροδίου  II, 297 «... ένδ·’ οί γε εύχέσθην Αίνηΐψ ύψιμέ- 
δοντι».

!) Μυστακίδου, Γεωγραφ : ’Άτακτα 1920 π. χ. γεύματος δίκην : Ί λ γ ά ξ  Δαγ έν 
τφ νομώ Κασταμονή; οΰδέν άλλο είναι ή τό άρχ. νΟλγασσυς· Διβριγί;—Δ ιβρ ικ ί=  
ή Τεφρική  παρά Βυζαντινοΐς. Τό Ά τά ϋρ ο; δέν είναι ό Ά εά β υ ρ ις  (Ρόδου) ; Ή  
Δήλος δεν είναι ή Ν τίλ  (;)  Ί σ ντ ίλ = ε ίς  Δήλον κ. ουτω καθ1’ εξής.

3) L ew enklaw  Ιν N euwe C hronica... Φραγκφούρτη, 1595, fol. σ. 191. Είναι ό 
Λεοντώνυχος τοΰ Θ. Ζυγομαλα, ον κατ’ οίκον έν Φαναρίω καί έπεσκέψατο καί 
παρ’ ού Ικανά έμαίΐε διά τά συγγράμματα αΰτοΰ. Ό ρ α  M ystakides,  R. E tudes  
G reques, 1898 σ. 294 καί έκτενή σημείιοσιν είς τά έμά G erm anograeca σ. 19.
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Α'.

’Εκκλησία Αίνου
Μητροπολιται κατ’ έκλογήν μέχρι τον 1880.

§ 2. Ό  Le Qaien έν τφ περιπυστφ συγγράμματι αυτοϋ (’) τη Χ ρ ι
στιανική ’Ανατολή (Oriens Cliristianus) εις την επαρχίαν Ροδόπης πρώ- 
την σημειοΰται την ’Εκκλησίαν Τραϊανουπόλεως (Ecclesia Trajanopolis 
m etropolis) πέμπτην δε την της Αίνου (Aeni) έν σ. 1201— 1202. Έ ν 
τή  N otitia ilieroclis δμως προστίθησι: prim a civitas est A e n u s ,  se- 
cunda M a x i m i a n o p o l i s ,  tertia  T r a j a n o p o l i s ,  quae tam en 
illius provinciae ecclesiaruni m etropolis fait». Τά λοιπά αδιάφορα τφ 
•στενώ μελετήματι, περί ού στενότερον, ΐνα μη εϊπω στενότατον λόγον 
ενταύθα τοΐς φίλοις των <ιΘρακικώνϊ> άναγνώσταις προσφέρω άλλοις έπι- 
εικέσι φίλοις οΰ μόνον υγείας, άλλα καιροϋ καί δη καί βιβλίων ευθηνοϋσι 
τάς συμπληρώσεις άνατιθείς.

Παραλείπων έξ ανάγκης τά παρ’ έαοί ά'λλα άτελώς ίσως καί άκατα- 
-στάτως συνειλεγμένα, τά παρά Sclilum berger (Sigillograpliie), Mordt- 
m ann (Έλλ. Φ. Συλλόγφ) Μ i k 1 ο s i c li—M u 11 e r (Acta et Diplo- 
mata) gv 6 τόμοις, V indobonae—1890) καί αυτά ακόμη τά παρά Le 
Quien κλπ. καί tfj ’Εκκλ. Άλη&εία, περιορίζομαι έκλεκτικώς εις την κά
τωθι αναγραφήν ονομάτων ολίγων μητροπολιτών, διά τινα σημεία επί
τηδες υπ’ έμοϋ προκριθέντων παρά ίποσημειούμενος τάς πηγάς, άφ’ ών 
ήντλησα τά περί αυτών.

§ ο. ’Ολύμπιος Αίνων.— Αίνους καλεΐ την Αίνον ό μέγας Άθανά 
•σιος καί αυτόν αναφέρει επίσκοπον.

Γεώργιος.— Έ ν τή Πεν&έκτη Συνόδφ «ανάξιος επίσκοπος τής Αί- 
νιτών πόλεως Θρακών χώρας».

Ιω άννης—επί ’Αλεξίου πατριάρχου τοΰ Στονδίτον (Δεκέμ. 1025 μέχρι 
Φεβρουαρ. 1043) υπογράφεται εις τον κατά τής αίρέσεως τών Θεοπαοχι- 
τών, ήτοι Ίακωβιτών τόμον, 35ος τήν σειράν μετά Κωνσταντίνον τών 
.Χωνών μητροπολίτην (2). Κατά τό 1030 —1038.

Μιχαήλ.— Έ πί ’Αλεξίου Κομνηνοΰ καί επί πατριάρχου Νικολάου. 
"Όρα τά παρά Le Q uien—καί Migne, Patrol. Graeca τ. 127 σ. 974. Ύ πο 
γράφει προ τοΰ Κέρκυρας Νικολάου.

*) Έ ν τφ πρώτω τόμψ. Παρισίοις 1740, fo 1. ένσ . 119cS.
2) ‘Όρα σ. 26 τοΰ Picker G. «E rlasse d. Patriarclien von K)pal A lexios S tu 

dios» Festschrifh  der U niversitat K iel, έπί τοΐς γενεθλάοις Γουλιέλμου τοΰ Β'. 
sv  Κιέλω 1911. Σημειώσεις εδρηνται πολλαΐ καί μητροπολιτών κατάλργοι αξιό
λογοι. Υ-
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’Ιωάννης κατά to 1166.’ "Ιδε τά παρά Le Ouien.

§ 4. Δανιήλ.— "Οτε ό Καντακουζηνος έζήτησε παρά των έν Βυζαν- 
τίφ συνελθόντων αρχιερέων «δ,τι δέον πράττειν περί Καλλίστου πατρι
άρχου», ως άπδ συνθήματος πάντες άπεφήναντο ΐνα καλέσωσιν επί τον 
πατριαρχικόν θρόνον τον πεπαιδευμένον ιερομόναχον Κάλλιστον..... Πρε
σβεία λοιπόν εστάλη ινα καλέση αυτόν' τής πρεσβείας μετέσχον οΐ αρ
χιερείς Αίνου Δανιήλ και Τενέδου 5Ιωσήφ. Βλέπε τά περαιτέρω έν Καν- 
τακουζ. (έκδ. Βόννης) τ. Γ ' σ. 270—271.

Κατά τό 1353 (*).

§ 5. Διονύσιος.— Ό  επίσκοπος Ά θύρα γίνεται Αίνου κατά τό 1369. 
Παρά Miklosicli—Muller.

■ §6 , ’Αθανάσιος.— Τούτον ευρίσκω μεταξύ των ύπογραφόντων επί.
πατριάρχου ’Αντωνίου. Τυπικόν άγιορειτικόν (1393) (* 2).

Ή  Αίνος φαίνεται δτι έμεινεν ά'νευ μητροπολιτικής προστασίας άφ’ 
ότου ό γνωστός εκ Γενοΰης οίκο; των Γατελ,ονζων τή έπιεικεΐ αδυναμία 
των Παλαιολόγων, ών καί τό όνομα εις τό έαυτοϋ προσεκόλλησεν, έκ 
των απέναντι τής Θράκης νήσων καί εις την Αΐνον είσεπήόησεν καί υπό 
την ηγεμονίαν αυτοϋ υποκατέστησε μέχρι οΰ τό τοΰ Πορδητοΰ φάσγανον 
άφείλετο καί την πόλιν ταΰτην. Ώ ς εις τό Α. μέρος τοΰ Παπικού κρά
τους ή Βενετία προσεφέρετο τοΐς δρθοδόξοις εν ταΐς νήσοις — παραλείπω 
τά εν Πελοποννήσω—ουτω καί ή προς Δ. άλλη Δημοκρατία, ή Γένουα, 
δεν ύστέρει έν ταΐς προς τους ’Ορθοδόξους υπηκόους αυτής σχέσεσιν ως 
φαίνεται τουλάχιστον εκ διασαιάέντων ήμΐν πατριαρχικών εγγράφων» "Εν 
τούτονν έστω ή κάτωθι πατριαρχική έπιστολη προς τόν ηγεμόνα τής 
Αίνου σίρ Νικολέτον Γατελιοϋζον, ήν προ δεκάδων ετών τεσσάρων διέ
σωσα παρ’ έμοί άντιγεγραμμένην εκ τής πολυτίμου Συλλογής τοΰ Miklo- 
sich.—Muller ( A c t a .  τ. B' σ. 338). Ή  πατριαρχική αυτή επιστολή, άδη
λου δυστυχώς πατριάρχου, μικρά καθ’ έαυτήν, μεγάλα διδάσκει ημάς, άφοΰ- 
μετά τόν θάνατον (;) τοΰ μητροπολίτου Αίνου Ά&ανασίον ή Εκκλησία 
ουδένα έξε'λέξατο εις διαδοχήν αυτοϋ, μάτην δέ δ πατριάρχης δίς καί τρις

’) Ά νά γνω θι τήν εισαγωγήν εις to  δημοσιευόμενον εν τοΐς A ctis τοΰ Miklo- 
sich—Μ (t. A' 1860 σ. 353) θαυμασίως διαγράφουσαν τήν έν τή εκκλησία καί τή· 
αύτοκρατορίςι κατάσιασιν «Παραχωρήσει θεία διά πλήθος αμαρτιών συνέβη . . . .
διάστασις μεταξή των κραταιών καί αγίων ημών αΰθεντών καί βασιλέων.............»
Έ κ τής Ιστορίας γνωστή ή διάστασις ένεκα τής εις τόν οίκον τών Παλαιολόγων 
παρεισδΰσεως τοΰ Κανιακουζηνοΰ Ίιοάννου.

2) Έ ν  Γεδεών,  “Αθω, 1885 σ. 115. 'Όρα όμως καί Α ΐν ο ν ,  πρόεδρος Δράμας 
τψ 1395 s. τ. Β' τοΰ M iklosich.



Β , Α .  Μ υ σ τα χ ίδο υ ,  ' Ε χχΧ ηο ία  Α ίν ο υ 29»

έγραψε ζητών την συναίνεσιν τοΰ αρχοντος τής πόλεως (')· 'Η  επιστολή 
πάντως τακτέα περί το 1400, εάν δεν θελήσωμεν ινα καί. μέχρι τοΰ 1408: 
παρεκτείνωμεν την χρονολογίαν τής επιστολής (* 2), και τούτο, διότι ό προς 
δν απευθύνεται αρχών Νικολέττος (η Νικολέζος) τω 1409 άπεβίωσε πα- 
ραδούς την ηγεμονίαν τώ υίφ αυτού σϊρ Παλαμήδει Γατελιούξο) Παλαιο- 
λ ό γ φ (3)

Ή  επιστολή έχει ώδε :
Εϋγενέστατε, ένδοξό ta t  ε, φρονιμώ ταιε Αρχών τής Α ίνον , σϊρ 

ΛΤικολέτto) Γατέλιούζω ' άμποτε νά νγιαίνη ή ενγένειά οον και εχης είς 
την υγείαν σου όλόκαλα.

Περί τής αύτό&ι άγιωτάτης μητροπόλεως Αίνον, διότι Εχει πολλούς 
χρόνους καί ούκ έδέξατο μητροπολίτην, Εγραψα τή εύγενεία σου καί μίαν 
καϊ δύο τρεις, ΐνα γράψης ήμΐν καί ποιήαωμεν μητροπολίτην μετά καί τον 
θελήματος καί τής αποδοχής σου, έπεϊ διό την φιλίαν οον καί διότι απο
δεχόμενα, ΐνα γένηται καϊ τούτο μετά βουλής οον, διά τούτο ούδεν έποιή- 
σαμεν μητροπολίτην αυτόθι' sin δε άναγκαϊον ΐνα εδρίσκεται αυτόθι μητρο
πολίτης, ώς καϊ απανταχού, ΐνα διδάσκη καί τον λαόν καί κρατή καί εμ- 
πυδίζη καί τους ιερείς από ομιλιών καί μέθης καί καπηλείας καί άλ.λων 
σφαλμάτων μεγάλη γάρ αμαρτία Ενι εις Θεόν τό έμποδίζειν γενέσ&αι αρ
χιερέα είς τον λαόν τοΰ θεόν, καί ίγό) ουδόν ούτε από ταντης τής ‘Εκ
κλησίας, ούτε άλλαχό&εν ποθεν βούλομαι ί,αβεϊν τό τυχόν, εί μή άρχιε- 
ρεΐς πανταχοΰ καθιοτάνειν γνησίους είς ανξησιν τών πόλεων καί προκοπήν 
καϊ ασφάλειαν τοΰ χριστωνύμον λαού. "Ινα ονν καί εαυτούς άπαλλάξωμεν 
τής αμαρτίας, διότι ον ποιοΰμεν αυτόθι γνήσιον μητροπολίτην, και την εν 
γένειάν σου, πώς ούδεν έζήτηαας τούτο γενέσθαι γράιγομεν καί πάλιν άξι- 
οϋμεν, ΐνα γράιρης ήμΐν περί τούτου καί μετά τής άποδοχ,ής σου Ικλεξώ-

*) Ά νά γνω θι το έγγραφον διά τα περαιτέρω. ΠρβΧε. καϊ το σθένος καί· τ ή ν  
αυθεντίαν, μεθ’ ής γράφει προς τόν μεγαΧοπρεπέστατον  καί·... τής Βενετίας I. 
Μ οτσενϊγον ό πατριάρχης Μ άξιμος ό Λόγιος  ( +  1482) καλών τους Βενετούς Ϊνα 
παύσωσι τούς διωγμούς κλπ. προσεπιλέγιον δτι ούτω ύμεΐς οί Βενετοϊ προσφερό-  
μενοι,. .  αυτοί Χριστιανοί δντες, κακόν παράδειγμα δίδοτε τοϊς άρχουσι νΰν (τοϊς 
Τούρκοις δηλονοΰν). "Ορα : Μυσταχίδου,  έπϊ τή Ά λώ σει, τά μετά τήν Ά λ ω σ ιν ..,. 
Πατριαρχεία, 1920 σ. 86—87. Τό έγγραφον δλον έδημοσιεύθη ύπό Thomas έν τοϊς 
A bhandl. d. Κ. Bayer. A cadem ie d. W iss; τοΰ Μονάχου, 1853 ύπό τόν τίτλον : 
B ine G riech isih e  OrigLnalurkunde z.  G. der an ato lisch en  K irche εις 4ov οπερ  
ευτυχώς έχω παρ’ έμοί. Νΰν αναδημοσιεύεται έν τη συλλογή τοΰ M iklosich—M iil- 
ler τ. V , σ. 281—285, V indobonnae, 1887.

2) Έ πΙ πατριάρχου ΚαΧΧίστου ή έπϊ Ματ&αΐου,  όστις έπατριάρχησε (1397— 
1410 μ. X.).

3) Έ φ ’ ού έκτίσθη έν Α’ίνφ ή Ζωοδόχος Πηγή.  "Ορα οσα έγραφα αλλαχού,, 
έσημείωσα δέ έν τή σ. 49 τού πρώτου τεύχους τοΰ μετά χεΐρας τόμου συντομίας.
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μέθα τον κρείττονα καί ον χοοηγήοη ή χάρις τον παναγίου πνεύματος και 
,χειροτονήσαντες στείλωμεν αυτόθι γνήσιον αρχιερέα διδάσκαλόν τε καί ποι
μένα εις τους αυτόθι Χριστιανούς. Γράψον οϋν, άξιονμεν, περί τούτον 
•σνντόμως' άμποτε νά ίγιαίνη ή· ευγένειά αον καί έχης εις την υγείαν σου 
-όλόκαλα».

§ 7. Δωρόθεος Αίνου.— Τούτον ευρίσκω ύπογράφοντα τό έγγραφον 
τής καθαιρέσεως τού πατριάρχου Μάρκον τού Ξνλοκαράβη. Ή  καθαίρε- 
•σις έγένετο Συνοδική διαγνοδμη επί πατριαρχου Διονυσίου έν τή μονή τής 
ΤΙάμμακαρίστου (Φετχιέ δζαμί) «μηνί Ιανουάριου εις τάς ιε' τον έτους 

_,ζ λ ο ε (— 1467)» καί ύπεγράφη υπό πολλών μητροπολιτών και επισκό
πων. Δέκατος τέταρτος την σειράν υπογράφει ό Δωρόθεος.

Ε πειδή  ήριζον περί τής πατριαρχίας δ τε Συμεών δ Τραπεζούντιος 
καί ό Κων)πολίτης Μάρκος, αί δέ έριδες κατετάρασσον την Εκκλησίαν, 
-«διά νά λείψονν καί οί δύο καί.... παυσουν τά σκάνδαλα» προβκρίθη ή 
επί τον πατριαρχικόν θρόνον άνάρρησις τού άπό Φιλιππουπόλεως Διονυ
σίου τού Α' (1467....) μεσιτεία παρά τφ Σουλτάνφ τής ιστορικής κερά— 
Μάρως (4).

Ό  μακαρίτης χαλκέντερος παλαιογράφος Π. δ Κεραμευς εδημοσί- 
■ευσε to έγγραφον εν τοίς Βυζ. Χρονικοΐς τής Πετρουπόλεως (2).

§ 8. Μ ατϋ'αϊος.— Έ πί 'Ιερεμίου Β ' τφ 1575 υπογράφει........... δ
Τραϊανουπόλεως Ίωάσαφ  προ τού Νικομήδειας καί ειτα . . . .  δ ταπεινός 
μητροπολίτης Αίνου Ματθαίος, (σ. 454 τού ύπ’ άρ. 383 πατριαρχ. κώ- 

-δικος),
Ό  Ματθαίος τάσσεται έν τφ καταλόγφ τών άνδρών, δν δ Γερλά- 

χιος δ τής Γερμανικής πρεσβείας εφημέριος έπέδωκε τφ Κρουσίφ τών σο- 
<φών καί πεπαιδευμένων άνδρών κατά τό 1578' «docti et clari viri Ιιο- 
diernae Graeciae». (Βλέπε: Turcograecia, a. 506 —507) (3).

"Ορα καί έν τή γραπτή Φιλοθήκη έν Τυβίγγη.
Καί κατά το 1583, έν Συνοδικά» γράμματι τφ δοθέντι τοίς Σιναΐ- 

ταις (4).
') Ά \  ιγνιαθε iv  Tourcofftaecia ο. 126; καθέκαστα. Σάθα, Μ. Β ιβλιθ. 7, σ . '581.
*) Ή  πραγματεία τοΰ Κεραμέων φέρει τίτλον «Μάρκος ό Ξυλοκαράβης, Π α

τριάρχης οικουμενικός καί είτα πρόεδρο; Ά χ ο ιδ ώ ν » = Ε ν ζ .  Χρονικά  1903, τ. Γ 
ο . 402—415. Ύ π ό τήν πραγματείαν καί τών πηγοίν ή ύπόδειξις. Σημειώσας έχω 
καί παραπομπήν εί; Λ άμπρου, Ν. Έ Ιληνομνημ .  Ζ', 165 καί Η'. 370, όπερ δέν 
δύναμαι 'ίνα εξελέγξω νϋν.

s) ’Αναδημοσιεύεται ό κατάλογος καί παρά Σ ά θ α ,  Νεοελλην. Φίλο?,. 285.
*) "Ορα «Σινά έγγραφα σ. 68 καί τ. V  τού M ik losich—Muller, V indobonae, 

1887 a. 245, ένθα καί ή πηγή σημειοϋται τό βιβλίον «τοΰ Ιερεμία  αρχιμανδρίτου 
Σιναΐιου έκδοθέν έν Βενετία τφ 1768. Περιγραφή....»·
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§ 9. Παχώμιος.— 1590 (').

§  10. ΙΙαρίίένιος.— 1601 (2) 23 Φεβρ. υπόμνημα εκλογής αντί τον· 
άποβιώσαντος, ού τό όνομα δεν άναφέρεται.

Τό υπόμνημα τοϋ Παρ§ενίον έν σ. 178 τής Νομικής Συναγωγής δια- 
σωΟέντι έχει ώδε :

«Τής άγιωτάτης μητροηόλεως Αίνον απροστάτευτου μεινάαης, Srs τοΰ- 
)> έν αυτή άρχιερατεύοντος ποός την άμείνω λήξιν μετα&εμένον, ημείς οί 
» ένταϋ&α καϋ-ευρε&έντες αρχιερείς προστάζει τοϋ Παναγιωτάτον ημών αυ- 
» &έντον και δεσπότου κΰρ Μ ατθαίου συνελϋ-όντες εν τω νέτο ΪΤατριαρ~ 
» χείω τω ε π ’ δνόματι τοϋ μεγάλομάρτνρος Γεωργίου έποιήσαμεν ψήφους 
» εις αυτήν καί εν αύταις έΐλέμεθα α') μεν τον οπονδαιότατον άρχιάδο~ 
» νον τής Μεγάλης ’Εκκλησίας κΰρ Παρϋ'έ,νιον, β ') τον έν.εϊθεν δντα ΐε- 
» ρομόναχον "Α νθ ιμον καί έφημέριον τη? μητροπόλεως Άδριανουπόλεως- 
» καί γ ')  τον δσιώτατον ιερομόναχον καί πρωτοσνγκελλον κΰρ Γαβριήλ ' 
ν δ&εν καί έσημειώ&ησαν έν τω ίερω κώδικι κατά τό , ζ  ρ ·&' έν μηνϊ Φε~ 
» βρουαρίω καί ίνδικτ. ιδ')>.

§ 11. Μ ελέτιος.—28 Μαρτίου 1602, τέως μέγας Πρωτοσύγκελλος έπί.
Νεοφύτου του από Ά&ηνών, τοϋ λογιωτάτου............Υπογράφει καί εις'
συνοδικόν περί συνοικεσίων γράμμα δημοσιευόμενοι' εις τά «Μετά τήν 
"Αλωσιν» τοϋ 'Υψηλάντου. Έ π ί τούτου έγένετο καί τό διά τήν μονήν 
τής Σκαλωτής (Παναγίας) εν Λίνο) σιγίλλιον, όπερ έδημοσίευσα έν Δελτία>- 
I. Ε. ‘Εταιρείας, Β', σ. 621—625 κατά τό 1609 (,ζριζ, Φεβρ.).

‘Ως πρώην Αίνου πατά τό 1613, δρα αμέσως εκλογήν έπί Τιμοίΐέου,. 
τοϋ Δανιήλ.

§ 12. Δανιήλ.— 1611, έπί Τιμο&έου πατριάρχου διαδεξάμενος τον 
Μελέτιον. Υπογράφει τφ  1613 έν συνοδική) γράμματι μετά τον Βερροίας 
καί έν έτερο,), έν φ καί ό προόην Κυζίκου Γαβριήλ καί ό πρώην Αίνον- 
Μελέτιος.

Ό  Δανιήλ παρεπιδημεί έν Κων)πόλει κατά τήν ύπερτελή σύνοδον 
τήν συγκληίΐεΐσαν έπί άμέσο) έκλογή διαδόχου τοϋ άποάανόντος Τιμοθέου. 
Έξελέγη ό ’Αλεξάνδρειάς Κύριλλος (Λούκαρις) Νοεμβρίου δ' τω 1620, 
Τό υπόμνημα τής εκλογής υπογράφει, ως μετά τινας ημέρας, τή λ' Νοεμ
βρίου καί τό τής εκλογής έπί τή άναδείξει πατριάρχου τής Αλεξάνδρειάς,. 
τοϋ Γερασίμου,

0  Regel.— A nalecta B y za n tin o —russLca, Πετρουπόλεως, 1891 σ. 90,
9  Σάϋ-α.— Μ. Βιβλ. Γ' σ. 549. Νομική Συναγωγή, ΔοσιΌ-έου. Έ λλ. Φ. Συλλ_ 

Παραρτ. ιού ΙΗ ' t. σ. 173.
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Βλέπε τοϋ L egrand Ε. Bibliogr. Helleniqne (1896) της ΙΖ ' εκα
τονταετηρίδας, τ. IV, σ. 342-—345. Τά υπομνήματα ταΰτα αναδημοσιεύ
ονται έν τή σειρά των τόμων Πατριαρχικών έγγράφων, άτι να εκ τοΰ 
Πατριαρχ. ’Αρχειοφυλακείου κελεύσει τοΰ αειμνήστου ’Ιωακείμ τοϋ Γ ' επί 
τό αυτό συνέλεξεν <5 τότε άρχειοορυλαξ, νΰν δέ μητροπολίτης Κυζίκου Καλ
λίνικος ό Δηλικάνης ( ‘).

§ 13. Παρϋ’ένιος.— Τφ 1622 μηνί Ίανουαρίφ ευρίσκω αυτόν εις 
πραξιν ψήφων επί εκλογή Μεσημβρίας (’Ακακίου) ύπογράφοντα καί μηνί 
Φείΐρουαρίω επί εκλογή ' Ηράκλειας καί επί εκλογή Παροναξίας (s).

Καί επί Κυρίλλου τοϋ Λουκάρεως κατά τό , ζ ρ λ '  (1622) ύπερ τοΰ. 
ςχρησιμωτάτου έν Χίω καί τή ’Εκκλησία άρχοντος Μιχαήλ Καβάκον εν 
«συνοδικώ γράμματι περί των έν Χίφ σταυροπηγιακών δυο χωρίων, τοΰ τε 
ίΐυργίου καί τής Βωλισσοΰ (οΰτω) υπογράφει αυτός καί ό πρώην Αίνου 
Δανιήλ ('').

Επίσης καί έν σιγιλλίω υπέρ τής ίερας Μονής τοΰ Ίωάννου Θεολό
γου έν Πάτμω επί Κυρίλλου κατά ’Ιούνιον τοΰ 1624 έκδοθέντι ύπογρά- 
-φει ό αυτός Παρθέν.ος μετά τοΰ πρώην Αίνου Δανιήλ (4).

Επίσης τφ μ χ λ γ ' (=1633) ό Αίνου Παρ&ένιος υπογράφει προ- 
κειμένου περί εκλογής ’Αθηνών, μητροπόλεως απροστάτευτου μεινάσης, 
ως καί εν έγγραφα) κατά ’Ιανουάριον τοΰ 1634, έν ω περί καθαιρέσεως 
οικονόμου τινός παπά Παναγιώτη μητροπόλεως Κερκύρων, εν ή υπογέ- 
γραπται καί Θεοφάνης, δ πατριάρχης Ίεροσο/αίμων.

’Επίσης, μηνί Ίουνίω (5) 1638, υπογράφεται έν ΰπομνήματι επί εκλο
γής Προικονήσου, άτε άποθανόντος τοΰ Δανιήλ, προ τοΰ Βιζΰης Δαμα

σκηνού (:·).
ή Έ ν  Κοον)πόλει ]9 0 i (έγγραφα 15 ΐδ—1863) σ. 3—6. Σχεδόν συγχρόνως έξε- 

-δίδοντβ ύηό τε τοΰ Legrand 1896 καί τοϋ Κεραμέως  (1897) έν τοΐς οίκείοις συγ- 
γράμμασι τά έγγραφα ταΰτα. Ά ν ά λ ε χ τ α  Ίερ. Σταχυολ. τ. Δ' σ. 93, 9σ. Καλάν  
■Θ·εωρώ ϊνα ό έχων καιρόν παραβάλη τάς εκδόσεις ταΰτας διά τήν σειράν των υπο
γραφών·

ή  Κεραμέως Π. 'Ιεροσολυμ. Βιβλιοά. τ. Δ' σ· 11.
3) .Τήν δπαρξιν τής πράξεως ταΰτηί αναγράφει ό κ. Γεδεών  (Π . Πινάκων) σ· 

δδΐ άλλ’ ανάγει αύ ,ή ν είς τον Μάρτιον,  κατά τήν έμήν όμως άνάγνωσιν ή τώ 
Καβάκψ χορηγία έγένετο τον Α νγο υ σ το ν ,Π ρ β λε : Έ κ κ λ ,  Ά λη & εία ς  1899 σ. 24 έν 
σιγιλλίφ 2ό Φεβρ. 1623.

‘) Miklosich—Miller, Acta et D ip l. τ. VI (1890) σ. 29δ καί 296.
5) Ό  άποθανών Δανιήλ  ήν Θρα,ξ έκ Μυριοφίίτου. Έκ τής ανεξάντλητου Ν ο μ ι

κής Συναγωγής  τοϋ Λοσιθέου, τής έν τφ I. Μετοχίιο τοΰ Π. Τάφου έν Κων)πόλει 
κατησφαλισμενης, περί ής δρα Σά·9·α, Μ. Βιβλ. τ. Γ '.

Περί' τοΰ Δ α νιή λ  ό βουλόμενος μετίτω τήν 88 σ. τής ΙΙρο ικονήαον  (Κων)πό- 
-λει, 1895) τοΰ κ. Γεδεών,
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Επίσης έν σ. 349 της Νομικής Συναγωγής τοϋ Αοσιΰέου ο Αίνου 
Ήαρϋ·ένιος υπογράφει έν ύπομνήματι εκλογής Προϊλάβου και Ίσμαηλίου 
« . . . . . .  έθέμεθα πρώτον τον όσιώτατον έν ίερομονάχοις κϋρ Μελέτιο?.,.
ν δεύτερον τον ιερομόναχον Γρηγόριον καί τρίτον τον ιερομόναχον Θεο
ί» φάνην . . . .  μηνί Μαΐφ, ίνδικτ. ζ', 1639. Υπογράφει προ τοΰ Νέων
Πατρών ’Ιωάοαφ. Πρβλε : καί σ. 386 τοΰ X III τ. τών Document! Pro- 
v itore la Istoria  Rom anilor υπό Plurm uraki, Bucuresti, 1909 p. 4ov. 
Καί έν Άρχαιολ. Παραρτ. τών τ. Κ '—Κ Β ' τοϋ Έλλ. Φ. Συλλόγου σ. 102.

Επίσης αυτόϋτ σ. 351 τής IV. Σ. « . . .  . έθέμεθα τον θεοφιλέστατου 
■» αρχιεπίσκοπον πρώην Σάμου κύριον ’Άν&ιμον, τον έν άγίφ Πνεΰματι 
» αγαπητόν ημών αδελφόν καί συλλειτουργόν, δεύτερον τον όσιώτατον έν 
» ίερομονάχοις κΟρ Γαλακτίωνα καί τον ιερομόναχον Σάββαν επί εκλογή 
» .......................................... »
Καί μετά δύο σελίδας, ήτοι έν τή 351 επί εκλογής μητροπολίτου Νικομή
δειας γενομένης επί τής πατριαρχίας Κυρίλλου τοϋ Ικ Βερροίας κατά 
Μάϊον τοΰ 1639 άπαντά υπογράφουν ό ήμέτερος Παρ&ένιος.

Έ ν τφ σημεί'ο τούτω τίμιον θεωρώ ϊνα υποβάλω εις τούς μέλλοντας,, 
ϊνα χρησιμοποιήσωσι τά ανωτέρω περί σειράς μητροπολιτών σημειοόματά 
μου καί τάς εξής παρατηρήσεις προς έλεγχον, εις δν ένταΰθα διατριβών 
■ δεν δύναμαι δυστυχώς IV άποδυθώ. Είναι δέ αΰται :

’Αντώνιος. — α') ΙΙρό πολλών ετών σημειώσας έχω έν τοϊς περί 
Αίνου too «,ζρλδ' (1626) Μαρτίου 22 Αίνου ’Αντώνιος, πατριαρχικός εφη
μέριος, άτε προ χρόνου ουκ ολίγου απροστάτευτου μεινάσης τής επαρχίας 
(Νομ. Συναγωγή Δοσιθέου)». Ουδέν πλέον έχω, ουδέ τοιοϋτον δνομα εν 
τή τοΰ Σάίλα (Μ. Β. τ. Γ ') περιλήψει πατριαρχικών έγγραφων έγγράφεται.

Γρηγάριος.— β') 'Ο μακαρίτης . Κεραμεύς έν σ. 13 τού Δ' τ. τής. 
’Ιεροοολν μιτικής Βιβλιοϋ·. άναφέρει τίπογράφοντα έν τή πράξει ψήφων διά 
την εκλογήν Κόρινθου γενομένη μηνί Μαΐφ 1622 Γρηγόριον, επαναλαμ
βάνει δέ τό όνομα καί έν τώ αλφαβητικού καταλόγφ τών ονομάτων έν τώ 
τέλει τοϋ Γόμου.

Π αΐσιος .— γ') Τοΰτον αναγράφει έν ανέκδοτο) γράμματι Κυρίλλου, 
τοΰ Λρυκάρεως ό φίλτατος μητροπολίτης άγιος Παραμυθίας κ. Άϋ-ηνα- 
γόρας, δπερ καταχωρίζει έν τή σειρά τών μητροπολιτών Ίωαννίνων σ. 30 
τοϋ Γ ' τ. τών Ή π . Χρονικών (1928). Παίσιος Αίνου κατά ’Ιανουάριον 
1634 («).

Ί  Ά π έ φ υ γ ο ν  δι' εύνοήτους λόγους μέχρι τοΰδε ϊνα προκαλέσω τήν προσοχήν 
τών φίλων συγγραφέων ότι πρέπει άλλοτε γράφοντες ϊνα διακρίνωσι τόν έχοντα τό 

■αυτό έαίϋ-ετον έκ Λρόβιανης λόγιον κ. Μυστακίδην ά π ’ έμοΰ, ϊνα μήτε τών επαίνων 
μήτε τών δπνώ ν παρατηρήσεων εγώ άντί εκείνου τοΰ καλοΰ Ή πειρώτου άξιωμαι-
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Ό  ήμέτερος Παρ&ένιος οικεία προαιρέσει διά τάς πολλάς αντον ασθέ
νειας καί διά γήρας παρητήσατο^), ώς λέγει καί τό έν trj Ν. Συναγωγή 
υπόμνημα ttj 1 Μαρτίου τοΰ 1652 εις τον διδάσκαλον ιερομόναχον Νι~ 
κηφόρον.tt

§ 14. Νικηφόρος.— «Ό  έκ Δρυϊνοπόλεως έκλελεγμένος όλης τής 
επαρχίας». Ό  διδάσκαλος Νικηφόρος, ον έλθόντος εις Κων)πολιν έκεϊ&εν 
εγένετο ή εκλογή, διεκυβέρνησε την επαρχίαν μέχρι τέλους τοΰ 1654, οτε 
κατά Δεκέμβριον έξελέγη ό ιερομόναχος Μακάριος.

§ 15. Μακάριος.— Περί τής ίερατείας τούτου επέχω.

§ 16. Γεδεών.— Τω 1676, Σεπτεμβρ. ίνδ. ιε', έν τή καθαιρέσει τοΰ· 
’Αχριδών Θεοφάνονς επί πατριάρχου Διονυσίου υπογράφει μετά τον Ευ- 
ρίπου Δανιήλ.

Παρά G e l z e r :  Der w iederaufgefundene Kodex des Hig. Kle- 
m ens a. 90.

Abh. aus d. Berichten d. p h il= liis to r. Klasse d. Kon. S. G. cL 
W issensch. Leipzig, 1903 Febr.

§ 17. Γεδεώ ν.— Έ ν τψ ναφ τοΰ αγίου Γρηγορών τοΰ Νεοχαισα- 
ρείας επί εικονοστασίου ξύλινου γεγλυμμένου άνεγράφετο « . . . . έλεπτοιιρ- 
» γήθη δι’ εξόδου τοΰ πανιερωτάτου μητροπολί του Αίνου Γεδεών εις; 
» μνημόσυνόν του καί των γονέων 5Ιωάνναν και Συγκλιτικήςν. Προ τής 
λέξεως «έλεπτουργήθη» ή χρονολογία του α ψ δ (1704).

Ό  ναός εντός τοΰ τείχους (Κάστρου) (-) έν ευρεϊ περίβολοι συν τοΐς 
δύο παρεκκλησίοις είναι μικρός μέν αλλά παλαιός μετά τροΰλλου έχοντος 
τέσσαρα ανάλογα παράθυρα διά τον φωτισμόν, αλλά ένεκα τής άσβεστώ- 
σεως των τοίχων οΰδεμίαν διακρινομένην τοιχογραφίαν. ’Όπισθεν τοΰ- 
δεξιού χοροΰ διασώζονται τινες παρά την γυναικωνίτιδα, ήτις είναι ίσό-

« Έ ντ α ίθ α  ό κ. Μυατακίδης κυριολεκτικά»; τά συγχέει,.. ..ενταύθα......τις των δύο ;»
Άναγνωοθήτωσαν τά έν σ. 31 τοΰ άνωΟτ ύποδειχθέντο; τόμου. Καλόν μάλιστα 
δια τους μη ήμετέρονς  ϊνα προσγράφηται τό αρχικόν κύριον όνομα έκατέρον καί, 
ε’ίτι άλλο διακριτικόν.....  2ύγχυσις μεγάλη έγένετο καί έν τΓ| Η π ε ιρ ω τ ικ ή  Β ιβ λ ι 
ογραφία, άνεγράφησαν δέ τινες διατριβαί τοΰ Ν. I. Μ. παρά τό δίκαιον έμοί, ώς 
ειδοποίησα έν καιρφ τούς αρμοδίους τών Η . X.

') Πρβλε. Σά-9-a, Μ. Βιβλ. Γ' 586, 590.
2) Έ ν  tip Κάστρφ,  ήτοι εντός τοΰ έρυμνοΰ τείχους ΰπηρχεν ή κατά τό 1874 

έπισκευασθείσα Μητρόπολις, κατοικία τοΰ μητροπολίτου, καί δύο μόνον οΐκογέ- 
νειαι Έλληνικαί-—πλήν πεντεκαίδεκα Τουρκικών—α'ίτινες περιείπον κατά τό δυ
νατόν τό τζαμί, τό οποίον ήτο ναός τοΰ αγίου Κ ω νσταντίνον  ώς καί έκ τοΰ ρυθ
μ οί ακόμη διακρίνεται. Έδώ ή οργή  ένορία τοΰ αγίου Γρηγορίου τούτου,
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γαιος. Τον τροϋλλον υποβαστάζομαι τέσσαρες κίονες, ών οί δυο εντός τοΰ 
ίεροϋ, εν ιυ διετηροϋντο δλα τά διά τήν λειτουργίαν άπαιτοΰμενα. Χάρις 
τή θεοσεβεία των γυναικών εί καί μετά δυσκολίας έξψκονομοΰντο αί διά 
τό έ'λαιον καί τήν καθαριότητα δαπάναι, καίτοι ή εκκλησία κατά τά παρα- 
δεδομένα ήτο πλούσια καί αυτάρκης.

Σημειωθήτω κατά τά έμοΐ πιστωθέντα : δτι μετά τόν Ρωσσοτουρκι- 
κόν πόλεμον νψώθη επί τής εκκλησίας ταύτης πρώτος κώδων έν Αϊνφ (*).

'Υπό τήν αργήν ναύτην ενορίαν τελοϋσι το μέγα καί ιστορικόν πα- 
ρεκκλήσιον τής Ζωοδόχον Πηγής, περί ου εΐπον έν σ. 49 τοΰ πρώτου 
τεΰχους τοΰ άνά χεΐρας τόμου, καί τό τής Παντοβασίλισσας, κεχωσμένον 
υπό τό προαΰλιον οικίας μόλις 2ό—30 έκκλησιαζομένους δυνάμενον νά 
περιλάβη’ έώρχαζε κατά τό Σάββατον, τό προ τής Κυριακής τοΰ Θωμά.

Σημ. Σημείωμα καταλόγου αρχιερέων τοΰ Οικουμενικού θρόνου δη- 
μοσιευόμενον υπό τοΰ 77. Κεραμέως έν τφ> Δελτίω I. Ε. Εταιρείας τ. F  
(1890—91) αναφέρει : 36ος ό Αίνου ΰπέρτιμος Γεδεών...ν.αι ' Ιερεμίας.

§ 18. Νεόφυτος.— 1713. Μαυρογορδ. Βιβλιοθήκη. Παράρτημα τ. 
ΙΗ ' τοΰ Έλλ. Φ. Συλλόγου σ. (174):

§ 19. Δανιήλ..— 1716. ’Επί Τερεμίου τοΰ Γ . Αυτόθι. ΙΗ'' τ. Ε. Φ. 
Συλλ. σ. 175.

§ 20. *Ιερεμίας.— 1721 Βυζάντιος '. συνδρομή αυτοΰ εις τήν Μονήν 
Σκαλωτής. ’Άλλοτε ίσως διασαφήσεις. Βλέπε καί Ααμπάγ.τγν, έν Δελτίω 
Χρ. Άρχ. Έ . τεϋχ. Η '.

§ 21. Ό  Με&όδιος.— Ουτος ό Αίνου έποίησε κατά τό 1738 τετρά
στιχον ίαμβεΐον εις τον πονήσαντα τό σπανιώνατον βιβλίον «Λιτή ναυτική 
εσπερινή καί εωθινή εις χρήσιν ναυτικών» τυπωθέν έν Βενετία κατά τό 
1738. Πονήσας είναι ό Διαμαντής Ρνσιος. " O o a L e g r a n d  Ε . Bibliogr. 
Hellenique . . . .  dix lruitieme siecle, Paris 1918 a. 270. To βιβλί- 
διον υπ’ άριθ. 257.

Επίσης καί εις τό κατά τό 1748 Ένετίησι τυπωθέν τοΰ αυτού λογι
οτάτου διδασκάλου Διαμαντή Ρυσίον βιβλίον «Έλεγχοι Λατίνων Θρη
σκείας» έποίησε τρίστιχου «ό ταπεινός μητροπολίτης Αίνου Μεθόδιος ευ
χέτης σου». Αυτόθι, έ'νθ’ ανωτέρω σ. 358 ή άρ. 364. 1

1) Έ ν  τή θύρρ τοΰ ναοΰ Ενδοθεν υπήρχε γεγραμμένον «δεήσει τοϋ δούλου τοΰ 
> Θεοϋ Γεωργίου ίερέως καί διδασκάλου τοϋ Ψαλτηρος». Πάντα τά περί των ιαω ν 
είναι σημειώσεις τοΰ 1881- ΙΙρβλε ; όσο. παρά τω μακαρίτη Λαμιτάκη εν Αελτίερ 
Χρ. Ά ρ χ . Έ , τεύχει Η ' γράφονται, διότι δέν έ'χω παρ’ έμοί πρόχειρον, ώς έση- 
μείωσα έν σ. 40 καί 60 τοΰ πρώτου τεύχους τοΰ τόμου τούτου.

2 0
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§ 22. Τιμόθεος .— Έ ν τφ πατριαρχικφ κώδικι, έν ο5 περιέχονται δια- 
σωζόμενα ευτυχώς τα από τοΰ 1730 μέχρι τοΰ 1760 υπομνήματα αρχιε
ρατικών εκλογών άναγινώσκω :

« Επειδή ή άγιωτάτη μητρόπολις Αίνου διέμεινεν απροστάτευτος 
» και αποίμαντος, άτε τοΰ έν αυτή άρχιερατεΰοντος κΰρ Μεθοδίου προς 
» Κύριον έκδημήσαντος . . . .  άδεια τοΰ παναγιωτάτου καί σεβασμιωτάτου 
» ημών οικουμενικού πατριάρχου Σεραφείμ ( 1) έθέμεθα . . . .  τον δεοφιλέ- 
» στατον επίσκοπον Έλασσώνος κΰρ Τιμόθεον. . . . />

έτει α ψ ξ κατά μήνα ’Ιανουάριον, ίνδικτ. η '.
Ό  Τιμόθεο; οΰτος Αίνου υπογράφει εις τό υπόμνημα τής'εκλογής 

τοΰ Έλαοσώνος—νεωστΐ έκλεγέντος—-δσιωτάτου έν ίερομονάχοις Παρθενίου.
α ψ ξ ' ,  ’Ιανουάριου η'.

’Επίσης έν σιγιλλίφ ίεράς Μονής τοΰ αγίου Μελετίου έν τή ’Αττική.
"Ορα Νέου ' Ελληνομνήμονος τ ’. Δ' (1907) σ. 97— 100.
Εις Αίνον προσταγή βεζιρική, κατά τό 1767 έξωρίσδη δ “Ιωαννί- 

νων Γρηγόριος, άνίΓ οΰ Ίωαννίνων δ Σμυρναΐος Γρηγόριος γίνεται κατά 
* Υψηλόν την. (Τά μετά την άλωσιν σ. 413).

§ 23. Διονύσιος.— Έ ν τφ ύπ” άριδ. 340 πατριαρχικφ κώδικι τφ 
περιέχοντι σειράν τών από 1769 μέχρι 1790 έτους υπομνημάτων άπήν- 
τησα τό υπόμνημα τό δε :

«Τή;  άγιωτάτη; μητροπόλεω; Αίνου απροστάτευτου διαμεινάσης 
» ά'τε τοΰ έν αυτή άρχιερατεΰοντος κΰρ Τιμοθέου τό ζήν έκμετρήσαν- 
» τος καί πρός τάς αιωνίους μονάς μεταστάντος, ημείς οι ένδημοΰντες 
» συνάδελφοι αρχιερείς προτροπή καί άδεια τοΰ παναγιωτάτου καί σε- 
» βασμιωτάτου ημών αΰθέντου καί δεσπότου καί οίκουμενικοΰ πατριάρ- 
» χου κυρίου κυρίου Θεοδοσίου (*) συνελάόντες έν τφ πανσέπτφ πατρι- 
» αρχικφ ναφ τοΰ αγίου ένδοξου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου καί -ψήφους 
» κανονικά; προβαλλόμενοι εις εΰρεσιν καί έκλογήν άξιου καί αρμοδίου 
» προσιόπου τοΰ άναδεξομένου την ποιμαντορικήν ράβδον καί άρχιερατι- 
» κήν προστασίαν τής επαρχίας ταΰτης, πρώτον μέν έθέμεθα τον δσιώ- 
» τατον έν Ιερομονάχοις κΰρ Διονύσιον, δεύτερον τον ιερομόναχον Χρύ- 
» αανθον καί τρίτον τον ιερομόναχον Μελέτιον, ων τά ονόματα κατέστρω- 
» ται έν τφ ίερφ κώδικι τής τοΰ Χ °ΰ Μεγάλης Εκκλησίας . . . , . έν έτει 
» σωτηρίψ α ψ ο β ' ,  κατά μήνα ίοΰλιον, έπινεμήσεως, e'.».

Θεοδόσιος . . . .  πατριάρχης έχων καί την γνώμην τοΰ αγίου Νικο-
*) Σεραφείμ  Β '  6 άπό Φιλιππουπόλεως, περί ο ί  δρα Γεδεών,  Π. Πινάκων σ. 

619—653. Έπατρτάρχησεν άπό Ιουλίου 1757^25 Μαρτίου 1761, ιδιαιτέραν έπεδεί- 
ξατο στοργήν πρός τήν Μ. τοΰ Γένους 2χολήν.

2) Θεοδόσιος ό Κρής, πατριαρχήσας από ’Απριλίου 1769—Νοέμβρ. 1773.
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ΐμηδείας κΰρ Νικηφόρου, τοϋ αγίου Χαλκηδόνος κϋρ Παρθενίου, τοΰ 
αγίου . . . .  κΰρ Καλλινίκου, τοΰ αγίου Προΰσσης κϋρ Μελετίου, τοΰ αγίου
Φιλιππουπόλεως κΰρ Σαμουήλ, τοΰ αγίου Δρΰστρας κΰρ Παρθενίου

τοΰ άγιου Άγχιάλον κΰρ Άνανίου,
» » Χριστιανουπόλεως » cΙερεμίας
» » Μεσημβρίας » Μακάριος
» » Βάρντις » Νεόφυτος
> »

, (;)
» Γρηγόριος

» » Άγαθουπόλεως » Νεόφυτος.
Ό  Διονύσιος ως συνοδικός μετά τον Βάρνης υπογράφει έν τή

•εκλογή τοϋ πατριάρχου Γερασίμου, γενομένη κατά Μάρτιον τοΰ 1794. 
Διωρίσθη κατά τό 1797 εξαρχικώς συν τφ έπισκόπψ Μυριοφΰτου, τφ 
.Νεοφύιω, εις τό έρευνήσαι τήν τοΰ μοναστηριού τοΰ αγίου ’Αθανασίου 
[τοΰ Τσαδήρι] κατάστασιν, μεθ’ δ εγένετο τό κατά τό έτος τοΰτο σιγίλλιον 
τοΰ άγιου ’Αθανασίου. «. . . . Διορισθέντων γάρ εξαρχικώς τών εν άγίφ 
» πνεΰματι αγαπητών ημών αδελφών καί συλλειτουργών τοΰ τε ίερωτάτου 
» μητροπολίτου Αίνου καί ύπερτίμου κΰρ Διονυσίου, τοΰ θεοφιλεστάτου 
» επισκόπου Μυριοφΰτου κΰρ Νεοφύτου, επί τό έρευνήσαι τά περί τής 
» καταστάσεως τών εκεί σταυροπηγιακών μοναστηρίων καί παραλαβεΐν 
» ακριβή λογαριασμόν καί καταγραφήν τών κτημάτων καί πραγμάτων καί 
» ετησίου ληψοδοσίας εκθεσιν. . . Τό σιγίλλιον εγένετο επί Γρηγορίου 
τοϋ Ε ' ειει χιλιοστώ ενενηκοστά) έβδόμω κατά μήνα σεπτέμβριον, έπινε- 
,μήσεως πρώτης.

Καίτοι οΰχί οίκειον τό μέρος, σημειωθήτω ενταύθα ό'τι εις άπόστα - 
•σιν ήμισείας ώρας, τής ΐεράς μονής ταΰτης, ήτις ά'γει εορτήν καί πανή- 
γυριν τή 2 Μαίου έκάστου έτους εκτάκτως συρρέοντος πλήθους προσκυ
νητών υφίστατο (ύφίσταται ;) εν λαμπρφ καί εΰφόρφ πεδιάδι έν ή καί 
γαΐαι τής μονής χωρίον Άρβανίταις έξ δλιγίστων καλών οικογενειαρχών 
Όΐκουμενον, διοικητικώς ΰπαγόμενον τότε τή ύποδιοικήσει Κεσσάνης.

§ 24. Μ ατθα ίος .—· Άποθανόντος τοΰ Διονυσίου Εκλέγεται κατά Φε
βρουάριον τοΰ 1807, έπινεμήσεως δεκάτης μητροπολίτης Αίνου άνήρ 
■σπουδαιότατος 6 «όσιολογιώτατος έν ίεροδιδασκάλοις Ματθαίος» έξ Αίνου 
καταγόμενος, δεν ήθέλησε τάχιστα, ϊνα εις άλλην ανώτέραν τήν τάξιν μη- 
τρόπολιν άνέλθη, αλλά παρέμεινε τή γενετείρα αΰτοΰ θεαρέστως υπηρε
τών καί τά κατά τήν παιδείαν προάγων. Διδάσκαλος αυτός πρότερον έν 
Έπιβάταις (’) καί ειτα έν τή τότε ονομαζομένη Πατριαρχική Άκαδημεία *)

*) Πατριαρχοΰντος Γερασίμου  τοΰ από Δέρκων καί άρχιερατεΰοντος τής Ση- 
-λυβρίας Κ αλλιν ίκ ου  βξεδόθη διά τήν Σ/,ο?.ήν Ε πιβα τώ ν, μηνί Ά πρ ιλίφ  τοϋ 1796
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(=11. Μ. τοϋ Γένους Σχολή) τή έκ Φαναριού εις Κουροΰτσεσμε μετατε- 
θείση (=Σχολή τοΰ Κουροΰτσεσμε) άγαπώμενος καί τιμώμενος υπό των 
αρχοντικών ηγεμονικών οίκων, ιδιαίτατα τοΰ τών Καλλιμαχών (’), εφρόν- 
τισεν αμα τη εκλογή ώς μητροπολίτου τής πατρίδος αύτοϋ ΐνα έπιστατήση, 
καί διόρθωση τά σχολειακά, διότι καί ή Αίνος είχε σχολήν, ήν προση- 
κόντως διά σιγιλλίου δ φιλόμουσος πατριάρχης Γεράσιμος κατά τό 1796· 
εστήριξεν (!).

Μανϋ'αΐος. [«Διεβίω βίον ένάρετον «φωσιωμένος εις τά τής λατρείας: 
τοΰ Θεοϋ, ευλαβής καί ευπρεπής τά εκκλησιαστικά. Αυτός έκώλυσε την 
κατά τά εννεαήμερα τής Παναγίας—δτε έτελεΐτο εμπορική πανήγυρις προ 
τοϋ φερώνυμου ναοΰ κατ’ έτος—γινομένην θυσίαν (κουρμπάν) δρίσας μό
νον την πανήγυριν τελεισθαι άνευ τής τοιαΰτης θυσίας προ τής ωρισμέ- 
νης εικόνος. Ή  εορτή αΰτη καί νΰν’ ή πανήγυρις μετετέθη εις Καλύβια 
Μαλγάρων, ένθα ύπαρχοΰσης μονής άθωνιάτιδος μεταβαίνουσί προσκυνη- 
ται οδηγούμενοι καί εις αυτό τό άγιώνυμον ό'ρος υπό τίνος μοναχού.

Κατά την εποχήν εκείνην καταδρομής κλήρου καί λαοΰ δ Ματθαίος 
συκοφαντηΟείς εκλήθη εις Κων)πολιν καί έφυλακίσθη»] (*).

Ό, Αίνου Ματθαίος, προτροπή τοΰ πάτριάρχου Ευγενίου, τοΰ από- 
Πισιδίας (3) μετατίθεται τον ’Ιούλιον τοΰ 1821 έπινεμήσεως θ ' εις Θεσ-
σιγίλλιον, όπερ έδημοσιεύθη έν τώ Περιοδικφ  τοΰ Έ . Φιλ. Συλλόγου υπό τοϋ μα
καρίτου Μ. Παρανίκα, χ. ΙΑ ' σ. 77—78 (1878). 'Υπό τοΰ κ. Γεδεόον αγνοείται ή. 
δημοσίευσις τοΰ σιγιλλίου, καίτοι γράφει Ικανά περί τοϋ Μ ατ&αίον . Χρον,  Πατρι- 
αρχ. Ά καδημείας, Κ)πολις 1883, σ. 205 %, έ.

’) Τό έν τφ δεξιφ κλιτεΐ τής εκκλησίας τοΰ άγιου Δημητρίον  έν Ξηροκρήνη 
τοΰ Βοσπόρου (Κουρούτσ^σμε) παρεκκλήσιον είς μνήμην ’Αλεξάνδρου  τοΰ Καλλι- 
μάχη ώνόμασται τοΰ άγιου ’Αλεξάνδρου- έν τούτοι έτελεΐτο μέχρι ίιΟετίας καί ή 
λειτουργία καθ’ έκαστον έτος τή 30 Αύγουστου καί έμνημονεύοντο τά ονόματα τής, 
τοϋ χωρίου καί τοΰ ναοΰ εΰεργέτιδος ηγεμονικής ταΰτης οικογένειας. "Ορα Μν-  
ατακίδου  «περί Κουρούτσεσμε·.." έκδ. ’Α θηνώ ν σ. 81 καί την αυτόθι σημείωσιν.

2) Έ π ί τοΰ αΰτοΰ πατριάρχου Γερασίμου, δστις έχρημάτισε καί σχολάρχης 
τής Σχολής τοΰ Γένους καί κατά τό αυτό έτος καί μήνα Μάρτιον έξεδόθη σιγίλ- 
λιον διά τήν Σχολήν τής Αίνου, είς ήν προσηλοΰται τό μοναστήριον τοΰ άγιου  
Παντελεήμονος  ήρειπωμένον τότε καί τό εν τή πόλει μετόχιον αύτοΰ μετά τρουλ- 
λωτοΰ ναΐσκου τοΰ άγιον Ί ω ά ν ν ο ν  τον Προδρόμου  έν τή περιοχή τοΰ όποιου 
άνηγέρθη κοινή σχολή τών Έ λλην. μαθημάτων. Β λέπ ε  όσα έδημοσίευσα έν τφ  
Ν εολόγφ  Κων)πόλεως άριθ. 3772 (16 Ό κ τ. 1881) καί τό σιγίλλιον έν Δελτίω  Ί  καί 
Έ . ‘Εταιρείας t. Β' 84—87 καί τά έν τφ πριότω τεύχει τών «Θρακικων» χον 
έτους τούτου σ. 49· Διορθωτέα τά έν τοΐς Χ ρονικοΐς  τής Π . Άκαδημείας τοΰ κ* 
Γεδεών  έν σημειώσει σ. 206. Έ λησμονήθη ή έν τφ Νεολό-^ω δημοσίευσις μου.

3) ’Υπόμνημα εκλογής  τοΰ άπό Πισιδίας Ευγενίου καί τής παύσεως  τοΰ αοι
δίμου Γρηγορίου τοϋ Ε ', έδημοσιεύθη έν Έ κ κ λη σ . Άλη·&είας  σ. 204 έτους 1920.

*) Τά έν [ ] παρεντεθειμένα είναι τά πρό τεσσαρακονταετίας κατατεθειμένα έν 
τοΐς χειρογράφοις μου.
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■σαλονίκηι' (*) καί επί ° Α  νΜμου προβιβάζεται εις τον θρόνον τής άγιωτά
της μητροπόλεως Κυζίκου. . . . ’Αποθνήσκει κατά ’Ιούλιον τοΰ 1831 (5).

Μανθ'αϊος.— Λ ' Έ ν  τφ  υπ’ άριθ. 319 πατριαρχ. κώδικι φέρονται 
επί λέξει τάδε « Μετά δωδεκαήμερον τής έλεύσεως τοΰ °Ανϋίμου (από 
» Σμύρνης) Χαλκηδόνος έγκαθείρχθη μετά τοΰ αγίου Νικομήδειας κΰρ 
» Παναρέτου, τοΰ αγίου Δέρκων κΰρ 'Ιερεμίου, τον αγίου Θεσ)νίκης κΰρ 
» Μ ατθαίον, τοΰ αγίου Σμύρνης κΰρ Παϊσίου, τοΰ αγίου Μιτυλήνης κΰρ 
» Καλλινίκου, εις τό όδζάκι τοΰ μηοοταντζήμπασι δίκην όμηρων. Σήμερον 
» δέ τφ 1822 μηνί ίουλίο) λ', ήμερα Κυριακή εγένετο πατριάρχης ό ’Ά ν 
θιμος..........».

β '. Έ ν  σελίδι δέ 49 τοΰ περιέχοντος τά από 1824—1838 Π. ύπο- 
-·μνήματα κωδικός άνέγνων : «Τής άγιωτάτης μητροπόλεως Θεσ)νίκης άπρο- 
» στατεΰτου διαμεινάσης ατε τοΰ εν αυτή άρχιερατεΰοντος κΰρ Ματθαίου 
» διά κανονικών ψήφων καί συνοδικής εκλογής μετατεθέντος καί προβι- 
» βασθέντος εις τον θρόνον τής άγιωτάτης μητροπόλεως Κυζίκου (3) . . . . 
» διορίζεται Θεσ)νίκης ό άγιος Λήμνου Μακάριος τον ’Ιανουάριον τοΰ 
» 1824».

§ 2δ. Γρηγόριος.— ’Αμέσως άμα τή εις Θεσ)νίκην μεταθέσει τοΰ 
Ματθαίου εις διαδοχήν αυτού εκλέγεται Αίνον δ έν ίερομονάχοις Αρχι
μανδρίτης Γρηγόριος. Κατήγετο εκ Τήνου, έχρημάτισεν αρχιμανδρίτης τής 
εν Μελίτη γραικικής εκκλησίας, κατά την Ρωσσικήν κατοχήν εβοήθησε 
πολύ τούς Τούρκους (μέχρι 1831). Έ π ί Γρηγορίου τον C' εγένετο Δρύ- 
στρας καί Προϊλάβου αντί τοΰ εκπτώτου ’Αν&ίμον, δπον καί άπεβίωσε 
κατά ’Ιανουάριον τοΰ 1840.

§ 26. Κύριλλος (4).— ’Επειδή δέ άνευ άρχιετατικής προστασίας εμει- 
νεν ή Αίνος «. . . ά'τε τοΰ κΰρ Γρηγορίου κατά κοινήν προς τήν Έκκλη-

[) Τελευταία σελίδι τοΰ 349 Πατριαρχ. κιόδικος, εν ο> καί ή εκλογή τοΰ δια
δόχου αύτοΰ έν Αίτιο.

2) Ό  Αίνου Μ ατθαίο; μετέβη έξαρχικώς είς Σμύρνην πρός λύσιν τής περί τοΰ 
φιλολογικού φροντιστηρίου διαφοράς. Ό ρ α , Ο ίχονάμον , Σωζόμενα Φιλολογικά, σ· 
470. 'Ο βίος τοΰ Ματθαίου εκτίθεται υπό  Σαμουήλ τοΰ Κυπρίου έν τφ βιβλίφ  δπερ 
φέρει τίτλον «Ά ντίρρησις πρός τήν έν έιδει απολογίας περί τής εις τό χυδαϊον 
ιδίωμα μεταφράσεως των ιερών Γραφών άποσταλεϊσαν τή τοΰ X . Μ. Έκκλησίρ 
επιστολήν τοΰ μακαρίτου κΰρ Ίλαρίωνος κλπ.» έν Κων)πόλει 1841 σ· μβ'—μδ'.

3) Έ ν σελ- 41 τοΰ Π. κώδικος ευρίσκω δ ιι : «διεδέξατο τον άποθανόντα  
» Κιονστάντιον  καί τον άπό Βερροίας παρεισφρήσαντα Καχοζαχαρίαν  τόν καθαι-

'■'» ρέσει παντελεϊ τής άρχιερωσύνη; αΰτοΰ καθύποβληθέντα».
4) ’Α ναστ . Κ αραχιονλάφη ,  «Φυσιογνωμ. Άριστοτέλους» έν Κ)πόλει, 1819 έν 

3«αταλόγιρ συνδρομητών αρχιμανδρίτης τοΰ Παναγιωτάτου λέγεται.
"Ορα έν τφ Β' μέρει τής μελέτης ταύτης γράμματα πρός αυτόν πατριαρχιχά.
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«. σίαν δι’ αναφορών επίμονον αγωγήν δι’ εύλογους καί κανονικούς λόγους' 
« καί κατά συνοδικήν άπόφασιν έξωσθέντος τής επαρχίας ταύτης» έξε- 
λέγη ό τέως δευτερεύων των πατριαρχείων Κύριλλος κατά Μαίον τοΰ 1831.

Έ κ  Νεοχωρίου τοΰ Βοσπόρου, κόσμιος άνήρ, έγένετο Άμααείας επί 
διαδοχή τοΰ τεθνέώτος Καλλινίκου κατά τό 1847 καί κατά Σεπτέμβριον 
τοΰ 1855 άνεδείχθη οικουμενικός πατριάρχης (1). Άπεσύρθη τοΰ οικουμ.· 
θρόνου κατά ’Ιούνιον τοΰ I860. Άρχιερατεύοντος τοΰ Κυρίλλου προσηρ- 
τήθη διά σιγιλλίου καί ή ι. μ. Σκαλωτής ταΐς Σχολαΐς Ίανουαρίαρ 1832 (!).

§27 . Σω φρόνιος . — Μετά τήν μετάθεσιν ταύτην κατά Μάϊον τοΰ· 
αύτοΰ έτους διεδέξατο έν τφ θρόνφ τον Κύριλλον ό έκ Μιτυλήνης Σω
φρόνιος, ό από Άγχιάλου, ούχί μεγάλης παιδείας μέτοχος, άλλ’ αγαθός' 
ποιμήν, λίαν εύαρεστήσας τφ ποιμνίω αύτοΰ καί εις βαθμόν, ώστε ότε 
κατά τό 1849 έξελέγη Κρήτης αντί τοΰ εις Φιλιππούπολιν μετατεθέντοζ' 
Χρνοάνίλου (* * 3) επί διαδοχή τοΰ άποδανόντος Νικηφόρου καί διεδέξατο· 
αυτόν ό μέγας αρχιδιάκονος °Ιγνάτιος, οι επαρχιώται δεν άφήκαν αυτόν 
28. § ("Ιγνάτιος) ΐν’ αναχώρηση, καίτοι επί τούτιο καί έξαρχος ειχεν 
άποσταλή. Έ π ί τέλους πειθόμενος τή ανώτατη αύτοΰ πνευματική αρχή 
έρχεται εις Κων)πολιν καί οίωνει έν ε’ίδει έξορίας κατοικεί εις την νήσον 
Όξεΐαν  των Πριγκιπονήσων. Υποβάλλει τήν παραίτησιν αύτοΰ κατά Δε
κέμβριον από τής νέας έπαρχίας. Ό  λαός τής Αίνου έκθύμως καί έπιμό- 
νως ζητεί τον προσφιλή αύτοΰ πνευματικόν πατέρα μή είσακουόμενος δέ, 
καθ’ ά' φέρεται άνά τά στόματα, πάντως άνηνέχθη δι’ αναφοράς εις τόν 
μεγάθυμον Σουλτάνου Μετδζήτ Χάν. Ό  Σουλτάνος έξέδωκεν ίραδέ, δι” 
ου έπανήρχετο ό μητροπολίτης εις τήν έπαρχίαν αύτοΰ. Επειδή δμως· 
έ'τερος ειχεν όρισθή μητροπολίτης, έν τή 'Ιερά Συνόδαρ έγένετο κλήρος—  
τοΰτο κατά παράδόσιν—καί ό κλήρος έλαχεν έπί τόν Σωφρόνιον.

Ούτω τφ 1851 κατά Φεβρουάριον, ως φέρεται έν τοίς πατριαρχικούς 
κώδιξι, ό πρφην Κρήτης διαδέχεται τόν εις Κασσάνδρειαν διορισθέντα 
’Ιγνάτιον, τό πάν έξιρκονομήθη, διευθετήθη καί ό Σωφρόνιος διαβιοί έν 
μέσφ τοΰ λατρεύοντος αύτόν ποιμνίου μέχρι τοΰ θανάτου αύτοΰ έπισυμ- 
βάντός κατά τό 1855. Άποθνήσκων δ Σωφρόνιος έδωρήσατο τή εκκλησία

*) Βλέπε : παρά Μαϋ-α, κατάλ. Πατριάρχων, έκδ. δεύτερα 1884 σ. 180 τά  
περί πολιτείας αύτοΰ.

’) Έδημοσιεφθη ύπ’ έμοΰ έν σ' 88—93 τοΰ Β ’ τ. τής 'I. καί Έθ-νολργ. 'Ε ται
ρείας καί τά συναφή πρός τοΰτο άλλα επίσημα γράμματα, μέχρι σελ. 107. Ό ρ α  
κατωτέρω τά έπί τής ίερατείας Σωφρονίου,

3) "Ορα : ΪΙανηγυρικδν  εις τόν Χρύσανθον, έχφωνηθέντα έπί τή εις Φιλιππού- 
πολιν καθόδφ αύιοΰ έν Ταονκαλα.  "Ιστορικογεωγρ. περιγραφή τής επαρχίας Φιλ)- 
πόλεως έν Βιέννη 1851 σ· 77.
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της Παναγίας (Κοίμησις), ήτις ήτο καί μητροπολιτική, την λαμπράν τοϋ 
θείου αύτοϋ πατριάρχου Καλλινίκου αρχιερατικήν στολήν χρυσοΰψαντον 
καί πλουσίως έπάργυρον Εύαγγέλιον. ΤΑραγε διεσιοθησάν που; ( ' ) .

Έ π ’ αυτοΰ διά σιγιλλίον άπεσπάσΌη ή ί. μ. Σκαλωτής από των 
σχολών καί άνεκτήσατο τήν άρχαίαν αυτής σταυροπηγιακήν καί πατριαρ
χικήν αξίαν (Μα'ίψ 1837) (").

§29. Γαβριήλ. — Κατά Ιούλιον τοϋ 1855 επί τής δευτέρας πατριαρ
χίας Άνθιμον  τοϋ Τ", τοΰ Κουταλιανοϋ, εκλέγεται Αίνου δ Γαβριήλ, τέως 
Δημητριάδος, εκ Μιτυλήνης καί αυτός ποιμάνας τήν επαρχίαν ίίεοφιλώς 
μέχρι τής 17 ’Ιουλίου τοΰ 1867, οτε έπλήρωσε τό κοινόν χρέος. Έτάφη 
έν τή έκκλησία τής Παναγίας, έξ ανακομιδής δέ διεσώθησαν τά οστά 
αυτοΰ έν τή εκκλησία τής [Κε]χαριτωμένης (* 3). Μετέσχε καί των εργασιών 
τής Ί .  Συνόδου επί διετίαν κατά τά κεκανονισμένα (1864 — 66).

Τοΰ Γαβριήλ τούτου είχον ίδεΐ έπιστολάς τοΰ έτους 1867 ιδία χειρί 
γεγραμμένας, ών ή τελευταία έγράφετο καί υπεγράφετο έν Αΐνφ τή 12 
Ιουνίου. Άπευθυνοντο αι περισσότεροι ή σχεδόν δλαι «προς τον μουσι- 

κολογιώτατον ά'ρχοντα πρωτοψάλτην τής τοΰ Χριστού Μεγάλης Εκκλη
σίας κ. Σιανράκην (Γρηγοριάδην) εις Κων)πολιν κατά τό Φανάριον». Ε π ι 
στολή χρονολογουμένη έξ Αίνου τή 16 Μαρτίου τοΰ 1867 είναι αρκούν
τως σπουδαία, διότι άναφέρεται εις ζήτημα εθνικόν το των Διαθηκών, 
δπερ, ως γνωστόν, κατά τούς τελευταίους χρόνους σπουδαιότατα τά πα
τριαρχεία άπησχόλησε καί συνετάραξε. ’Έγραψε δι’ ενέργειαν των δεόντων 
τψ πατριάρχη, άλλ’ άμα καί τώ άγίω Νίκαιας καί τώ κ. Γρηγορίορ Τα
πεινά?, αδελφή), ως αυτός γράφει τή> άρχοντι πρωτοψάλτη, τοϋ άγιου Με- 
λενίκου (4) καί ζητεί ΐνα πληροφορηθή, εάν διά τήν ύπόάεσιν ταύτην έγέ- 
νετο τακρίριον καί τις ή άπάντησις τής κυβερνήσεως.

Ό  Στανράκης Γρηγοριάδης ήν έξ Αίνου, έκ των είκοσι καί εννέα 
πρώτων ιδρυτών τοϋ έν Κων)πόλει Μουσικού Συλλόγου, ώς δεικνύει δ

’) Ή  εκκλησία έκάη κατά τό 18β7, ώς ήδη έσημειώθησαν τά περί αί’τής έν 
τη 60 σελίδι τοϋ έτους τούτου των «Θρακτκών».

-) Έ δημοσιεύθη ύπ ’ έμοΰ έν τ. Β' σ. 101—107 τοϋ Δελτίου  τής Ί .  καί Έ· 
Ε ταιρείας. Βλέπε καί τ ’ ανωτέρω έπί τής ίερατείας τοϋ Κυρίλλου.

3) Των Εΐσοδίων τής Παναγίας, τής Χ αριτω μένης , εις τόν Κάτω Μαχαλάν, 
κατά τό 1802 άνακαινισθείσης, δτε εΐχεν άνενερθή καί λιθόκτιστου μέγα κωδω- 
νοστάβιον. .

4) Μελενίκου Διονύσιος  (1837—1S75) ο Ταπεινός  γ 1881 έν Φαναρίψ. Ό  ανε
ψιός αύτοϋ, ό μακαρίτης φίλος μου νομοδιδάκτωρ Ε λ ε υ θ έ ρ ιο ς  Ταπεινός,  ό έν τή 
έπαρχίρ ’Εφέσου γ» εκτενή έγραψε περί μητροπολιτών Μελενίκου μελέτην έν τφ 
δωδεκάτφ τ, τής Έ κ χλη σ .  *Α λή θ ε ια ς . Πρβλε,  τοϋ ϊδίου καί τά έν τω Γ' τόμφ 
αυτόθι.
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έντυπο; κατάλογος εν τφ κανόνισμά» τοϋ Συλλόγου τυπωθέντι το» 1863 
(εκ σ. 14). Τά περί τοΰ Σταυράκη τοΰτου, όστις καθώς εγώ εξ εγγράφου 
προσκλήσεως ίμπιοτευτικης τοϋ Έλασσώνος ’Ιγνατίου φεροΰσης χρονολ 
23 Όκτωβρ. 1865 γινώσκω, ήτο ψάλτης τοΰ αριστερού χοροϋ τής εν 
Σταυροδρόμια» ίεράς Εκκλησίας τής Παναγίας. Άπόφασις συνοδική και 
πατριαρχική αυθημερόν ληφθεΐσα έμπιστευτικώς τω Σταυράκη, διά τής 
επιστολής ταΰτη; άνεκοινώθη, ϊνα ή οΰτος έτοιμος διά τά περαιτέροο τοΰ 
διορισμού (').

§ 30. Μ ελέτιος .— Τον Γαβριήλ θανόντα διεδέξατο ΰπερμεσοΰντος 
τοΰ 1867 ό εξ Ηβρίκ Τεπέ, εν Αϊνφ ανατραφείς Μελέτιος, πριόην Λοφ- 
τσοϋ, δστις υπό Tali' Αινίων ήναγκάσθη ϊνα ύποβάλη παραίτησιν, μεθ’ 
ήν προεδρικώς άνέλαβε τήν επισκοπήν Κίτρους.

Μ ελέτιος.— Μετά ένδεκάμηνον μεσαρχιερατείαν (5) κατ’ Απρίλιον 
τοΰ 1872 άνεδείχθη μητροπολίτης επί τής τρίτης πατριαρχίας ’Ανθίμου 
τοϋ ζ~' δ Νεοκαισαρεΐας Μελέτιος, δστις μόλις έτος έν διοικήσας τήν επαρ
χίαν παρητήθη καί αυτός.

§ 31, Δωρόθεος.— Τούτον διεδέξατο ό Κίτρους Δωρόθεος κατά 
Μάρτιον τοΰ 1873. Έποίμανε τήν επαρχίαν μέχρι μεσοϋντος τοΰ 1877, 
δτε καί άπεβίωσε. Έ τάφη, ως έσημείωσα έν σελ. 60 τοΰ περιοδικού 
τουτου, έν τω ναω τής Μεταμορφώσεως.

§ 32. "Α νθιμος .— Κατά ’Οκτώβριον τοΰ 1877 έξελέγη μητροπολί
της Αίνου δ εξ Ίωαννίνων ’Άνθιμος δ Τοάτοος, δ από τοΰ 1869 επί
σκοπος Παραμυθίας. Γεννηθείς τφ 1831 έν Πλησιβίτση παρά τό Φιλιάτι,

ι ) Τήν Ιδιόγραφον επιστολήν τοΰ Έλασσώνος ’Ιγνατίου,  καλόν ένθύμιον άπέ- 
στειλα έντεΰθεν τφ μουσικολογιωτάχψ άρχοντι Μ. Πρωτεκδίκφ κ. Γ . JlaixaSo- 
πούλψ ,  άριγνώτφ διά τά περί μουσικής έργα αύτοΰ. Π ρβλε  τοΰ αύτοϋ -.’Ιστορική  
επ ια κόπη αις  τη; Βυζαντ. Έκκλησ. Μουσικής......  έν Άθ-ήναις, 1904 σ. 110.

*) ’Επί τής μεσαρχιερατείας ταύτης έλήφΟη έν Αϊνφ tfj 11 Ά π ρ ιλ . 1871 εγκύ
κλιος τοΰ έν Κων)πόλει Έ λ λ .  Φ, Συλλόγου,  ή προκαλοΰσα τήν συνεργασίαν των 
έν Τουρκίρ σωματείων προς διάδοσιν τής παιδείας καί έγκλείουσα τά επί διαφό- 
ροις διαγωνισμοϊς προγράμματα, ή ζητούσα πληροφορίας περί το»ν Ιν τή επαρχία 
παρά τοΰ Προεδρείου τοΰ έν Αΐνω ’Αναγνωστηρίου ό «Ευαγγελισμός’». Τό γράμμρ 
τοΰ γεραροΰ Συλλόγου ν π ’ άρ. 774 καί ήμερ. 26 Μαρτίου 1871 υπογράφει ό πρόε
δρος Μ . Αογο&έτης Σ .  ’Αριστάρχης  καί ό γεν. γραμματεΰς Γ. Χασιώτης. Ευλο
γημένοι χρόνοι ! Ό  πατήρ των Συλλόγων, ώς σημειώσας εχω, κατά τό 1873 καί 
1374 καί άνά δεκαπέντε λίρας επίδομα έπεμπεν είς τό άναγνωστήριον ό «Ευαγγε
λισμός», όπερ ήτο οίονεί παράρτημα τής σχολής, διότι έν αιθούση τής εΰρείας 
2χρλής είχεν έγκαιαστή, έν ή καί σπουδαία τφ καιρφ έκείνφ υπήρχε Βιβλιοθήκη. 
Είς τήν Βιβλιοθήκην είσήλθον άπαξ μετά τοΰ μακαρίτου Συροπούλου Συροπού- 
λου’ δέν έδέχθην ΐ ν ’ άναλάβω τάς κλείδας. Τοϋ Start  ή εξήγησις ευνόητος.
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Αργών προς μάθησιν είσήλθεν εις τήν Ζωσίμαίαν έξ τις μετά εξαετείς 
σπουδάς άπεφοίτησε τφ 1850 αριστούχος μεταβάς δ’ αμέσως εις Κ)πολιν 
έτελείωσε κα'ι τήν εν Χάλκη Θεολογικην Σχολήν κατά το 1861. Έπανελ- 
θών εις τήν πατρίδα αΰτοΰ έδίδαξεν έν τή Ζωσιμαία τά Θρησκευτικά. 
Ψηφισθείς υπό τής '1. Συνόδου επίσκοπος Παραμυθίας εχειροτονήθη έν 
Ίωαννίνοις υπό τοΰ σ. μ. Ίωαννίνων Σωφρονίου, έπ άμανεν εναρέτως 
τήν επισκοπήν μέχρι τοΰ 1877, δτε έγέΐ'ετο μ. Αίνου, κατά ’Ιανουάριον 
τοΰ επομένου 1878 εις Αίνον άφικόμενος. Είναι ό μετέπειτα ψηφισθείς 
Άγχιάλον, εις ήν επαρχίαν δεν ήξίωσεν ϊνα μεταβη. ’Ασχολούμενος περί 
συγγραφές κατ’ Αύγουστον τοΰ 1890 εξελέγη Κορντσας, ειτα Αεοον και 
Κάλυμνον, δθεν καί εις τον οικουμενικόν θρόνον παρ’ ελπίδα άνερρήθη 
ως 'Άνθιμος Ζ \  παραιτησάμενος τή 19 ’Ιανουάριου τοΰ 1897, όπως 
άναλάβη τούς οϊακας τοΰ θρόνου ό εύγενέστατος εκείνος καί κοσμιώτατος 
..πατριάρχης Κωνσταντίνος ο Ε ' δ από. Εφέσου.

Π Ι  Ν Α Ξ

σύντομος κυριωτέρων δνομάτων τοϋ Α' μέρονς

§ § § §
Α ’θανάσ ιος 6 Λαμασκηνός Βιζΰης 13

’Ακάκιος Μεσημβρίας 13 Δανιήλ 4, 12, 13, 19
’Ανανίας Άγχιάλου 32 » Προικονήσου 13
’Άνθιμος πατριάρχης 24 » Εΰρίπου 16

» (Τσάτσος) 32 Διονύσιος Μελενίκου 29
» Δρύστρας 25 » 5, 23

’Αντώνιος 13 » πατριάρχης 7
Άρβ ινίταις, χωρίον 23 Διαμαντής Ρΰσιος 21

Δωρόθεος 7
Γαβριήλ Κυζίκου 29 » Κίτρους 31

Γατελοΰζων οίκος 
Γεδεών 1ος

6
16 Ευγένιος πατριάρχης 24

» 2ος 17
.Γεράσιμος πατριάρχης 24 Θεοδόσιος πατριάρχης 23
Γεώργιος 3 Θεοφάνης ’Αχριδών
Γρηγόριος 13, 23, 25 Θεσ)νίκης Ματθαίος 24

» Ίωαννίνων 22
» Ταπεινός 29 Ι ’γνάτιος Κασσανδρείας 28



314 Β. Α ,  Μ υα τα κ ίδο υ ,  ’ Ε κκλησ ία  Α ίν ο ν

’Ιγνάτιος
'Ιερεμίας

»

S δ
Έλασσώνος 29

17, 20, 23 
Χριστιανουπόλεως23 
Δέρκων 24

’Ιωάννης 3
Ίωάσαφ Τραϊανουπόλεως 8

» Νέων Πατρών 13
’Ιωσήφ Τενέδου 4

I*. ακοζαχαρίας 24
Καλύβια χωρίον 24
Καλλι μαχών οΐκος 24
Καλλίνικος Μιτυλήνης 24

» Άμασείας 26
Κίτρους Δωρόθεος 31
Κυζίκου Ματθαίος 24
Κύριλλος Αίνου, Άμασείας ιθ'26

Λ . ήμνου Μακάριος 24

Μ  ακάριος 25
» Λήμνου 24
» Μεσημβρίας 23

Μάρκος Ξυλοκαράβης πατρ. 7
Ματθαίος 8, 24
Μεθόδιος ' 21

» Μελενίκου 29
Μελέτιος Ε. 11, 23, 30

» Προύσης 23
Μιχαήλ 3

» Καβάκης έν Χίω 13
Μοναί)Π«^ελεήμονος ^  2&

1 Σκαλωτής

§ §■
ΛΓ εόφυτος 18:

» Βάρνης 23
» Άγαθουπόλεως 23
» Μυριοφύτου 23

Νικηφόρος 14
» ό διδάσκαλος
» ό Νικομήδειας 23

’Ολύμπιος 3
Ό ξεΐα (Πριγκίπου) 27

ΙΙα ΐσ ιος 13
Πανηγύρεις 24
Παντοβασίλισσα 17
Παρθένιος 10, 13

» Δρύστρας 23
» Χαλκηδόνος 23
» Έλασσώνος 22

Παχώμιος 9

ϋαμουήλ Φ]πόλεωτ 23;
Συμεών Τραπεζούντιος 7
Σωφρόνιος Ίωαννίνων 32

» Αίνου 27, 28

Τιμόθεος πατριάρχης 22

Χριστιανουπόλεως 'Ιερεμίας 23
Χρύσανθος Κρήτης 27
Χωρία) Άρβανίταις 

δ'ρα ) Καλύβια
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Β'.

ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΑΝΘΙΜΟΥ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

(1823 — 1824)

α') Προς τον μ. Αίνον Γρηγόριον διά την έφορείαν του Εφέσου, 
β ') Προς τούς προεατώτας τής έπαρχίας Αίνον διά την άφιέρωσιν 

-κτήματος είς τάς Σχολάς υπό τον X "  Λασκαράκη X ' ' Μανωλάκη καί 
την μεταφοράν τής αφιερώσεως εις την μονήν Σκαλωτής, διότι ό δωρητής 
περιεβλή&η το μοναδικόν σχήμα υπό τό όνομα Αεόντιος.

γ ')  Προς τον ηγούμενον Σκαλωτής “Ανϋτμον διά τήν αγοραπωλη
σίαν μετοχιού και τήν διαφοράν μεταξύ τον JM. Άργυροπούλου καί τής 
Ραλτός Μαρκάδζη.

δ ') Πρόακληαις τοϋ ηγουμένου ΆνύΗ μου είς Κων)πολιν προς τό· 
συμφέρον τής ίερας Μονής.

α .

§ 1, ’Ά ν θ ιμ ο ς  (’) έλέω Θεού αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως,.
Κέας Ρώμης καί Οικουμενικός πατριάρχης.

Ίερώτατε μητροπολϊτα Αίνου και ύπέρτιμε έν άγίφ πνεύμα τι αγα
πητέ άδελφέ καί συλλειτουργέ της Η μώ ν μετριότητος κΰρ Γρηγόριε, χά
ρις εΐη σου τη ίερότητι καί ειρήνη παρά Θεού. Το κατ’ αύτάς σταλέν 
γράμμα σου εϊδομεν νά γραφής διά νά επεξεργασδώσι καί θεωρηθώσιν 
οί μεταξύ σοΰ καί τοΰ ενθέρμου εφόρου σου συνάδελφου ημών αγαπητού 
σεβάσμιωτάτου γέροντος αγίου Εφέσου εφορικοί σου λογαριασμό', τούς~ 
οποίους παρρησιασθέντας παρά τής αυτού ίερότητος ύπεξήλθομεν συνοδι- 
κώς καί μετά πολλής τής επιστασίας καί περιεργίας έθεορήσαμεν αύτούς- 
καί εϊδομεν τον μέν λογαριασμόν τής αυτού ίερότητος τακτικώτατον καί 
καθώς είναι είθισμένον νά γίνωνται οί λογαριασμοί, πάντων των λοιπών 
εφόρων, τό δέ σταλέν πιλάνδζον τής ίερότητος σου, εθεωρήσαμεν καί αυτό,. 
καί ή μέν λήψις είναι σύμφωνος, περί δέ τής δόσεως, πληροφορείται εκ 
τοΰ εξαποστελλομένου σοι ήδη παρά τής αυτού ίερότητος, καί συνοδικώς 
έπιθεωρηθέντος λογαριασμού, καθ’ δν καί μένεις οφειλών τώ ένθερμου *)

*) “Αν&ιμος ό Γ '  ό άπό  Χαλκηδόνος, Νάξιος, έπατριάρχησεν άπό 30 ’Ιουλίου 
1822—9 ’Ιουλίου 1824. Γεδεών,  Π. Πίνακες καί πρότερον παρά Μα-&α, ίατορ- 
κατάλογος τών. .. Πατριάρχων έν άμφοτέραις ταις έκδόσεσι τοΰ 1837 καί τοΰ 1884- 
"Ορα έν τφ Α' μέρει περί Γρηγορίον  § § 25 καί 26.



ϊΙφόρφ σου γρόσια 4921 καί παράδες 29. Έ φ ’ φ και γράφοντες έντελλόμεθα 
καί έπιτάττομεν σφοδρώς τήν ιερότητα σου, ευθύς όποϋ λάβης τήν πα
ρούσαν ήμετέραν πατριαρχικήν κα'ι συνοδικήν επιστολήν, χωρίς τίνος προ- 
■φάσεως ή αναβολής καιρού ή αργοπορίας προφθάσας νά έμβάσης τήν 
ειρημένην ποσότητα των γρ. 4921 και παράδ. 29, ή διά πολίτζης, ή διά 
σονρε προς τήν αυτού ιερότητα, φροντίζων άμεταθέτως νά δικαιώσης 
κατά πάντα τρόπον τήν αυτού ιερότητα μέ τήν ταχειαν αποστολήν τής 
«ίρημένης ποσότητος όποϋ μένεις οφειλών, καί επειδή παραιτεΐται τής 
εφορείας σου, διά τον άγνώμονα αυτόν προς τήν ιερότητα του τρόπον 
σου θέλεις διορίσεις έφορόν σου ά'λλον, όν άν έθέλης προς επιστασίαν 
των έμπιπτουσών σοι υποθέσεων. Πρόσεχε δέ ϊνα μή εξ άμελείας ή ά'λλης 
τίνος συνήθους σοι προφάσεως δεν ήθελες προφθάσεις τάχιστα τό χρέος 

•σου τούτο, επειδή άν φανής απειθής τη συνοδική καί δικαία ταύτη άπο- 
•φάσει καί ματαιολογής, γίνωσκε βεβαίως ότι θέλει σταλή εκκλησιαστικός 
εξαρχος νά τά παραλάβη έκ των χειρών σου καί προς τή μεγάλη ζημία 
καί βλάβη σου (*), θέλει σοι έπενεχθή καί ένδικος εκκλησιαστική παι
δεία. Οϋτω ποίησον καί μή ά'λλως εξ άποφάσεως, ή δέ τού Θεού χάρις 
εΐη σοι.

α ω χ γ '  δεκεμβρίον χ  α '. 
f  δ Κων)πόλεως έν Χριστώ αδελφός.

Εις τό άνωθι πατριαρχικόν γράμμα άπήντησα έν τω κώδικι δτι τή 
πέμπτη τού Φεβρουάριου μηνός [τού έπιόντος έτους] « α ω χ δ '  πάλιν 
» γέγραπται τω μητροπολίτη Αίνου Γρήγορα η απαντητικόν εις τό από 
» κ α ' ’Ιανουάριου άδελφικόν του, δ'τι ωμιλήθη καί κατεπείσθη νά συνε 
» χίση τήν εφορείαν αυτού ό άγιος Εφέσου, άλλ’ οτι πρέπει τέλεον νά 
» έξοφλήση τά όφειλόμενα «'φευκτά χρέη του μέχρι τής αης Μαρτίου 
> αύλικά διάφορα, ζητομήρια, τά λόγω καβεζαχάρεως ε!ς τά νοσοκομεία 
» καί σχολήν συμποσοΰμενα εις γρ. 9586 κατά τό περικλειόμενον κατά- 
»  στίχον, εάν [δμως] παρακοΰση θά στείλη ή Εκκλησία έ'ξαρχονυ.

Προς προστασίαν των έμπιπτουσών υποθέσεων καί έν γένει ηίλίκην 
συναντίληψιν οί έν ταίς έπαρχίαις αρχιερείς εΐχον τούς πρωτεύοντας έν 
Κων)πόλει παρά τφ πατριάρχη μητροπολίτας έφορους άνταποκριτάς καί 

•αντιπροσώπους έν παντί, βεβαίως ούχί ά'νευ συμφέροντος, τά συμφέροντα

5) "Εξαρχοι  έξέπέμποντο έκ των πατριαρχείων κληρικοί καί λαϊκοί όφφικιάλοι 
εφοδιασμένοι διά πατριαρχικών γραμμάτων διά διαφόρους άποστολάς, διά συνά
γεις, διά λογαριασμών εξελέγξεις, δι’ άνανέωσιν σιγιλλίων, διά καταγραφάς κινη
τώ ν καί ακινήτων μονών κλπ. °Ορα "Εχ&εσιν σπουδαιοτάτην τοιαύτην τοϋ Ζυ
γομαλά δημοσιευθεΐσαν παρά Legrand έν N otice Biographique 1889 σ. καί

-*ά έγγραφα, ιδίως τό έν τή § 0.
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αυτών προασπίζοντας. Ό  'Ηράκλειας π. χ. υπήρξε καιρός, καθ’ όν είχε 
την εφορείαν ύπερτριάκοντα αρχιερέων τοΰ Οίκουμ. θρόνου, ό Εφέσου· 
δέκα πέντε και με&’ ύστερον όλιγωτέρων.

β'.

’Ανϋ%μος έλέω Θεόν αρχιεπίσκοπος Κων)πόλεως κ.λ.π,

§ 2. Τιμιώτατοι προεστώτες καί πρόκριτοι τής άγιωτάτης μητραπό- 
λεως Αίνου καί λοιποί πάντες ευλογημένοι Χριστιανοί τής επαρχίας ταύ- 
της, τέκνα ημών εν κυρίφ αγαπητά, "χάρις εΐη ΰμϊν καί ειρήνη παρά 
Θεοϋ, παρ’ ημών δέ ευχή ευλογία καί συγχώρησις. Την κοινήν ημών 
αναφοράν από βης τοΰ τρέχοντος δεκεμβρίου σεσημειωμένην έλάβομεν-, 
ήτις άνεγνώσθη συνοδικώς επ’ άκροάσει τής αγίας καί ίερας όμηγύρετυς 
καί έ'γνωμεν έξ αυτής όσα μετά δεινοπαθείας καθιστορεϊτε περί τοΰ πα
τριώτου σας X "  Αασκαράκη X "  Μανωλάκη τοϋ διά μοναχικού σχήματος 
μετονομασθέντος ήδη Αεοντίον, όστις έχων υπό τήν δεσποτείαν έαυτοϋ εν 
μαγαζεΐον κείμενον αυτόθι εν τή πατρίδι υμών, προ χρόνων ικανών, ο ι
κείοι βουλή καί αύ&αιρέτφ γνώμη, άφιέρωσεν αυτό μετά τών έπ’ αυτοΰ 
οκτάδων εις τά τρία τής πατρίδος σας κοινά βακούφια, σχολήν δηλονότι, 
ορφανά καί δσπητάλια, κατασφαλίσας τήν άφιέρωσιν τούτην καί διά σε- 
νετίων καί εγγράφων εσωτερικών καί εξωτερικών, επί λόγφ καί συμφω
νία, όπως έφ’ όρου ζωής αυτοΰ πορίζηται τάς έξ αυτοΰ προσόδους προς 
ζωοτροφίαν του, μετά δέ τον θάνατον αυτοΰ νά μένη υπό τήν τελείαν 
δεσποτείαν καί χρήσιν τών διαληφθέντων τριών βακουφίων. Έ φ ’ ω και 
έ'νεκεν τής άφιερώσεως ταΰτης έγένετο αΰτώ χάρις εις τά άφευκτα άπαι- 
τοόμενα παρ’ αυτοΰ βασιλικά δοσίματα τοΰ κοινού μή λαμβάνοντος παρ’ 
αυτοΰ όσα έπρεπε νά λάβη, ήδη δέ μηδενός είδότος μηδέ τοΰ κατά τόπον 
άρχιερέως σας μήτε υμών αυτών, κρατών ό αυτός Λεόντιος δήθεν προς 
άσφάλειάν του καί τά περί τής άφιερώσεως τοΰ κτήματος έγγραφα άπελ 
θών προς τό αΰτόσε ιερόν μοναστηριού τής Σκαλωτής καί συμφωνήσας 
μετά τοΰ έν αΰτφ ηγουμένου καί γινόμενος μοναχός άφιέρωσεν εις αυτό 
τό ρηθέν προαφιερωμένον εις τά βακούφια τής πατρίδος σας μαγαζεΐον 
αδικών εκ τής άφιερώσεως ταΰτης τό τε κοινόν τής πολιτείας σας, τό 
εσνάφιον αυτοΰ καί τά είρημένα τρία βακούφια γρ. 5600 δφειλόμενα παρ 
αυτοΰ ά'φευκτα βασιλικά δοσίματα, περί ών αυτός τε καί ό ηγούμενος τοΰ 
μοναστηριού τής Σκαλωτής προσκληθέντες ενώπιον τοΰ άρχιερέως σας 
συνάδελφου ημών αγίου Αίνου καί ΰποσχεθέντες πρώτον τήν άπόδοσιν 
αυτών, ύστερον ψευσθέντες ούκ άπέδωκαν, καί τφ παραλόγφ αυτών τρόπω- 
μένουσιν αδικούμενα τά ρηθέντα τρία μέρη. Ταΰτα μετ’ οδύνης άναγγέλ—
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..λοντες ήμιν, έξαιτείσθε θερμώς παρά τής Εκκλησίας την εΰθΰδικον 
-αυτής ύπεράσπισιν άπαιτοΰντες διά τής είρημένης υμών αναφοράς γενέ- 
σθαι δυοΐν θάτερον, ή ν’ άφήση δ μοναχός Αεόντιος τό κτήμα τοΰ είρη- 
■μένου μαγαζείού εις τά τρία τής πατρίδος σας μέρη όπου έκουσία βουλή 
προαφιέρωσε καί νά κατοίκηση εις τό υπό την ελλτ]νΐκήν αχολην διατελονν 
μονύδριον τοΰ άγιον Ίΐαντελ,εήμονος, ή έν αυτή τή σχολή ή εις οποίον 

"άλλο μέρος εύχαριστηθή, έκτος τής μονής Σκαλωτής, έχων παρ’ υμών τά 
προς ζωοτροφίαν αυτοΰ και άνάπαυσιν έφ’ δ'ρου ζωής αυτοΰ, ή τούτου 
μη γενομένου ν ’ άποδοθώσι τά δφειλόμενα παρ’ αυτοΰ ά'φευκτα βασιλικά 

■δοσίματα, συμποσοΰμενα, ώς εΐρηται 5600 γρόσια. Σκέψεως οΰν γενομέ- 
νης περί τούτον, καί περί τής κατά χώρον άποκαταστάσεως των δικαίων> 

«απεφάνθη συνοδικώς ή έπικύρωσις την εις την σχολήν, ορφανά καί όσπη- 
τάλια άφιεροόσεως τοΰ είρημένου μαγαζείού παρά τοΰ Αεοντίον ώς εκου- 
«σία βουλή καί επί συμφωνίαις καί ύποσχέσεσιν έγγράφοις αυτοΰ προ 
Ικανών χρόνων γεγενημένης, καί ως ιερά χριστιανικά καί εκκλησιαστικά 
τρία ταΰτα καταγώγια δικαίως καί νομίμως άφιερωθέν άναπόσπαστον 
είναι διακελεΰονται οί θείοι καί ιεροί νόμοι. Την δε μετά ταΰτα γεγενη- 
μένην παρά τοΰ ίδιου άφιέρωσιν τοΰ αυτοΰ κτήματος εις τό ιερόν μονα
στηριού τής Σκαλωτής, δέδοκται ΐνα μένη άκυρος, ώς ασύστατος καί βε

βιασμένη καί απάτη καί δόλφ γεγενημένη. Διό γράφοντες διά τής παρού- 
σης ήμετέρας πατριαρχικής καί συνοδικής επιστολής, βεβαιοΰμεν τήν παρά 
τοΰ μετονομιασθέντος Αεοντίον άφιέρωσιν τοΰ μαγαζείού αυτοΰ μετά τών 

■Αντάδων εις τά είρημένα τρία καταγιόγια ιερά, σχολήν, ορφανά καί όσπη- 
τάλια, ώς δικαίως καί κατά νόμον γεγενημένην καί άποφαινόμεθα, Ϊνα 
έχη τό κΰρος καί τήν ϊσχΰν άμετάτρεπτον καί διαμένη τό κτήμα τούτο 
υπό τήν δεσποτείαν αυτών εις αιώνα τον άπαντα, καθ’ άς έχετε μετ’ 

«αυτοΰ συμφωνίας καί υποσχέσεις, άποδόντος προς υμάς άναντιρρήτως καί 
τά περί τής άφιεροϊσεως αυτής έγγραφα καί σενέτια. Τήν δέ μετά ταΰτα 
γεγονυΐαν άφιέρωσιν τοΰ αυτοΰ κτήματος εις τό ιερόν μοναστήριον τής 
Σκαλωτής, ώς δόλφ γεγενημένην καί άδικον καί παράνομον άκυροΰμεν 
κάί άχρηστον καί άνίσχυρον άποκαθιστώμεν, μηδεμίαν εξουσίαν, ή δλως 
μετοχήν έχοντος έν τώ είρημένω κτήματι τοΰ διαληφθέντος μοναστηριού 
τής Σκαλωτής, ή τοΰ έν αΰτφ ηγουμένου καί λοιπών πατέρων, ώς προ- 

•■αφιερωμένφ έν τοΐς τρισίν ίεροϊς καταγωγίοις. Ταΰτα έκκλησιαστικώς άπο- 
φαινόμενοι, ακολούθως έντελλόμεθα καί παραγγέλομεν πάσιν υμών τοΐς 
προεστώσι καί λοιποΐς προκρίτοις τής έπαρχίας ταΰτης όπως γινώσκοντες 
.καλώς τήν εκκλησιαστικήν καί συνοδικήν άπόφασιν νά γνωρίζηται τό εί- 
ρημένον μαγαζεΐον αφιέρωμα άναφαίρετον τών τριών βακουφίων τής πα- 

-τρίδος σας καί νά φυλάττητε ακριβώς τάς γεγενημένας μεταξύ υμών καί



ποΰ άφιερωτοΰ κΰρ Αεοντίου εγγράφους συμφωνίας καί υποσχέσεις καί 
-φροντίσαντες περί τής ησυχίας αΰτοΰ νά τον διορίσητε νά κατοίκηση εις 
το ιερόν μοναστήριον τοΰ άγιον Παντελεήμονος ή εις την έλ,ληνικην σχολήν 
ή εις οποίον άλλο μέρος ευχαριστείται, επιμελούμενοι ώς φρόνιμοι καί ως 
•οί ’ίδιοι γράφετε, πάντων των προς ζωοτροφίαν αυτοΰ καί λοιπών αναγ
καίων προς άνάπαυσιν καί ησυχίαν του' μάλιστα νά μεταχειρισθήτε παν- 
τοίους τρόπους νά τον άναπαΰσητε καθ'’ όλα άποδόντες αυτφ καί γράμμα 
σας υποσχετικόν τής ζωοτροφίας καί ησυχίας του μέχρι τελευταίας αυτοΰ 
αναπνοής. Καί αυτός μέν ό Αεόντιος έμμένων τή νομίμω καί ο’ικειοθελεΐ 
αυτοΰ αφιερώσει καί πειθόμενος άναντιρρήτως τή συνοδική άποφάσει, θέ
λει φυλάττει άπαραβάτους τάς υποσχέσεις του, προσεχών νά μή παρεκ
τροπή τοΰ λοιποΰ, ϊνα μή αντί μισθοΰ λήψηται κρίμα. Υ μείς δε ώς φιλό
καλοι καί νουνεχείς έπιστάται των κοινών τής πατρίδος σας βακουφίων 
καί κτημάτων αυτών θέλετε προσέχει εις την ακριβή διατήρησιν καί οι
κονομίαν αυτών διά νά έχητε καί τούς μισθούς παρά Θεοΰ, ου ή χάρις 
:καί τό άπειρον έλεος συν τή παρ’ ήμώ,ν ευχή καί- ευλογία εΐη πάσιν ύμϊν. 

α ω κ γ ' ,  δεκεμιβρίου κ θ '.
γ  Ό  Κων)πύλεως καί εν Χριστφ ευχέτης
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V Ό  Καισαρείας Χρύσανθος έν Χριστφ ευχέτης
Ό  Νικομήδειας Πανάρετος » » »

7  Ό  Άγγύρας "Αγα&άγγελος » »
7  Ό  Λήμνου Μακάριος » »
7  Ό  Εφέσου Μακάριος »
7  Ό  Δέρκων 'Ιερεμίας » » »
Ί* Ό  Μεσημβρίας Κύριλλος » »
7 '0  Προικονήσυυ Κοσμάς > »
7  Ό  Κυζίκου Ματΰαϊος » · » »
7  Ό  Σερρών Χρύσανθος » » »
7  Ό  Σηλυβρίας Διονύσιος » » » ο

§ 3. ‘Υπό τό αυτό πνεΰμα έγράφη επίσης παρά τών άνωθι υπογε
γραμμένων γράμμα τφ μητροπολίτη Αίνου Γρηγορίω, τή λ' Δεκεμβρίου.

Επίσης καί τφ ήγουμένιρ ΆνύΗμφ καί τοΐς πατράσι. Ό  ηγούμενος 
μάλιστα καλείται εις Κων)πολιν φέρων βιβλία καί κατάστιχα προς έλεγ
χον κλπ. · .

υ'·
‘Άν9·ιμος ελέω Θεοΰ αρχιεπίσκοπος Κων)πόλεως κλπ. κλπ.

§ 4. Ίερώτατε μητροπολΐτα Αίνου καί ύπέρτιμε εν άγίφ πνεύματι

*) Άνά τέσσαρες έκ παραλλήλου εν τή αυτή γραμμή ϋπογράφουσι.
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αγαπητέ αδελφέ καί συλλειτουργέ τής ημών μετριότητος κϋρ Γρηγόριε χά
ρις εΐη σου τή ΐερότητι καί ειρήνη παρά Θεοΰ. Ό  έκ τής επαρχίας σου< 
ταύτης όρμουμενος τιμιουτατος ήμέτερος κατά πνεύμα υιός αγαπητός με- 
γαλιδς ’Αργυρόπονλος άνήγγειλεν ήμΐν δτι εν τή χοόρα ταΰτη Αΐνφ κάτι), 
την ενορίαν τής Παναγίας Έλεοΰσης κεΐται παλαιόν μετόχιον τοϋ αύτόσε 
ΐεροΰ σεβασμίου ήμετέρου πατριαρχικού καί σταυροπηγιακοί' μοναστηριού 
τής Ύπεραγίας ημών Θεοτόκου Σκαλωτής επιλεγόμενου, δπερ έστί πλη
σίον τοϋ δσπητίου τής αυτοί τιμιότητος καί σχεδόν εντός τής αυλής αυ
τοί. Τοϋτο οΰν τό μετόχιον 6 ηγούμενος τοϋ είρημένου μοναστηριού κίρ 
°'Α νεμος, άνευ έρωτήσεως καί είδήσειος τοί προσεχούς γείτονος διαλη- 
φθέντος κίρ μεγαλιου προεπώλησε κακώς εις την Ραλιδν σύζυγον τοί 
κίρ Δημητράκη Μαλκόδζι, δέον γάρ αν έρωτήσαι την αυτοί τιμιότητα 
πρώτον εΐγε βούλεται άγοράσαι ως γείτων καί προτιμοόμενος προς την 
αγοράν κατά νόμους, αυτός άδιαφορήσας άνερωτήτως έπώλησεν αυτό. 
Ά λλ’ επειδή ούτως έ'χουσαν την ύπόθεσιν έπληροφορήθημεν καί παρ' 
άλλων αξιόπιστων, ή δε αγορά το ί μετοχιού τούτου ανήκει πρός την αυ
τοί τιμιότητα κατά τους ιερούς νόμους τούς διακελευοντας εις αγοράν 
ακινήτου προτιμάσθαι τον γείτονα το ί ξένου, διά τοϋτο γράφοντες διά 
τής παροΰσης εκκλησιαστικής ημών επιστολής έντελλόμεθα καί παραγγέλ- 
λομεν τή ίερότητί σου, όπως μετακαλεσάμενον τον ειρημένον ηγούμενον 
’Άνθιμον καί την Ραλιόν καί πληροφορήσεις αυτούς, δτι ή γενομένη τοι
ουτοτρόπως παρ’ αύτφ πώλησις καί άγορασία ούκ έρρουται, ώς κακώς καί 
παρανόμους γεγενημένη, νά άκυρώσης αυτήν καί νά επίταξης τον μέν ίνα. 
έπιστρέψη δσα λόγφ διατιμήσεως έ'λαβεν άσπρα ένεκα τούτου (εϊγεν άλη- 
θώς έ'λαβεν, την δέ Ραλιόν, όπως παραλαβοίσα τά άσπρα της σώα, άφήση, 
τέλεον την διακατοχήν τοί μετοχιού, έπιστρέψη δέ καί αποδώ πρός την 
ιερότητα σου άναντιρρήτως παν δ,τι έγγραφον εκκλησιαστικόν ή πωλη- 
τικόν έλαβε παρ’ αίιτοί κρατεί εις χεΐρας της ένεκα τούτου, ως πάντη 
ά'κυρον, τό δέ μετόχιον πωληθέν πρός τον διαληφ-θέντα κίρ Άργι-ρόπου- 
λον επί τή αυτή συμπεφωνημένη διατιμήσει, ώς γείτονα καί προτιμώμενον 
νομίμως εις την αγοράν αυτοί, παραδσθή εις την δεσποτείαν καί χρήσιν. 
τής συζύγου αυτοί 'Ελενίδζας, τής πωλήσεως ταύτης έχούσης τό κύρος 
έν παντί κριτηρίφ δικαιοσύνης, ώς εύλογου τε καί νομίμου.

Έ πί τούτοις δέ είδοποιοίμέν σε καί περί τοί νεωστί άφιερονθέντος. 
εις τό ρηθέν ιερόν μοναστήριον δσπητίου τής καλογραίας X" Ροδιανής, 
δτι είμέν αυτό συντελεί εις χρήσιν το ί ιεροί μοναστηριού καί γένηται 
χρεία πωλήσεως αυτοί, έπί τώ άγορασθήναι άντ’ αυτοί έτερον εύχρηστό- 
τερον δσπήτιον νά παραγγείλης έντόνως νά μη πωληθή εΐς τινα, άνευ 
ήμετέρας εϊδήσεως αλλά χρείας ούσης πωληθήναι κατά τον ανωτέρω τρο-
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πον, νά είδοποιώσι τήν ιερότητα σου, και ή ίερότης σου νά δηλοποιής 
τοΰτο προς ήμας. Καί οΰτω καθ’ ήμετέραν άδειαν καί εΐδησιΐ' νά γίνηται 
ή πώλησις δπου ανήκει. Ταΰτα προς ειδοποίησή' σου καί ποίησον ώς σοι 
γράφομεν καί μη άλλως ΐνα καί ή του Θεοΰ χάρις εΐη μετά τής ίερό- 
τητός σου.

Ϋ  'Ο Κων)πόλεως και εν Χριστώ αδελφός, 
α ω κ δ ,  άπριλίου δ ' .

δλ

"Αν&ιμος ελέω Θεόν αρχιεπίσκοπος Κων)πόλ.εως κλπ. κ/.π.

§ 5. Όσιώτατοι προηγούμενοι καί λοιποί πατέρες τοΰ εν τή επαρχία 
Αίνου κειμένου ίεροϋ καί σεβασμίου ήμετέρου πατριαρχικού καί σταυροπη
γιακού μοναστηριού τής υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου, τής Σκα
λωτής επιλεγομένου, τέκνα έν Κυρίφ αγαπητά τής ημών μετριότητος χάρις 
εΐη ήμΐν καί ειρήνη παρά Θεοΰ, παρ’ ημών δε ευχή ευλογία καί συγχώ- 
ρησις. Τήν σταλεΐσαν προς ήμάς ενυπόγραφον αναφοράν Σας ελάβομεν 
εΰλαβώς μέ τήν εις τά ώδε έλευσιν τοΰ όσιωτάτου καθηγουμένου τοΰ ιερού 
μοναστηριού κϋρ ’Αν&ίμου συμμοναστηριακοϋ σας, καί άναγνοντες Ιπέ- 
γνωμεν τον θεάρεστον ζήλον τής όσιότητός σας υπέρ τής ίεράς μετάνοιας 
σας, καθώς καί από ζώσης φωνής τής αύτοΰ όσιότητός έπληροφορήθημεν 
τά κατά τό ιερόν μοναστήριον, καί έπαινέσαντες έπηυχήθημεν τή όσιότητί 
σας τά είκότα. Καί ό σκοπός δε τής εκκλησίας καί ή υπέρ τοΰ ίεροϋ μο
ναστηριού πρόνοια ημών έκ πρώτης αρχής μέ τό νά άποβλέπη εις μόνην 
τήν ευρυθμίαν αύτοΰ, διά τοΰτο καί προλαβόντες έγράψαμεν ήμΐν τά δέ
οντα, έπιτάττοντες τήν ενταύθα έ'λευσιν τοΰ ηγουμένου, μετά τής παρα
λαβής καί τών μοναστηριακών εγγράφων, καθώς καί εξ εκείνων των γραμ
μάτων επληροφορήθητε. Ά λλ’ επειδή ή όσιότης του προ τής αϋτόθεν * •

') Μή έχων παρ’ έμοί δώρον τίμιον τοΰ μακαρίτου Λάμπρου «Τά Ά ρ γ ν ο ο -  
ετώλεια» δεν δύναμαι Ϊνα προστρέξω εις τά έν αύτώ. Έφ" ω ρίπτω τήν παρ’ έμοί 
σημείωοιν ταύτην έκ τοΰ Horna έν W ienez Studi, 1903, σ. 193 εχουσαν ώς εξής;

«Νέραντζα : Pomeranzenbaum, Ueber die Forme νεράνδζιον  δρα έν X; 
χ/τήλον Steph: Thesaurus V, 980. «είς Νέρανδζαν τής μονής τοϋ ’Αργυροπώ λον
• καυθεϊσαν υπό χειμώνος» XXXI επίγραμμα Θεοδώρου τοΰ Βαλσαμιόν, /αρτοφύ- 
»λακος, νομοφΰλακος πρώτου τών Βλαχερνών καί πρωτοσυγγέλου, μετά δέ τ η τς  
»χρόνους καί πατριάρχου ’Αντιόχειας».

Ό  λαμπρός εκείνος βοτανικός von H eldreich  έν τώ Μελέτη αύτοΰ υπό τήν 
επιγραφήν D ie N utzflanzen G riechenlands mit besoudereu B erucksichtigung  
d. neugriecliischen  u p slasg isch en  V ulgarnam en (Ά θ ή να ις , 1861) έν σ. 55 λέ
γει «ή Νεραντζιά, pelasg: n ero n je= ra  Νεράντζια,  die Friielite (= ο ί  καρποί) καί 
όμιλεΐ περί αύτών.
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άναχωρήσεώς του μή λαβών την εκκλησιαστικήν ημών νυξιν, δέν έπρό 
φθασε νά λάβη μήτε τά μοναστηριακά έγγραφα μεθ’ έαυτοΰ, διά νά τά 
φέρη προς την Εκκλησίαν, ώς τώ έγράφομεν, διά τούτο επιστρέφει ήδη 
αυτόθι κατ’ επιταγήν εκκλησιαστικήν διά νά τά παραλαβή καί νά έπι- 
στρέψη αύθις εις την Εκκλησίαν. Γράφοντες δέ καί τή όσιότητί σας διά 
τής παροΰσης πατριαρχικής ημών επιστολής καί ίδεάζοντες αυτά ταΰτα 
έντελλόμεθα καί παραγγέλλομεν ύμϊν έκκλησιαστικώς, φθάσαντες αυτόθι 
τής όσιότητός του νά συμπροθυμηθήτε κοινώς εις τό νά έτοιμασθώσιν 
δλα τά μοναστηριακά έγγραφα, κώδικες δήλα δή σενέτια, σιγιλλιώδη κα
τάστιχα καί δσα ά'λλα σώζονται πρός δέ καί μία καταγραφή λεπτομερής 
τών κινητών τοΰ μοναστηρίρυ πραγμάτων καί κτημάτων καί ιερών αμφίων 
καί λοιπών καθώς καί διά ζώσης φωνής θέλετε πληροφορηθή παρά τοΰ 
ηγουμένου. Είνε δέ αναγκαία ή επεξεργασία καί έμφάνισις αυτών πρός την 
εκκλησίαν κατά πολλούς λόγους, καθώς γνωρίζετε καί ή δσιότης σας 
πραγματεύεται την ευταξίαν και εύρυθμίαν καί καλήν διεξαγωγήν τοΰ 
ίεροΰ μοναστηριού, την διατήρησιν τών σταυροπηγιακών προνομίων καί 
τής ύπολήψεως τοΰ ιερατικού καί μοναδικού χαρακτήρος σας καί την άπο- 
σόβησιν πάσης ένδεχομένης καταχρήσεως, εις τά όποια αυτά διενεργεΐται 
άξιοχρέως ή τής Εκκλησίας πρόνοια.

Ταΰτα επί τοΰ παρόντος έντελλόμεθα ύμΐν, περιμένοντες νά ίδώμεν 
τάς έν γραφή αλήθειας αποκρίσεις σας συμφώνως μέ τον ζήλον καί την 
επαινετήν προθυμίαν τοΰ διαληφθέντος όσιωτάτου ηγουμένου σας κϋρ ’Αν
θίμου' ή δέ τοΰ Θεοΰ χάρις εΐη μεθ’ ημών. 

αοοκδ', Ιανουάριον χ δ '.
Ϋ  Κων)πόλεως και εν Χ φ  ευχέτης 

Π Ι Ν Α Ξ
σύννομος τών κυριωτέρων τοΰ Β '  μέρους

Α ,’νθιμος Γ ' πατριάρχης 1,2, 4, 5 
» ήγοΰμ. Σκαλωτής 3, 5

Άργυρόπουλος Μεγαλιός 4
Άργυρόπωλος 4

Γρηγόριος Αίνου 1 κ. έ.

1-Τ'ξαρχος π. 1
’’Εφορος 1

Ύπογραφαί ενδεκα μητροπολιτών

s 5
Λ,ασκαράκης X" Μανωλ. 2

Λεόντιος μοναχός 2
Μαλκόδζης Δ. καί συζ. Ραλιό 4

Μοναί ~ “γ· ΓΙαντελεθάονο? 2 
—Σκαλωτής 2, 4

Ο'σπητάλια ) .
Σχολεία · ^

Σχολή ελληνική 2
κατά Δεκέμβριον τοΰ 1823 § 2.
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ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ Η Μ ΗΤΡΟΠΟΑΙΣ Α Π ΡΩ (')

"Οτε συνηρμολόγουν τά άνωθι περί Αίνου και περί την κατάταξιν 
τής σειράς των μητρο πολιτών αυτής κατεγινόμην, άπήντησα κατ’ ευτυχή 
συγκυρησιν νέον μητροπολίτην ”Λπρω, δέκατον τρίτον αυτόν όνομαστί 
γνωσθέντα (* 2). Είναι δέ ό Νικήτας αρχιεπίσκοπος ’Άπρου.

Τοΰτον άνεϋρον έν τφ καταλόγιο (Kiste) των μητροπολιτών—αρχιε
πισκόπου—επισκόπων, ο'ίτινες υπογράφουσι κατά σειράν έν τω κατά των 
•Θεοπασχιτών, ήτοι Ίακωβιτών Τόμφ, όστις έγένετο έπί ’Αλεξίου πατριάρ- 
χου (Στουδίτου) κατά τό 1030—1038.

Festschrift der U niversitat Κ i e 1, επί τοΐς γενεθλίοις Γουλιέλμου 
τοϋ Β' (Κάϊζερ). E rlasse d. P a tria rchen  von K)pel Alexios Stndites 
υπό F i c k e r ,  έν Κιέλω 1911 σελ. 27.

Γ. ΛΑΜΠΟΥΣΙΑΔΟΥ  

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟΝ

"Απρως^=Κερμιεν

'Υπέρ την Έγνατίαν οδόν 1 χιλιόμ. είναι τό Κερμιέν, ου πολλαί 
οίκίαι φέρουσιν εις τους τοίχους τεμάχια μαρμάρου. Τό ψροΰριον 2 χιλμτ. 
Β. Α. ευρίσκεται επί λόφου προβλήτος υπερκειμένου υπέρ μικρού εκατέ
ρωθεν ρΰακος, ολως χωμάτινου άλλα καί αυτοΰ πλήρους τεμαχίων αγ
γείων Βυζαντ. στροίματος. ’Από Ν. καί ΝΑ. «πλοϋνται μέγισται εκ
τάσεις.

Τό τείχος τής Άκροπόλεως δχι μέγα (τετράπλευρον έπίμηκες 250— 
280) καί κάκιστης διατηρήσεως, άνέτιυς λατομουντων εντεύθεν των κα
τοίκων. Σώζεται όμως ό κύκλος σαφής, έστω καί συγκεχωσμένος καί έξω 
άλλος έτι ευρύτερος φαίνεται, πιθανώς περιβάλλουν τον από Ν. διπλάσιον 
διβάθμιον (νυν γεωργούμενον κήπον μάλλον) λόφον. Σώζεται καί όρθο-

0  Έ ν  σ· 39—43 τοϋ τόμου τούτου.
2) "Ενδεκα κατά τόν Le Q uien τοϋ μακαρίτου Λαμπουσιάδου, δωδέκατος ό 

Ματ&αΐος  κατά τόν σ. μητροπολίτην Έλευάερουπόλεως κ. 2 . Σταμούλην. Έ ν  
νΕ κκλ. Ά λη & ε ία ς  τοϋ 1906.
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γώνιον οικοδόμημα έν τη ΒΔ. γωνία (διώροφος δεξαμενή ϊσως, άφοΰ βα- 
θέως χωρεΐ).

Τής αυτής τοιχοδομίας, opus incontum , πάχους πάλιν όμοιου ως 
καί συνήθη τείχη (1.80— 2 μ.). Τά κατά ομόφωνον μαρτυρίαν εντεύθεν 
άπηγμένα εις Μάλγαρα καί έκείθεν εις Κων)πολιν γλυπτά (θηριομαχίαι 
δήθεν) και έπιγραφα'ι (Τρύφων - βασιλεύς δήθεν) προ 12—15 ετών καί 
μετ’ αυτών καί έπιγραφαί από τό 1 i/ i ώραν ΝΑ. Σαπόν Τσιφλίκ (Ε λ 
ληνικόν) προαπηγμέναι εκεί έκ τοϋ Έβρέν βέη—κιόϊ νεκροταφείου 2 
ώρας Β., Ιξήχθησαν έκ τής ΝΔ. γωνίας του, ένθα καί νΰν σαφής λάκ
κος. Όρατοί έτι γΰρω 3 —4 τύμβοι (εις μέγιστος, ένθεν εν αιθρία δραται 
ή Χαριοΰπολις). Έ ν  άλλφ άνοιχθέντι προ ετών εΰρέθη λάρναξ καί ύαλίνη. 
θαυμασία πρόχους καί δακτύλιος χρυσούς έχων βάρος πέντε λιρών. Στήλη, 
αμμολίθου ευρεθεΐσα έντετοιχισμένη παρά τον σταΰλον τοΰ Σερίφ—αγά 
μονχτάρη, νΰν φέρει τα. εξής λατινικά γράμματα : (Ή  στήλη έχει διαστά
σεις 0.38x0.32x0.23. Τό αέτωμα σχηματικόν απλώς ΰψ. γραμμ. 0.04,5) 
Β- GERMA M IL. LEG X Y PO ILX Y .

Έ ν τή συνοικία Τζαμιού ως βάσις ξυλίνου στήλου αυλής τής οικίας 
Άχμέτ ’Όνμπαση σώζεται στήλης μαρμάρου τμήμα τετράπλευρου ανώμα
λον έχον υπό σταυρόν τάδε: ή 0 Ε Ι Ο Δ Ω Τ Ο Υ  0.23x0.25x0.6.

Τεμάχια γλυπτών μελών (σαρκοφάγου φαίνεται) μέ άνθοστέφανον 
π. X. καί έν κιονόκρανου Βυζαντινόν διπρόσωπου (διλόβου παραθύρου) 
πεζής εργασίας έν οίκίαις.

Ευρίσκονται κατά τό φρουριον καί υδραγωγείου σωλήνες μεγάλοι 
περί τά 0.80 τοΰ μ., ενώ οί τής μεγάλης κρήνης είναι μικρότεροι κατά 
τό ήμισυ. Τό ύδωρ είναι ά'ριστον.

Οί Τούρκοι έτυμολογοΰσι το δνομα Κερμιέν από τοϋ Γκερμί-Ώάννη 
ήτοι Μακρο-Γιάννη δ'νομα τοΰ παραδόντος τήν πόλιν "Ελληνος Διοικη- 
τοϋ (Πρβλ. τό Κρητικόν : ένα γκερεμέ). Πέριξ υπάρχουσι τύμβοι περί ών 
οί Τούρκοι έκ παραδόσεως λέγουσιν ότι ήσαν σκοπιαί προς συνεννόησιν 
μετά τών μακράν κειμένων. Καί έξω τοΰ τείχους προς Ν. πρόβολόν τι 
κτίριον έπιμηκέστατον θά υπήρχε, άφοΰ παρά τό μέγα οίκημα εκατέρω
θεν υπάρχουσι ταφροειδεΐς μεγάλοι λάκκοι κενοί τών κατεστραμμένων ΰπι> 
χωρικών τειχών ή τοίχων.



Κ. Μ ΥΡΤΙΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ  
Διδάκτορος της Φιλολογίας

ΔΥΟ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΚ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΩΣ 
ΑΠΟ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΟΣ

I

Ι Ιερ Ι  σ υ ν τ ε χ ν ιώ ν  ε π ί  Τ ο υ ρ κ ο κ ρ α τ ία ς .  — *0 κ α ν ο ν ισ μ ό ς  τής εν  
Φ ι λ ι π π ο υ π ό λ ε ι  σ υ ν τ ε χ ν ία ς  τω ν  ’Α μ π α τ ζ ή δ ω ν  (*).— Ο ί  

Β ο ύ λ γ α ρ ο ι  εν  Φ ι λ ιπ π ο υ π ό λ ε ι  κ α ί  τ ινα  π ρ α κ τ ικ ά  
έκ  τ ω ν  Α ρ χ ε ίω ν  τής σ υ ν τ εχν ία ς .

§ 1. Ώ ς γνωστόν πάσαι αί των Χριστιανών συντεχνίαι, τουρκιστί 
ρονψέτια η ισνάφια καλούμενοι, ήσαν επί τουρκοκρατίας διωργανω μέναι 
ως σωματεία άνεγνωρισμένα υπό τε τής πολιτείας καί τής εκκλησίας, δι- 
ηυθύνοντο δέ υπό προϊσταμένων, οΐτινες Ιξελέγοντο κοινή γνώμτ] πάντων 
των μαϊστόρων (2) (τεχνιτών—επαγγελματιών) έν κοινή συνελεύσει αυτών, 
καλούμενη σνναξις ή σύνοδος ή λόντζα (3) καί εκαλούντο προεστοί ή πρω- 
τομαίστορες (πρωτοτεχνΐται) (4). Ούτως έκαστη συντεχνία είχε τον πρόε
δρόν της, μεθ’ ου πολλάκις συνεξελέγοντο καί σύμβουλοι αύτοΰ εκ τών 
τύυπολήπτοον καί πρεσβυτέρων μαϊστόρων καί εκ τών παρισταμένων έν 
τή συνελεύσει ιερέων τής πόλεως μέχρι τών μέσων τοϋ 18ου αίώνος. Ό  
αριθμός τών συμβούλων τοΰ πρωτομαΐστορος καλούμενων πάντων προε
στών έκυμαίνετο μεταξύ τών πέντε καί δέκα, ων εις ή δυο ήσαν ιερείς, 
;μέχρις ού κατηργήθησαν εκλεγόμενου μόνον πρωτομαΐστορος.

') Ά μ π α τξή δ ες  έκαλοΰντο οί τε έμποροι τιόν άμπάδων  ή χρίξων καί οί ρά- 
πται τών εξ αυτών ενδυμάτων. Ά μ π α ς  δέ (ή 'λ . τουρκική, ήν παρέλαβον καί οί 
Βούλγαροι) είναι έρεα πυκνή καί παχεία, ύφαινομένη έν τή βορείιρ Θράκη καί ίδίρ 
έν ταΐς υπό τόν Αίμον κωμοπόλεσιν. Έ κ ταύτης κατεσκευάζοντο οΰ μόνον τά τών 
Βουλγάρων, άλλα καί τά τών Τούρκων ενδύματα, διό καί μεγάλη έξαγωγή έκ Φι- 
λιππουπόλεως άλλοτε έγίνετο τοιούτων εις άπασαν τήν ’Οθωμανικήν αυτοκρατο
ρίαν έν τε τή Ευρώπη καί τή ’Ανατολή.

-) μαΐστωρ,  έκ τοΰ Λατινικού m agister (=διδάσκαλος), καί κατά τήν πα
ραφθοράν μάστορας  και μάστορης καί [πληθ. μαατόροι, τό θηλ. μαστόρισσα],

3) εκ τοΰ ιταλικού loggia.
*) Αί τών Μωαμεθανών συντεχνίαι ειχον προϊσταμένους τούς ύπό τής τοπι

κής διοικήσεως οριζόμενους έκάστοτε επ ιτρόπους,  τουρκιστί καλούμενους κεχα
γιάδες.
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Ό  πρόεδρος (πρωτομαΐστωρ) καθ’ ήν ελάμβανεν εντολήν παρά τής 
όλότητος των μαϊστόρων έν τή προς εκλογήν του γενική συνελευσει συνε- 
κέντρου εις χειράς του π«σαν εξουσίαν επί των υποθέσεων τής συντε
χνίας καί των μελών αυτής. Ούτος οις δικαΐοφνλαξ ώφειλε νά λΰη δι
καίως καί τέλεσιδίκως τάς μεταξύ των μαϊστόρων άναφυομένας διαφοράς 
καί νά φέρη εις πέρας πάσαν ΰπόθεσιν τής συντεχνίας, είχε την διαχεί- 
ρισιν τής περιουσίας τής συντεχνίας καί τό ταμιεΐον κρατών λεπτομερή: 
των εσόδων καί εξόδων λογαριασμόν, ελεγχόμενος εν γενική συνελευσει 
κατά την λήξιν τής αρχής του, έκάλει, οσάκις ένύμιζεν αναγκαίου εις γε
νικήν συνέλευσιν τους μαΐστορας καί προεδρευων ταύτης είσηγεϊτο τά 
πρός συζήτησιν θέματα, ών την έπικυρωσιν επεζήτει παρά των μαϊστόρων, 
άντεπροσώπευε την συντεχνίαν εις πάσαν ύπόδεσίν της ενώπιον των δ ι
οικητικών τοΰ τόπου αρχών, τής εκκλησίας καί τής κοινότητος καί έν γέ- 
νει έφρόντιζε περί τής ειλικρινούς καί τι μίας υφ’ έκαστου έςασκησεως τον· 
επαγγέλματος πρός πρόοδον καί ευδοκίμησιν αΰτοΰ καί προς πρόληψιν 
οίασδήποτε δυσφημήσεως, ύπακουόντων προθυμως αντφ πάντων των μαϊ- 
στόρων. Ό  δέ παραβάτης των διατεταγμένων πρός ζημίαν τής συντε
χνίας ανεξαιρέτως έτιμωρεΐτο (ίπαιδεύετο), τής ποινής του επιβαλλόμενης 
αείποτε εν γενική συνελευσει. Ή το  δ’ αΰτη ή χρηματικόν πρόστιμου ή 
κλεϊσις τοΰ εργαστηρίου του επί τιια  χρόνον ή καί άπαγόρευσις τή: έξα- 
σκήσεως τοΰ επαγγέλματος του. "Ενεκα λοιπόν τοΰ μεγάλου κόρους τοΰ- 
προέδρου έκάστης συντεχνίας έν τή κοινωνία, έν γένει πρωτομαΐ'στορες. 
εξελέγοντο έκάστοτε οί σεβασμιοίτεροι καί τιμιιότεροι εκ των πρεσβυτέ
ρων μαϊστόρων, ών πολλάκις επί σειράν ετών συνεχώς άνενεοΰτο ή εν
τολή, σύμβουλοι δέ έκ των διατελεσάντων πρωτομαϊστόρων καί εξ άλλων 
δημοφιλών μαϊστόρων.

Οί πόροι έκάστης συντεχνίας ήσαν τό τέλος, όπερ έκαστος αναγορευ
όμενος μαΐ'στωρ κατέβαλεν εφ’ άπαξ εις τό ταμείου καί όπερ εκαλείτο 
φιλειά καί από τοΰ 19ου αίώνος μαστορειά, αΰξηθέν σί'ν τώ χρόνο) κλι- 
μακηδόν από 10 άσπρων εις 25 ) γρόσια, τά επιβαλλόμενα έκάστοτε πρό
στιμα εις τους παραβάτας τών διατεταγμένων, δωρεαι και κληροδοτή
ματα άποθν^σκόντων μελών καί οί τόκοι (διάφορο, τών έκ τοΰ ταμιεΐον 
δανειζόμενων επί ομολογία χρημάτων εις μαΐστορας. "Οσον δ’ αφορά εις 
τάς έτησίας δαπάνας έκάστης συντεχνίας αείποτε κατεβάλλετο φροντίς υπό 
τοΰ προέδρου δπ'ως αΰται είναι δλιγώτεραι τών πόρων καί ουτω ΰπήρ- 
χεν έν τώ ταμιείφ ικανόν χρηματικόν ποσόν πρός παροχήν δανείων εις 
τοί>ς έχοντας ανάγκην διά την εργασίαν των μαΐστορας. Διετίθεντο δ’ αΰ- 
ται συνήθως εις μίσθωσιν κλητήρος (τσαούση) τής συντεχνίας καί νυκτο
φυλάκων τών εργαστηρίων εις βοηθήματα μικρά εις ενδεείς καί έτρφανά..
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εις εξαγοράν καί άπελευθέρωσιν χριστιανών δούλων (σκλάβων), εις σύν
δρομά? εις εκκλησίας καί ιερείς προς μνημόσυνον τής συντεχνίας, εις φό
ρους τινάς τής συντεχνίας είς τό κράτος καί φιλοδωρήματα εις διοικητι
κούς υπαλλήλους, είς επίδομά τι είς τον αρχιερέα καί ενίοτε είς την με- 
γάλην εκκλησίαν (πατριαρχεΐον) καί είς δ,τι άλλο ήθελε παραστεΐ ανάγκη.

Ό  βουλόμενος νά μετέλ,θη οΐονδήποτε επάγγελμα, ώφειλε πρότερον 
επί μακρόν ν’ άσκηθή έν τούτα) καί νά δοκιμασθή. Συνήθως από μικράς 
ήίακίας παρεδίδετο υπό των οικείων του εις τινα των μαϊστόρων, τών 
έχόντων ίδιον έργαστήριον, δπως μαθητεύση. Ή  μαθητεία του ήτο μα- 
κρά, εάν έστερείτο ιδιοφυίας τίνος καί δεν άπεδείκνυε προθυμίαν καί ζή
λον εν τή εργασία. Κατά τά πρώτα έτη, τουλάχιστον τά δύο, είργάζετο 
άμισθεί σιτιζόμενος μόνον καί παραμένων παρά τφ μαΐστορι, ώφειλε δέ 
νά έκτελή άγογγύστως πάσαν υπηρεσίαν έπιβαλλομένην αύτφ υπό τε τοΰ 
μαΐστορος καί τών βοηθών του. "Υστερον έλάμβανε μικρόν τινα ετήσιον 
μισθόν (ρόγαν) (ι ) άναλόγως τής έπιμελείας καί τής έν τή τέχνη προόδου 
του, δστις παρέμενε συνήθως παρά τφ μαΐστορι κεφαλαιοποιούμενος. 
Καθ’ δλον τό χρονικόν διάστημα τούτο εκαλείτο μα&ητής, τουρκιστί τσι
ράκι. "Οτε έξεμάνθανε πλέον τελείως την τέχνην προήγετο υπό τοΰ μαΐ
στορος είς βοηθόν, τουρκ. κάλφαν. Έ ν  έργαστηρίφ δέ, δπου είργάζοντο 
πλείονες τού ενός βοηθοί, καλφάδζς, δ πρεσβύτερος εκαλείτο πρωτοβοη- 
θός, πρωτοκάλφας καί άντικαθίστα τον έργαστηριάρχην άπουσιάζοντα. 
Ό  μαθητής δεν έπετρέπετο ν’ άλλάξη μαΐστορα, μόνον ό βοηθός ήδύ- 
νατο νά πράξη τούτο, αλλά καί τούτο σπανίως συνέβαινεν, εάν ευρισκε 
παρ’ άλλο) μαΐστορι μείζονα μισθόν,

Γενόμενός τις βοηθός είχε τό δικαίωμα νά ζητήση παρά τής γενι
κής συνελεύσεως την είς μαΐστορα άναγόρευσίν του, δπερ συνήθως έ’πρατ- 
τεν, δτε κατώρθου ν’ αποταμίευση χρηματικόν τι ποσόν διά τής εργα
σίας του, δπως πληρώση τά τέλη τής άναγορεΰσεώς του καί άνοιξη ίδιον 
έργαστήριον. Ή  πρότασις ύπεβάλλετο ύπ’ αυτού τοΰ ίδιου του μαΐστορος, 
δστις πολλάκις προς έκδήλωσιν τής προς τον βοηθόν του ευμενείας κα
τέβαλλε καί τά τέλη. 'Ο έγκρινόμενος υπό τής συνελεύσεως άνηγορεΰετο 
υπό τού προέδρου μαΐστωρ, άναφωνούντων πάντων άξιος — άξιος. Οι τών 
μαϊστόρο)ν υιοί άπηλλάσσοντο τών πολλών τών μαθητών μόχθων άτε 
κληρονομοΰντες την τέχνην τού πατρός μετά τού εργαστηρίου καί τής 
πελατείας ά'μα’ αναγορευόμενοι δέ μαΐστορες κατέβαλλαν τό ήμιισυ τών 
τελών.

’) Ρόγα,  (ή) έκ τοΰ Λατινικού erogo ρ εο ιιι^ ιη —προχειρίζομαί τινι χρήματα1 
έκ τούτου καί τό ρήμα ρογεύω  καί ρογιάζω= \α μ β ά νω  υπηρέτην ή υπάλληλον 
πί μισ&ώ ή συμφωνώ ώ; υπηρέτης ή υπάλληλος προς τον μαΐστορα επί μισβω.
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Κατά τους παλαιοτέρους χρόνους ή καθ’ έκαστον έτος άναγόρευσις 
των ιιαϊστόρων έγίνετο εν μια συνελεΰσει, ήν έπηκολούθει ευωχία κα'ι 
δείπνον πάντων των μαϊστόρων έκ των καταβαλλόμενων τελών άναγορεύ- 
σεως' όθεν εκαλούντο ταΰτα φιλειά, (ή). Βραδύτερον όμως έφ’ όσον ο 
βίος καθίστατο άκριβοότερος καί αί άνάγκαι των συντεχνιών ηύξάνοντο, 
τά τέλη πάντα περιήρχοντο εις τό ταμεΐον καλούμενα μαστορειά, ολίγοι 
δέ, οί μάλλον εύποροι των αναγορευόμενων μαϊστόρων, και οΰτοι ήσαν οΐ 
τών έργαστηριαρχών υιοί—, προσεκάλουν τούς προεστούς καί τούς έγκριτο - 
τέρους τών μαϊστόρων εις ευωχίαν καί δείπνον (φιλειά). “Ενεκα δέ τών 
κοινών συμποσίων τούτων, έκαστη συντεχνία έκέκτητο πλήθος μαγειρικών 
καί επιτραπέζιων σκευών, προερχόμενων πάντων εκ δωρεών, άτινα παρε- 
χώρει προς χρησιν καί εις ίδιώτας Χριστιανούς επί μικρά μισθώσει.

Γενόμενός τις μαΐ'στωρ είχε τό δικαίωμα πλέον ν’ άνοιξη ίδιον ερ
γαστηρίου δανειζόμενος ενίοτε καί χρηματικόν τι ποσόν παρά τοϋ ταμείου 
τής συντεχνίας επί ομολογία καί βραδύτερον τή έγγυήσει δύο αξιόχρεων 
μαϊστόρων. Πολλοί όμως ελλείψει ιδίων κεφαλαίων ήναγκάζοντο, τινές δέ. 
καί προετίμων τούτο, νά εργάζωνται καί μαΐστορες όντες παρ’ άλλοις, 
άλλοι δέ καί συνηταιρίζοντο μετά τών τέως μαϊστόρων των καί δη όσοι 
συνεδέοντο προς αυτούς διά συγγενικών δεσμών. Ή  τοιαύτη τών συντε
χνιών διοργάνωσις φαίνεται ότι παρέμεινεν από τών μεσαιωνικών χρόνων 
σχοΰσα καί Τουρκικήν (’Αραβικήν) έπίδρασιν, ως δηλοΰται έκ τών όνο- 
μάτοον τσιράκι, κάλφας, Ιανάφι, ρονφέτι.

'Ως φαίνεται κατά τούς παλαιοτέρους χρόνους αί συντεχνίαι δέν είχον 
γραπτούς κανονισμούς, επί τή βάσει ών έκαστος τών μαϊστόρων ήδύνατο 
έν τή έξασκήσει τού επαγγέλματος του νά γνωρίζη καλώς τά τε καθή
κοντα καί δικαιώματά του αλλά κατά παράδοσιν διετηροϋντο διατάξεις 
τινές ρυθμίζουσαι τάς μεταξύ τών μαϊστόρων σχέσεις ως καί τάς τών 
υφισταμένων προς τούς προϊσταμένους" αύται δ’ ήρείδοντο κυρίως επί 
τοϋ σεβάσμιου τών νεωτέρων προς τούς πρεσβυτέρους ώς εμπειρότερους 
καί σοφωτέρους καί επί τής αμοιβαίας αγάπης πάντων προς άλλήλους 
προς τό συμφέρον καί προαγωγήν τού τε επαγγέλματος καί ενός έκάστου. 
Επειδή δέ συν τφ χρόνορ ήρξαντο γινόμεναι παραβάσεις τών θεσμίων 
υπό τινων τών μιελών ζημιοΰσαι τό τε επάγγελμα κοινώς καί έκάστους 
ιδία, τό μέν έξ άγνοιας, τό δέ έκ πλεονεξίας, έγένετο ανάγκη συντάξεως 
ύφ’ έκάστης τών συντεχνιών εγγράφων συμφωνητικών μεταξύ τών μαϊ- 
στόρων τών άποτελούντων τήν συντεχνίαν μετ’ ένορκου ύποσχέσεως έκά
στου περί διατηρήσεως τών έν αύτοϊς διατεταγμιένων. Ταΰτα τά σύντομα 
συμφωνητικά έπέχοντα θέσιν κανονισμών περιέλαβον τάς κυριωτέρας τών 
κατά παράδοσιν καί τών έκάστοτε έν γενικαΐς συνελεύσεσι γενομένων δια
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τάξεων. Παρατιθέμεθα ενταύθα τό συμφωνητικόν τής έν Φιλιππουπόλει 
•συντεχνίας των Άμπατζήδων, μιας τών μάλλον παλαιών, πολυμελών καί 
ευπορών, συντεταγμένου έν έτει 1804 (’)■

§ 2. «"Οπου είναι ή συμφωνία καί ή υποταγή καί ή ένωσις, εκεί καί 
ή εύσπλαγχνία τοϋ Θεοΰ χαρίζει δλα τά αγαθά. Διά τοΰτο καί ημείς οί 
ευρισκόμενοι κατά τό παρόν μαΐστορες τοΰ έν Φιλιππουπόλει Ίσναφίου 
τών Άμπατζήδων, βλέποντες μερικούς δποϋ παραβαίνουν και δεν φυλάτ- 
τουν τάς παλαιάς τάξεις καί τό γιόλ εβκιάνι (2) τοΰ ίσναφιοΰ μας, τά 
■όποια αποβλέπουν εις χαλασμόν τοϋ Ισναφίου καί ζημίαν κοινήν όλων 
τών μαϊστόοων, έκρίναμεν εύλογον μέ γνώμην κοινήν όλων τών μαϊστό- 
■ρων μεγάλων τε καί μακρών, νά διορίσωμεν εις τό παρόν ένυπόγραφόν 
■μας συμφωνητικόν γράμιμα τούς εξής όρους διά ό'φελος καί καλητέραν 
κατάστασιν καί στερέωσιν παντοτεινήν τοΰ ίσναφίου μας καί δη μέ την 
.βοήθειαν τοΰ Θεοΰ ύποσχόμεθα καί άποφασίζομεν:

Αον. "Ολοι κοινώς οί μαΐστορες καί οί νΰν ευρισκόμενοι καί οί με
ταγενέστεροι νά έχουν όμιόνοιαν άνάμεσά τους καί αγάπην καί νά μή κα- 
πατρέχη ποτέ 6 ένας τον ά'λλον καί ζημιώνη ούτε εδώ εις την πατρίδα 
ούτε εις την ξενιτείαν (3) αλλά οί μικρότεροι πάντοτε νά τιμιοΰν τούς 
■μεγαλειτέρους τους καί νά μή ήμπορή ποτέ κανείς νά ύβρίση καί νά άτι- 
μιάση ή νά άσχημολογήση τον ά'λλον" οί δέ μεγάλοι νά αγαπούν τούς μι
κρούς ως αδελφούς.

Βον. "Οταν γίνεται σύναξις ήτοι λόντζα, νά μην όμιιλή ποτέ τινας

’) Τό πρωιότυπον έν χειρογράψω φυλάσσεται έν τοίς χειρογράφοις τής έν 
Φ ιλιππουπόλει Ε θ νικ ή ς  Βιβλιοθήκης ΰπ ’ αριθμόν 104. Ε ίναι γεγραμμένον έπί 
φύλλου χάρτου πλάτους 0.518 καί ύψους 0,737 τοΰ μέτρου. Τό κείμενον άποτελεϊ- 
ται έκ στίχων 40 καί έχει πλάτος 0,47 καί ΰψος 0,67. Είναι άψόγως όρθογραφη- 
ιμένον καί εΰανάγνωστον. Αί ΰπογραφαί όμως τών μαϊσιόρων είναι πλήρεις ανορ
θογραφιών καί τινες δυσανάγνωστοι. "Οπισθεν τοΰ χειρογράφου έν τφ μέσφ 
είναι γεγραμμένον : «Είς τό μέσον είναι τό συμφωνητικόν τών Ά μπατζήδω ν καί 
νά τό φυλάξετε είς τόν κρυψώνα τοΰ ίσναφίου». Πιθανώς εντολή τοϋ πρωτοϊμά- 
σπορος προς τούς υπαλλήλους του- Μετεφράσθη Βουλγαριστί υπό τοΰ Β. D iako- 
vitch  καί έδημοσιεύθη έν τφ A nnuaire de la bibliotheque nationale de P lo v 
d iv , έτ. 1921, σελ. 206. Έ ιταΰθα  διετηρήθη πιστώς ή ορθογραφία του.

2) Ή  λ. είναι Τουρκική καί φαίνεται ότι σημαίνει : τήν κα/.ήν πορείαν, τήν 
ευημερίαν τής συντεχνίας.

3) Έ κ τών Ά μπατζήδω ν οί έχοντες κεφάλαια μαΐστορες έκαμνον εξαγωγήν 
ού' μόνον άμπάδων άλλα καί έρραμένων ενδυμάτων είς διάφορα μέρη τής Ό θω μ . 
αυτοκρατορίας. Συνώδευον δέ καί οί ίδιοι τά εμπορεύματα των πρός ασφάλειαν. 
Οδτοι έφερον τό όνομα Καραμπατξήδες,  διότι οί εξαγόμενοι άμπάδες ήσαν μαύ
ροι, ν.αρα τουρκιστί.
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διά χατήρι (') και φιλοπροσωπίαν οΰτε μέ νονσμιγέτ (* 2), άλλα το δίκαιον 
νά όμιλΐ) δ καθείς καί εκείνο, όποΰ θεόψυχα κριθή εύλογον από τους 
γεροντοτέρους, νά στέργουν καί νά πείθωνται εις αυτό και οι νειοτεροι 
καί νά μή ήμποροΰν νά δμιλοΰν λόγια άπρεπο, καί παράστρατα έμπρο
σθεν των μεγαλειτέροον τους. "Οποιος δέ μαΐστωρ κραχθή εις την λόν- 
τζαν δυο ή τρεις φοραΐς καί δεν πηγαίνη, νά παιδεύεται. Εί δέ καί έχει 
άναγκαίαν υπηρεσίαν, νά έρχεται νά παίρνη την άδειαν από τον προκο- 
μαΐστορα καί έτσι νά βλέπη την υπηρεσίαν του.

Γον. Εκείνος, όποΰ είναι διά νά έβγη νέος μαΐστωρ, νά πληρώνει 
διά τά της μαστοριάς, δ μέν υιός τοΰ ιιαΐστορος γρόσια πεντήκοντα: ήτοι 
γρ. 50, δ δέ ξένος καί ίσναμπης (3 * * *) γρόσια εκατόν, ήτοι γρ. 100 καί τη> 
τζαούση νά δίδη παράδες εκατόν, ήτοι 100. 'Ετερογενής δέ ήτοι άπο άλ
λην φυλήν μαΐστωρ νά μη γίνεται ποτέ.

Δον. "Οποιος μαΐστωρ θέλει νά γείνη σύντροφος, νά συντροφιάζη. 
μόνον μέ άλλον μαΐστορα τοΰ ίσναφίου του' μέ κάλφαν όμως ή μέ κανένα 
άλλον,. δποϋ δέν είναι μαΐστωρ τοΰ ίδιου ίσναφίου, δέν έχει ποτέ την 
άδειαν διά νά συντροφιάζη οΰτε εις τό φανερόν οΰτε κρυφίως, πάρεξ αν 
είναι μιαΐστορος υιός καί τοϋτο νά γίνεται μέ άδειαν καί τοΰ ίσναφίου.

Εον. Νά μην έχη την άδειαν κανείς από τους μαΐστορας νά πη- 
γαίνη εις τά βουνά ή νά περιπατή από χάνι εις χάνι διά νά ψωνίζη 
γρίζα (/1), αλλά νά προσμένη δ καθένας εις τον δντάν του (Γ·) ή εις τό ερ
γαστήρι του νά τά φέρνουν οί ίδιοι πωληταί, ως καί πρότερον. Καί 
όταν τινάς ψωνήση γρίζα, νά δίδη μερίδιον καί εις άλλον μαΐστορα, άν 
τοΰ ζητήση.

C"ov. Ό  ένας μαΐστωρ νά μή χαλά ποτέ τό παζάρι (Ji) τοΰ άλλου κα
τηγορώντας τό πράγμα του ή λέγοντας εις τον μιουστερ ήν (7) ότι αυτός 
τό δίδει παρακάτω.

Ζον. Τά τζιράκια νά δουλεΰουν εως δύο χρόνους καί νά στοιχοΰν 
τρεις ρόγαΐς καί έπειτα νά έχουν την άδειαν νά. έβγαίνουν από τον πρώ

') Ή  λ. τουρκική =  πρός χάριν, χαριζό|ΐενος.
2) 'Η λ. τουρκική- πιθανώς : όπισθοβουλία.
3) Ή  λ. τουρκική, πιθ-ανώς ά ν ιί  τής νϋν έν χρήσει έσναφλης.  Ί δ ε  κατωτίρο>· 

§ ό πρακτικόν 34 σημ.
ί ) 'Η  λ, έκ τοΰ Γαλλικού gris (φαιός)' ένεκα τοΰ χρώματος εκαλούντο κυρίως

μόνον αί φαιαί έρέαι, συνεκδοχικώς δέ καί πάσα έρεα (άμπάς).
’) Ή  λ. Τουρκική=δωμάτιον' δηλ. τό έν ιοϊς λιθοκτίστοις χανίοις δοιμάτιον, 

δπερ έμισθοΰντο κυρίως οί μεχαλέμποροι καί έξαγωγεΐς έκ τών μαϊστόρων πρός 
ασφάλειαν άπό πυρός καί κλοπής καί δπερ έχρησίμευεν αυτοί; ως τόπος γραφείου· 
καί συναλλαγής.

°) Ή  λ. Τουρκική-=άγοραπωλησία. ') Ή  λ. Τουρκική—πελάτης, αγοραστής^



τον μα'ίστορά τους- πάρεξ αν είναι τό τζιράκι μέ ηλικίαν και τό ίσνάφι: 
θέληση διά νά τον κάμη ραέτι ( !). 'Ως τόσον ό κάλφας χωρίς νά τελεί— 
ώση ή διορία του και χωρίς νά λογαριασθή μέ τον πρώτον μα'ίστορά του, 
νά μην τον δέχεται άλλος οΰτε νά ξεμαυλα δ ένας τοΰ άλλου τον κάλ
φαν καί τό τζιράκι.

Ηον. "Οταν θέληση τινάς νά στοιχήση κάλφαν, νά στοιχα έμπροσθεν 
εις τον πρωτομαΐστορα καί μέ συμφωνίαν τοιαΰτην, όποΰ νά μην έχη 
την άδειαν ό κάλφας εκείνος, οποίος καί άν είναι, διά νά ψωνίζη οΰτε 
τό παραμικρόν πράγμα διά λογαριασμόν του, οΰτε ό μαΐστιορ του η άλλος 
μαΐστωρ νά φωνίση πράγμα διά λογαριασμόν τοΰ κάλφα, άλλα νά δέχε
ται τά άσπρα (* 2) τοΰ κάλφα μέ τό διάφορον. Εί δέ καί δ κάλφας ψωνίση 
πράγμα τοΰ κεφαλιού του, νά μη τον δέχεται εις τό καΐκι (3).

"Ολα αυτά τά ανωτέρω, δποΰ εμπεριέχονται εις τά οκτώ κεφάλαια 
τά ανωτέρω, ομοίως δέ καί δσα άλλα κατά καιρούς κριθοϋν εύλογα από 
δλην την κοινότητα τον ίσναφίου προς τό συμφέρον τοΰ ίδιου ίσναφίοτ* 
μας εϊμεθα υπόχρεοι δλοι κοινώς διά νά τά φυλάξωμεν. "Οποιος δέ τών 
μαϊστόρων η μικρός η μέγας αθέτηση, καί δεν φυλάξη κανένα άπό δσα 
εις τό παρόν μέ γνώμην κοινήν διορίζομεν καί άποφασίζομεν, ό τέτοιος. 
νά παιδεύεται κατά την εΰλογοφανή άπόφασιν δλου τοΰ ίσναφίου. Εί δέ 
κανένας τών μαϊστόρων κρυφίως τολμήση νά κάμη κανένα άπό δσα εις 
τό παρόν είναι εμποδισμένα, προς τοΰτοις καί δσοι ήξεΰρουν τον τέτοιον 
καί δέν τον μαρτυρούν διά νά παιδευθή προς σωφρονισμόν καί άλλων, 
οί τέτοιοι δμοϋ ώς κακοβληταί τοΰ ίσναφίου μας νά έχουν την κατάραν 
τοΰ Θεοΰ καί τοΰ τιμιίου Προδρόμου (4) τών τε άγιων τριακοσίων δέκα. 
καί οκτώ θεοφόρων πατέρων (5) καί πάντων τών αγίων, δμοϋ δέ καί την 
κατάραν τοΰ πανιερωτάτου ημών δεσπότου αγίου Φιλιππουπόλεως κυρίου 
κυρίου Κυρίλλου, έτι δέ καί όλων τών μαϊστόρων τοΰ ίσναφίου μας, τών 
τε παλαιών καί τών τωρινών καί τών μεταγενεστέρων καί προκοπήν καί 
καί χαήρι(,!) νά μην ίδοΰν οΐ τέτοιοι ποτέ τους, έφ’ οις εργάζονται. Καί

*) Ή  λ. Τουρκική=χάρις, καλώ συν η.
2) "Ααηρον,  άργυροΰν μικρόν Τουρκικόν νόμισμα καί συνεκδοχικώς έν τφ · 

πληφ·υντικφ=χρήματα· πρβλ. «έχει πολλούς παράδες»,
3) Ή  λ. Τουρκική—λέμβος» π λο ϊον  τ. έ. δ μαΐστωρ νά μή δέχηται εις το ύπ’ 

αΰτοϋ ένοικιαζόμενον ποταμόπλοιον ή Φαλασσόπλοιον τόν τοιοΰτον κάλφαν του 
κατά τό είς τήν αλλοδαπήν ταξείδιόν του, οπερ έπεχείρει προς έκποίησιν τών 
εμπορευμάτων του.

4) Ό  προστάτης άγιος τής συντεχνίας τών Ά μπατζήδω ν’
“) Οί μετασχόντες τής πρώτης έν Νικαίμ (325) οικουμενικής Συνόδου θεοφό- 

ροι πατέρες. °) 'Η  λ. Τουρκική=καλόν, προκοπή.
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εις πίστοισιν καί βεβαίωσιν τών εν τώ παρόντι γεγραμμένων οί πάντες 
στέργομεν καί υπογραφόμεθα * *.

Έ ν Φιλιππουπόλει 1805 ’Ιουλίου κθ'.
Κων)τινος Μήτκογλον πρωτομάστορης βέβαιοι
Αημητράκις X ' ' Γιαννάκις »
Αθανάσιος X "  Δη μητριόν Εκιεμιογερδάν » 
Γεώργις X ' ' Εύαγγέλη »
’Α&ανάσιος ’Ιωάνναν Κοτσιάοογλον » κτλ.

Οΰτω άκολουθοϋσιν αί λοιπαί υπογραφαί εις εξ στήλας μετά της 
προσθήκης αείποτε βέβαιοί. Έ κ τών 130 υπογραφών τών μαϊστόρων ου- 
δεμία είναι αλλόγλωσσος, πάσαι είναι Έλληνικαί, εί καί περί τά 30 ονό
ματα μαϊστόροιν είναι Βουλγαρικά, οίον Νενος, Σψέτκος, Στογιάννης, 
Στόϊτζος καί άλλα. Τοΰτο, ως καί τό τοϋ τρίτου όρου «ετερογενής δέ 
ήτοι από άλλην φυλήν μαΐστωρ νά μή γίνεται ποτέ», περιτράνως δηλοϊ 
ότι οί Βουλγαρικής καταγωγής μαΐστορες έθεώρουν έαυτους Έλληνας, ως 
τελείως κατά τε τήν γλώσσαν καί τά ήθη εξηλληνισμένοι ένεκα τής χρο
νιάς αυτών παρ’ Έλλησι μαΐστορσι μαθητείας καί τοϋ Ελληνικού περι
βάλλοντος, εν φ έ'ζων. Διότι ή πόλις ανέκαθεν ουσα Ελληνική ου μόνον 
κατ’ όνομα, αλλά καί κατά τον πληθυσμόν, τοιαΰτη παρέμεινε καί κατά 
τήν άλωσιν αυτής υπό τών Τοΰρκων (1363 ή 1364 κατά τον Nicow (’) 
καίπερ κατεχομένη τότε υπό τών Βουλγάρων καί ύστερον κατά τήν Τουρ
κοκρατίαν. Αυτός ό Ριομοϋνος μισέλλην Jo rga  ομολογεί τοΰτο λέγων: 
«ή πόλις διεφΰλαξε καί έν τφ μέλλοντι τον παλαιόν της ελληνικόν χα
ρακτήρα, κατοικηθεΐσα κατόπιν ώσπερ καί πρότερον υπό Ελλήνων εμπό
ρων, οϊτινες ένδιεφέροντο . περί τής έν Θράκη εμπορίας». «Die S tadt 
behielt aucli weiterliin ihren alten  Griechischen C harakter und 
w urde nack und vor von C-riechischen K aufleuten, die am Thrazi- 
schen Handel in terressiert waren, bewolint (2).

§ 3. "09εν παράδοξος φαίνεται ήμΐν ή γνώμη συγχρόνων τιτών Βουλ
γάρων, διϊσχυριζομένων δ'τι ή Φιλιπποϋπολις ήτο από τών δυο τελευταίων 
προ τής πτώσεως τής πόλεως υπό τους Τούρκους αιώνων πόλις Βουλγα
ρική καί υπό Βουλγάρων κατωκεΐτο, διότι κατά τον χρόνον τοϋτον πολ- 
λάκις ύπο τών Βουλγάρων κατελήφθη καί οί Τούρκοι παρά τών Βουλγά
ρων, ούχί παρά τών Ελλήνων, κατέλαβον αυτήν. Ά λ λ ’ ή κατάκτησις πό-

‘) Ρ. Nicow. T ourscoto zavlad en ie  na B ulgaria (= ή  υπό τών Τούρκων τής 
Βουλγαρίας κατοχή). Isvestia  na lstoritschescoto  droujastvo (=δελτίον τής Ιστο
ρικής εταιρείας), σελ. 50 τόμ. V II—V III, έτ. 1928, Sophia.

*) Jorga Ν. G eschichte des O sm anischen R eiches, τόμ. I, σελ. 212, έτ. 1918. 
■Gotha.
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λεως ή χώρας τίνος συνεπάγεται αείποτε καί τον έξεδνισμόν των κατοί
κων αυτής; Οί Βούλγαροι επί τοϋ δευτέρου των βασιλείου (από του 1186) 
κατά τάς ίστορικάς μαρτυρίας διήλθον πεντάκις διά τής Φιλιππουπόλεωςς 
άλλ5 ώσπερ οι Ρωμαίοι, οι Γότθοι, οί Κόμανοι, οί Ρώσσοι, οί Φράγκοι, 
δεν ήδυνήθησαν νά μεταβάλωσι τον εθνικόν αυτής χαρακτήρα, όστις ήτο 
Ελληνικός. ’Άλλως τε και ή υπό τών εκάστοτε κατοχή τής πόλεως ήτο 
δλιγοχρόνιος, επέμενον δέ είς αυτήν διά στρατηγικούς λόγους ομολογούν- 
τες καί αυτοί ουτοι τήν ελληνικότητα τής πόλεως.

Ή  Φιλιππουπολις τό πρώτον (*) έπεσεν υπό τήν εξουσίαν τών Βουλ

*) Λέγω τό πρώ τον , διότι ή γνώμη τοϋ καθηγητοΰ τής Βουλγαρικής Ιστορίας 
εν τφ Πανεπιστημίψ Σόφιας κ. Z latarsky ότι τό πλείστον τής Θράκη; μέρος κατά 
τον έννατον αιώνα, δηλ. επί τοΰ πρώτου βασιλείου τών βουλγάρων βασιλεύοντος 
τοϋ Κροΰμου καί τών διαδόχων αΰτοΰ (803-888) ήτο ύπό τήν κυριαρχίαν τών βουλ-- 
γάρων, επομένως καί ή Φιλιππουπολις, ώς κείμενη έν τοΐς βορείοις αυτής, δέν 
φαίνεται πιθανή. Οί Βούλγαροι κατά τούτον τόν αιώνα, εί καί πολλάκις έπέδρα- 
μον τήν Θράκην προελάσαντες μέχρι τών τειχών τής Κωνσταντινουπόλεως, προ- 
σήρτησαν μόνον τα βόρεια κράσπεδα αύτής είς τό κράτος των άρκονμενοι μόνον 
είς τήν δήωσιν τής υπαίθρου άλλης χώρας καί τών άνοχυριότων ή αφρούρητων 
πόλεων, ών τούς κατοίκους άπήγον είς τήν Βουλγαρίαν, τούτο δέ, διόιι ούτε τά 
πολιορκητικά μέσα ούτε τόν άπαιτούμενον χρόνον εΐχον πρός συστηματικήν πολι
ορκίαν τών (οχυρωμένων πόλεων, αϊτινες καλώς φρουρούμεναι διέμενον ύπό τούς 
Βυζαντινούς, ώσπερ καί ή περιμάχητος καί οχυρά φύσει καί τέχνη Φιλιππουπολις. 
Αΰται ήσαν οί προμαχώνες καί τά προπύργια αύτής ταύτης τής Κωνσταντινουπό
λεως κατά τών είς τήν Θράκην επιδρομέων καί ένεκα τούτου έκρατοϋντο πάση 
δυνάμει ύπό τών Βυζαντινών καί άν τινες ύπέκυπτον είς τούς πολεμίους αύθις 
μετ’ ολίγον χρόνον άνακατελαμβάνοντο καί άνωχυροΰντο. Έ πί τοΰ αύτοκράτορος. 
Μ ιχαήλ Ραγγαβε  (801-8L3) ό βασιλεύς τών Βουλγαρίαν Κροΰμος έποιφελούμενος 
στάσιν γενομένην παρά τφ στρατφ τοΰ αύτοκράτορος κατά τήν εναντίον τών επ ι
δρομέων έκστρατείαν αΰιοΰ «κατέχωσε Θράκην τε καί Μακεδονίαν», φοβηθέντες δέ 
καί «δραξάμενοι προφάσεως οί μέιοικοι τών έν Θράκη οχυρωμάτων ώς καί οί έν 
Φ ιλ ιπ π ο νπ ό λε ι  καί Φιλίπποις καί Στρυμόνι έφυγον καί αυτοί έπανελθόντες είς 
τά ’ίδια». (Θεοφάνονς  χρον. σελ. 772, έκδ· Βόννης). Προφανώς πρόκειται ούχί 
περί τών φρουρών τών οχυρωμάτων, άλλα περί τών είς αύτά μετοίκων, ούς ένεκα 
τής γενομένης λειψανδρίας οί αύτοκράτορες Κωνσταντίνος 6 Κοπρώνυμος (741- 
775) Λέων ό Χάζαρος (775-780) καί Νικηφόρος (802-811) μετώκισαν είς τήν Θρά
κην. (Ν ικηφόρου  πατριάρχου ίστορ. σελ. 74 Κέδρινου,  ίστορ. 4, 19) Έ κ του  είρη- 
μενού ύπό τοΰ Θεοφάνους δέν εξάγεται ότι ό Κροΰμος κατέλαβε τήν Φ ιλιππούπο-■ 
λιν, περί ού οΰδεμία μαρτυρία υπάρχει, έν ω ύπό τών ιστορικών (Θεοφάνονς , σελ. 
778 Ζωναρά,  X V , 17 Κέδρινου  σελ. 183 καί 486) μνημονεύεται ή κατάληψις τής 
μέν Βερόης καί τής Ά γχιάλου άμαχητεί, τής δέ Μεσημβρίας διά πολιορκίας.

Ά λλα  καί έκ τής τριακονταετούς συνθήκης, τής συναφθείσης τώ S14 μετά 
τήν δεινήν τών Βουλγάρων ή ιταν ύπό Λεοντος Ε ', παρά τή Μεσημβρία καί τόν 
θάνατον τοΰ Κροΰμου, μεταξύ τοϋ υιόν  καί διαδόχου αΰτοΰ Χάν Ώμορτάγ (814— 
831) καί τών Βυζαντινών, τής εύρεθείσης sv Su leim ankioi έπί στήλης καί έρμη-
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γάρων επί τοϋ αϋτοκράτορος τοϋ Βυζαντίου ’Αλεξίου III  ’Αγγέλου (1195 
— 1204). Ό  έξ ηγεμονικού οίκου καταγόμενος Βούλγαρος Ίβαγκός δολο
φονεί τον βασιλέα των Βουλγάρων Άσάν, τον έτερον των ιδρυτών τοϋ 
δευτέρου βασιλείου των, καί καταφεΰγει εις τό Βυζάντιον, όπου τυγχάνει 
φιλοξενίας παρά τφ αυτοκράτορι καί συνδέεται αϋτφ δι’ επιγαμίας λαβών 
πήν ανεψιάν του γυναίκα. Προς στερέωσιν δέ τής συγγένειας διορίζεται 
-δ Ίβαγκός συγχρόνως υπό τοϋ αϋτοκράτορος ύπαρχος έν τή Φιλιππου-

νευθείσης υπό τοΰ jirecek , O uspensky, B ury xalZ latarsky  (Ιδέ B ulletin  de la 
societe archeol. B ulgare, σελ. 131—179, έτ. 1913, Sophia) φαίνεται ότι ή Φιλιπ- 
πούπολις δέν περιήρχετο είς τό Βουλγαρικόν κράτος κατά τόν καθορισμόν των 
ορίων τών δύο ομόρων κρατών Βουλγαρίας καί Βυζαντίου. Διότι ή γραμμή, ήτις 
από Δελβετοΰ διήκε μέχρι Κωνσταντίας (Τύρνοβον—Σεϊμέν) καί Μακρολιβάδου 
(Ούζουντζόβα), έστρέφετο έκεΐθεν πρός βορράν έπί τόν Α ίμ ο ν  (ή λέξις σαφώς 
άναγινώσκετα A I M . . . .ΟΡΟΣ, ήν ό Z latarsky αποφεύγει νά συμπληρώση, δπως 
επεκτείνη τό βουλγαρικόν κράτος πρός νότον), άρα ή Φιλιππούπολις κατελείπετο 
πολύ πρός νότον τής γραμμής. Αΰτη ή γραμμή, καλούμενη διά τοϋ τουρκικού ονό
ματος Έρκεαία  ώρίζετο διά μεγάλης τάφρου ή σούδας (Κέδρινου  II , 372) μετά 
πασσάλων, ής ίχνη διακρίνονται κσ! νΰν άπό τής κώμης Γιαϊκεσλί παρά τώ Πύργο) 
μέχρι Τυρνόβου Σέίμέν (ιδέ Jirecek-Argyrow, 'Οδοιπορικόν Βουλγαρίας, σελ. 682— 
684). 'Η έν μεταγενεστέρρ. δ ’ επιγραφή τοϋ Χάν Μαλαμήρ (831—836) ωσαύτως επί 
στήλης εύρεθείσης έν Σούμλα, κεκομμένη καί λίαν τετριμμένη, άνάγνωσις καί συμ- 
πλήρωσις ΰπό τοϋ Jirecek «ήλθεν είς Φιλιππούπολιν» φαίνεται ήμϊν υποθετική. 
’Αλλά καί έπί τή υποθέσει δ ιι όρθώς συνεπληρώθη, ή φράσις δέν σημαίνει ότι 
ή πόλις ήτο υπό τούς Βουλγάρους, λαμβανομένου ύπ’ δψιν καί τοϋ προειρημένου 
καθορισμού τών όρίο)ν. Διότι έκ ταύτης φαίνεται ότι ό Χάν Μαλαμήρ, δστις εζη 
εν όμονοίφ μετά τών Γραικών, ώσπερ ό πατήρ αυτού Ώμορτάγ καί ο πάππος 

. Κροΰμος, άφοΰ παρέδωκε τοΐς Γραικοί; τά φρούρια τοϋ Προβάτου καί τοΰ Βουρ... 
(πιθανώς καθ’ ημάς Βουρδίπου (;) ή Βουρδιπάρου (;), τοΰ νΰν Σαλαδίνοβο περι
φέρειας Φιλιππουπόλεως πρός τό Τατάρ—ΙΊαζαρτζίκιον) καί άφοΰ έπέστρεψεν αύ- 
τοΐς καί τά άλλα μέρη, άτινα κατεΐχεν, ήλθεν είς τήν Φιλιππούπολιν, τήν υπό 
τών Γραικών κατεχομένην καί έν ή διέμενεν αναμφίβολος ό τοΰ αϋτοκράτορος 
αντιπρόσωπος, δπως διαπίστωση τάς πρός τούς Γραικούς ουνθήκας πιθανώς. 
(Ηδε τήν επιγραφήν: Nikow  Ρ. K avhan Isbou l, Sbornik vif tschest na Z latarsky, 
ετ. 1920, Sophia  καί Beschevliezv, A nnuaire du m usee national de Sophia, έτ. 
1922—25) σελ. 418.

'Ωσαύτως καί ή έτέρα γνώμη τοΰ Jirecek ('Οδοιπορικού σελ. 134) δτι κατά 
τόν δέκατον αιώνα, έπί τής βασιλείας έν Βουλγαρίρ τοΰ τσάρου Συμεών (893— 

:927) καί τοϋ υίοΰ αύτοΰ Πέτρου, ήν γνώμην άσπάζονται καί οί καθηγηταί Z la
tarsky καί B lagoew , δτι ή Φιλιππούπολις ήτο υπό τήν εξουσίαν τών Βουλγάρων 
παρ’ ών κατέλαβον αυτήν οί Ρώσσοι, είναι πεπλανημένη' διότι ό σύγχρονος αύ- 
τοΐς αύτοκράτωρ Κων)τΐνος ό Πορφυρογέννητος (912—959) μνημονεύει τήν πόλιν 
ως ΰπαγομένην είς τήν έπαρχίαν Θράκης, τετάρτην έκ τών πέντε έπαρχιών τοΰ 
Θρφκφου θέματος καί διοικουμένην υπό Κονσιλαρίου καί έχουοαν πέντε πόλεις,

• αϊτινες ήσαν «κλίμα Μεστικόν καί Ά κόντιον ΦιΧιττηουηοΧις, Βεροη, νήσος Θά



Κ . Μ . Ά  ατοατοΐίδον, Δύο έγ γρ α φ α  εχ Φ)ηόΧεως τοϋ 1 9  αιώνας 335

πόλει, ητις ήτο «έπιτείχισμα Μυσοΐς και Σκύθαις τειχήρες» τής Ελλη
νικής αυτοκρατορίας (2) Ά λ λ ’ δ Ίβαγκός μόλις έλθών εις την Φιλιππού- 
πολιν και λαβών την διοίκησιν άφίσταται τοΰ Βυζαντίου καί συμμαχήσας 
τφ  βασιλεΐ των Βουλγαροβλάχων Ίωαννίτσα, τφ καί Καλογιάννη έπιλε- 
γομένφ (1199) βλάπτει δι’ επιδρομών την. Βυζαντινήν επικράτειαν. Έκ 
τούτου δ προς τούς Βουλγάρους πόλεμος των Ελλήνων, άρξάμενος 
από τής συστάσεως τοΰ δευτέρου βασιλείου εξηκολούθησε δριμύς καθ’ 
όλην την βασιλείαν τοΰ ’Αλεξίου καί πάμπολλοι μάχαι συνεκροτήθη- 
ααν περί την Φιλιπποόπολιν, οπότε καί δ πρωτοστράτωρ Καμύτζης 
μαχόμενος ήχμαλωτίσθη υπό τοΰ Ίβαγκοΰ καί παρεδόθη εις τον Καλο- 
γιάννην, τον αδελφόν καί διάδοχον τοΰ Ά σ ά ν : «καί αύτοΰ δέ (τοΰ Ίβα γ
κοΰ δηλ.) των Ρωμαϊκών κάστρων έπειλημμένου πόλεμοι πάμπολλοι ιοΐς 
Ρωμαίοις παρά των Βουλγάρων έγένοντο περί τά μέρη τής Φιλιππουπό- 
λεως, ένθα καί δ πρωτοστράτωρ Καμύτζης υπό τών Βουλγάρων έάλω μα- 
χόμενος τοΰ αδελφού τοΰ Άσάν Ίωάννου κατάρχοντος» (3). Τοΰτο αναγ
κάζει τον ’Αλέξιον νά έκστρατεύση μετά πολλής δυνάμεως στρατού εις 
την επαρχίαν Φιλιππουπόλεως κατά τοΰ γαμβρού του Ίβαγκοΰ καί νική- 
σας έν μάχη τούς Βουλγάρους κυριεύει ικανά καταληφδέντα ύπ’ αυτών 
φρούρια, εν οίς καί τό τοΰ Στενιμάχου, όπου συλλαμβάνει πλήθος αίχμα-

σος καί νήσος Σαμοθράκη». (Κωνστ. Πορφυρογέννητου, περί θεμάτων, βιβλ. II). 
Ό  μέγάς Συμεών, ως πρό αιώνας ό Κροΰμος, έπέδραμε τήν Θράκην, ώς καί άλλα 
τής ελληνικής αυτοκρατορίας μέρη, τφ 921, άλλα δέν έκυριάρχησεν αυτής άπάσης. 
Τό πλεΐστον τής χώρας ήτο ξένον αύτφ, όθεν ώς έπιδρομεύς ήρήμωσε καί έδήω- 
σεν αύτό : «Συμεών άρχων Βουλγαρίας πανστρατί κατά τής Κων)πόλεως εκστρα
τεύει καί λχιξεται μέν Θράκην καί Μακεδονίαν, έμπυρίζει δέ πάντα καί καταστρέ
φει καί δενδροτομεΐ» (Θεοφάνονς, συνέχεια» IX  g 12). ’Αναμφίβολος τά υπό Θεο- 
φάνους λεγάμενα δέν δηί.οϋσι κυριαρχίαν, διότι οΰδείς πλήν τών παραφρόνων κα 
ταστρέφει τά τοϋ οίκου του, αλλά επιδρομήν εχθρού εις χοόραν αντιπάλου. "Οθεν 
δικαιότατα ό άμερόληπιος Βούλγαρος ιστορικός G. B alatjchew  έπικρίνων διαφό
ρους ανακρίβειας έν μελέταις Z latarsky καί B lagoew  επί τών εκστρατειών Βα
σιλείου τοϋ Βουλγαροκτόνου κατά τών Βουλγάρων προκειμένου περί τής Φιλιπ- 
πουπόλεως ομολογεί δτι επί τών χρόνων τοϋ Σαμουήλ καί τών συναρχόντων του 
οί Βούλγαροι ουδέποτε έκυριάρχησαν τής όχυράς πόλεως, επιλέγει δέ αυτολεξεί 
τάδε: «"Ας γνωρίζη ό καθηγητής Ν. Βλαγόεφ δτι οί Βούί.γαροι συμβασιλεΐς ου 
δέποτε έκυριάρχησαν τοϋ όχυροϋ τής Φιλιππουπόλεως φρουρίου ουδέ τών όχυρω 
μάτων τών υπαγόμενων εις τήν διοικητικήν του περιφέρειαν. 'Ο Σαμουήλ οιιδέ 
έδοκίμασε νά πολιορκήση αύτό καθ’ όσον τοΰτο ήτο άνώτερον τών δυνάμεών του». 
{(?. Balatschew , B ulgarite prez poslednite d ecetgod ischn in i na decetija vek  
(= ο ί  Βούλγαροι κατά τάς τελευταίας δεκαετηρίδας τοϋ δέκατου αίώνος), Sophia  
ετ. 1927 σελ. 83, σημ. 2).

2) Έ φ ρ α ιμ  μονάχον,  ’Αλέξιος "Αγγελος στίχ. 6196.
3) Γ . *Ακρο3Ζολίχον, χρόν. § 12.



336 Κ . Μ , Ά π ο α το λ ί& ο ν , Δύο έγγρ α φ α  έκ  Φ )πόΖεω ς το ϋ  1 9  αίω νος

λώτων Βουλγάρων καί μετ’ οΰ πολύ καί τον Ίβαγκόν αυτόν δι’ απάτης (')_ 
Οϋτω ή Φιλιππούπολις επανέρχεται πάλιν υπό την εξουσίαν των Ε λ 
λήνων.

'Αλούσης τής Κων)πόλεως *ύπό των Φράγκων (1204) ή Φίλιππου- 
πόλις ήκολούθησε την τύχην τής πρωτευούσης. Ό  αύτοκράτωρ Βαλδουΐ- 
νος, ό υπό των σταυροφόρων έν Κων)πόλει αίρεθείς, έπεσκέψατο δλην· 
την Θράκην, όπως αυτοπροσώπως γνωρίση την νέαν έπικράτειάν του καί 
εις την Φιλιπποΰπολιν, ήτις μετά τής περί αυτήν χοόρας άπετέλεσε φέου- 
δον, διώρισε διοικητήν τό Renier de T ris ' «διελθών τοίνυν τάς Θρακι- 
κάς πόλεις τή μέν Όρεστιάδι φρουράν εγκατέλεξεν, ομοίως δέ καί τό Δι- 
δυμότειχον καί την εκ Φιλίππου περιώνυμον πόλιν διεπράξατο» (s). Οΐ 
Φιλιππουπολΐται έδέξαντο τον διοικητήν τιον μετά προθυμίας καί χαράς,, 
διότι εχρηζον βοήθειας καί ύποστηρίξεως, άτε πολεμούμενοι λυσσωδώς 
υπό τού Καλογιάννη, οΰ παντί τρόπο.) τήν κυριαρχίαν άπέκροι ον (3). Μετά 
τήν παρά τή Άδριανουπόλει ήτταν των Φράγκων καί τήν ύπο τών Βουλ
γάρων κατάκτησιν τών πλείστων τής Θράκης καί τής Μακεδονίας μερών 
έκλονίσθη ή τών Φιλιππουπολιτών πεποίθησις εις τήν υπό τής ολιγάριθ
μου φρουράς τοΰ Renier φύλαξιν καί ά'μυναν τής πόλεώς των κατ’ εν
δεχόμενης τοϋ Καλογιάννη έπιθέσεως καί δή μετά τον όλεθρον τών Σερ
ρών καί ήρξαντο σκεπτόμενοι περί παραδόσεως τής πόλεως εις τούς Βουλ
γάρους. ΓΙρό τής λήψεως όμως τελικής περί τούτου άποφάσεως οΐ έν τή 
πόλει Παυλικιανοί προσεκάλεσαν τον Καλογιάννην όπως καταλάβη τήν 
πόλιν. Ό  Reiner μαθιύν τούτο καί φοβηθείς περί τής ασφαλείας του κα
τέφυγε μετά τών τιπ’ αυτόν άνδρών εις τό φρούριον τοϋ Στενιμάχου (4) 
επί τής Ροδόπης. Τότε ό Έ λλην Άσπιέτης, άνήρ μέγα δυνάμενος, κατέ- 
πεισε τούς συμπολίτας του νά μή παραδώσωσι τήν πόλιν εις τον έπερ- 
χόμενον Καλογιάννην, οΰ οΐ μισθοφόροι Κούμανοι ήσαν άνηλεεΐς καί 
άνθρωποθύται, άλλα ν’ άντιστώσιν αμυνόμενοι από τών τειχών, όπερ καί 
έγένετο. Ό  Καλογιάννης έπειράθη νά κυριεύση τήν πόλιν έξ εφόδου, άλλ’ 
άποτυχών ένεκα τοΰ οχυρού της καί τής γενναίας τών Φιλιππουπολιτών 
άμύνης, έπολιόρκησεν αυτήν καί προέβη εις διαπραγματεύσεις προς τούς 
πολιορκουμένους. Έ ν  αύταΐς ήγγυάτο τοϊς Φιλιππουπολΐταις πάσαν ασφά
λειαν ζωής καί περιουσίας, ά'ν ε'στεργον έκουσίως νά παραδοίσωσιν αύτφ 
τήν πόλιν, άλλως ήπείλει ότι θά παρέτεινε τήν πολιορκίαν μέχρι εσχάτων.. * 2 3 4

*) Νικήτα Χωνιάτον,  I II , 4, σελ. 686 καί Έ φ ρ α ίμ  μονάχον  αυτόθι, στ.6495-
2) Νικήτα Χ ω νιώ του,  τά μετά τήν αλωσιν, § 7, σελ 93. Ποβλ. καί Ν. Γ ρή 

γορα , Ριομ. I. Β .' καί Έ φ ρ α ίμ  μοναχού , αυτόθι, στίχ. 7208.
3) G. ile Ville-Hardouih, Conquete de C onstantinople, κεφ. L X IX  σελ. 185
4) Αντό&ι,  XCII
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Οί πολιορκούμενοι πιστειίσαντες άδιστάκτως εις τάς βασιλικός υποσχέσεις, 
άφ’ ετέρου δέ ούδαμόθεν ούδεμίαν βοήθειαν έλπίζοντες, ήνοιξαν εις τον 
βασιλέα των βλαχοβουλγάρων Καλογιάννην τάς πΰλας τής πόλεως' άλλ’ δ 
αίμοβόρος άπατηλώς προσενεχθείς άπεδείξατο την θηριωδίαν του, διότι 
προέβη εις τάς σκληροτάτας καί άπανθρωποτάτας των πράξεων. ’Αμέσως 
άπεκεφάλισε τον αρχιερέα, έξέδειρε ζώντας τούς άρχοντας τής πόλεως καί 
τών κατοίκων τούς μεν άπέκτεινε, τούς δέ κατέκαυσε ζώντας καί τούς 
ύπολειφθέντας άπήγαγεν άλυσοδέτους εις την Βουλγαρίαν. ’Ολίγοι τινές 
διαφυγόντες τον ό'λεθρον κατώρθωσαν νά διασωθώσιν εις την Όρεστιάδα 
καί τδ Διδυμότειχον προς τούς Φράγκους καί εις την Ανατολήν προς 
τον Θεόδωρον τον Λάσκαριν. Ό  δέ δυστυχής ’Αλέξιος Άσπιέτης διατρυ- 
πηθείς τούς έπισφυρίους τένοντας καί διά κάλων διαπερασθείς έκεϊθεν 
έκρεμάσθη εκ ποδών από ευθυτενούς σκόλοπος επί τοΰ υψηλότατου τής 
άκροπόλεως μέρους προς κοινήν πάντων θέαν καί οΰτω ύπέστη μαρτυρι- 
κώτατον θάνατον υπέρ τής ελευθερίας τής πατρίδος του. Ή  δέ πόλις ου 
μόνον έλεηλατήθη, άλλα καί κατεστράφη άρδην καί εις περιφανές έρεί- 
πιον μετεβλήθη κατεδαφισδέντων τών λαμπρών πύργων καί τών τειχών 
τής τε άκροπόλεως καί τής υποκείμενης πόλεως καί πυρποληθέντων τών 
ύψηρεφών ανακτόρων καί τών πλουσίων καί πολυτελών κτιρίων, άφ5 ου 
έποτίσθη τό χώμά της άπανθρώπως διά τοΰ ελληνικού αίματος τών τέκνων 
της- «ainsifut detru ite  la noble cite de Finepople, qui etait une des 
trois m eilleures de 1’empire de Constantinople» (*). Αυτή ήτο ή με
γίστη τών καταστροφών εκ τών πολλών, ά'ς ύπέστη ή λαμπρά αύτη τών 
Θρακών μητρόπολις τφ 1205. "Οτι δέ ή Φιλιππούπολις διεφύλαττε μέχρι 
τής υπό τών Βουλγάρων καταστροφής της- πολύ τής παλαιας της καλλο
νής, μαρτυρεί καί δ Γ. Άκροπολίτης λέγουν : «κατέσκαι|ιε γοΰν εκ βά
θρων αυτών την Φιλιππούπολιν, θαυμαστήν αγαν ονσαν, ήτις παρά τφ 
"Εβρφ κειται. . . .» (5) καί δ Έφραίμ : «καταστρέφει πρώτα μέν Φιλιπ- 
ποΰπολιν, πόλιν περιώνυμον, επιφανεατάτην» (* 2 3).

Έ άν ή Φιλιππούπολις κατφκεΐτο υπό Βουλ.γάρων καί ήτο Βουλγα
ρική θ ’ άπέκρουον τήν κυριαρχίαν τού βασιλέως των οί κάτοικοί της ή 
αυτός θά έπραττεν δσα διέπραξεν; Όνομάζων δέ αυτός εαυτόν δ Καλό- 
γιάννης μετά τήν άπάνθρωπον τών Φιλιππουπολιτών σφαγήν Ροιμαιοκτό- 
νον, άντεκδικούμενον τόν Βασίλειον τον έπικληθέντα Βουλγαροκτόνον, 
«άντάμυναν ούν, ως έφασκεν, έποιεΐτο τών ών ειργάσατο προς Βουλγά

f) Αντό&ι.  Πρβλ. καί Νικήτα Χ ω νιάτον,  τά μετά τήν άλωσιν § 10—13.
2) Γ, Ά κροποΧ ίτον,  χρον. § 13.
3) Έ φ ρα ίμ  μοναχού, Θεόδωρος Λάσκαρις στίχ. 7810.
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ρους κακών ό βασιλεύς Βασίλειος καί καλεΐσθαι μέν ελεγεν εκείνον Βουλ- 
γαροκτόνον, Ρωμαιοκτόνον δέ ωνόμαζεν εαυτόν» (4) δεν ώμολόγει δτι οι 
κάτοικοι τής άτυχους πόλεως ήσαν 'Έλληνες; Ά λλ’ έτι προς'τον ελληνι
σμόν των Φιλιππουπολιτών δηλοϋσιν περιτράνως και οί λόγοι τοΰ Νικο
λάου Μπακλαβίτου, άνδρός δραστήριου καί δεινού εις καιρικός περιπέ
τειας βοηθού, έκ των μετοικησάντων εις Μελένικον τής Μακεδονίας πολ
λών Φιλιππουπολιτών κατά τούς προς τον Καλογιάννην αγώνας τής πό
λεως. Οΰτος πλησιάζοντος ειςτό Μελένικον, (καί αυτό τότε υπό τούς Βουλ
γάρους διατελοΰν), τού "Ελληνος βασιλέως Ίωάννου Δούκα τοΰ Βατάτση, 
δστις εκαθάριζε την Θράκην καί Μακεδονίαν από των επιδρομέων Βουλ
γάρων, συμβουλεύει τούς συμπολίτας του νά δεχθώσι προφρόνως αυτόν άπο- 
τινάσσοντες την βουλγαρικήν κυριαρχίαν : «Άλλ’ έπεί βασιλεύς ημών ό 
τών Ρωμαίων προσήγγισε δει αύτφ εαυτούς έγχειρίσαι' δτι γάρ ήμέτερος 
χώρος τfj τών Ρωμαίων προοήκει άρχη πλεονεκτικώτερον γάρ οΐ Βούλ
γαροι τοΐς πράγμασι χρησάμενοι. καί τοΰ Μενελίκου έγένοντο εγκρατείς 
ημείς δε πάντες εκ Φιλιππονπόλεως δρμώμε&α καθαροί το γένος Ρω
μαίοι' φίλος τε καί ό τών Ρωμαίων βασιλεύς καί εν ήμίν δικαστής καί 
εί Βουλγάροις προσήκομεν» (* 2).

'Η  εν Φιλιππουπόλει δεύτερα κυριαρχία τών Βουλγάρων διήρκεσε 
μόνον δύο έτη περίπου. Διότι μετά την κρ,ιτεράν καί πεισματώδη μάχην 
τής 2 Αύγουστου τοΰ 1208, τήν συγκροτηθεΐσαν παρά τή Φιλιππουπό- 
λει μεταξύ τών Βούλγαρο,ν υπό τον Βορίλαν, τον διάδοχον τοΰ άποθα- 
νόντος Καλογιάννη, καί τών Φράγκων καί τών συμμάχων αυτών Ελλή
νων υπό τον Ερρίκον, τον διάδοχον τοΰ Βαλδουΐνου, καθ’ ήν οί Βούλ
γαροι καίπερ πολλοί πολυαριθμότεροι ήττήθησαν αίσχρώς (3), οί Φράγκοι 
άνακατέλαβον τήν πόλιν. Αύθις δέ υπό Ελλήνων συνορκισθεΐσα παρέ- 
μεινεν υπό τούς Φράγκους, ώς εξάγεται έξ επισήμων εγγράφων τοΰ αρ
χείου τής Βενετίας (!), μέχρι τοΰ 1235, διοικουμένη υπό τοΰ Renier καί 
μετά τον -θάνατον αύτοΰ υπό τοΰ ανεψιού του Geravd de Stroeui.

Μετά τήν υπό τοΰ βασιλέως τών Βουλγάρων Ίωάννου Άσέν II, συμ
μάχου τοΰ Ίωάννου Δούκα τοΰ Βατάτση, βασιλέως τοΰ κράτους τής Νί
καιας, ήτταν (1230) παρά τή Κλοκοτνίτσπ κατά τήν από τοΰ Χασκόβου 
εις τήν Φιλιππούπολιν άγουσαν οδόν τοΰ δεσπότου τής Ηπείρου Θεοδώ
ρου τοΰ Κομνηνοΰ, δστις έκδιώξας τούς Φράγκους έκ τής Θεσσαλονίκης 
καί τής Άδριανουπόλεως άνηγόρευσεν εαυτόν αύτοκράτορα τών Ε λλή 
νων καί έπεξέτεινε τό κράτος του άνά τήν Θράκην, οί Βούλγαροι έκυρι-

<) Γ .  ‘Α χροηολίτου , αΰτόδι.
2) Γ. Ά κ ρ ο π ο λ ίτ ο ν , αύτόθ-ι § 41. 3) Valensiennes  histoire de l ’em pereur

H euri § IV —V III. l ) Jirecek— A rg y ra ff,  'Οδοιπορικόν κτλ. σελ· 136.
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■άρχησαν αυθις της Μακεδονίας καί τής Θράκης, οπότε, ως φαίνεται, ή 
Φιλιπποΰπολις ανυπεράσπιστος ουσα έπεσε τό τρίτον υπό την εξουσίαν 
αυτών μετά τό 1235, άλλα δι’ όλίγιστον χρόνον. Εννοείται κατά τό μι
κρόν ταύτης χρονικόν διάστημα δύο ή τριών ετών, τοϋ αγαθού καί εύσε- 
,βοϋς Άσέν II, δστις «ου μόνον παρά Βουλγάρων άλλα και παρά Ρω
μαίων εφιλεΐτο καί ετέρων εθνών» (*), ως «άνήρ έν βαρβάροις άριστος 
αναφανείς ούκ έν τοίς οίκείοις μόνον, αλλά γε δή καί εν τοϊς άλλοτρίοις» (2) 
καί όστις φερόμενος πατρικώς προς τούς υπηκόους του "Ελληνας έκάλει 
εαυτόν βασιλέα Βουλγάρων και Ελλήνων, ως μαρτυροΰσιν ή τε Βουλ
γαρική επιγραφή επί τού φρουρίου τού Στενιμάχου (3) καί ή επί στήλης 
τοϋ ναού των 40 μαρτύρων έν Τυρνόβο), ή Φιλιπποΰπολις δεν έξεβουλ· 
γαρίσθη.

Άποθανόντος τοϋ φιλάνθρωπου βασιλέως Άσέν II (1241) οι ανί
κανοι αυτού διάδοχοι δεν ήδυνήθησαν νά διατηρήσωσι τάς κατακτηθεί- 
σας χώρας, άς κατέλαβον βαθμηδόν οί δραστήριοι καί στρατηγικοί τής 
Νίκαιας "Ελληνες αύτοκράτορες, θέντες δριον προς τήν Βουλγαρίαν τόν 
"Εβρον ποταμόν «Στενίμαχος καί Τζέπαινα καί όσα ήν τώ τής Ροδόπης 
■δρει παρακείμενα πολίχνιά τε καί κωμοπόλεις ύπόφορα τούτφ (τφ Βατά- 
τση) γεγένηται καί όρος αύτφ τε καί τοίς Βουλγάρόις "Εβρος ήν ποτα- 
>μός» (4). Οΰτω ή Φιλιππούπολις έπανήλθεν εις τάς χεΐρας τών Ε λλή
νων πάλιν πολλω προ τής πτώσεως τής Φραγκικής έν Κωνσταντινουπό- 
λει αυτοκρατορίας (5) (1261). Φαίνεται ότι μετά τήν άνακατάληψιν τής 
πόλεως υπό τών 'Ελλήνων τά τείχη αυτής άνεκτίσθησαν κατά τό ένόν 
καί πολλοί αύθις συνέρρευσαν προ, κατοίκησιν, διότι μετ’ ολίγα έτη επί 
τών ΙΙαλαιολόγων κατά τήν μαρτυρίαν τού Καντακουζηνοΰ (6) ήτο με
γάλη καί πολυάνθρωπος. ’Επειδή δε τά όρια τού Βυζαντιακοΰ κράτους 
προς τήν Βουλγαρίαν παρέμειναν κατά τήν τελευταίαν ελληνικήν τών 
ΙΙαλαιολόγων δυναστείαν ό ως άνω ρους τοϋ "Εβρου μέχρι τών εις αυ
τόν εκβολών τού Άρίσβου (Τόνζου), όπόθεν έστρέφοντο προς τά βορειο
ανατολικά τής Άδριανουπόλεως, ή Φιλιπποΰπολις ήτο «έν όρίοις τής 
εκείνου (τού τών Βουλγάρων τσάρου) καί Ρωμαίων ηγεμονίας» (’). Έ κ·

') Γ, Ά χ ρ ο π ο Ι ίτ ο υ ,  αυτόθι § 25. ή Αντό&ι,  § 39,
3) Ή  επιγραφή κατά πιστήν μετάφρασιν εϊχεν φδε : «Έ ν έτει 6739 (1231),

ίνδικτιώνος δη, ό υπό τοΰ Θεοϋ ανυψωθείς εϊς τήν βασιλείαν τσάρος Ά σ έν , (τσά
ρος) τών Βουλγάρων καί τών 'Ελλήνων, ώς καί άλλων χωρών, διώρισε τόν σεβα
στόν ’Αλέξιον καί κατεσκεύασε (;) τοΰτο τό άστυ». νΙδε πλείονα Κ·  ΑΓ. Ά π ο α τ ο -  
,λίδον,  δ Στενίμαχος, σελ. 16—17, Ά θή να ι, έτ. 1929.

‘) Γ. Ά χ ρ ο π ο λ ίτ ο υ ,  αυτόθι § 44. 3) Jtrecek— Argyroff , αυτόθι σελ. 137.
*) Κανταχονζηνον,  ίστορ I, 35. 7) Αντό&ι,  I, 173.
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τότε περί τάς οκτώ δεκαετηρίδας, ή πόλις δεν ήνωχλήθη υπό των Βουλ
γάρων, περισπωμένων εις τάς εσωτερικός τοϋ κράτους των ανωμαλίας· 
καί εις τάς εκ τής Ρωσσίας επιθέσεις των Ταρτάρων κατ’ αυτών.

Κατά τους εμφυλίους πολέμους μεταξύ ’Ανδρονίκου Βου τοϋ πρεσβυ- 
τέρου καί ’Ανδρονίκου Γου του νεωτέρου, Παλαιολόγων, ή Φιλιππούπο- 
λις περιήλθε τό τέταρτον εις τάς χεΐρας των Βουλγάρων. Άποθανόντος, 
τοϋ βασιλέως των Βουλγάρων Σφεντοσθλάβου, γαμβροΰ έπ’ αδελφή τοϋ 
νεαροϋ Έλληνος βασιλέως, διάδοχος αυτοΰ έγένετο ό υιός του Γεώργιος: 
ό Τερτερής, ο έν τή αυλή τοϋ Βυζαντίου άνατραφείς. Οΰτος έπεστρά- 
τευσε κατά των άνά την Ροδόπην επαρχιών τοϋ Βυζαντίου καί τάς μεν 
άλλας πόλεις έδήωσεν, «ειλε δέ την Φίλιππονπολιν, μεγάλην τε καί πο
λυάνθρωπου οϋσαν καί πεζω καί ίππικώ στρατεΰματι έρρωμένην καί εν 
επικαίρφ μάλιστα χωρίφ κειμένην, ώστε αυτάρκη είναι καί προς πόλεμον 
καί ειρήνην τών άλλων μάλιστα ήπειρωτίδων» (*) διά δολιότητος έλλείή'ει 
άμυντόρων, διότι οί μέν Φιλιππουπολΐται συνεστρατεϋοντο τιΐ) βασιλεΐ,. 
οί δ’ άλλοι εγχώριοι ήσχολοϋντο περί την συγκομιδήν τοϋ σίτου (1322). 
Ό  ’Ανδρόνικος επί τέσσαρας μήνας πολιορκήσας την πόλιν δεν ηδυνήθιγ 
μεθ’ δλας τάς μηχανάς, ας μετεχειρίσθη καί τάς τειχομαχίας νά κυριεΰση. 
αυτήν ΰπερασπιζομένην. υπό τής ίσχυράς φρουράς τής καταλειφθείσης 
υπό τοϋ Τερτερή έν αυτή υπό τον Ρώσσον Ίβάνην (2). Μετ’ ολίγον δμως 
μετά τήν λΰσιν τής πολιορκίας καί άναχώρησιν τοϋ ’Ανδρονίκου έξελ- 
θοϋσης τής φρουράς προς συνάντησιν τοϋ ερχομένου Βουλγαρικού στρα
τού προς άντικατάστασίν της καί διανυκτερευσάσης πέραν τοϋ Έβρου οι 
Φιλιππουπολΐται νομίσαντες, ότι ήτο καιρός «έλενέλερονν εαντονς τών· 
Βουλγάρων» ήνοιξαν τάς πΰλας τής πόλεως καί είσήγαγον τον στρατηγόν 
τής επαρχίας τοϋ Στενιμάχου Βρυέννιον, δστις μετά στρατιάς ένήδρευε 
περί τήν πόλιν προς διαρπαγήν βοσκημάτων. Καί οΰτω ό Βρυέννιος (1323)
«την Φιλιππούπολιν άνεσώσατο τοις Ρωμαίοις» (-ι). Έκ τοΰτου περιτρά- 
νως φαίνεται, δτι οί Φιλιππουπολΐται δεν ήσαν Βούλγαροι, διότι ως τοι- 
οϋτοι δεν θά ήλευθέρουν εαυτούς τών ομοεθνών των προτιμώντες τούς' 
Έλληνας.

Μετά τινα έτη δμως ή βασίλισσα τοϋ Βυζαντίου ’Άννα ή Σαβοϊανή,. 
έπιτροπεΰουσα τον ανήλικόν της υιόν Ίωάννην τον Παλαιολόγόν ,συνε- 
μάχησε μετά τοϋ βασιλέως τών Βουλγάρων ’Αλεξάνδρου. 'Ότε δέ δ φι
λόδοξος ’Ιωάννης Καντακρυζηνός άνεκήρυξεν, εαυτόν βασιλέα τή'βοήθεια, 
τών Τούρκων, ή ’Άννα παρεχώρησεν εννέα όχυράς πόλεις μετά 'τών έν 
αύταΐς στρατιοκών έν τοΐς προς τήν Βουλγαρίαν μεθορίοις τής, Θράκης

ΐ) Αντό-βΊ, I, 35. *) Α υτόϋ·ι , I, 86. · *) Ανζό&ι,  1 ,1 37.
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;κειμένας εις τον Αλέξανδρον ως σύμμαχον, έπ ί.τφ  δρορ νά τύχη στρα
τιωτικής βοήθειας παρ' αυτού εναντίον τοϋ Καντακουζηνοϋ. Καί βοή
θειας μέν ούδεμιάς έτυχεν επί διαφόροις προφάσεσιν (‘}, άλλ’ αί πόλεις 
.περιήλθον εις τούς Βουλγάρους- ήσαν δ’ αΰται τι θαυμασία καί μεγάλη 
.Φιλιππούπολις, ή Τζέπαινα, ό Κρυτζιμός, ή Περιστίτζα, ή 'Αγία Ίου- 
-στίνη, ό Στενίμαχος, ό ’Αετός, ό Μπέαδος καί ό Κοσνικός, οΐ δ’ εν αύ- 
ταΐς στρατιώται «όλίγορ πλείους . χιλίων ήσαν, πάντες μαχιμώτατοι καί 
•ούδένων άλλων των παρά Ρωμαίοις στρατευομένων λειπόμενοι εις ευψυ
χίαν» (-). Έκτοτε (1344) ή Φιλιππούπολις δεν περιήλθε πλέον εις τους 
"Έλληνας, άλλα διετέλεσεν υπό την εξουσίαν των Βουλγάρων, μέχρι τής 
υπό των Τούρκων άλώσεώς της (1363). Κατά την τελευταίαν ταΰτην, 
πέμπτην, κατοχήν αυτής υπό των Βουλγάρων, τήν καί χρονιώτέραν, ει
κοσαετή σχεδόν, διεφυλαξεν ώς καί αί λοιπαί πόλεις τον ελληνικόν της 
πληθυσμόν, άτε διά συνθήκης παραχωρηθεΐσα αύτοϊς. Τούτο έκφαίνεται καί 
έκ τής άναγνωρίσεως Ελλήνων τό γένος υπηκόων τφ Βουλγάρφ* βασιλεί 
κατά τήν απεξεσμένην ελληνικήν επιγραφήν επί τής τοιχογραφίας τοϋ 
βασιλέως ’Αλεξάνδρου εν τω κοιμητηρίω τής Μονής ΙΙετριτζιονίτσης (Βατσ- 
κόβου) επί τής Ροδόπης : «.’Ιω(άννης) έν Χφ (=Χριστφ) τφ Θεφ ευσε
βής βασιλεύς καί αύτοκράτωρ των Βουλγάρων καί των ^ωμαίών ’Αλέ
ξανδρος» (* 3) καί έκ των προνομίων, ά'περ ε'δωκεν ό Τούρκος κατακτητής 
εις τούς "Ελληνας ιερείς τής πόλεως, παραδόντας τήν πόλιν μετά τήν εν 
νυκτί άπόδρασιν τής βουλγαρικής φρουράς μετά μακράν πολιορκίαν καί 
>άπερ έσεβάσθησαν οΐ Τούρκοι επί πέντε δλους αιώνας. Προς πίστωσιν δέ 
των προνομίων των οί ιερείς εφερον περί τό καλημαΰχιόν των περιεί- 
λημα πρασινωπόν (μουμίον), έφ’ οΰ επί τετραγωνικού έρυθρόχρου βελού
δου ήτο τουρκικοΐς γράμμασι χρυσοκέντητον τό απαραβίαστου καί ιερόν 
τοϋ προσώπου των μετά τοΰ σουλτανικοϋ τονρά (σφραγίδος) (4). Έ κ των

4) Zlatarsky,  R odopskiat jounak M ontschil voevod a  (= δ  Ροδοπαΐος ίίρω'ς 
οπλαρχηγός Μομτσίλος) σελ. 120. Έ ν  τή Βουλγαρική ιστορική βιβλιοθήκη, έτ. α', 
τόμ. II . 1928, Soph ia .

!) Καντακουζηνοϋ,  αυτόθι, III, 66.
3) Ίδέ, lvatioff J. A cenova krepost i batschkovskiat m onastir, σελ. 213, 

■Bulletin de la  societe  archeol. B ulgare, τόμ. II, έτος 1911. (= Τ ό  φρούριον τοϋ 
Ά σ έ ν  καί ή μονή τοΰ Βατσκόβου).

4) Ό  τελευταίος Έ λλη ν Ιερευς, όστις εφερε τά σήματα των προνομίων τού
των, ήτο ό επονομαζόμενος Καρέτσας, όστις άπέθανεν εν βαθεϊ γήρατι ολίγα 
ετη πρό τοΰ Ρωσσβτουρκικοϋ πολέμου τοΰ 1877—78, των άλλων Ιερέων τής πό
λεως άπορριψάντων ταΰτα ώ; τουρκοπρεπή καί μή άρμόζοντα τω ίερατικω σχή- 

ϊματι μετά τόν Κριμαϊκόν πόλεμον, οπότε ό των Ραγιάδων βίος έγένετο άνθρω- 
πινώτερος τή παραχωρήσει ελευθερίας τίνος υπό ιών Σουλτάνων.
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προειρημένων άριδήλως τεκμηριοΰται, δτι ή Φιλιππούπολις, οίσπερ κατά' 
τούς χρόνους τής μακεδονοκρατίας καί ρωμαιοκρατίας έν Θράκη, οϋτω- 
καί κατά τούς βυζαντινοκρατίας ήτο κόλις ελληνική.

§ 4) ’Άτοπος οόσαύτως είναι καί γελοία καταντά ή διισχύρισις τοϋ 
τε συγχρόνου τής Πλόβδηφ ιστοριογράφου Σίσκωφ καί άλλων Βουλγάρων,, 
ότι επί τουρκοκρατίας έν Φιλιππουπόλει ορθόδοξος χριστιανικός πληιίυ- 
σμός. πλήν δεκάδος οικογενειών εμπόρων μετοικησάντων εις αυτήν έξ 
Ελλάδος καί άλλων τοσούτων έλληνιζόντων Κουτσοβλάχων, ήτο άνέκαθεν- 
βουλγαρικός, έγκαταστάς έκ των περί αυτήν βουλγαρικών κωμών καί κωμο
πόλεων, έξηλληνίσθη όμως κατ’ ανάγκην διά. τοϋ έλληνος μητροπολίτου 
καί τών έλλήνων ιερέων, ών ό πνευματικός ζυγός ήτο επαχθέστερος τοϋ· 
πολίτικου τών Τούρκων εις τούς Βουλγάρους, διά τής ελληνικής εκκλη
σίας, τών ελληνικών σχολείων καί τής ελληνικής γλιυσσης, ήτις ήτο εν 
χρήσει παρά τε ταΐς συντεχνίαις καί έν τή αγορά έν γένει μεταξύ τών χρι
στιανών. Διότι, άν οί έγκαθιστάμενοι Βούλγαροι έν τή πόλει δεν έμάνθα- 
νον την ελληνικήν γλώσσαν καί δεν έγίνοντο έλληνες, ήτο αδύνατον να 
εύρωσι πόρον ζωής θεφρούμενοι αποδιοπομπαίοι τράγοι υπό τών όμοδό- 
ξων των. (*) Λίαν παράδοξον έν πόλει, ής τά τρία τέταρτα καί πλέον τώ ν 
κατοίκων ήσαν Μωαμεθανοί, οί εγκαθιστάμενοι Βούλγαροι νά έλληνίζωσι 
μεταβάλλοντες εθνισμόν, όπως ζήσωσιν. 'Όπως δήποτε ή ομολογία περί 
τοΰ έξελληνισμοΰ τούτων προϋποθέτει ελληνικόν περιβάλλον έκ συμπα
γούς ελληνικού πληθυσμού κατέχοντος τά σκήπτρα έ ν τ ε  τή αγορά και 
τή κοινωνίμ εν γένει. Διότι, άν άρχήθεν από τή; άλώσεως τής πόλε ως: 
υπό τών Τούρκων οί έν αυτή ορθόδοξοι ήσαν Βούλγαροι, υπό τίνων έλα- 
λεΐτο ή ελληνική γλώσσα καί διά τίνας έτελεΐτο ή ακολουθία έν ταΐς 
έκκλησίαις ελληνιστί καί έλειτούργουν ελληνικά σχολεία ; διατί δεν έλα- 
λεΐτο ή βουλγαρική γλώσσα καί δέν έδιδάσκετο αύτη, ως έν άλλαις βουλ- 
γαρικαΐς πόλεσιν, έν αίς καί ή τής έκκλησίας γλ,ώσσα ήτο ή σλαυική, ώς 
καί ό μητροπολίτης ήτο Έλλην ;

Είναι αληθές ότι γνήσια βουλγαρικά ονόματα, ως Βοΰλκος, Στοΐλας,. 
Γιουβάνη& Γιόντους, Τόντσος, δ'ντα εύχρηστα παρά τοΐς έλλησι Φιλιππι- 
πολίταις μέχρις εσχάτων, άπαντώσιν από τοΰ τέλους τοϋ 17ου αίώνος έν 
τοΐς έλληνικοΐς βιβλίοις τής συντεχνίας τών Άμπατζήδων καί δυνατόν νά· 
ύποτεθή ότι οί φέροντες ταΰτα ήσαν βουλγαρικής καταγωγής καί έξηλλη- 
νίσθησαν. Ά λλ’ έκ τοΰ κυρίου ονόματος δέν δύναταΐ τις ασφαλώς αείποτε 
νά κρίνη περί τής έθνικότητος τοΰ φέροντος αυτό, διότι ενδέχεται πολλοί 
φέροντες βουλγαρικά ονόματα νά είναι ελληνικής καταγωγής καί πολλοί

') Chkhcof, P lovtiv , σελ. 95. 111. 118 καί έξης.
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φέρηαες ελληνικά νά είναι βουλγαρικής καταγωγής. Τοΰτο δέ είναι λίαν 
ευεξήγητου. Επικρατεί παρ’ ήμΐν τοΐς έ'λλησιν ή αρχαιότατη συνήθεια δ 
πρωτότοκος παίς νά λαμβάνη αείποτε τό όνομα τοΰ προς πατρύς παππού 
ή δέ πρωτότοκος θύγάτηρ τό όνομα τής πρό μητρός μάμιμης, τά δέ υστε
ρότοκα τέκνα νά λαμβάνωσιν ονόματα διαφόρων συνήθως συγγενών ή 
και ονόματα τιθέμενα αύτοίς υπό των αναδοχών άνευ προς τους γονείς 
προσυνεννοήσεως. "Ενεκα τής τότε ύπαρχούσης εμπορικής συναλλαγής καί 
των φιλικών σχέσεων των έλλήνων Φιλιππουπολιτών εμπόρων καί βιομη- 
χάνων προς τούς περίοικους καί κατά τύν τελευταίου αιώνα συνοίκους 
βουλγάρους συνέβαινέν, όπως οί δεσμοί αυτών καθίστανται άρρηκτότεροι, 
νά συνδέωνται πράς άλλήλους καί διά πνευματικής συγγένειας πολλάκις, 
τής κουμπαριάς. Ουτω πολλοί τών έλλήνων έποίουν κουμπάρους βουλγά
ρους καί πολλοί τών βουλγάρων έ'λληνας. Επομένως εύλογον ήτο τών ανα
δοχών τινές όνοματοθετοΰντες κατ’ αρέσκειαν εις τά υστερότοκα τέκνα νά 
δίδωσιν οί μέν έ'λληνες ενίοτε εις τούς βουλγάρους γνήσια ελληνικά ιστορικά 
ονόματα (Κίμων, Περικλής, Χαρίλαος), οί δέ βούλγαροι εις τους ελληνας 
γνήσια βουλγαρικά ονόματα, προσφιλή καί δημοφιλή αύτοίς (Βοΰλκος, Στοΐ- 
λας, Γιόντσος) ή καί φερώνυμα αγίων υπό βουλγαρικόν τύπον επί τό θωπευ- 
τικώτερον (Γιουβάντσος, Νικόλτσυυς, Τόντσος). Έκ τούτου δέον νά παρα- 
δεχΟώμεν ότι ως παρά τοΐς γνησίοις βουλγάροις άπαντώσιν ιστορικά ελλη
νικά ονόματα, ούτω καί παρά τισι τών έλλήνων βουλγαρικά. Συιήθως δέ 
ήσαν τοιαϋτα κατά τον λήξαντα αιώνα παρ’ οΐς ή μέν μήτηρ ήτο Έλλη- 
νίς, ο δέ πατήρ Βούλγαρος έξελληνισθείς ήδη κατά τε την γλώσσαν καί 
τά ήθη.

Ταϋτα λέγοντες ούδαμώς σκοποϋμεν ν’ άρνηθώμετ ότι μεταξύ τών 
έλλήνων Φιλιππουπολιτών τοΰ λήξαντος αίώνος δέν υπήρξαν απόγονοι εξελ- 
ληνισθέντων βουλγάρων, άλλ’ οΰτοι ήσαν λίαν ευάριθμοι. Οί από τών 
αρχών τοΰ παρελθόντος ή από τοΰ τέλους τοΰ 18ου αίώνος άρξάμενοι 
όμαδύν νά εγκαθίστανται έν τή πόλει βούλγαροι, οί τε έμποροι καί έπαγ- 
γελματίαι καί γεο^ργικοί τών προαστείων, καίπερ έξελληνισθέντες πλήν 
ελάχιστων, δτε ήρξαντο από τοΰ 1848 οί περί εκκλησιαστικής υπό τοΰ 
Πατριαρχείου καί έν γένει εθνικής των χειραφετήσετος αγώνες, ήρξαντο 
επανερχόμενοι εις τον εθνισμόν των διά τής επ’ αυτούς ϊσχυράς πιέσεως 
τών ιθυνόντων τό εθνικόν των κίνημα. Μετά δέ τό έ κλησιαστικόν σχί
σμα (1872), οπότε πλέον όριστικώς διεκρίθησαν οί ορθόδοξοι Φίλιππου- 
πολΐται εις έ'λληνας (πατριαρχικούς) καί εις βουλγάρους (έξαρχικοΰς) καί 
άπετέλεσαν ιδίας θρησκευτικός κοινότητας άνεγνωρισμένας υπό της ’Οθω
μανικής Κυβερνήσεως καί ιδίως μετά την άπελευθέρωσιν τής Βουλγαρίας 
υπό τ<ΰν Ρώσσισν (1878) καί την ανεξαρτησίαν αυτής, οί’δεις σχεδόν βούλ-
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γάρος η βουλγαρικής καταγωγής έλληνίζων άπέμεινεν ελλην, τουναντίον 
δέ πλεϊστοι έ'λληνες, συνοδεόμενοι προς βουλγάρους δι’ επιγαμιών αδελ
φών ή θυγατέρων ή άλλων συγγενών έβουλγάρισαν προς ζημίαν τοϋ 
ελληνισμού εν Φιλιππουπόλει.

Οί περισωθέντες μετά την άλωσιν τής πόλιεως (1363) 'Έλληνες, 
ήλαττοιμένοι πολύ τον αριθμόν, συνορκίσθησαν πάντες είς την άκρόπολιν 
καί βραδϋτερον καί εις τά νότια τής υποκείμενης πόλεως μέχρι τής συνοι
κίας τών Παυλικιανών καί Ραγουσαίων (Παυλικιάνικα). Αυτή δ’ ή έλάτ- 
το^σις του πληθυσμού τής τέως πολυάνθρωπου πόλεως άναμφιβόλως προ
ήλθε ν εκ τής διαρροής αυτού προ τής ένάρξεως τής υπό τών Τούρκων 
πολιορκίας και τής παντελούς ύπ’ αυτών έκκενώσεως τής υποκείμενης πό 
λεως κατά την πολιορκίαν τής δχυράς άκροπόλεως, έν ή όχυρωθεϊσα ή 
φρουρά ήμύνετο σθεναρώς. "Ενεκα δέ τής γενομένης μεγάλης ερημιάς 
άνθροόπων έν τή πόλει καί εν τή περί αυτήν χώρα, ό σουλτάνος Μου- 
ράτ ρ ) καί μετ’ αυτόν ό Βαγιατζίτ (* 2) ήναγκάσθη ν’ άποικίση πολλούς 
Τούρκους εκ τής ’Ασίας, οΐτινες κατφκησαν ιδίως τά προς βορράν καί 
βορειοδυτικά τής πόλεως μέρη. 'Η  πόλις F ilippe πλέον μετωνομασθεΐσα(’) 
γενομένη αύθις πολυάνθρωπος έν βραχεί χρόνφ είχεν ίδιον διοικητήν, 
ώσπερ ή Θεσσαλονίκη καί τά Σκόπια, δστις ύπήγετο εις τον μέγαν τής 
Εύροίπης (Ρωμανίας) στρατηγόν, τον Ρουμ—ίΙ Ι—βεγλερ— βέΐ καί ώφειλε 
ν’ ακόλουθή αυτόν μεθ’ ωρισμένης στρατού δυνάμεως κατά τάς εκστρα
τείας ('). Οΰτω περί τον πρώτον Χριστιανικόν ’Ορθόδοξον πυρήνα τών 
'Ελλήνων Φιλιππουπολιτών ήρξαντο συνοικοΰντες καί άλλοι εκ τής Θρά
κης καί δή πλεϊστοι Κωνσταντινουπολΐται καταφυγόντες προ. καί μετά 
την άλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως (5). Τούτου έ,εκα καί ό πρώτος 
μετά την άλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως πατριάρχης Γεννάδιος Σχολά- 
ριος (1454—1459) έχειροτόνησε μητροπολίτην Φιλιππουπόλεως τον από 
Πελοπόννησου Διονύσιον, μαθητήν Μάρκου τοϋ Ευγενικού καί πατριάρ- 
χεύσαντα ύστερον (1468—1476) (°).

*) Χ αλκοκονδύλη , Π, σελ. 101· 2) Hammer, G csch ichte des O sin. R eich es, I 
σελ. 206, 3 4) Οί κατακτηταί Τούρκοι σεβασθέννες το ελληνικόν τής πόλεως όνομα
έκάλεσαν αυτήν Φίλιππέ ή Φ ιλιμπε  (εκ τοΰ ή Φ ίλιππον)·  πρβλ. Edrini  (εκ τοϋ ή 
Ά δριανον) ,  Ί σ τα μ π ο λ  (εκ τοΰ elg την Π άλιν ) κτλ., χήν δέ χώραν, δηλ. τήν Θρά
κην Ρ ο υμ —ε \ ί ,  ήτοι Ρωμαίων χώρα,  μεταφράζοντες το«Ρωμανία,  ως έλέγετο
υπό τών Ευρωπαίων καί τών Βουλγάρων ή Θράκη καί αί Βυζαντιακαί κατά τόν 
μεσαίωνα έπαρχίαι καί ώς καί σήμερον ακόμη λέγεται υπό τών Βουλγάρων τοϋ 
Αίμου ή πεδιάς τοΰ Έ βρου.

4) Χαλχοκονδύλη,  V III , σελ. 438. 3) Κ ριτοβούλον , ίατορ. III , 17.
°) Πατριαρχικής Ιστορίας Κων)πόλεως 1404—1588, σελ. 107, έκδ. Βόννης. - Κ  

Καύμα,  ιστορίαν τών ανθρωπίνων πράξεων, τ. VI 1, ο. 436 καί εξής, Βιέννη 1831.
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Ό  πρώτος, δσης ποιείται μνείαν Βουλγάρων κατοίκων έν τι] Φιλιπ- 
ιπουπόλει, είναι δ προσκυνητής Bertrandon de la Broquierc. Οΰτος έπα- 
νακάμπτων εις τήν Γαλλίαν άπδ τοϋ εις 'Ιεροσαλήμ ταξειδίου του δι* 
ήλθε διά τής Φιλιππουπόλεως, περί ής λέγει δτι «κατά τό μεΐζον μέρος 
■ οίκείται υπό Βουλγάρων τοϋ ελληνικού (ανατολικού, ορθοδόξου) δόγμα
τος». Τό λεγόμενον όμως δεν διαπιστοϋται οϋτε υπό των αμέσως προγε
νεστέρων και συγχρόνων Βυζαντινών συγγραφέων, οϋτε υπό των μμέσιος 
μεταγενεστέροον οδοιπορικών άλλων συγγραφέων (*)· Έ φ ’ δσον όμως 
έπληθυνοντο έν τή Φιλιππουπόλει οί Τούρκοι, επί τοσοϋτον αΰθις ήλατ- 
τοϋντο οί "Ελληνες μετοικοϋντες ένεκα τής άψορήτου καταστάσεως συμ- 
,βιώσεώς των μετ’ αυτών. Ό  Jirecek  εικάζει (2) δτι πάντες σχεδόν οί 
Βυζαντιακοί τής Φιλιππουπόλεως παλαιοί οίκοι άπεχώρησαν εις τον πα

ρακείμενον Στενίμαχον καί τάς παρ’ αϋτω κώμας Κοϋκλεναν καί Βοδενά, 
:καί άπετέλεσαν συνοικισμούς, οΐτινες μέχρις εσχάτων παρέμειναν αμιγείς 
Ελληνικοί έν μέσφ τοϋ βουλγαρικού τής χώρας πληθυσμού, ώσπερ νήσοι 
έν τώ πελάγει. Πιθανώς ή εικασία αϋτη είναι ορθή έν μέρει' πάντως δμως 

■ικανοί οίκοι παρέμειναν έν τή πόλει, ως τεκμαίρεται έκ των παλαιών επι
ταφίων πλακών, έφ’ ών έφέρετο κεχαραγμένος, κατά κληρονομικήν οικο
γενειακήν παράδοσιν, ό δικέφαλος αετός, τό επίσημον τοϋ Βυζαντίου σΰμ- 
,βολον, έκ τοϋ τίτλου αρχών, δν έφερόν τινες μέχρι των αρχών τοϋ 18ου

Β Τό χωρίον είναι είλημμένον έκ μεταψράσεως αποσπάσματος τοϋ B roguiire, 
V oyage d'outre mer et retour de terre sain te, έτ. 1432 et 1443, υπό Ίορδ- 
Iv a n o v  έν τή έφημερίδι Σόφιας M ir  (=Ε ΐρήνη), έτους 192ύ, πρός ήν συμφωνεί 
καί ή τοΰ Jirecek  έν τώ Perioditschesko sp isan ie , έτ. 1882, τόμ. III, σελ. 75—76. 
Ύ ποθέτομεν, δτι ό Γάλλος ίερεύς έπλανήθη έκλαβών τούς έν Φιλιππουπόλει Ρω
μαίους ορθοδόξους (τοϋ 'Ελληνικού δόγματος, ώς γράφει) ώς Βουλγάρους, οίοι 
ήσαν οί έν τή ύπαίθρφ χώρφ οίκοΰντες πρός τόν Α ίμον καί τήν Ροδόπην, όθεν 

■■διήλθεν, εί καί έν αύτή καί μετά αιώνα ύστερον (1530) κατά τήν άπό τοΰ Βε- 
τρεν (πλησίων τών Τραϊανείων πυλών) μέχρι τής Ά δριανουπόλεως σχεδόν οδόν 

-έζων μέν Χριστιανοί Σλαϋοι, ύπήρχον δμως και πολλο ί “Ε λληνες , οΐτινες ήγνό 
ουν δλως τήν σλαυϊκήν γλώσσαν κατά τόν K ouripeschitsch  : «Έ ν τή Ρουμανία
ύπάρχουσι πλείονες "Ελληνες, οΐτινες δέν ήδύναντο νά όμιλήσωσι μ εθ’ ημών 
σλαυϊστί». Jirecek, όδοιπρ. σελ. 140 καί έν τώ Periodits. Spisanie, τόμ. I l l ,  έτ. 
.1882, σελ. 90 μετάφρ. τοΰ : Β . K ouripeschitsch , itinerarium , W egrayss kiln, 
M aypotschulft gen  C onstautinopel zu deur T iirk ischen K ayser S o leym an ). 
Ένδε'χεται δμως, δπερ καί πιθανώτερον, νά έξέλαβε τους Παυλικιανοΰς, τούς 
οίκοΰντας ανέκαθεν νοτιονατολικώς τής Άκρο.τόλεως, (έφ’ ής τότε φκουν οί Έ λ-  

,ληνες), παρά τή συνοικίρ δθεν διήρχετο ή πρός τήν Ευρώπην άγουσα έκ Κωνσταν
τινουπόλεως, ώς Βουλγάρους 'Ορθοδόξους, καίπερ αιρετικούς (Μανιχαίους), άτε 
μήπω ανήκοντας εις τό καθολικόν δόγμα, διότι έλάλουν, ώς φαίνεται, έκτοτε τήν 
Βουλγαρυτήν γλώσσαν καί μάλιστα, άφοΰ οΰδαμώς άλλως ποιείται μνείαν τούτων.

Β Jirecek— hrgyrouj, 'Οδοιπορικόν σελ. 139-
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αίώνος καί εκ καθαρών βυζαντια,?τών κυρίων ονομάτων (Κομνηνός, Νικη
φόρος, Δροσινός, Λογοθέτης, ’Αλέξιος κτλ.). Τό αληθές είναι ότι φθίνον- 
τος τοϋ 16 αίώνος ή πόλις μετεβλήθη εις καθαρώς Τουρκικήν, ό δέ ελ
ληνικός πληθυσμός κατήλθεν εις 250 οικογένειας, οίκοΰσας επί τών λό
φων Σχοινοβατούν καί τοϋ Μουσαίου καί υπό τούς πρόποδας αυτών (‘)‘ 
καί έχούσας οκτώ εκκλησίας, ών κυριωτάτη ή τής αγίας Μαρίνης παρ’ ή 
καί ή μητρόπολις, κατά την μαρτυρίαν τοϋ διελθόντος εντεύθεν Gerlach(5)·

’Από τοΰ δέκατου εβδόμου αίώνος ήρξατο πάλιν πληθυνόμενον τό 
Ελληνικόν στοιχεΐον διά τής έγκαταστάσεως εις την πόλιν άθρόων μετα
ναστών εξ Άγράφων καί Θεσσαλίας καί έκ τής νήσου Ρόδου, κατά τον 
δέκατον δέ όγδοον αιώνα, έξ Ηπείρου, έκ Μοσχοπόλεως τής Μακεδονίας 
καί ά'λλων πόλεων (* 2 3) καί έκ τοϋ Στενιμάχου καί οΰτω έσχηματίσθη ισχυρά, 
καί συμπαγής Ελληνική κοινότης, ής τά μέλη προήγαγον τό τε έξαγω- 
γικόν καί εισαγωγικόν έμπόριον τής τε πόλεως καί τής επαρχίας εν γένει, 
ανέπτυξαν τάς τέχνας καί τά επαγγέλματα διοργανοίσαντα τάς συντεχνίας,, 
ίδρυσαν σχολεία καί ά'λλα ευαγή καταστήματα καί έπεβαλον. την ελληνι
κήν γλώσσαν έν τή άγορφ. Ούδαμώς λοιπόν είνε παράλογον, εάν κατά 
τον 17ον καί 18ον αιώνα Βούλγαροί τινες εγκαθιστάμενοι καθ’ έκαστους 
εις την πόλιν έκ τών περίοικων καί δή νεαροί προς έκμάθησιν τέχνης, 
έξηλληνίσθησαν αποβαλόντες τον εθνισμόν των.

Ή  επί τουρκοκρατίας διατήρησις τοΰ έν Φιλιππουπόλει ελληνισμού 
καταφαίνεται έν κεφαλαίοις :

α') Έ κ τής ορθοδόξου τοΰ ανατολικού δόγματος θρησκείας τών Χρι
στιανών, λαλούντων καί γραφόντων τήν ελληνικήν γλώσσαν, έχόντων 
"Ελληνας ιερείς, ών τινες ήσαν καί διδάσκαλοι (4) καί "Ελληνα αρχιερέα, 
καί λειτουργουμένων έν τή ελληνική γλώσση πάντων μέχρι τών μέσων τοϋ 
19ου αίώνος, οπότε αύξηθέντων τών παροίκων Βουλγάρων ήρξατο χάριν 
αυτών πατριαρχική άδεια έν ένί τής πόλεως ναφ τφ τής Παναγίας καί 
έν τοίς δυσί τών προαστείων, τφ τοΰ αγίου Γεωργίου έν Μαρασίφ καί 
τφ τοΰ αγίου Ίωάννου τής Ρήγας, χάριν τών Βουλγάρων οίκοδομηθέντι,. 
γινομένη ή λειτουργία έν τή σλαυική γλώσση.

β') Έ κ  τών περί τάς γεννήσεις, αρραβώνας, γάμους, κηδείας, μνη

“) Αί συνοικίαι τών μερών τούτων τής πόλεως μέχρι τοΰ τέλους τοΰ λήξαν- 
τος αίώνος ήσαν σχεδόν καθαρώς ελληνικοί.

2) St. Gerlach, itineraruim , Frankfurt, ετ. 1674. Μετάφρ. έν τώ Periodits, 
Spisan ie, τόμ. V II, 1884 σελ. 110, ύπό Jirecck.

3) Τσονχαλα , ιστορία Φιλιππουπόλεως, σελ. 39 § 58 καί ή Βουλγαροσλαυϊκή, 
συμμορία, σελ. 23, κεφ. 4.

4) *0 πρώτος ιστοριογράφος τής πόλεως (1819) Οίκονόμος Παπά Κωνσταν- 
τΐνος ή to καί διδάσκαλος έν τή ελληνική κεντρική σχολή.
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μόσυνα, χορούς εθίμων, ά'περ μετεδόθησαν και εις τούς μετοικήσαντας εις: 
την πόλιν Βουλγάρους έκ των πέριξ κωμών και κωμοπόλεων.

γ') Έ κ τοΰ εθνικού ονόματος, όπερ είχον οί ορθόδοξοι Φιλιππουπο- 
λΐται, καλοϋντες εαυτούς Γραικούς μέν συνήθως, Ρωμιούς (Ρωμαίους) δέ 
σπανιώτερον, 'Ελλήνων καλούμενων μετά την ανεξαρτησίαν τίίς 'Ελλάδος, 
των έκ τής έλευθέρας Ελλάδος προερχόμενων καί των κτησαμένων ε ν  
γένει την ελληνικήν υπηκοότητα συμπολιτών των.

δ') Έ κ  τής εκάστοτε ένισχύσεως τοΰ ύπολειφθέντος έν τη πόλει μετά 
τήν υπό τών Τούρκων άλωσιν αυτής (1363) ελληνικού πληθυσμού ύπό· 
των άδιαλείπτως μετοικούντων είς αυτήν έξ άλλων μερών ακραιφνών 
Ελλήνων καί δή όμαδικώς έξ Άγράφων καί Θεσσαλίας κατά τον δέκατον 
έβδομον καί όγδοον αιώνα, ωσαύτως καί έκ Ρόδου καί έξ άλλων τού Αι
γαίου νήσων (*), εκ Μοσχοπόλεως τής Μακεδονίας καί έξ ’Ηπείρου κατά 
τον δέκατον ό'γδοον αιώνα, έκ τών πλησιόχωρων ελληνικών κωμοπόλεων 
Στενιμάχου καί Βοδενών, ιδίως μετά τήν πυρπόλησιν αυτών υπό τών Κυρ- 
τζαλήδων ληστών (1793—1810), έκ τής Κωνσταντινουπόλεως καί Άδρια— 
νουπόλεως καί έκ τής Μικράς ’Ασίας καί έξ αυτών τών Ίονίων νήσοον καί 
άλλων πόλεων, ως μαρτυρεΐται έκ τών έπωνυμίων πολλών, οίον Πολίτης 
Σταμπολής, Σέρρεσλις, Βλάχος, Μόραλις, Τσάκωνας, ’Αγραφιώτης, Έ δρι- 
νελής, ’Αρβανίτης, Καραμανλής, Σαλονικειός, Χαλεπλής κτλ. τών έκ βουλ
γαρικών πόλεων εγκαθιστάμενων φερόντων τά επωνυμία, καί αν ακόμη: 
έξηλληνίζοντό τινες αυτών, Ζάγαρλις, Παζαρτζικλής, Τσιρπανλής, Άβράδα- 
λις, Σόφιαλις, Σαμακοβλής, Σιλτζόβαλις κτλ.

ε') Έ κ τών κωδίκων τής ίεράς μητροπόλεως άνερχομένων μέχρι τού 
1600, ούς άνέγνω 6 Τσουκαλάς προ τοΰ 1852 (* 2) έξαφανισθέντων δέ 
ύστερον τφ I860 κατά τάς μεταξύ Ελλήνων καί Βουλγάρων οξείας κοι
νοτικός διαμάχας, έν οις συντεταγμένοις απασιν ελληνιστί καί περιέχουσι 
τά άξια μνήμης συμβάντα τής μητροπόλεως καί τής κοινότητος ούδεμία. 
αλλόγλωσσος υπογραφή ή άλλο τι άφορών είς άλλην έθνότητα απαντά

ς-') Έ κ τής έν τή αγορά έπικρατησάσης ελληνικής γλώσσης, τών πρα
κτικών καί βιβλίων έκάστης συντεχνίας μέχρι τοΰ 1857, οπότε ήρξαντο' 
άποχωριζόμενοι οί Βούλγαροι τών Ελλήνων καί άποτελοΰντες ιδίας συν
τεχνίας, γεγραμμένων έν τή ελληνική γλώσση, έν τή απλοελληνική μέν- 
μέχρι τών αρχών τοΰ 19ου αίώνος, ήτις ήτο κράμα τών τε νοτίων καί 
βορείων ελληνικών διαλέκτων, βραδύτερον δέ έν γλώσση ρεπούση προς.

*) ’Επιγραφή; αναθηματικής από το0 1631 ή διάλεκτος είνε τών νοτίων 
Ελλήνων. Ί δ ε  Θρρκικά, τόμ. II, έτ. 11)29, σελ. 16 III.

2) Γ .  ΤαονκαΧα,  ίστορ. περιγραφή τής επαρχίας Φιλιππονπόλεως, σελ. 4(ή_ 
σημ. λγ' Βιέννη, 1851.
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τήν καθαρεύουσαν ΐιπό την σχολικήν έπίδρασιν, των υπογραφών και αυ
τών τών φερόντων γνήσια βουλγαρικά ονόματα ουσών ελληνικών κα'ι υπό 

^ελληνικόν τύπον, ως εκφαίνεται εκ τών σιοζομένων βιβλίων από τοϋ 1685 
τής συντεχνίας τών Άμπατζήδων, ής οί Βούλγαροι μαΐστορες από τών 

■αρχών τοΰ 19ου αίώνος ήσαν ισάριθμοι τοΐς Έλλησι τοιουτοις (’).
ζ') Έ κ τής υπάρξειος παλαιόθεν ελληνικών σχολείων «γυμνάσιόν τε 

τής ελληνικής παιδείας έκ πολλοϋ μέν συνεστός» (* 2), περ'ι τών ονομάτων 
τών διδασκάλων καί τών υπηρεσιών τών οποίων έγίνετο μνεία έν τοΐς κώ- 
διξι τής ίεράς μητροπόλεως, ως καί περί άλλων άφορώντων εις αυτά καί 
εις την έν γένει παιδείαν τής πόλειος(3).

η') Έ κ  τών έπί τών τοιχογραφιών καί τών εικόνων καί τών ιερών 
σκευών τών εκκλησιών ελληνικών επιγραφών, ά'ς οί Βούλγαροι μετά την 
κατάληψιν τών έκκλησιών άποσβέσαντες τεχνηέντως αντικατέστησαν διά 
βουλγαρικών ούδέν ίχνος καταλιπόντες αυτών, πλήν τών τής έκκλησίας 
τοΰ αγίου Δημητρίου παραχωρηθείσης τοίς Ρώσσοις φυγάσι μετά τον 
διεθνή πόλεμον.

θ') Έ κ τών ελληνικών επιγραφών έπί τών έπιταφίων μαρμάρινων 
πλακών, τών έπεστρωμένων έν ταΐς αυλαΐς τών έκκλησιών ή μετακομι- 
σθεισών εις τό νΰν τών ορθοδόξων έξω τής πόλεως νεκροταφείων, άρ- 
τθέντων τών έν τοΐς περιβόλοις τών έκκλησιών έπί τουρκοκρατίας τάφων. 
Αί παλαιότεραι τών πλακών φέρουσι γεγλυμμένον καί τον δικέφαλον αετόν, 
-συμβολον τοΰ βυζαντινισμού τών Φιλιππουπολιτών, δστις άπαντα ανά
γλυφος καί έπί ένεπιγράφου πλακός έπί τοΰ βαλανείου τής μεγάλης πα
λαιός οικίας τοϋ Χατζη-Κωστάκη ’Ιωάν. Κοϊμτζόγλου.

ι') Έ κ τών ελληνικών έπί μαρμάρινων πλακών κτιτορικών επιγρα
φών εις άνεγερθείσας ή άνοικοδομηθείσας εκκλησίας, οιον εις τάς άρχαιο- 
τέρας την τής κοιμήσεως τής Θεοτόκου, τής επικαλούμενης τής Πανα
γίας, έπί τής άκροπόλεως (1698) (ί) καί εις την τής αγίας Μαρίνης έν

*) "Ίδε κατωτέρω.
2) Κ . Οικονόμον, έγχειρίδιον περί της επαρχίας Φιλιππουπόλεως, Βιέννη, 

3819, σελ. 28 § ιδ'.
8) ”Ιδε, Μ νρτίλου  ’Αποοτολίδον ,  τά 'Ελληνικά έν Φιλιππουπσλει σχολεία, 

;·§ 1, σελ. 91, τόμ. ΙΙ> Θρρκικών έτ . 1929.
‘) Έ π ί τής θύρας τοΰ νάρθηκός της μέχρι τοΰ 1841, δτε κατεδαφισθεϊσα άνη- 

γέρθη λιθόκτιστος, ήτο ή επιγραφή : «Έκ βάθρων άνιρκοδομήθη ό ναός όΰτος 
τής Θεομήτορος, συνδρομής δέ καί μόχθου κυρίου ’Ανδρονίκου, εντιμότατου ρή- 
τορος μητροπόλεως τής πάνυ περιφήμου πόλεως τής Φιλίππου. Τελειωθέντος τοΰ 
ναού αυθι; άνιστορήθη δι’ εξόδων καί συνδρομής τοΰ άνωθεν ρήτορος εντιμότα
του κυρίου ’Ανδρονίκου, άρχιερατεΰοντος τοϋ πανιερωτάτου καί λογιωτάτου ιε  
ημών τοϋ καί μητροπολίτου Φιλιππουπόλεως κυρίου Νεοφύτου. Έτελειώθη δέ έν 
;ετει σωτηρία» φ χ η η ' ,  έν μηνί Σεπτεμβρίφ, ίνδικτιώνος ζ'» . ( Τσουκάλα , αυτόθι,
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τή υποκείμενη πόλει (1561), (') αϊ'τινες σήμερον δεν ύπάρχονσιν εκτοπι— 
σ&εΐσαι (* 2).

ια') . ’Εκ των μαρτυριών περιηγητών καί οδοιπόρων, οίτινες διελθόν- 
τες διά τής Θράκη? μνημονεΰουσιν από τοΰ δέκατου έκτου ήδη αιώνος: 
εν τοΐς βιβλίοις τον ελληνικόν πληθυσμόν, έλληνικάς εκκλησίας, "Ελληνα, 
μητροπολίτην, "Ελληνας ιερείς, έλληνικάς συνοικίας, έλληνικάς οικίας, έλ
ληνικάς παραδόσεις, εν τή Φιλιππουπόλει μετά τοΰ ονόματος της (3).

ιβ') Έ κ  τής μειαναστεΰσεως καί εγκαταστάσεως Ελλήνων Φιλιππου- 
πολιτών από δυο ήδη καί πλέον αιώνων έν διαφόροις τής Ευρώπης καί- 
τής ’Ασίας πόλεσιν, olov έν Βιέννη (Κοϊμτζιόγλου), έν Όδησσώ (Μαρα- 
σλής), έν Πετρουπόλει (Κομιζόπουλος), έν Μασσαλία (Κατσίγρας), έν 
Σμύρνη (Διαμαντόπουλος), εν ΆΦήναις (Λευκίας, Κλεόβουλος, Χρυσοβέρ- 
γης, Παππάς), έν Καλκοΰτα ( Μανδρατζόγλου καί ολόκληρος παροικία) (·'')„. 
έν Κωνσταντινουπόλει καί αλλαχού.

σελ. 40. § 08). 'Υπό τό ιερόν δέ σΰνθρονον τής εκκλησίας δτε ανοικοδομείτο, εΰρέΰη·; 
καί ή επιγραφή : «Λ(β)ί·ψαν(ο)ν κεϊτα(ι) τελ(ειωθ)έν sντά(δε) Έ πιφανίου, Ουγα- 
τρός Ά μά ντον τοΰ κ(υρίου) κτήτορος τοΰ Θείου να οί τοΰτ(ου)». (Τσουκάλα, αυ
τόθι). K alinka (D eakm aler in  B ulgarien , σελ. 289, άρ. 366) ά να γι{νώσκει ’ΑΧν- 
άτον ,  ό Τσουκάλας Ά λ ν ά ν τ ο ν ,  ημείς Ά μ ά ν τ ο ν . .

*) Ή  επιγραφή εΐχεν : «ή Οίκος ό παρών έκ βάθρων άνηγερθη, κόπου καί 
μόχθου καί συνδρομής ήνέχθη ’Αρσενίου τε τοΰ πανιερωτάτου Φιλιππουπόλεως 
μητροπολίτου, επί έτους ζ ο', Νοεμβρίου ε'». (Τσουκάλα, αυτόθι, σ. 41, λδ').

2) Διασώζονται σήμερον ή τοΰ ναοϋ τοΰ αγίου Δημητρίου «ζήλφ εΰσεβεϊ των 
ένορικών έκ βάθρων άνφκοδόμηται, 1830, Μαρτίου Ιό» καί ή τοΰ τοΰ αγίου Κων
σταντίνου : «Οΰτος ό ναός τοΰ άγιου Κωνσταντίνου έκτίσθη τω 1832 σωτηρία? έτει,. 
’Οκτωβρίου 30 καί έγκαινιάσθη επί Νικηφόρου τοΰ άρχιερεως ημών».

3) Gerlach, itiner. απόσπασμα κατά μετάφρ. έν τή βουλγαρική υπό Jirecek έν  
τφ P erioditschesko sp isan ie , τόμ. V I, ετ. 1883 Sredets. σελ. 108—111. Α. ίνέη- 
nern. E in  gantz new  R eysbuch von Prag ausz gen  C onstantinopel, 1622 N iiren- 
berg—Evlia Tscheleby, γεωγραφικά υπό A chm ed D jh evd et, μετάφρ. είς τήν βουλ
γαρικήν τά άφορώντα είς τήν Βουλγαρίαν υπό D. G adjhanow  έν τφ periodits. 
sp isan ie, τόμ. L X X , έτος 1908 σελ. 637 καί έξης.— Riccaut h istoirs da 1’ etat. 
present de 1* em pire Ottom an, traduct. Briot, I t. 1676 C ologne σελ. 711 καί 
εξής.—A series ot Rettres addressed to S ir W illiam  F ordyce contain ing a v o y 
age and journey  from E n glan d  to Sm yrna etc. Transladete from the orig inate  
into E n glish  by the A uthor S. L. (Saviour Lusi{/uan),ask. 52 καί εξής 1786,-ΡαίιΓ 
Lucas vozage fait par 1’ordre da Roy dans la Grece, 1’ A sse m ineure, la  Ma- 
cedon ie et P A frique, Paris έτ. 1712 τόμ. 1, σελ. .188 καί εξής.—Alf. de Lamar
tine v ovage  en Orient 1831 — 1833, Paris ετ. 1881 τόμ. 2, σελ. 250 καί εξής.— 
A , Viffuensnelt v o y a g e  dans la  T urquie d ’ E urope Paris ετ . 1868, τόμ. 2, σελ. 183»

·.♦) Ν ικολ .  Π α π α δ ο π ο ν λ ο ν  Ε ρμής ό κερδώος, τόμ. 2, σελ. 329 Βενετία έτος 
1817.— ΚΙ Κ ο νμα ,  ίστορίαι των ανθρωπίνων πράξεων, τόμ. X II, σελ. 550 Βιέννη, 
έτ. 1832.— ‘Η λ .  Τ α ν τα λ ίδο ν , ινδική αλληλογραφία Γρηγορίου ιερομόναχου^.
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ιγ.') Έ κ του δέκατου άρθρου του αύτοκρατορικοϋ τουρκικοί' φίρμα 
τάου περί τής ίδρύσεως τής εξαρχίας από 8 Ζελχιτζέ 1286 (1872), καθ’ δ 
παραχωρουμένης τής επαρχίας Φιλιππουπόλεως τώ βουλγάρορ μητροπολίτη 
Φιλιππουπόλεως έξερεϊτο ή πόλις Φιλιπποΰπολις ως υπό έλλήνων κατοι- 
κουμένη μετά τής παρ’ αυτή κωμοπόλεως Στενιμάχου καί των κωμών 
Κουκλένης, Βοδένης, ’Αρβανιτοχωριού, Παναγίας, Λεβόσχης Λασέβης, 
Άγχάνης, Βατσκόβου, Βλαστίτσης καί των μονών Βατσκόβου, αγίων 
’Αναργύρων, αγίας Παρασκευής καί αγίου Γεωργίου.

ιδ.') Έ κ  τής. βερολινίου συνθήκης τοϋ 1878, άναγνωριζοΰσης ελλη
νικήν μειονοψηφίαν εν τή άποσπασθείση από τής οθωμανικής αυτοκρατο

ρ ία ς  βορείορ Θράκη καί άποτελεσάση τήν αυτόνομον επαρχίαν ύπό την 
επικυριαρχίαν τοΰ Σουλτάνου ’Ανατολικήν Ρωμυλίαν (Roumelie orientale) 

ιε.') Έ κ τής άναγνωρίσεως ύπό τής συνταξάσης έν Φιλιππουπόλει 
τον καταστατικόν τής ανατολικής Ρωμυλίας χάρτην (1879) διεθνούς επι
τροπείας θρησκευτικών ελληνικών κοινοτήτων εν Φιλιππουπόλει, Άγχιάλφ 
κτλ. καί ώς γλώσσης επισήμου τής αυτονόμου επαρχίας καί τής ελληνικής 
προς τή βουλγαρική, τουρκική καί γαλλική.

καί ΐς. Ί  Έ * * τών σφαγών ταιν Φιλιππουπολιτών άνά τάς οδούς ύπό 
τών εκμανέντων τοΰρκων κατά τήν έπανάστασιν τοΰ 1769, οπότε καί οί 
πρόκριτοι εφυλακίσθησαν καί εραβδίσθησαν, τά υπάρχοντά των διηρπά- 
γησαν καί αί οΐκίαι των κατεκάησαν ( ’) καί εκ τών καταδιώξεων τοΰ 1821 
■οπότε ό μέν μητροπολίτης Σαμουήλ άνακληθείς ώς μέλος τής φιλικής 
-εταιρείας εις Κωνσταντινούπολην παρητήθη, (2) άπηγχονίσθησαν δέ τινες 
τών προκρίτων, έν οίς καί δ πάππος τοϋ έν ’Οδησσφ μεγάλου φιλανθρώ- 

-που καί εθνικού ευεργέτου Γρηγορίου Μαρασλή ’Ιωάννης Σκάρλος.
§ 5) Προς τΰ προμνημονευθέντι τής έν Φιλιππουπόλει συντεχνίας 

τών άμπατζήδων συμφωνητικό) καί τά διαφυλαχθέντα αυτής αρχεία από 
τοϋ 17ου φθίνοντος μέχρι τού 19ου μεσοΰντος μαρτυροΰσι περί τών έν 
τφ  ς·." τής προηγούμενης § είρημένων. Έ ν τοΐς άρχείοις τούτοις συντε
ταγμένος ελληνιστί ύπό τών έκάστοτε πρωτομαστόρων, ώς έμφαίνεται έκ 
τών διαφόρων γραφής τύπων, πάσαι αί ιδιόγραφοι τών έκάστοτε τών 
λογαριασμών έλεγκτιϋν καί μαρτυρούν ύπογραφαί είναι έλληνικαί πλήν 
μιας τουρκικής τφ 1811, τριών βουλγαρικών μεταξύ 38 ελληνικών έν τώ 
αύτφ πρακτικό) τφ 1818 καί μιας άλλης βουλγαρικής μεταξύ 19 ελληνι
κών τώ 1821. 'Ωσαύτως έν τοις καταγράφομενοις δνόμασι τών κατ’ έτος 
■αναγορευομένων μαϊστόρων μέχρι τών μέσων τοϋ δέκατου ογδόου αίώνος

Κων)πολις έτ. 1852. Κ . Οικονόμου, αυτόθι, σελ. 29. Γ. Τσουκάλα, αυτόθι
-σελίς 42, 25.

· ) Κ .  Κ ουμ  α, αυτόθι, τόμ. X, σελ. 385. *) Γ, Τσουκάλα, αυτόθι, σελ. 84.
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■σπανιώτατα είναι τά γνήσια βουλγαρικά, ο Ιον Βοΰλκος, Πέτβος, Στογιάν- 
νης, Στόϊτσος Σφέτκος, Γιουβάννης, Νένος Γιόντσος, εΐτα άρχονται πλη . 
θυνόμενα καί από τοΰ 1797 είναι σχεδόν ισάριθμα τοίς ελληνικοϊς. Και 
πιθανόν μέν νά εί'πη τις δτι τά εκ τοΰ εκκλησιαστικού ονοματολογίου ως 
γνήσια ελληνικά εκλαμβανόμενα ονόματα, οιον Γεώργιος, Δημήτριος, 
Νικόλαο;, Κωνσταντίνος, Μιχαήλ, Παύλος καί εΐ τι άλλο, δυνατόν ν’ άνή- 
κωσι καί εις βουλγάρους, με ονόματα, οία είναι τά ακόλουθα τών πλεί ■ 
στων έκ τών περί τούς 1300 μαϊστόρων μέχρι τού 1797, Άρίσταρχος, 
Άναστάσις, Γιακουμής, Γιαννάκης, Δήμος, Διαμάντις, Δροσινός, Ζάχος, 
Θανάσις, Θεοδόσιος, Κοσμάς, Κυρίτσης, Λάμπρος, Λευθέρις, Μανόλις, 
,Μαυρουδής, Μήλιος, Νικηφόρο-, Πάγκος, Παναγιώτης, Παρασκευάς, 
Πασ/άλις, Πολυζώις, Ρίζος, Στάθις, Σαράντης, Σταμάτις, Σταυράκις, 
Στέριος, Τάσος, Τζιώτης, Τριαντάφυλλος, Φωτεινός. Χριστόδουλος, Χρΰ 
σανθος, καί επωνυμία, οία, τά : ’Αρβανίτης, Βλάχος, Γούναρις, Γραμμα
τικός, Γραμμένος, Εύταξιόγλου, Ζαχαρινός, Κεφάλογλου, Κίτσογλου, Κρά- 
χτογλου, Κύρογλου, Κωνσταντινειός Λαγγερας, Λαγγερόπουλλος, Λογοθέ
της Μανδρατζόγλου, Μαργαρίτογλου, Μάτζαρις, Μαυρουδήογλου, Μηχα- 
νατζόγλου, Πάνογλου, Παντιάς, Πάππος, Ράφτογλου, Σανίδογλου, Σαχί- 
νης, Σγουροφώτις, Σκλάβος, Σπανδωνής Στασινός, Τσιπούρης, Τύρογλου, 
Χάτζηβυτίνας, Χρυσάφογλου καί άλλα, ούδαμώς είναι εύχρηστα παρά τοϊς 
Βουλγάροις.

ΤΙ μεταξύ Ελλήνων δέ καί Βουλγάρων αναλογία καταφαίνεται έκ 
τοΰ ακολούθου πίνακος τών διατελεσάντων πρωτομαϊστόρων τής συντε
χνίας από τοΰ 1685 μέχρι 1856, ον κατηρτίσαμεν χρονολογικώς επί τή 
βάσει τών αρχείων. Έ κ τών 45 πρωτομαϊστόρων 8 μόνον (καί ουτοι από 
τοΰ 1760) έχουσι Βουλγαρικά ονόματα ή επώνυμα, οί δ ι’ αστερίσκων ση- 
^ιειούμενοι,

1) 1685— 1703, Χατζηδήμος
2) 1703 —1706, Κυρίτσης Χριστοδουλάκης
3) 1706—1716, Γεοιργις Σοντάγιος
4) 1716— 1717, ’Ιωάννης Παπασακελλίου
5) 1717—1723, Χατζηαναστάσης μετά 9 άλλων προεστών
6) 1723— 1730, Κωνσταντίνος Κεντιντένογλου
7) 1730—1733, Κωνσταντίνος Λογοθέτης Μαυρουδόγλου
8) 1733—1739, Χατζηθανάσις Κεντιντένογλου
9) 1739—1740, Χατζηκωνσταντίνου

10) 1740—1747, Χριστόδουλος δ επιλεγόμενος Τοκάς ή Τοκάτσος
11) 1747 —1748, Χατζηπαρασκευάς
12) 1748—1749, Χατζηχριστόδουλος Ντεμιρτζόγλου
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13) 1749-1750, 
.14) 1750—1754, 
16) 1754—1756,
16) 1756 -1760,
17) 1760-1763,
18) 1763—1764,
19) 1764-1765,
20) 1765-1767,
21) 1767— 1772,
22) 1772—1775,

Χατζηχριστόδουλος ΙΤαπαζόουλου ή Οικονόμου 
Χριστόδουλος Τοκάς 
Χατζηχριστόδουλος Ντεμιρτζόγλου 
Χαίζηπαρασκευας 
Χατζή στογιάνης *
Χατζηχριστόδουλος Ντεμιρτζόγλου 
Χατζηστογιάνης καί Κων)τΙνος Μηχανατζόγλου *
X ατζη σ το γιάν η ς
Κων)τίνου καί Χατζηχριστόδουλος Ντεμιρτζόγλου 
Χατζήθανάσις Χαλεπλής, Χατζηαναστάσις καί Χα-

[τζηστάθις
23) 1775-1790,
24) 1790-1797,

1801,
1811,
1820,
1821,

Χατζηαναστασις
Χατζής (καλείται καί απλώς Τάσιος, πιθανώς ό- 

[αυτός πάλιν Χατζηαναστασις,
Χατζησιόγιτσος *
Κωνσταντίνος Μήτκογλου 
Χατζηκυριάκος Μελκών
Χατζή ίΐανάσις Κωνσταντίνου Μπουλγκοΰρογλου 
Σταυρίτσας Μέτζου 
Ιγνάτιος Δημητρίου 
Χριστόδουλος Νακαχτζόγλου 
Χατζησλαόης Στόγιου *
Στογιάνης Θεοδώρου *
Σταυρίτσας Μέτζου 
Φίλιππος ’Αποστόλου 
Γεώργιος Χατζηκωνσταντίνογλου 
Γεώργιος Κωνσταντίνου Κεντιντένογλου 
Χατζηνένος Ράϊκου *
Κυριάκος Νικολάου 
Στάντσιος Ίωάννου *
Δημήτριος Σταυρου 
Χατζηϊωάννης Χατζηπαΰλου 
’Ιωάννης Κωνσταντίνου Ο&σιακλής 
’Αθανάσιος Γεωργίου Ουζουνογλου 
Χατζηβέλιος Θεοδώρου * 

πάντες δε οΐ λοιποί ουχί μόνον κατά τά ονόματα, αλλά καί έκ καταγω
γής ήσαν 'Έλληνες καί τοιοΰτοι παρέμειναν καί οί απόγονοί των, ών οι 
πλεΐστοι ήσαν γνωστοί Φιλιππουπολΐται μέχρι τής έκ γενετείρας των δια- 
σποράς, ή τοϋ θανάτου των, ο Ιον οϊ απόγονοι του Χατζηαναστάσι, Χα-

25) 1797
26) 1801
27) 1811
28) 1820
29) 1821— 1823,
30) 1823— 1824,
31) 1824—1825,
32) 1825—1826,
33) 1826—1829,
34) 1829 — 1832,
35) 1832— 1834,
36) 1834— 1835,
37) 1835—1836,
38) 1836—1839,
39) 1839-1840,
40) 1840—1841,
41) 1841—1844,
42) 1844 -1846,
43) 1846—1851,
44) 1851—1854,
45) 1854-1856,



τζηχριστοδούλου, Χατζηαθανάσι, Κεντιντένογλον, Μπονλγνούρογλον, Σταν- 
ρίτσοί, Σταύρου, Χατζηπαΰλου,. Ουσιακλή, Ούζούνογλου καί άλλων. Των 
δέ έξηλληνισμένων άλλοι μέν έπανήλθον εις τον εθνισμόν των, καίπερ 
έν τοίς έλληνικοίς σχολείοις έκπαιδευθέντες, δλίγιμτοι δέ άπέθανον εν
θουσιώδεις Έλληνες, έν οίς καί ό έ'γγονος τοΰ Στάντσιου Ίωάννου, μη
τρόθεν δέ Γκιουμισγερδάνης Στάντσιος Γ. Σταντσίδης καί οι έ'γγονοι τοΰ 
Χατζησλαύη Στόγιου Σλαυΐδαι. "Ωστε Ικ τούτων κρίνων τις δέον νά θε- 
ωρή αψευδή τά υπό τοΰ πρώτου ιστοριογράφου τής Φιλιππουπόλεως (1818) 
Κ. Οικονόμου, ίερέως, λεγάμενα : «Οί έγκάτοικοι ταύτης τής πόλεως είσί 
πέντε γένη, Τούρκοι, Χριστιανοί τοΰ ανατολικού δόγματος, οΤτινες καί' 
Ρωμαίοι καλούνται, ’Αρμένιοι, Μανιχαιοι, ήγουν οΐ κοινώς λεγόμενοι 
Πανλικιάνοι καί 'Εβραίοι· ούς πάντας εϊ τις εις δεκαπέντε διέλοι μέρη, 
τα μέν ένδεκα είσι Τούρκοι, τρία δέ ανατολικοί Χριστιανοί, ήγουν Ρω
μαίοι, καί τό λοιπόν έν συμπληροΰσι τά λοιπά τρία γένη, . . . .  ών έκα
στος την ιδίαν προφέρει διάλεκτον- οίον οί μέν Τούρκοι τήν Τουρκικήν, 
οί Ρωμαίοι τήν άπλην ελληνικήν, οί Εβραίοι την εβραϊκήν, οί δέ ΙΤαυλι- 
κιανοι τήν σλαυονικήν, ήτοι τήν βουλγαρικήν . . . .» ('), δστις περί Βουλ
γάρων ούδένα λόγον ποιείται ούτε ως ιδίας έθνότητος, ούτε ως λαλούν- 
των τήν γλώσσαν τοτν, ήν είχον μητρικήν μόνον οί Παυλικιάνοι, ώς 
καί νυν.

Ώ ς δείγμα δέ τής ελληνικής γλώσσης των Φιλιππουπολιτιον κατά τύν 
17ον, 18ον καί 19ον αιώνα παρατίθεμαι ενταύθα πρακτικά τινα τών συ
νεδριών τής είρημένης συντεχνίας έκ τών αρχείων της (2) αυτολεξεί διορ-
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Κ .  Οικονόμου,  αυτόθι, σελ. 27—28.
s) Ταϋτα είναι τρία κατάστιχα περιέχοντα φύρδην - μείγδην, πλήν τοΰ τρίτου, 

δπερ είναι μάλλον λογιστικόν β,ιβλίον, τά πρακτικά τών συνεδριών τής συντε
χνίας, τά ονόματα τών έκαστοce αναγορευόμενων μαΐστόρων μετά τών παρ’ οίς 
έμαθητευσαν, τά έσοδα καί έξοδα κατά τό μάλλον ή ήιτον λεπτομερώς καί ποικί
λας άλλας σημειώσεις· Πάντα είναι δεμένα καί δέρματι περικεκαλυμμένα. Τό 
πρώτον ύψους 0,30 τοΰ μέτρου καί πλάτους 0,10 άρχεται από 15 Μαΐου 1685 καί 
τελευτά τήν 21 Σεπτεμβρίου  1771. Είναι πλήρες καί συνέχεια άλλου προγενεστέ
ρου. Τό δεύτερον ύψους 0,30 καί πλάτους 0,20 άρχεται άπό 25 ’Απριλίου 1772 καί 
τελευτά είς 3 ’Ιουνίου 1817. Τό τρίτον λίαν εΰμέγεθες καί παχύ, ύψους 0,51 πλά
τους 0,40 καί πάχους 0,05 έκ χονδρού λευκού χάρτου μετά τών γεγραμμένων σελί- 
διον ήριθμημένων, άλλα κατά τά εννέα δέκατα άγραφον, μετά εξωφύλλου καλλι- 
τεχνιχώς γε/ραμμένου καί πίνακος περιεχομένων έν τω τελεί, άρχεται άπό 15 
Μαΐου 1811 καί τελευτά είς τό 1857, κυρίως όμως δυνατόν είπεΐν δτι είναι συνέ
χεια τοΰ δευτέρου άρχόμενον άπό τοΰ έτους 1818, διότι κατά τό έτος 1811—1817 
αναγράφονται μόνον τά ονόματα τών κατά ταϋτα άναγορευθέντων μαΐστόρων. 
Ταϋτα τά άρχεΐα φυλάσσονται νϋν παρά τή συντεχνίρ τών άμπατζήδιον, παοακμα- 
σάαη καί άριθμούση ολίγα μέλη βουλγάρους καί παρεχίορήθησάν μοι πρός άνάγνω-
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θών μόνον τάς ανορθογραφίας, αιτινες άπαντώσι εν πάση συλλαβή σχε
δόν μέχρι τοΰ 19ου αίώνος, διαφυλάττων δέ πιστώς τους φθόγγους, όπως 
δηλωθή, πώς ή γλώσσα συν τώ χρόνιο έρρεπε προς την των βορείων έλλή- 
νων, από δέ τοΰ 19ου αίώνος, ύπέστη τήν σχολικήν έπίδρασιν τείνουσα 
προς τήν καθαρεύουσαν.

1) «Εις τούς χιλίους έξακοσίους 85 πρώτη εγινεν σύνοδο τών μαστό
ρων τών άπατζήδων μικροί τε καί μεγάλοι καί έκαινούργησαν τό παλαιό 
το κατάστιχον καί τό άφιέρωσεν (‘) είς τούτο δ κυρ Δροσινός εις τό ρου- 
φέτι. Είς ένδειξιν καί εις ένθύμησιν εγέντο αυτή ή καταγραφή, δηλονότι 
έκάθισεν πρωτομάστορης δ Χατζηδήμος έμπροσθεν τούς χρησιμωτάτους 
γερόντους κι’ αυτούς. 1685 Mat ον 15»,

2) «Έπί έτους 1699 άφιέρωσεν <5 μακαρίτης Χατζηδημητράκις Μαυ- 
ρουδόγλους είς τό ρουφέτι σαχάνια (2) 38, διά τρυχική του σωτηρία. Άφιέ- 
ριοσεν δ μακαρίτης Χρηστός τοΰ Γραμματικοΰ ανεψιός γρόσια δέκα».

3) Έ π ί έτει 1703, ’Ιουλίου 23. Έσυνάχτηκαν τό ρουφέτι τώνάμπα- 
τζήδων μικροί τε καί μεγάλοι καί εύρηκαν εύλογο ιερείς τε καί κοσμικοί 
καί εσυμφώνησαν τοιαΰτα καί έβάλαμε ή δλότη προεστό εντιμότατου Κυρί- 
τζη Χριστοδουλάκη, νά τον έχωμεν προεστόν καί δ,τι ύπόθεσι τύχη τοΰ 
ρουφετιοϋ νά μάς τήν κρίνη μέ τούς επίλοιπους δέκα, μέ τον ευλαβέστα
του παπά Κωνσταντίνον καί κύρ Δροσινός καί κυρ Χατζηδήμος καί κύρ 
Δημήτριος Μπέγκλης καί κυρ Χατζηζάχος καί κύρ Χατζηπάππου καί κύρ 
’Αθανάσιος Κασάμπογλους καί κύρ Κωνσταντινειός καί κύρ Βοΰλκο καί 
δ κύρ Δημήτρι. Αυτούς ηύραμε εύλογο, ο,τι δέ δέσουν καί λύσουν είμαστε
είς τά πάντα........(3) έ'ως τον ερχόμενον καί βάνομε καί τζαούση τύν
Παπάζογλου Κυρίτση Νικόλα».

1) «’Αφιέρωσα εγώ Χατζηνικηφόρος τοΰ Χατζηκωνσταντίνου, δ γαμ
πρός τοΰ Λογοθέτου ένα καζάνι (4) εν να οκάδες νά εύρίσκεται είς τό ρου
φέτι γιά ψυχή καί σωτηρία». 1704.

5) «Έ πί έτει 1706. Αύγ. 3. Ένθύμησι τό πώς έσυνάχθηκαν οί μαστό- 
ροι τών άμπατζήδων, γέροντες καί νέοι είς τον ναόν τοΰ αγίου ενδόξου 
μεγαλομάρτυρος Δημητρίου καί εύραν εύλογο καί έκαμαν προεστό τόν κυρ

σιν τή εύγενεΐ φροντίδι τοΰ φιλοπόλιδος καί φιλίστορος δικηγόρου Αλεξάνδρου  
Πέεφ, είς δν εκφράζω δημοσίφ τάς ευχαριστίας μου.

') Έ νεχείρισε, παρέδωκε. 2) ή λ τουρκική, χαλκαΐ επιτραπέζιοι παροψίδες.
3) Ό  άντιγραφεύς τών πρακτικών δέν ήδυνήθη, ώς φαίνειαι νά άναγνώση 

τήν έν τφ προχείρφ φράσιν καί άντέγραψεν ασυνάρτητα τινα «στρελ..·..νώς....μας 
Θεό μας ψυχή»' ή έννοια τοΰ χωρίου είναι όχι οι μαΐσιορες είναι υπόχρεοι μέχρι
τοΰ επομένου έτους νά ΰπακούωσιν είς χάς αποφάσεις τοΰ διοινητικοΰ συμβουλίου 
τής συντεχνίας, i ) Ή  λ. τουρκική, μέγας χαλκούς λέβης.
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Γεώργι Γιάγκου, δικαιοφύλακα είς τά πάντα τοΰ ρουφετίου, δ,τι αν υπό
δεσι τύχη, νά τα τελειώνη καλά (καί) να είναι καλά τελειωμένα καί οποιο
σδήποτε φανή απειθής μας, δ,τι φανή εύλογο νά παιδεύεται καί είς τούτο 
έγένετο τό παρόν συμφωνητικού γράμμα ενώπιον των εντιμότατων κληρι
κών καί ευλαβέστατων ιερέων καί τιμιωτάτων μαϊστόρων καί αν τύχη καί 
έβγη κανείς πασκαλής (*) άνηρώτητα, νά έχη νά πληρώνη, γρόσια 200  

;εξοδα διά την φιλειά του». <s.
6 ) «Έ πί έτει 1710, Ίουν. 3. Έσυνάχθησαν οι μαστόροι καί εύρηκαν 

εύλογο διά τά σαχάνια, οποίον χριστιανόν χρειασθοΰν νά τά πάρη, νά 
•δίδη ’ς τά εκατό μισή οκά καλάϊ (* 2)' καί ά'ν χαάή κανένα, νά δίδη ένα 
ξλότι (3) τό σαχάνι καί δσο δεν πλ,ηρωθή τό σαχάνι, νά μη δίδουνται. 
Καί έβάλαμε τον μάστορο Θανάσι τζιαούση νά κυβερνάη καί ή ρόγα του 
γρόσια 15 καί δ,τι παίρνει από τούς πασκαλήδες, νά είναι δικά του τό 
μισό γρόσι (4 *) Ό  μακαρίτης Ή λίας ά'φησε είς τό ρουφέτι σαχάνια ζΥ 
•διά την ψυχή του καί δ θεός νά τον συγχωρήση».

7) «Έ πί έτει 1713, Ίουλ. 1 Άψιέριοσεν ό αρχών Χατζημαυρουδής 
•είς τό ρουφέτι των άμπατζήδων σαχάνια 46 καί δ Θεός συγχωρήση τον».

8 ) «Έν έτει 1716. 'Ο Πάππος αφιέρωσε εις τό ρουφέτι άσλ(άνια) ις' 
•άποθανόντας και διά ένίϊύμησι ωσαύτως έδωσαν από τού ρουφετιοΰ άσλ. 
C ' διά τον σκλάβον, όπου αγόρασαν. Φεβρουαρ. 15 άφιέρωσεν ό μακαρί
της Γεώργις Σγουροφώτις άσλ. 50.— Έδώσαμε άσλ. 10 διά τήν σκλάβα 
τοΰ Χατζημητράκι.—Ένθύμησιν οπού άφιερώσαμεν είς χεΐρας τοΰ Ίωάννου 
παπά Σακιλλίου τοΰ ρουφετίου έν έτει 1716 έν μην) Φεβρουαρ. 15 έν 
προότοις τό μεγάλο καζάνι, οκάδες 33, έτερο τό μισιό, (:>) οκάδες 21 καί 
τό μικρό οκάδες 9, κιοπιτζές (Β) ένας δράμια 33, έτερος κιοπιτζές ένας οκά 
1 καί μισάλες (’) 8 καί μισάλια (8) 12, καλάϊ δκάδας 2, σαχάνια 225, ναλ-

*) Πιθανώς έκ τοΰ πάσχα,  οίονεί πασχαλινός, έορτάσιμος. Ε λ ε γ ε ίο  οϋτιο 
ό έκ των βοηθών αναγορευόμενος μαΐστωρ, οστις εώρταζεν έπί τή αναγορεύσει 
του. Ό  αναγορεύω ν αυτό; εαυτόν άνευ άποφάσεως τη: συνεδρίας (άνηρώτητα) άπε- 
φασίσθη νά τιμωρήται διά προστίμου 200 γροσίων, άντί τοΰ Ορισμένου τέλους 
10 γροσίων.

2) '11 λ. τουρκική, κασσίτερος. ,!) Αυστριακόν νόμισμα.
*) 'Ο κλητήρ τής συντεχνίας πλήν τοΰ ετησίου του μισθού είχε καί ποσοστά 

•έπί των τελών (φιλειάς) τών αναγορευόμενων μαϊστόρων, ήμισυ γρόσιον είς τό
τέλος (10 γρόσια).

°) Μεσαΐον, μέσου μεγέθους. 6) Ή  λ. τουρκ. χαλκοΰν ήμισφαιροειδές άγγεΐον
μετά μακράς λαβίδος πρός τά άνω «ρός άντλησιν ζωμού ελαίου, ΰδατος κτλ. 7)
μιαάΧα  καί μεσάΧα, ή έκ τοΰ λατινικού rnensa—mensalis , τό έπιτραπέζιον σκέ
πασμα, 8) μιαάΧι, τό προσόψιον, δθεν καί μακρομέααΧο,  τό μακρόν σκέπασμα, 
•οπερ ήπλοΰτο έπί τών γονάτων των περί τόν σούφρα (χαμηλή τράπεζα) καθημέ-



πίναα; (’) τρανά καί μισιακά (8) 52. Τά σαχάνια καί τά λεγκέρια (3) δλα 
όκάδ. 14δ. Ναλπίκια μικρά 64, κιλίμια (4) 3 καί χαλί (5) 1, έτερα σαχά
νια 9, ε'τερα σαχάνια 10 και ναλπίκια 5, έτερο κιλίμι ένα 1».

9) «Έ ν έτει 1717. Έσσνάχθημέν μαΐστορες τού ρουφετίου των άμπα
τζήδων μικροί τέ καί μεγάλοι καί εύραμεν εύλογον νά βάλωμεν προε
στούς τον έντιμότατον κύρ Χατζηαναστάσι, τον έντιμότατον κύρ Στέργιον 
τον έντιμότατον κύρ Διαμαντή, τον έντιμότατον κύρ Χατζηχριστοδούλου, 
τον Χατζηπαΰλον, τον κύρ Ίωάννην, τον Χατζηγεώργι, καί τον κύρ Κώστα 
vta.1 τον κιιο Κωνταντΐνον καί τσαούση τον Κώστα, καί τούς έχομεν εϊπει 
τρόπους όλοι κοινώς εις τά δίκαια καί εάν εδρεθή κανείς αναμεταξύ μας 
ενάντιος νά παιδεύεται μέ γνώμη κοινή.»

10) «Έ πί έτος 1722 μηνός Μαΐου άφιέρωσε τό ρουφέτι εις τον αγι. 
Δημήτριον (6) άσλ. 30 διά νά μνημονεύουν τά όνόματά τους όλωνών 
παντοτεινά, ρουφέτι άμπατζήδων μία παρισία. Έδώκαμεν καί διά την 
μεγάλαλην εκκλησίαν άσλ. 1 0 0 ».

11) «Έ πί έτος 1723 Μαρτίου 23. Τον πρωτομαΐστορα τον Κώνστα 
τον αφιέρωσαν ’ς τό ρουφέτι διά νά εύρίσκεται ’ς την υπηρεσίαν καί τον 
ήρρογιάσαν (η) άσλ. 25 καί τόν αφέντη τον κύρ Στέριο τον αφιέρωσαν 
οί μαστόροι μέ τό θέλημά του διά νά έχη τό πουγκί (8) τό μαστορικό,
δ,τι έξοδα είναι βασιλικά, (9) νά έχη νά παραστέκεται..... Καί τό ηύραν
εύλογο οι μαστόροι, μικροί τε καί μεγάλοι, δτε γείνη σύναξι μαστορική 
καί πηγαίνη ό πρωτομαΐστορας καί λαλήση κανέναν κατά την ώρα καί 
δεν έλθή ή μικρός ή μεγάλος, νά σφαλνιέται τό εργαστήρι του ή καί ό 
δ(ν)τάς του (ι0)νά παιδεύεται.—Αύγουστου 17. Διά ένθύμησιν φανερώ- 
μεν ημείς οί άνατολΐτες (η ) καί ημείς οί άργαστηριάτοι δτι εσυνάχθηκαν 
δμοΰ καί τό ηύραν εύλογο δτι νά δίνον οί άργαστηριάτοι ασλάνια 25 διά 
τά έξοδα καί εκείνοι, οπού κάμνουν εις τό κάστρο ( η ) άλισφερίσι (13) έξόχοος
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νων σταυροποδητεΐ πρός δεΐπνον, ') ή λ. τουρκική σκεύος χαλκοΰν επιτραπέζιον.
!) μέσον μεγέθους, 3) ή λ. τουρκ. χαλκή λεκάνη, '') ή λ. τουρκ. τάπης πρός επί-
στρωσιν τοϋ των δωματίων δαπέδου, s) ή λ. τουρκ. τάπης πολυτελής, μετηίου μεγέ
θους, 6) ό έπί τής άκροπόλεως ναός τοϋ αγίου Δημητρίου, δν μνημονεύει καί Ger- 
lach" είς αυτόν ήκκλησιάζετο ανέκαθεν ή συντεχνία τών άμπατζήδων' 7) ρογιάζω  
έκ τοϋ ρόγα, μίσθιό 8) ή λ. τουρκ. βαλάντιον καί ουνεκδοχικιος τό ταμεΐον, °) 
κυβερνητικά, δηλ. φόροι πρός τό κράτος. 10 * *) τό έν τοϊς χανίοις (ξενοδοχεΐον) δωμά- 
τιον, δπερ εΐχον πολλάκις οί επαγγελματίαι, ή λ. τουρκική.

Η) Οί εξ ’Ανατολής (μικράς ’Ασίας) ερχόμενοι είς Φιλιππούπολιν έμποροι πρός 
προμήθειαν άμπάδων κτλ.

12) Κάστρο  έλέγετο ή Φ)πολις παλαιόθεν ώς οχυρωμένη' οΰτω έκάλουν αυτήν 
καί οί Στενιμαχΐται τούς δέ Φιλιππουπολίτας «άστρινους, 13) ή λ. τουρκ. άγορα-



τά 30 άσλ. καί τά επίλοιπα, δσα τρέξουν νά πληρώνωνται από τή μάσι(*) 
τοΰ ρουψετίου τον κάδε χρόνον».

12) «Έ ν ετει 1726, Ίουν. 15. Έλογαριάστηκαν οί μαστόροι καί 
-έδωσαν τούς λογαριασμούς οι τζιαρσιλήδες, (*) δσο κάνανε»'

13) « Έ ν  ετει 1730, Ίουν. 1 . Σήμερον έδωσεν δ κυρ Κωνσταντίνος 
Κιντιντένογλους τό λογαριασμόν σώον καί άνέλλιπον καί έξώφλησεν. Ό  
Κωνσταντίνος Μαυρουδόογλους έλαβε άνά 300 γρ. από τον Χατζηαίία- 
νάσι Ζαβάτζογλου καί τον Χατζηκυριάκον, έξ ών τά ήμίση έδωκε διά τό 
χάτί-σερίφ (s), τά δέ λοιπά έκράτησε διά λογαριασμό τοΰ ρουφετίου».

14) «Έν ετει 1732, ’Ιουνίου 28. Έπήραν οί μαστόροι τό λογαριασμό 
από τον ενδοξότατου κυρ Κιονσταντΐνον Αογοίλέτη».

15) «Έν ετει 1733, Αυγ. 1 . Έπήραμε λογαριασμόν τοΰ ένδοξοτάτου 
τζελεπή (4) Κωνσταντίνου καί άπέμειναν σέ λόγου του γρόσια 89».

16) «Έν ετει 1739, Ίουν. 22. Συνήχθησαν οί μαστόροι (τοΰ) ρου
φέτι των άμπατζήδων δλοι κοινώς καί έσυμφώνησαν κοινή γνώμη καί 
•έβαλαν προεστούς νά επιτηρούν καί νά διετηροΰν τό ρουφέτι εις κάδε 
χρείαν καί ΰπόδεσιν' έμ πρώτα τον αίδισιμώτατον οίκονόμον παπά κύρ 
Μαργαρίτην, δεύτερον τον αίδισιμώτατον άγιον Σακιλλίων παπά Κων
σταντίνον, τρίτον τον κυρ Χατζηκωνσταντΐνον, τέταρτον τον κύρ Χριστό
δουλον, πέντος δ κύρ Παύλος" καί τά(ς) εΐσπρά(ξεις), τά δσα συνάζονται 
τό ρουφετΐο νά τά εχη δ κύρ Χριστόδουλος είς ψΰλαξίν του' καί τό δ,τι 
πάρη, δ,τι δοόση, νά εχη κατάστιχο νά διαλαμβάνη....»

17) «Έν ετει 1740, Αύγ. 20. Έσυνάχδηκαν οί μαστόροι εύρίσκοντας 
’ς τοΰ Χατζηκωνσταντίνου ά'σπρα 605 καί έδωσι τά ίκατό πέντι τό τόκο 
διά τά έξοδα τοΰ ρουφετίου νά τά ξοδιάζη καί έμειναν ’ς τοΰ Χατζηκων- 
•σταντίνου άσλ. 500 μέ τό διάφορον τά δέκα έντικα».

18) «Έ ν ετει 1744, Σεπτεμ. 18. Έδωσα εγώ δ Χριστόδουλος την 
λογάριασι τρύς μαστόρους καί έμειναν άπάνου μου νά ξουδιάζου άσλ. 28 
διά τοΰ ρουφετιοΰ την ύπόθεσιν δι° δ,τι κάμη χρείαν. ΠεΊαίνοντας ή 
κερά Μιλάχρω τό μακαρίτη Χατζημαυροδή άρχοντά μας άφιέρωσι είς τό 
■ρουφέτι άσλ. 50».

19) «Έν έτει 1745, Αύγ. 10. Έλογαρστήκαμε μί τό πρωτομάστορη 
τόν κύρ Χριστόδουλου έμεινα(ν) πί λόγου του άσπ. 35 διά νά, ξοδιάζη διά 
τό ροφετίου την ύπό-θισι τά δ,τι λάχη (5)».

πωλησία, ') εισπράξεις, κατά συγκοπήν έκ τοΰ μάζενσις  έκ τοΰ ρ. μαζεύω  - συνα
θροίζω, -) ή λ. τουρκ. οί έν τφ τζαρσί (αγορά) τής πόλεως έχοντες τά εργαστήριά 
τιον, Ί  ή λ. τουρκ. προνόμιον παραχωρηφέν τή συντεχνία, 4) ή λ. τουρκ. εΰγενής,

5) Έ ν άλ,λοις πρακτικοί? τοΰ αΰτοϋ τΰπου άπαντα, ο,τι καί αν τύχη, (1746), 
■ότι αν η ο ’&’ήατ) (1752), είς την χρείαν  του (1766).
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20) «Έ ν ετει 1752, Ίουλ. 20. ΙΙε-β-αίνοντας ού Ταχτιατζής Δημη- 
τράκίς ού Σαλονικειός άφιέρο:>σι τό ρουφέπ άπατζήδων άσλ. 5».

2 1 ) «Έ ν ετει 1753, Αύγ. 1. Έσυνάχδησαν οί τιμιώτατοι μαστόροι 
6 τε δ κυρ Νικολάκις, κυρ Χατζηγεώργις καί κυρ Χατζηχριστόδουλος δ- 
Διμιρτζόγλους και δλοι οί επίλοιποι και έπήραν τον λογαριασμόν τοΰ μά- 
στορ Χριστόδουλου προεστόν καί τον αφιέρωσαν εις χεΐράς του άσπ. 90 
διά νά εξοδιάζη διά τοΰ ρουφετιοΰ την υπόΟεσιν δ,τι ήθελεν τύχει χρο- 
vtxrjs. Τά ά'σπρα(1) τοΰ Θεοφρουρήτου ρουφετίου μας, οπού έδιαμοιρά- 
σθησαν εις τούς μαστόρους,' γράφομεν τά ονόματα αυτών».

22) «Έ ν ετει 1754, Ίουλ. 20. ΈσυνάχΟησαν οί μαστόροι καί ηύραν 
εύλογον τον κύρ Χατζηχριστόδουλον Ντεμιρτζόγλουν εις τό νά είναι κυ
βερνήτης καί πρωτομάστωρ εις τό ρουφέτι μας των Άμπατζήδων καί τον 
ένεχείρισαν άσ. 160 διά νά έξοδιάζτ] εις τάς χρείας τοΰ ρουφετιοΰ μας.- 
Είς τό αυτό έτος επήραν οί μαστόροι τον λογαριασμόν από τον μιά- 
στορ(α), τόκον καί έξώφλησαν καί έστω δι’ ένδειξιν».

23) «Έν ετει 1763. Έσυνάχτηκαν οί μαστόροι καί πήραν άπού τοΰ 
πρωτομάστου(ρα) Χατζηστουγιάνη τή λουγάργιασι. κί ξέκαμι. Λογαριάζον
τας δ Χατζηχριστόδουλος καί Χατζηστουγιάννης έοωκαν τον λογαριασμόν· 
σωστά καί ξέκαμαν».

24) «Έν ετει 1765, Αύγ. 15. Άπικατέστησαν ημείς οί άμπατζήδες. 
εις τό ίσνάφι προεστόν τον Χατζηστογιάνη εις τό νά έχη την φροντίδα 
τοΰ ίσναφίου καί τοΰ έκάμαμεν τεσλίμι (5) τές ομολογίες (* 2 3) βουλλωμένες 
’ζ τή σακκούλα καί ά'σπρα 6004 καί δι’ έξοδα άσ. 116».

25) «Έ ν ετει 1769, Αύγ. 1. Διά τό παρόν φανερώνομε δτι ελάβαμε 
τοΰ Καρακάσογλου τήν ελεημοσύνη, άσ. 100 : ύστερα ελάβαμε διά τά σπι
τάλια (4) τής Πολίτας (5) άσ. 1000 καί δώσαμε από τά οποία άσπρα τούς 
μαστόρους άσ. 500 καί δοόσαμε καί είς τήν πολιτείαν (6) διά τό χρέος τοΰ 
τζελεμπή Γιαννάκογλου, οπού ήταν αδύνατο, άσ. 200 καί δώσαμε και 
(τον) κύρ Γιαννάκι Τουλκάρογλου άσ. 400, γίνονται τά δλα σοϋμμα {’’),■ 
άσ. 1000».

*) Τά χρήματα συνεκδ· άσπρον ήτο μικρόν άργυροϋν νόμισμα χρησιμεΰον ο»; 
νομισματική μονός, ώς βραδύτερον τό γρόσιον.

2) 'Η λ. τουρκ. ένεχειρίσαμεν έπισήμως. 3) Άλλαχοϋ σ ύμ φ ω νο  (1764), ενυ
πόγραφα χρεωστικά διά χρήματα δανειζόμενα είς τοΰ; μαΐστορας επί τόκο) υπό  
τή; συντεχνίας.

4) Τό νοσοκομεΐον καί γηροκομεϊον τής Κοινότητος, έκ τοΰ λατιν. hospita-
lia. 5) Κωνσταντινοπουλΐτίς τις.

®) Ή  Κοινότης. 7) Συγκεφαλαίωμα, τό δλον, ε κ  τοΰ λατιν. sumtuas, «ρβλ.
καί τό γαλλικόν sonime.
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26) «Εις τούς 1705 εγειναν των μαστόρων τά τεστήρια ( ‘) και έπά- 
γησαν έξοδα γρόσια 90 και ξοδιάσθηκε κρέας οκάδες 26 καί 400 ψωμιά 
καί 20 οκάδες βούτυρο καί τέσσερα κοίλα ρύζι καί 50 σταμνιά κρασί καί 
6 σταμνιά ρακί διά ενθύμησι».

27) «Εις τούς 1705 παραστάσα ή γυνή τοϋ μακαρίτη Κωνσταντίνου 
Τερζόγλου δνόματι Σοφή έμπροσθεν εις τούς μαστόρους καί έκαμε αγωγή 
εις τον Μαρίνο διά το τίποτες (* 2) τού άνδρός της καί τό ηύραν εύλογο 
καί έσυβάσθη(3) καί έξώφλησε. Μαΐ'ου 31 (4 5)».

28) «1789, Ίουν. 19. Εις τον ’ίδιον καιρόν έφάνηκαν άσπρα μαστο
ρικά δλα καί ομολογίες εγειναν σόϋμμα γρ. 2349. "Εως τήν σήμερον δσοι 
μαστόροι ήβγαν, καλά βγαλμένοι, από τήν σήμερον 1789 Ίουλ. 27 έως 
χρόνους δύο να μήν έβγη κανείς. Καί αν κάντ\ σύντροφον κανείς, οπού 
νά μήν είναι μάστορις, νά παιδεύεται καί ό ένας καί ό άλλος κατά τήν 
συνήθειαν των μαστόρων με μια φιλειά όλους τους μαστόρους μικρούς 
καί μεγάλους».

29) «’Έτος 1790, Ίουν. 20. Έθεωρήθη ό λογαριασμός των μαστό
ρων καί έξέκαμεν ό παλαιός μέ τον Χατζηαναστάσι καί εφάνησαν άσπρα 
μαστορικά έ'τοιμα γρόσ. 3000, ήτοι τρεις χιλιάδες άσπρα γερά. ’Έχομεν 
■/αί ’ς τήν πολιτείαν δομένα άσπρα τοϋ ίσναφίου μας γρ. 715 νά τρέχουν 
προς γρ. 1 τον μήνα, νά λαμβάνη τό διάφορόν της τοϋ χρόνου γρ. 105».

30) «Έτος 1794, Νοεμβρ. 21. Έδωσεν τό ίσνάφι μας εις τον τζε- 
λεπή Μιχαλάκι γρ. 1000, ήτοι γρόσια χίλια δανεικά μηνιάτικα (■’), προς 
άσ. 2 00  μηνιάτικα, μέ λόγον τοϋ πανιερωτάτου δεσπότου, τά οποία έδό- 
θησαν διά τό κουμέρκι (6 7) τοΰ κρτσιοΰ».

3ί) «’Έτος 1797, Ίουλ. 22. Ιδού φανερώνομεν τί άσπρα έτοιμα είναι 
εις τήν μέσην (’) των μαστόρων τοΰ ίσναφίου άμπατζήδων γίνονται τεσ- 
λίμι εις τον Χατζηστόγιτζον προεστόν μας από μαστορειές καί έργων 
άχτζιασί καί σιγμεν παρασί (8), γρ. 898. Δίδονται εις χεΐρας τοϋ Χατζη- 
στόγιτζου, όπου έμοιράσθησαν τά άσπρα οί μαστόροι, ομολογίες 33, συμ- 
ποσοΰνται εις γρ. 1831 (°)».

Ί  Αί αναγορεύσεις μετά συμποσίου, εις δ παρεκά&ηντο πάντες οί μαΐατορες 
καί αί επίσημοι αναγνωρίσεις αυτών ώς μαϊσ όρων.

2) Μικρά περιουσία, υπάρχοντα. 3) Κατά συγκοπήν έκ τοϋ έσυμβιβάσθ-η.
*) Τά ύπ’ άριθμ. 20 καί 27 είναι σημειώσεις γεγραμμέναι εν τφ τελεί τοΰ

πρώτου κατάστιχου.
5) ’Εξοφλητέα κατά μήνα άνά 200 γρόσια.
6) ’Εκ τοΰ λατιν'. commercium. Τό παρά Πορφυρογέννητη) κομμέρκιον καί 

παρά τή ”Αννη Κομνηνή κουμέρκιον=τέλος, τελώνιον.
7) Εις τό μέσον, προ τών όμμάτων, τ. έ. έν τω ταμείφ.
8) Αί λ. τουρκ. δασμοί κυβερνητικοί. 9) ’Από τοΰ ακολούθου έτους σημείου-



32) «’Έτος 1811, Μαρτ. 1. ’Από 1801 ’Απριλίου 29 έ'ως 1811 Μαΐου 
18 λογαριασμός τοΰ κύρ Κοονσταντίνου πρωτομάστορος, τά δσα έ'λαβεν 
εις χρόνους 10 καί ημέρας 19, όπου έστάθη πρωτομάστορας. Έθεωρήθη 
ό λογαριασμός του παρόντων όλων των μαστόρων, γρ. 19397, ’Ιωσήφ 
Χατζημιχάλης Κέρογλου, μάρτυς, Χατζηγιαννάκις Χατζηκωνσταντίνου, ’Ιω
άννης Στόϊτζου Περουσιτζλής μάρτυς (τουρκική υπογραφή) ('), Σταΰρις 
Χατζητάσου, ’Αθανάσιος Χατζηδημητρίου Γκιουμουσγκερδάν μάρτυς, Ά ρ- 
γΰρις Γεωργίου Πάνογλους μάρτυς, Χατζηγεοίργις Ράφτογλου μάρτυς, 
’Αθανάσιος Κωνσταντίνου Μπουργούρογλου μάρτυς, ’Αθανάσιος Ίωάννου 
Τόντζογλου μάρτυς, Άναστάσις Παΰλις Τζόνε μέ κοινήν γνώμην δλων 
των μαστόρων έπιτροπικώς τους υπογράφω δλους τούς μαστόρους καί μαρ
τυρώ. Μέ τήν βοήθειαν τοΰ Θεοΰ καί μέ γνώμην κοινήν δλων των μα
στόρων των άμπατζήδων έγκρίνομεν τήν σήμερον 1811 Μαΐου 18 δλοι οι 
μαστόροι (καί) έβγάζομεν διά πρωτομάστορα μας τον Χατζηκυριάκον, τον 
όποιον τον δίδομεν τήν άδειαν δλοι κατά τά νόμιμα νά φύλαξη τό γιόλ 
άρκάη μας και δι’ ασφάλειαν του πώς τον δεχόμεθα καί υποτάξομε θα 
ύπογραφόμεθα ως κάτωθεν».

33) «’Έτος 1813, Μαΐου 17. Έθεωρήθη ό λογαριασμός τοΰ πρώτο 
μάστορος των άμπατζήδων Χατζηκυριάκου καί έ'μεινε καπιτάλι 8237. 
1813 Μαΐου 17 έν Φιλιππουπόλει. Μέ τήν βοήθειαν τοΰ Θεοΰ καί μέ 
τήν θέλησιν όλων των μαστόρων των άμπατζήδων πάλιν επεστήθη πρω
τομάστορας των άμπατζήδων ό Χατζηκυριάκος καί ιδού γράφομεν τό δσον 
καπιτάλι έ'χομεν τοΰ ίσναφίου διά τό ακόλουθον πάλιν κατάστιχου» («). 
26 Ίουλ. 1813. Μέ τήν βοήθειαν του Θεοΰ καί μέ τήν βοΰλησιν καί θέ- 
λησιν όλων των μαστόρων άμπατζήδων έδανείσθη τό ίσνάφι των άμπα
τζήδων παρά των νέων επιτρόπων (3), δηλαδή τοΰ τζελεμπή Δημητράκι ρή
τορα, κυρ Άθανάσι Γκιουμουσγερδάνη, Πέτρου Παπασαούλ καί κυρ Ά θα- 
νάσι Κωνσταντίνου Μπουλγούρογλου τά άσπρα τοΰ ελληνικού σχολείου 
καί τών δσπιταλίων Φιλιππουπόλ(εως) καί έδόθη χρεωστική ομολογία εις 
τούς επιτρόπους μέ υπογραφήν τών μαστόρων, ή οποία είναι κεφάλαιον 
άσ. 10332 καί τό διάφορον δι’ εναν χρόνον καί γίνονται δλα κεφάλαιον 
καί διάφορον—σοϋμμα 11832».

34) «’Έτος 1815, Μαΐου 1, Έθεωρήθη ό λογαριασμός τοΰ Χατζη-

ται έν τη αριστερά σελ. λάβω ύφ’ δ τά έσοδα, εν τη δεξιά δώσω, ύφ’ δ τά έξοδα.
’) 'Η τουρκική υπογραφή πάντως ανήκει εις χριστιανόν Ά νατολίτην τουρκό

φωνου, διότι κατά τό συμφωνηιικόν (άρθρα 3) ετερογενής μαΐστωρ δέν έγίνειο  
δεκτός εις τήν συντεχνίαν.

8) Τό καπιτάλι άποτελοΰσι διάφορα κονδύλια.
3) Οί κοινοτικοί άρχοντες καλούνται ενταύθα επίτροποι.
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αυριάκου. "Οσα εύρίσκονται την σήμερον εις τήν κάσσαν μετρητά και εις 
'ομολογίας, ως φαίνεται όπισθεν, 9359. Γνώμη κοινή των μαϊστόρων 
άπεφασίσθη εις το εξής ή μαστορειά νά πληροδνη δ εζιαμπες (*) γρ. 200  

και τοϋ μαϊστόρου δ υιός γρ. 1 00».
35) «’Έτος 1818, τή 1 Ιουνίου εις δόξαν Θεοϋ πατρός, αμήν, έν 

Φιλιππουπόλει. Κατάλογος τω εσνάφι των άμπατζήδων, δπου έσυμφωνή- 
σαμεν όλοι οί μαΐστορες με κοινήν γνώμην εφέτος κατά τον ’Ιούνιον 
μήνα διά νά πάρωμεν τεστήριν (* 2) εις τάς ημέρας τοϋ ένδοξοτάτου μας 
Έαζίρ-άγά-’Αλή-έφέντη καί εις τάς ημέρας μας τοϋ ευρισκομένου μας τιμιώ- 
τατον καί χρησιμώτατον πρωτοιιαΐστορόν μας κύριον Χατζηκυριάκου 
Μελκών καί μέ καλήν ώραν νά δώση δ άγιος Θεός μέ υγείαν καί ευτυ
χίαν εις το εσνάφι μας δ άγιος Θεός νά τω πολλαπλασιάζη τά κέρδη τών 
μαϊστόρων μας, αμήν». (3)

36( «Διά Άβράνταλα (4) έν έτει 1818 Ίουν. 30, Φιλιππούπολις. Διά 
ενΟΰμιον, όπου κάνομεν το τιστήροι τών άμπατζήδιον καί προσκαλέσαμεν 
τους άμπατζήδες τοΰ Άβράνταλη διά νά πάρουν καί αυτοί τεστήρΓ προς 
τοΰτοις ήρθανε καί έφίλησαν χέρι εις τό εσνάφι εδικό μας, δποΰ είναι: 
δ μέν κυρ . . . . (5) καί δσοι'δέν ήρθαν, δποΰ είναι εις τό χωρίιυν από τό 
εσνάφι τους καί έπλήρωσαν τό διατεταγμένον, ως καθώς τό έβραμεν από τό 
παλαιόν κατάστιχου γρόσια 325. "Οθεν έγινε τό παρόν έν κοινφ[ν] μαϊ- 
στόρων ΐνα εχωσι τό κΰρος καί τήν ίσχύν εν παντί τόπφ καί κροιτηρίφ 
καί δικαιοσύνη».

37) «Έ ν έτει 1821, Αύγουστου 25. Τίθεται πρωτομαΐστωρ δ κύριος 
Σταβρίτσας Μέτζιου Καρπονζάκογλου, καί ή ξεκαθάρισις τοϋ έσναφικοΰ 
λογαριασμού, δποΰ παραδίδει τφ έτει 1822 Σεπτεμβρίου .2 2 , ως φαίνονται, 
•άντικρυς έσοδα καί έξοδα».

’) Ή  λ. είναι τουρκική καί σημαίνει τον προσκολλώμενον μαθητήν παρά 
τινι μαΐσιορι. όπως έκμάθη τέχνην καί άναγορευθή μαΐστωρ, έν άντιθέσει προς 
τούς υιούς τών μαϊστόρων, οΐτινες δικαιώματι κληρονομικό) έκτώντο εΰκολώτερον 
τήν μαϊστορείαν.

2) 'Η λ. ενταύθα σημαίνει, ώ; φαίνεται, επαγγελματική άδεια παρά τής κυ- 
βερνήσεως διδόμενη.

3) Έ π ετα ι  καταγραφή ονομάτων μαϊστόρων 200, καλφάδων 186, τσιρακίων 
200, ραφτάδων 50 καί Ιοναμπιδικών παιδιών (υποθέτω τών μήπω γενομένων  τσι
ράκια) 150.

4) Ή  νΰν Κοππφτιτσα, εξ ή; όμαδόν μετώκησαν οί Βούλγαροι είς Φιλιπ-
πούπολιν άρχομένου τού 19ου αίώνος. Ά π ό  τοϋ αριθμού 36 διαφυλάττω τήν ορ
θογραφίαν τοΰ κειμένου, όπως καταδειχθή ότι οί συντάξαντες τά πρακτικά δέν 
ήσαν λόγιοι, άλλ’ έμποροι καί βιοτέχναι, γράφοντες, ώς έλάλουν, όπερ κυροϋται 
καί εκ τών πρακτικών τόιν δύο παρελθόντων αιώνων, άπερ οόδεμίαν σχεδόν λέ- 
ξιν έχουσιν όρθώς γεγραμμένην. 5) "Επονται είκοσι βουλγαρικά ονόματα.
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38) «Έ ν έτει 1831, Μα'ίου 1. Κατ’έμπροσθεν των μαϊστόρων Ιθεωρηθΐ)/ 
•καί έβάλθη πάλιν δ ίδιάς ( ')  (Μέτζιου) μέ τό άνωθεν καπιτάλι των εννέα 
ομολογιών· και μετρητών, ως φαίνεται, 3809 γρ. ’Από 20 Δεκεμβρίου 
1831—20 Δεκεμβρ. 1840, δσα από μετρητά έλάβαμε από την μητρόπο
λην παρά τοΰ δεσπότου κοιρήο Νικηφόρου Φιλιπποΰπολιν διά τής 10000 
χηληάδης, δπον είνε μέ τόκον εις την μεγάλην έκλησίαν από 10 γρ. έξω- 
φλήθη δ λογαριασμός καί έδόθησαν εις τούς επιτρόπους καί τά έμοί- 
ρασαν».

39) «Έν έτει 1843, Μαϊου L. Κάτοθεν φαίνιται οί άντικρι αονμα,, 
δποϋ έχομε εις τον μάστορη τοΰ ίσναφιοϋ μέ ομολογίας 46323 γρ. — 1843, 
Ίουν. 1 . Καταγραφή τό δσα γρόσια έσυνάχθησαν φέτος τοΰ ορφανού τοΰ- 
μακαρίτι Θεοδώρου αφέντη 34863» (* 2).

40) «Έν έτει 1843, Άπριλ. 20. Καταγραφή δι’ δσα γρόσια άφιέ-- 
ρωσεν ή μακαρίτισα Σμιαράγδα του ποτέ ΙΙετράκη ’Αντωνίου Φιλιππουπο- 
λίτου, άποθνισκομένη εις Βιέναν διά νά τοκίζοντε προς 10°/0 καί δ τόκος 
νά διαμεράζετε τον καθέκαστον χρόνον εις τά σχολεία καί νοσοκομίον διά· 
μνιμόσυνον εώνιον».

41) «Τη 6 Φεβρ. 1839. Σιμιίοσις διά δσα άφιέροσαν κατά καιρούς 
οι άποθανόντες μαϊστόροι τοΰ έσναφίου μιας εις την κάσσαν την έσναφι- 
κήν επί λόγου διά. νά μεράζεται τό δέκατον εις ελεημοσύνην, δηλ. τό 
ήμισυ τών Χριστουγεννών καί τό ήμισυ τού αγίου Πάσχα καί αν κανείς 
πρωτομαΐστορας ήθελε πλεονεκτίσει καί δέν δώση τό δέκατον, ως παρήγ- 
γελον οί αποθαμένοι μαϊστόροι νά έχουν την άμιαρτίαν των, πρός τούτοις. 
καί την κατάραν τών ζώντων μαϊστόρων, δποϋ έδοσαν ύπόσχεσιν εις αυτά 
δτι θά μεράζονται δλλα αυτά, νά έχει τό κρΐμια, οπού δέν τά μεράση ώς: 
άνωθεν.

42) Έ ν  τέλει αντιγράφου την επί τοΰ εξωφύλλου τοΰ τρίτου κατά
στιχου έμμιετρον επιγραφήν. «Κατάστιχου τοΰ έν Φιλιππουπόλει έσναφίου' 
τών Άπατζίδων, κατασκευασθέν δι’ έπιμελείας τοΰ πρωτομιαΐστορος Χα
τζή Κυριάκου Μελκών έν έτει 1811 Μαΐου 15 (3).

«’Ά ν καί εις κάθε άνθρωπον καί γέροντα καί νέον, 
μιάλιστα εις πραγματευτήν ειν’ πράγμα άναγκαϊον,

:) Πρωτομαΐστωρ.
2) Ή  συντεχνία έπετρόπευε καί διεχειρίζετο τήν περιουσίαν τοΰ όρφανοϋ, 

ανηλίκου, κατά τήν διαθήκην τοΰ πατρός του Θεοδώρου έφέντη.
3) "Η χρονολογία έν τρισί στίχοις είναι περικεκλεισμένη εντός στεφάνου έκ 

δάφνης, ή δέ λέξις κατάστιχον  μεγάλοις κεφαλαίοις τοΰ τόπου γράμμασι γεγραμ- 
μένη. Ά γω στο ν  τις ό συντάκτης τοΰ στοιχουργήματος· έκ τής χρήσεως δμως τής 
■αντωνυμίας τέτοιος, ήτις ιδιάζει έν τή γλώσση τών Φιλιππουπολιτών, πρβλ. καί
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να εχ’ ενα κατάστιχον μέ τάξιν συνθεμένον, 
πολλά) μάλλον χρειάζεται έ'ν τέτοιον βιβλίον 
σ’ ενα μεγάλον σύστημα πραγματευΐών τιμίων· 
όπου και τά ονόματα όλων των μαϊστόρων, 
καθώς τών υποθέσεων τοΰ ρουφετίου όλων 
νά περιέχη ενταυτφ ενθυμησιν βεβαίαν, 
εις κάθε μιαν περίστασιν πρόχειρον κι’ άναγκαίαν" 
όθεν νά γίνη τό παρόν εφρόντισεν ιδίως 
πρωτομαΐστωρ ο ρηθείς, νά μείνη αιωνίως' 
όστις θεόθεν εύχεται εις κάθε εν’ υγείαν, 
αγάπην καί ομόνοιαν κοινήν καί ευτυχίαν».

τήν παροιμιώδη φράσιν τέτο ιος  ηάϋ ·ε ιος ,  προκειμένου περί ήθικοΰ καί σωματι
κού χαρακτηρισμοί τίνος μεταξύ διαλεγομένων, εικάζεται ότι ήτο γνήσιος Φιλιπ* 
ιιουπολίτης. "Ισως είναι ό σύγχρονος πρώτος ιστοριογράφος τής Φιλιππουπόλεως 
ο γηγενής Κ. Οικονόμος, ίεοεΰς καί ελληνοδιδάσκαλος· δέν αποκλείεται όμως καί 
ή πιθανότης τόΰ ότι ήτό τις τών λογίων άμπατζήδων, τών έκπαιδευθέντων εν  τη- 
άκμαζούση τότε ελληνική κεντρική σχολή τής πόλεως. 'Ότι δέ μεταξύ τών ά μ π α 
τζήδων ύπήρχόν τινες θύοντες καί εις τάς Μούσας φαίνεται εξ άλλου σιιχουργή- 
ματος τοΰ μεγαλεμπόρου άμπατζή Χατζηκωστάκι Χατζηϊωάννου Κοϊμτζιόγλου,  
υίοϋ τον  Χατζηγιοβαννή Χρήστου Κοϊμτζιόγλου, μαΐστορος πολλάκις μνημονευό
μενου έν τοΐς βιβλίοις τής συντεχνίας από τοΰ δεκάτου έννάτου αίώνος άρχομένου 
όστις έγένετο καί ευεργέτη; τής συντεχνίας μετά θάνατον, ώς δηλοϊ ήδε ή σημεί- 
ωσις έν τή τελευταίφ σελίδι τοΰ τρίτου κατάστιχου : «όσα άφιέρωσεν εις τό ίσνά- 
φιον ό μακαρίτη; X ” Γιουβανή; Χρήστου Κογιουμτξόγλους διά νά μοιράζωνται οί 
τόκοι κατά τον  κανόνα τοΰ ίσναφίου έν ετει 185Ϊ Σεπτεμβρ. 21, γρόσια χίλια επί  
ημερών τοΰ πρωτομαίστορος X "  Βελιου Θεοδώρου». Τό στιχούργημα παρατιθέμεθα 
ενταύθα άντιγράψαντες εκ τοΰ πρώτου τόμου τής ιστορίας Κ. Κούμα, έν τή πρώτη, 
σελίδι οίτινος έγραψεν ίδιοχείρως ό στιχουργός, ήν ιστορίαν μετ’ άλλιον βιβλίων  
έκτησάμεθα έκ τής πλούσιας βιβλιοθήκης του λογίου Φιλιππουπολίτου.

«Τριετής έγκατελείφθην πρός μητέρα ορφανός 
κ’ εως τούς τριάντα χρόνους έζησα πολλά οίκτρώς.
Μετά ταΰτα χρόνους πέντε νυμφευθείς τήν εύγενή 
καί φτλτάτην μου Ιίατίγκω εζησα μ’ άναψυχή’ 
πέντε χρόνους τής ζωής μου- καί ευθύς εν άκαρεΐ  
μέ τον θάνατον τής φίλης παοητήθην τών εν γή.
Τώρα άλλο δέν μοί μένει, παρά αίίτη ή ελπίς, 
πότε νά συγκοινωνήση ή ψυχή μου μετ’ αυτής.

Έ ν  Φιλιππουπόλει τή 5η Όκτωβρ. 1815

X "  Κ .  X "  ’Ιω ά ν .  Κ ο ϊμ τ ζ ιό γ λ ο ν
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II

Τύπος ανμφωνητικοϋ προικοδοτήσεως

(προικοχάρτι)

Ή  εις γάμον ιών θυγατέρων έκδοσις υπό των γονέων καί των όρφα- 
•νών ΰπο των συγγενών ιιπελαμβάνετο θρησκευτικόν καθήκον, ένύεταλμέ- 
-νον ύπ’ αύτοϋ τοϋ Θεοϋ προς διαιοόνισιν τοϋ ανθρωπίνου γένους, παρ’ 
«απασι τοΐς "Ελλησιν επί τουρκοκρατίας, επομένως καί παρά τοίς\ Φιλιπ- 
πουπολίταις. "Οθεν οί γονείς καί αυτών άποθανόντων οί άμεσοι συγγε
νείς, άμα ως ή κόρη έγίνετο έφηβος, έμερίμνων περί τής καλής άποκατα- 

-οτάσεως αυτής παρέχοντες κατά τάς δυνάμεις των προίκα εις χρήματα με
τρητά, κτήματα καί οικιακά πράγματα (κοσμήματα, ιματισμόν, έπιπλα καί 

•οκεύη). Γενομένων των προκαταρκτικών διαπραγματεύσεων μεταξύ τοϋ υπο
ψηφίου γαμβρού ή τού πατρός αύτοϋ καί των γονέων ή συγγενών τής 
νύμφης διά των προμνηστόρυνν ή προμνηστριών (προξενητών ή προξενη- 
τριών), ώρίζετο ή ήμερα των επισήμων αρραβώνων, καθ’ ήν επί παρου

σ ία  τών συγγενών καί φίλων των οικογενειών τοϋ τε γαμβρού καί τής - 
νύμφης καί τών ιερέων τής ενορίας άντηλλάσσοντο έν τώ οϊκω τής νύμ
φης ή συγγενούς αυτής οί δακτύλιοι μετ’ ευχήν τοϋ ίερέως καί ή νύμφη 
ήσπάζετο την δεξιάν πάντων τών παρισταμένων, πλήν τών παρθένων μεύ’ 

-ών άντήλλασσεν ασπασμόν εύχομένη έκαστη τό και το κεφαλάκι αου 
(δηλ. δμοιον συμβάν—άρραβιΰνα).

Μετά την προσφοράν τών είθισμένων αναψυκτικών και γλυκυσμάτων 
συνετάσσετο τό συμφωνητικού τής προικοδοτήσεως (προικοχάρτι) υπό τοϋ 
παρισταμένου γραμματέιος τής ίεράς μητροπόλεως ή τοϋ ίερέως συνυπο- 
γραφομένων ώς μαρτύρων τών παρισταμένων ιερέων καί άλλων προσαω 
πων, όπερ βραδύτερου έπικυρούμενον υπό τοϋ άρχιερέως κατεχωρίζετο εις 
τον κώδικα τής ίεράς μητροπόλειος. Τοΰτο τό επίσημον έγγραφον, φέρων 
τάς ύπογραφας τού τε άρχιερέως καί τών μαρτύρων καί τάς σφραγίδας 
τών επιτρόπων (μονχτάρηδων) τής συνοικίας μετά τοϋ αριθμού τής έν 
τφ κώδικι τής μητροπόλειος καταχωρίσεως παρεχωρείτο εις τον γαμβρόν 
προς έλεγχον τών έν αύτφ κατά την δύο ή τρεις ημέρας προ τής τελέ- 
• σεως τοϋ γάμου μετακομιδήν τής προικός τής νύμφης δι’ αμαξών εις τον 
οίκον αύτοϋ, άφοϋ πρότερον ή προίξ έξετίθετο προς κοινήν θέαν, καί δι- 
«φυλλάσσετο έν τοίς κειμηλίοις καί έγγράφοις τής οικογένειας. Παρατίθε
νται ένταϋθα κατά πιστήν αντιγραφήν τό προικοχάρτι τής Μαριώρας, θυ- 
-γατρός τοϋ Βασιλείου Θωμά, μεγαλεμπόρου, συζευχθείσης μετά τοϋ Γεωρ-
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γιου Χρήστου τοΰ επικαλούμενου Κλεάνθους, ωσαύτως μεγαλεμπόρου, συν— 
ταχθέν εν Φιλιππουπόλει τω 1843, Μαΐου 15 (4). ;·.

"Ο Φιλιππονπόλεως Νικηφόρος αποφαίνε.ται (-)

Εις δόξαν πατρός, υΐ,οΰ καί αγίου πνεύματος τοΰ ενός καί μόνου· 
τρισυπόστατου Θεού, δς εν αρχή ιδία φιλανθρωπία κινούμενος έπλασε τον 
άνθρωπον καί έξ αυτού την γυναίκα έποίησεν ως βοηθοί' αύτοΰ κάκ τού— 
•του απαν τό γένος των ανθρώπων άλληλοδιαδόχως τό αυτό ποιεΐν ήκο- 
λούθησεν' δθεν καί δ τιμιώτατος κύριος Βασίλειος Θωμά τοϊς ίεροϊς πει- 
θόμενος έπιτάγμασιν, ήν έχει θυγατέρα δνόματι Μαριώραν; εις γάμου ήδη· 
φθάσασαν ηλικίαν, συνεφώνησε μετά τοΰ κυρίου Γεωργίου Χρήστου επί 
τφ δούναι αύτφ ταύτην ως γυναίκα νόμιμον' καί δη πρώτον μέν επι
βραβεύει τή ρηθείση θυγατρί αύτοϋ την από καρδίας ευχήν δτι «εύχαί 
γονέων στηρίζουσι θεμέλια οίκου»' επομένως δέ δίδωσιν αυτή χάριν προι- 
κός, ϊνα έχη καί χρήται μετά τοΰ είρημένου άνδρός αυτής τά κάτωθι ως 
φαίνονται .'

"Οσα εις μετρητά έδόθησαν εις χεΤρας τοΰ γαμβρού οκτώ χιλ.
No 8000

1 πεταλούδα διαμαντένια (* 2 3 4) 300
1 ζευγάρι σκουλαρίκια (4) διαμαντένια μέ ζουμπρούτια σουρ- 

γκούτζ λουλούδια(5) 500
1 έτι ζευγάρι όμοια μικρότερα 300

') Τό άξιοσπούδαστον τοΰτο έγγραφον διαφυλάσσεται παρά τφ δικηγέρω Ά λ ε -
ξάνδρφ Κ. Πέεφ, έγγόνω μητρόθεν τοΰ κ. Κλεάνθους. Είναι γεγραμμένον έπί επι
σήμου χάρτου πλάτους 0·18 καί ύψους 0.45 τοΰ μέτρου καί καταλαμβάνει δύο σε
λίδας, την τε έμπροσϋίαν  καί όπισθίαν. "Εν τω άνω τών σελίδων μέρει άφέθη  
κενόν, πλάτους 0.07, εις δ τής πριότης σελίδος έτέθη ή υπογραφή τοΰ μητροπολί
του. 'Η πρώτη σελίς περιέχει στίχους πλήν τής είρημένης υπογραφής 45, ών οί 
πρώτοι 10 περιλαμβάνουσι τό κείμενον τοΰ εγγράφου, οί δέ λοιποί τά προικώα, 
ή δέ δεύτερα 40, ών οί πρώτοι 23 περιλαμβάνουσι συνέχειαν τών προικφων, οί 
επόμενοι 9 τήν εύχήν καί οί λοιποί 8 τάς ύπογραφάς τών μαρτύρων, εκατέρωθεν 
δέ τής τελευταίας υπογραφής είναι άνά μία τουρκική σφραγίς καί έν τή αριστερά 
γωνία ό αριθμός τής εις τόν κώδικα τής μητροπόλεως καταχωρίσεως τοΰ εγγράφου.

2) ’Ιδιόγραφον τοΰ μητροπολίτου Νικηφόρου.
3) Χρυσοΰν μετ' άδαμάντων κόσμημα υπό σχήμα πεταλούδας (ψυχής) έςαρτά>- 

μενον εκ τοΰ λαιμού.
4) Τά παρά τοϊς Βυζαντινοί; σ χο ία ρ ίκ ια  σχετιζομένης τής ετυμολογίας απα

τού Σχολάριος'  έκ τοΰ βκόΧΧυς κατά τόν Κοραήν ενώτια, έλλόβια.
sj Χρυσά ενώτια μετ’ άδαμάντων μεγάλα, παριστώντα άνθη, (ή λ. τουρκική·, 

ώς καί αί ακόλουθοι ευκόλως διακρινόμεναι).
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10  έξάγια μαργαριτάρι (*) 1000

25 έξάγια εντισέδες (!) βενετικόν μάλαγμα 1600
11700

1 δακτυλίδι διαμαντένιον 800
1 ετι δακτυλίδι μέ πράσινην πέτραν Γ)0
1 βοΰλλαν μαλαγματένιαν (3) 60
1 άντίκαν κόκκινην μέ μάλαγμα (4) 80

12140
1 φερετζές τζόχινος μέ τα γιασμακλίκια ( ’’) 800

Λ  φέσια 40
10  δεσίματα γιαζμάδες (6) 200

1 μόδα τζόχινη μέ νοΰρκες (7) 400
1 έτι μόδα τζόχινη μέ μήλον (8) · 650
1 έτι μόδα γκρίζου μέ τακίμι (9 * * *) 300
1 έτι μόδα τζόχινη μέναφέν(>°) 150
1 ζακέτον ατλάζι κεντητόν μέ νοΰρκες(Π) 150
1 ζακέτον τζόχινον μέ μήλον 100

1 έτι ζακέτον τζόχινον μέ τακίμι ( Ι!) 80
1 έτι ήμερινόν ( ι3) 40
1 αντερί ατλάζι σηδέδικον(;) γκιουβεζί μέ κουλέδες (14) 400
1 φουστάνι μουχαρές (16) 300
1 αντερί χινδιστανήσιον (ι«) 1 όΟ
1 φουστάνι λιγλιές τής πόλεως(17) 200

4 φουστάνια ατλάζι σάμικα ( 18) 700
4 φουστάνια ήμερίνά 160

') Σεράν μαργαριταριών διά νήματος πεπερασμένων, φερόμεναι περί τήν δέρην
8) Ψέλια έκ χρυσών σπειρών επί 25 σειρών, χρυσού άπεφθου, οίος ήτο ό λε

γόμενος  τής Βενετίας. 3) Χρυσοϋς δακτύλιος μετά σφραγΐδος επί τής ψηφΐδος.
*) Χρυσοϋς δακτύλιος μετά παλαιού δακτυλιόλιθου,έχοντος μυθικήν τινα πα-

»ράστασιν. 5) Τό των όθωμανίδων ίμάτιον μετά κρηδέμνων, δπερ έφερον τότε έξερ-
χόμεναι καί αί χριστιαναί. °) Περιειλήιιατα τών κεφαλών βεβαμμένα, άπερ εφερον
κατ’ οίκον. 7) Σάκκος έξ ερέας μετά γουνώματος. 8) Γούνωμα πολύτιμον ερυθρωπόν,
,J) Σάκκος (έπανωψοριον) έξ έπιχωρίας ερέας μετά τών συναπαρτημάτων του.
“’) Σάκκος μετά εύτελεστέρου γουνώματος.Μ) Έπανωφόριον μεταξωτόν κεκοσμημέ'
νον διά κεντημάτων. '*) Μετά τών συναπαρτημάτων του. 13) Μάλλινον. “ ) Είδος
μανδύου ιός ό περσικός κάνδυς μεταξωτός χρώματος ίό/ρου μετά κοσκημάτων. 

~1S) Μεταξωτόν ύφασμα γεγραμμένον. 16) Τών ’Ινδιών, απερ ήφθόνουν έν τή Φι-
,λιππουπόλει άποστελλόμενα έκ Καλκούτας παρά τών εκεί εγκατεστημένων Φιλιπ- 
ιπουπολιτών. ’ ') “Υφασμα Κωνσταντινουπόλεως. ι8) Μεταξωτόν τού Σιάμ.
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1  ζωνάρι μακρύ τζιάρι ( ')  120

1 ντιγιρμί ίνδιστανήσιον και κ . κορδέλλας ζωνάρι (’) _____  30
19610

30 υποκάμισα, τα 25 μεταξωτά καί 5 βαμπακινά 1800
30 μανδήλια μεταξωτά 600
15 συόβρακα καί τουμάνιώ (* * 3 *) 375
15 βρακοζώνας 375
10 μπόγους(/ι) 100

10  χειρομέσαλα καί 1 τραπεζομέσαλον (5 *) ' 80
1 κυκλομέσαλον (°) 30
3  χαυλιά λουτρικά μέ σιλιτζή μποχτζιάν (7) 100

1 δουσεμέ κεντητόν (8) 40
1 κασσετίνα μικρά μέ καθρέπτην 20

2 σεπέτια της Πόλεως (’) 80
2 στριόσεις τής κοιμήσεως μέ 6 προσκέφαλα. 4 μαξιλάρια

ν.αχ σινδόνι κεντητόν 620
1 κιλίμι σιαρκιογικόν μεγάλον (10 *) 150
1 σινί τραπεζιού μεγάλον (■“ ) 130
1 λεκανοΐμπρίκιον τής Πόλεως ( is) 80
6 σαχανικά καπακίδικα τής Πόλεως ( ι:!) 120
4 σαχανικά άπλάτα (14) 40
3 τεντζερέδες τής ΓΙόλεως (13) 120
4 τάσια του λουτρού κίτρινα (16) 40
4 σανδάνια ( ι7) καί πηλοκούτι (1S) 1 _____ζ____

έστησαν είκοσι μία χιλιάδες τετρακόσια σαράντια γρόσια 21440

’) Ζωνάρι ώρισμένου χρωματισμοί’. 2) Ύφασμα ινδικόν πρός ζιόνην. 8) Τα 
τονμάνία  έφοροϋντο άνωθ-εν τοΰ έσωβράκου, οτε δέ ήσαν κατασκευασμένα εκ

μελανός κανιού έλέγοντο καραβάνια. '<) 2κεπάσματα προς τοΰτο ύφασμένα, λεγάμενα
καί μχουχταάδες.  3) Κάλυμμα τραπέζης ύφασμένον προς τοΰτο, χειρομέσαλα δέ αί
νΰν ηετσέτες, εκ τοΰ λ. mensalis . °) Έπίμηκες μακρόν καί στενόν ύφασμα άπλού-
μενον επί των γονάτων τών περί τήν τράπεζαν (σούφραν) κύκλω καθημένων σταυ~
ροποδητεί, έλέγε.το καί μακρομέααλον. η) Λουτρικά καλύμματα διά τούς έκ τού
λουτροϋ έξερχομένους μετά τοΰ εν φ περιτυλίσσονται κεχρωματισμένου υφάσματος.
%) "Ύφασμα στρωννύμενον, δπως έξαπλω&ή έπ’ αύτοΰ δ λουσθείς μετά τό λουτρόν.
9) 2πυρίδες Κων)πόλεως. ιο) Τάπης μέγας ύφασμένος πρός κάλυψιν τοΰ δαπέδου
τής αϊδ-ούσης. 41) Χαλκοΰν κυκλοτερές άβαθές σκεύος, χρησιμεΰον ίστάμενον επί
ταπεινού τρίποδος ώς τράπεζα (σούφρας) πρός δεϊπνον. 12) Χαλκή λεκάνη καί
υδροχόος τής Κων)π0Λεως. |3) Χαλκαϊ παροψίδες μετά καλυμμάτων. Η) Άβαθ-εΐς
παροψίδες. ’“) Λεβήτια χαλκά. Ι6) Όρειχάλκινα αγγεία ώς άρχαϊαι φιάλαι, δι’ ών

,λαμβάνοντες ύδωρ έκ τής γούρνας έν τοϊς λουτροΐς περιχύνονται. 17) Όρειχάλκινα
^κηροπήγια. ι8) Κυτίον χρησιμεΰον πρός φύλαξιν πηλοΰ.
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Ό  δε Θεδς των δλων ό εύδοκήσας αυτούς εις γάμου κοινωνίαν έλ- 
θεϊν αύξήσειεν αυτούς καί διόη κλίσιν εις παν έ'ργον αγαθόν πρεσβείαις 
τής ύπεραγίας Θεοτόκου, των αγίων ενδόξων Αποστόλων, των άγιων εν
δόξων Θεοσέπτων μεγάλων βασιλέων Κωνσταντίνου καί 'Ελένης, τού έν 
άγίοις πατρός ημών Νικολάου, τής αγίας ενδόξου μεγαλομάρτυρας Κυρια
κής, τού αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος Προκοπίου καί πάντων των αγίων. 
’Αμήν. Διό καί έγένετο ή παρούσα προικοπαράδοσις τή βεβαιώσει τοϋ 
πανιερωτάτου αγίου Φιλιππουπόλεως κυρίου κυρίου Νικηφόρου καί μαρ- 
τυρίαις τών υπογεγραμμένων αξιόπιστων μαρτύρων καταστρωθεΐσα καί έν 
τώ κώδικι τής ίεράς μητροπόλεως εις ενδειξιν.

Έ ν  Φιλιππουπόλει « α ωμ γ ,  Μαΐου ιε'».

'Ο σακελλάριος Γεώργιος ίερεύς μάρτυς,
Ό  σακελλάριος Νικόλαος ίερεύς μάρτυς 
'Ο ρεφερενδάριος Στέργιος ίερεύς μάρτυς.
"Ο ύπομνηματογράφος Θεόφιλος ίερεύς μάρτυς.

Χριστόδουλος Θομά μάρτυς. ’Ιωάννης Παναγιώτου μάρτυς. Στάβρος X"
Ίιυσήφ μαρτυρώ.

(τόπος σφραγίδος) Π " Δημήτρις Τί" Ίωάννου, μάρτυς (τόπος σφραγΐδος). 
Έ ν δέ τή αριστερά γωνία κάτωθι πλαγΐως εκ τών κάτω προς τά άνω ί 

«Κατεστριόθη εις Ν. 148 καί 149'>.

') Κόσμημα χρυσουν έν σχήματι άνθους άδάμασι πεποικιλμένον, φερόμενον 
επί τής κεφαλής ή έπί τοΰ στήθους, ή Παρόμοιον. ]) Αργυρά σκεύη κατάλληλα 
προς φύλαξιν ήδέων εδεσμάτων. ') Συνήθως μεταξωτόν κεχρωματισμένον ύφασμα 
οπερ έφερον αί γυναίκες καλυπτόμενοι άπύ τή; όσφύο; καί κάτω έν τοϊς λουτρώ- 
σιν. Αί πλεΐσται τών λέξεων είναι τουρκικαί.

Τού δέ γαμβρού :
1 δακτύλιος. διαμαντένιος ■
1 λουλούδι διαμαντένιον (')
1 ζουργκούτζι διαμαντένιον (2) 
1 φουστανλίκι άκροαζέτ φίνον 
1 ζωνάρι μακρύ άσπρο ν τζιάρι 
1 ταμπαρικά ασημένια (3)
1 πιστιμάλλι ( ‘)

400·
1400
1600
250
120
100
50

3920
Το ολον γρ. 25.360
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ΙΠ

'Α ρ χ α ί α  ν ο μ ίσ μ α τα  έκ  Μ α ρ κ ια ν ο π ά λ ε ω ς

Κατ’ ειδήσεις των εν Βουλγαρία εφημερίδων, ας έπεβεβαίωσε καί δ 
κ. Ν. Μούσμωφ, διευθυντής τοΰ εν Σόφια νομισματολογικοΰ μουσείου 
<V άνακοινώσεώς τον εν τη έφημερίδι Μήρ από 21 τ. Νοεμβρίου, ενρέ- 
θησαν δύο μεγάλοι πίθοι (dolia), πλήρεις αρχαίων νομισμάτων, έν τή 
αρχαία Μαρκιανοπόλει, ής την θέσιν έπέχει ή νΰν κώμη Ποταμός Jsijva 
εν. τή περιφερεία Βάρνης. 'Η  άποκάλυψις τούτου τοΰ θησαυρού ήτο δλως 
τυχαία γενομενη τή 10 τοΰ αυτοΰ μηνός εις βάθος δυο μέτρων ι'πο τό 
έδαφος υπό τίνος πρόσφυγος όρύσσοντος λάκκον εντός τής εν τή κώμη 
οικίας του. Τά νομίσματα αυθημερόν κατεσχέθησαν υπό τών αρχών πλήν 
ενός τετάρτου αυτών διαρπαγέντος υπό των χωρικών καΐ· ζυγισθέντά εσχον 
βάρος 289 χιλιόγραμμων, ών τά 2ο(> μετεκομίσθησαν εις τό εν Σόφια 
μουσεΐον, τά δέ 50 εις τό έν Βάρνη,

Ό  νομισματολόγος Μουσμωφ, δστις άνέλαβε την μελέτην καί κατά
ταξη' αυτών, άνακοινοΐ ότι έκ της έξετάσεως Ικανών νομισμάτων κατα- 
σχεθέντων εις τάς χείρας τών χοορικών προκύπτει ότι ταντα είναι τοΰ 
I—III μ. χ. αίώνος. Τών νομισμάτων άλλα είναι αργυρά, άλλα μεμειγμένα 
μετά κασσιτέρου καί άλλα χαλκά επαργυρωμένα διά λεπτοΰ στρώματος αρ
γύρου. Έ κ τούτου πλήν τών άπέφθιον αργυρών πάντα καλύπτονται υπό' 
σκωρίας. 'Υποτίθεται ότι ύ θησαυρός ονιος άνήκεν εις τό δημόσιον καί 
κατεχώσθη κατά τά τέλη τοΰ III μ. χ. αίώνος, οπότε έγένοντο αί έπιδρο- 
μαί τών Γότθων εις την Θράκην, διότι φαίνεται αδύνατον ότι ό ιδιώτης 
εν τοΐς τότε χρόνοις ή to κάτοχος τοσούτου πλούτου, τ. έ. 400 περίπου 
χιλιόγραμμων αργυρών νομισμάτων. Τούτο θά διασαφηνισθή έκ τών γενη- 
σομένων έν τώ αΰτώ χώρφ συστηματικών ανασκαφώ ν, εξ ιόν ελπίζεται ή 
άνεύρεσίς καί ετέρων αρχαιοτήτων, διότι οί πίθοι κατεχώσθησαν έν τή γω
νία δημοσίου πιθανώς κτιρίου, ώς φαίνεται έκ τών σφζομένων λειψάνων 
τοίχων.

'II  Μαρκιανόπολις ή ή Μαρκίανοΰ πόλις έκειτο επί τής δδοΰ τής 
άγούσης εξ Άγχιάλου διά τοΰ Αίτιου εις την κάτω Μοισίαν έν ψ σημείιο 
ή οδός διεσχίζετο εις δύο κλάδους, ών ό μέν βορειοδυτικός ήγεν εις Δο- 
ρόστολον (Σιλίστριαν), δ δέ ανατολικός εις ’Οδησσόν (Βάρναν) και τάς 
άλλας Παρευξεινοποντίας πόλεις. ’Απείχε 18 χιλιόμετρα τής ‘Οδησσού 
νοτιοδυτικώς κείμενη παρά τφ ΓΙοταμψ έν ή ακριβώς θέσει κεΤται σήμε
ρον ή κιόμη ΙΙοτααός Δέβνα, ως διεπιστώθη έκ διαφόρων έρειπίων καί τινων 
επιγραφών. ΤΙ πόλις ίδρύθη υπό τοΰ αυτοκράτορος Τραϊνοΰ (98— !■ 17 μ.χ.) 

Θ ρ α η ι κ ά 2 4
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χαΐ ωνομάσθη προς τιμήν τής αδελφής τοΰ αυτοκράτορος Μαρκεανής 
(Marcellini, XXVII, 4 , 12, Δεξίππον fr. r 7 ), ως ή Πλωτινόπολις παρά 
τω νΰν Διδυμοτείχιο προς τιμήν τής συζύγου του Πλωτίνης. Ό  Γότθος 
ιστορικός Gordanes άφηγειται (de getarum  origine et rebus gestis, v) 
τήν εξής περί τής ίδρΰσεως τής πόλεως παράδοσιν, ήτις διασώζεται καί 
σήμερον παρά τοΐς παροίκοις. Θεραπαινίς τής Μαρκιανής αντλούσα διά 
χρυσοί αγγείου ΰδωρ έκ τοΰ Ποταμοί ώλίσθησε καί έκρήμνισε τό άγγεΐον 
εις τον ποταμόν. Άναζητηθέν τό άγγεΐον καί μή άνευρε-θέν ένομίσθη ότι 
παρεσύρθη υπό τοί ρεύματος. Μετά τινας όμως ήμέρας άνήλθεν αυτόμα
τον εις τήν επιφάνειαν τοΰ ΰδατος. Ό  Αυτοκράτωρ ΰποθέσας ότι Θεός ας 
ποτάμιος ένοικεΐ εν τω τίδατι, δ'στις έκαμε τό-θαύμα, έ'κτισε παρά τφ πο· 
ταμφ τήν πόλιν καί έκάλεσεν αυτήν διά τοΰ ονόματος τής αδελφής του 

. Μαρκιανής.
Ή  Μαρκιανόπολις κατωκεΐτο υπό Ελλήνων τό πλείστον, διότι ό βίος, 

ή γλώσσα καί ή εσωτερική της διοίκησις (βουλή καί δήμος) ήσαν ελληνικά 
ως μαρτυρεΐται εκ τε των νομισμάτων καί των επιγραφών τής πόλεως. Ου- 
δαμιΰς άρα διέφερε των λοιπών έν τή Θράκη επί Ρωμαιοκρατίας ιδρυθεί 
σών πόλεων, αΐτινες διά τής εις αυτάς συρροής 'Ελλήνων άποίκων άρχει- 
θεν έλάμβανον ελληνικόν χαρακτήρα, ως ήσαν καί ή Νικόπολις προς 'Ίστρψ  
(Νικιοΰπ) ή Σερδική (Σόφια), ή ΓΙανταλία (Κιουστεντίλ) κτλ. Αυτόνομος 
λοιπόν ουσα είχε τήν προνομίαν τοΰ κόπτειν ίδια νομίσματα. Ταΰτα πάντα 
πλήν τινών έχόντων έν τή δ'ψει τήν επιγραφήν Μ ΑΡΚ ΙΑΝ Ο Π Ο Λ ΙΣ  και 
κεφαλήν τής πόλεως, ως πολιούχου θεάς, όπισθεν δέ τήν Κυβέλην ή τον Ή  
ρακλέα μετά τής επιγραφής Μ ΑΡΚ ΙΑΝ Ο Π Ο Λ ΙΤΩ Ν  είνε αυτοκρατορικά, 
τ. έ. φέρουσιν έμπροσθεν μέν τήν κεφαλήν ή τήν προτομήν τοΰ αυτοκράτορος 
μετά τοΰ ονόματος του ελληνιστί, όπισθεν δέ εικόνας θεών ή σύμβολα 
αύτιΰν μετά τής επιγραφής Μ ΑΡΚΙΑΝ Ο Π Ο Α(Ε)ΙΤΩ Ν  ενίοτε δέ καί τό 
όνομα τοΰ διοικοϋντος τήν επαρχίαν υπάτου (κάτω Μοισίιχν), όμοια πρός 
τά νομίσματα των λοιπών έν Θράκη ελληνικών αποικιών καί πόλεων.

Αυτοκρατορικά νομίσματα τής Μαρκιονοπόλεως είναι γνωστά ήμιν 
μέχρι τοΰδε τής Σαβείνης, γυναικός τοΰ Άδριανοΰ (117— 138), Μάρκου 
Αΰρηλίου (161— 180), Κομμόδου (188 - 192), Σεπτιμίου Σεβήρου (193— 
211), Σκπτιμ. Σεβήρου καί Ιουλίας Δόμνης (γυναικός του), Ιουλίας Δόμ- 
νης, Καρακάλλα καί Γέτα, Καρακάλλα καί ’Ιουλίας Δόμνης (μητρός του), 
Γέτα (211), Μακρινού (218), Μακρινού καί Διαδουμενιανοΰ (υίοΰ του), 
Διαδουμενιανοΐ, Έλεογαβάλου (218--222), Έλεογαβάλου καί Ιουλίας 
Σοαιμίας (μητρός του), Έλεογαβάλου καί ’Ιουλίας Μαίσας (μάμμης του), 
’Αλεξάνδρου Σεβήρου (222—235),. ’Αλεξάνδρου Σεβήρου καί ’Ιουλίας Μα- 
μαίας (μητρός του), ’Ιουλίας Μαμαίας, Γορδιανοΰ III (238—244), Γορ-
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■διανοΰ και Σεράπιος, Γορδιανοΰ και Τρανκυλλίνης (συζύγου του), Τραν
κυλλίνης, Φιλίππου πατρός (244 — 249) και Ώτακιλίας (συζύγου του), 
Φιλίππου υίοΰ καί Σεράπιος. Έ κ  τούτων' των αύτοκρατόρων, ώς εξάγεται 

-εκ των προς άνάμνησιν έκκοπέντων μεταλλίων, επεσκέψαντο την πάλιν ό 
Καρακάλλας κατά την είς Θράκην πορείαν του καί ό Γορδιανός δ III.

Θεοί είκονιζόμενοι επί των νομισμάτων τής πόλεως είναι: ό Λΰκιος 
’Απόλλων, δ ’Ασκληπιός, ή Τύχη, ό Ζευς, δ Έρμης, δ Ηρακλής, ή Κυ
βέλη, αί τρεις Χάριτες, ή Νέμεσις, ή Ελευθερία, ή 'Ομόνοια, ή Ίσότης, 
ή ’Αφθονία, δ Ποταμός, ή ΙΙόλις, ή Ύγίεια, δ Σέραπίς κλπ. . Κατά τήν 
υπό τοΰ Λιοκλητιανοΰ διαίρεσιν τής Θράκης είς έξ επαρχίας (provineiae) 
ή Μαρκιανόπολις μετά τής ’Οδησσού, Νικοπόλέως προς ’Ίστριρ καί Δορο- 

•στόλου ύπήγετο εις τήν κάτω Μοιοίαν (Marcellini, XXVIJ, η, Sexti Rufi, 
breviar. IX , Polem ii Silvii, σελ. 2 5 4 , tabulae Veronensis σελ. 507 ). 
Ή  πόλις, ώς φαίνεται, πολλάκις κατεστράφη υπό των επιδραμόντων τήν 
χώραν βαρβάρων. ‘Υπό τοΰ Προκοπίου (περί κτισμάτων. IV, 11) μνημο. 
νευεται ώς μία των όχειρωθεισών πόλεων υπό τοΰ Ίουστιανοΰ. Πιθανώς 
ή τελεία καταστροφή τής πόλεως έγένετο υπό των Βουλγάρων τοΰ Άσπα- 
ρούχ (679), εξ ου και έγκαταλείφθη υπό των κατοίκων της, δλίγφ  δέ βρα
δύτερου οί Βούλγαροι ήγεμόνες έχρησιμοποίησαν τό λίθινον υλικόν αυτής 
προς κτίσιν τής πρώτης βουλγαρικής πρωτευούηης Πλήοκας, διότι πλεΐστοι 
κατειργασμένοι λίθοι εν τοίς έρειπίοις τής ΙΙλήσκας εχουσι τούς όμοιους 
των κυλιομένους καί νΰν έτι έν τή πλατεία τής κώμης καί πέριξ αυτής 
ίμις ίπέχει, ώς προερρήθη, τήν θέσιν τής πάλαι ποτέ Μαρκιανοπόλεως· 
(’Ιδε καί Σπ. Σακελλαριάδου, Πόλεις καί θέσμια Θράκης κτλ. Ά θήναι έτ· 
1929, σελ. 167).



ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ TAMBAKfAOY 
Καθηγητοΰ έν Άλεξανδρουπόλει

ΙΣΤΟ ΡΙΑ ΤΟΝ ΑΡΧ Π ΈΝ ΕΙΏ Ν  ΕΝ ΕΠΙΒΑΤΑΙΣ 
Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Η Ρ Ι Ω Ν  (»)

Εύρισκόμεθα εις τους μετά τον Κριμαϊκόν πόλεμον χρόνους.
Καθ’ ον χρόνον έν τή ελεύθερα Έλλάδι μ από τοΰ Κα.τοδιστρίου 

προ 30?,τίας άρξαμένη έκπαίδευσις αγωνίζεται μέ ανεπαρκή μέσα νά δη
μιουργήσω πνευματικήν κίνησιν, τό δε πνεϋμα τοΰ μόλις άπελευθερωθέντος 
'Έλληνος εξακολουθεί νά σκεπάζεται από τό έκ τής μακρας δουλείας κλ,η- 
ροδοτηθέν εις την ψυχήν του σκότος, οί δε πολιτικούς άπελευθερωθεντες 
από τοΰ Ταΰγετου μέχρι Θεσσαλίας, κατ’ επιφάνειαν μόνον έλεΰθεροι, είναι 
σκλάβοι εις τά ανήμερα ήθη, τάς προλήψεις καί τάς δεισιδαιμονίας πού- 
κατακλύζουν όλότελα τήν από τής σπάθης τοΰ κατακτητοΰ μόλις λυτρω- 
θεΐσαν δύσμοιρου χώραν, εις τήν βόρειον άκρην τής Προποντΐδος εμφα
νίζεται πνευματικός Άστήρ πρώτου μεγέθους : Τά 'Αρχίγένκια.

Είναι τό Διδασκαλείου, τό όποιον από τής ιδρυσεώς του μέχρι τοΰ- 
μοιραίου 1922 διήνυσε βίον 65 ετών και έτροφοδότησε μέ διδασκαλίσσας 
Μικράν ’Ασίαν, Πόντον, Βουλγαρίαν, Ρουμανίαν, Νήσους τοΰ Αιγαίου,. 
Κύπρον καί Αίγυπτον.’Έζησε βίον περίλαμπρου καί έφιότισε τον .Ελληνι
σμόν τής δούλης Ελλάδος εύηργέτησε δε τό έθνος δσον οΰδέν άλλο εκ
παιδευτικόν καθίδρυμα.

Ή  σημασία των Άρχιγενείων είναι τόσον μεγαλύτερα καί ή εθνική 
αυτών ωφέλεια τόσον άξιολογωτέρα, καθ’ δσον, ως Διδασκαλείου Οηλέων 
παραγαγόν άφθονον υλικόν άμεσώτατα, ως έκ τής φύσειος τοΰ φύλου σχε- 
τιζόμενον μέ τήν Ελληνικήν οικογένειαν, συνετέλεσεν εις τήν θριαμβευτικήν 
πρόοδον τοΰ γένους δια των απανταχού διεσπαρμένων τροφίμων αυτοΰ- 
καί συνδεθέν μέ τον πρώτον καί σπουδαιότατου εκπολιτιστικόν παράγοντα 
τήν μητέρα, συνετέλεσεν εις καιρούς έξόχως σπουδαίους εις τήν Εθνικήν 
άναγέννησιν καί τήν εθνικήν προκοπήν καί παρεσκεΰασε τάς μεταγενε-

Σημ. τ. Δ. Παρά τοΰ άΐ .  έν Άλεςανδρουπόλει καδηνητοϋ κ. Ταμβα·αδου κατά 
τήν έκτύ.τωσιν τοΰ παρόντος τεύχους έλάβομεν τήν ιστορίαν τοΰ Άρχιγένους καί 
τών Άρχιγενείων έν Έπιβάταις ’Εκπαιδευτηρίων, άφιερουμένην τ® κ. Φιλίππω. 
Μανουηλίδη πολιτευτή "Εβρου. Λυποΰμεθα πολύ δτι ό χώρος δέν μάς έπέ.τρεψε 
τήν καταχώρησιν πλήρους τής μελέτης καί ως έκ τούτου περιοριζόμεθα εις τήν  
δημοσίευσιν τη; εισαγωγής  καί τοΰ κεφαλαίου ιών Ά ρ χ ιγ εν ε ίω ν .
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«στέρας γενεάς τής Ελληνικής φυλής μάλλον ισχυρός, «κμαιοτέρας καί 
καταλλήλως έφωδιασμένας εις τον κατά τά τελευταία έ'τη άρξάμενον απαν
ταχού τής όλονέν καταρρεοΰσης αυτοκρατορίας αγώνα των έν αυτή βιου- 
σών φυλών περί επικρατήσεως.

Είναι ή εποχή μετά τον επιτυχή κατά τής Ρωσσίας άποβάντα Κριμαϊ
κόν πόλεμον. Κατ’ άρχάς δεσμευόμενη ή Τουρκία ‘ύπό τών παραδόσεων της 
ήρνεΐτο βεβαίως εις την πραγματοποίησιν τών προς τούς σύμμαχους αυτής 
υπεσχημένων, άλλ’ ολίγον κατ’ ολίγον ύπό τής δυνάμεως τών πραγμάτων 
.πειθομένη επιτρέπει εις τούς ύπ’ αυτήν βιοΰντας ραγιάδες πλήν άλλων 
ελευθεριών καί την άνετωτέραν πως εις τά γράμματα επίδοσίν των.

Κατά τοιαύτην εποχήν καί ό Άρχιγένης ίδρυσε τήν έν Έπιβάταις 
φεροόνυμον αυτού σχολήν προσδώσας εις ταύτην διά μέν τού χρήματος 
αυτού ακμήν καί επιβολήν, διά δέ τού μεγάλου αυτού ονόματος όνομα σεβα
στόν καί κύρος σπουδαιότατον, δι’ ών ή σχολή αύτη δΰναται κατά τά 
πρώτα έτη τής ζωής αυτής νά συγκαταριθμήται μεταξύ τώ ν. ιστορικών σχο
λών τού δουλεύοντος "Εθνους.

‘Ε π ι β ά τ α ι .

Εις δίωρον άπόστασιν από Σηλυβρίας άνατολικώς αυτής επί τής 
Έγνατίας τής άγούσης εις Κων)πολιν επί τής παραλίας τής Προποντίδος 
κεΐται ή ιστορική κωμόπολις Έπιβάται.

Περί τής ονομασίας τής κώμης δεν υπάρχει ίστορικώς ήτιολογημένη 
αφορμή. Εις τρεις δθεν έκδοχάς θά καταφιίγωμεν, δι’ ών υθά προσπαθήσω, 
μεν εξ εικασιών νά δικαιολογήσωμεν τήν ονομασίαν τού χωρίου.

A . Τά βουνά τού Μικρού Αίμου (τής Στράντζας) διήκοντα μέχρι 
σχεδόν τού παρά τήν Καλλικράτειαν πρώτου στενού κολπίσκου, άφηνον 
ως καί σήμερον έλάχιστον στενόν χώρον διά τούς μέλλοντας έκεΐθεν νά 
•διέλθωσι διαβάτας μεταβαίνοντας έκ τών Άν. μερών τής Βυζαντ. Αύτο- 
τοκρατορίας εις τήν Κων)πολιν, οϊτινες κατά τό σημείον τούτο ύπέκειντο 
εις τον κίνδυνον τής ληστείας.

"Οθεν ό περί 20—25 χιλιόμετρα δυτικώτερον τής Κάλλικρατείας κεί
μενος ορμίσκος τών Επιβατών θά,ήτο καταλληλότατος διά τούς όδοιπο- 
ροΰντας, ΐνα έν τώ σημείφ τοΰτφ, προτού δηλ. φθάσωμεν εις Καλλικρά- 
τειαν, διακόπτοντες τήν πεζοπορίαν αυτών, συνεχίζωσι τον δρόμον των 
προς τήν 8 μόλις ώρας άπέχουσαν Κων)πολιν έπιβαίνοντες μικρών δι- 
Έπιβάτας προωρισμένων ταχυπλόων πλοιαρίων, καί επειδή το χωρίον ήτο 

■ σταθμός πεζοπόρων διαβατών, επιβατών, τό χιορίον ώνομάσθη μέ τό ό'νομα



«Έπίβάται». (Π%ρά τοΰτο to χωρίον καί σήμερον έτι καλείται «ώί ’E m -  
βάτηη>.

Δεν μοι εξήγησε μέν βέβαιά ουδείς, διατί προτιμύται τό θηλυκόν γέ
νος, άλλ’ εικάζω ότι τούτο προήλθε μάλλον έκτου λίαν μορφωμένου γυναι
κείου φύλου τοΰ χ'ωρίου κατ’ άντίθεσιν προς τούς σχετικώς» δλιγώτερον· 
μορφωμένους άρρενας κατοίκους τοΰ χωρίου πλήν ελάχιστων εξαιρέσεων. 
Ό  αμόρφωτος λαός καλεί τό χωρίον ΙΙληβάται, Πληβάτες, στις Πληβά- 
τες, άπ’ τις Πληβάτες. Οί δέ τοΰρκοι «Μποάτος» και «Πηγκάτος».

Βλ Τινές των γεροντοτέρων μεθ’ ών ήλθον εις επαφήν άμυδρώς δια- 
τηροϋσιν έν τη μνήμη των παρηλλαγμένας παραδόσεις καί παραμύθια σχε- 
τιζόμενα κάπονς με ιπποστάσια βασιλικά βυζαντινής έποχής έν Έπιβάταις, 
δπου καθ’ ωρισμένην εποχήν έφορον επιβήτορας ίππους διά τάς βασιλικάς 
φορβάδας, ή εις τούς εκεί διατρεφομένους επιβήτορας τούς διά βασιλικής 
δαπάνης διατρεφομένοτΓς, έφερον φορβάδας. Ή το δηλαδή σταθμός επιβη
τόρων διά τάς περί την Προποντίδα πλούσιας επαρχίας τής Βυζαντ. Αυτο
κρατορίας έξ ών ελαμβάνοντο οί καλύτεροι ίπποι διά τήν αυλήν καί τον 
στρατόν τοΰ Βυζαντίου.

”Αν έξετάσωμεν τό πλούσιον καί γόνιμον τής περί τούς Έπιβάτας 
χώρας από Δημοκρανείας χωρίου 12—15 χιλιόμετρα άνατολ. των Ε π ιβα 
τών κειμένου, άνατολ,ικωτάτου σημείου τής μέχρι 1922 εκτεινόμενης Μ. 
Ελλάδος μέχρι Σηλυβρίας 12—15 χιλιόμετρα δυτικώς των Επιβατών,, 
θά ίδωμεν δτι τά μάλιστα δικαιολογείται ή εκδοχή αυτή ώς αφορμή τής 
δνομιασίας τοΰ χωρίου, ως κέντρου ίπποτρόφου περιφερείας.

Γ '. Εκδοχή μάλλον επιστημονική] είναι ή ϋποστηυιζομένη υπό τοΰ 
Γερμανού φιλολόγου H arnac (ϊδε μονογραφίαν Α. Σταμούλη έν τφ πε- 
ριοδικφ «Πυρσός» 1925 περί αμοιβών εις στρατιωτικούς καί ναυτικούς 
ίππομάχους κατά τήν αρχαιότητα), καθ’ ήν περιοχαί πρός άποικισμόν έθε- 
ωροΰντο είς ναυτικούς στρατιώτας Έπιβάτας δνομαζομένους, ως εκα
λούντο οί επί των πλοίων έπιβαίνοντες στρατιώται, των οποίων έργον ήτο, 
δτε τά πλοία συγκρουόμενα προσήγγιζον ά'λληλα, νά μάχωνται επί τοΰ 
καταστρώματος μεταβαλλομένης τής ναυμαχίας είς πεζομαχίαν ή προκει- 
μένης άποβάσεως είς ξηράν επί εχθρικού εδάφους, αυτοί πρώτοι ν’ άπο- 
βιβάζωνται έν αύΐφ έξασφ&λίξοντες ούτω τήν άνενόχλητον προσόρμισιν- 
τοΰ έφ’ ού έπέβαινον πλοίου.

Κατ’ άλλην γνώμην, (ϊδε πραγματείαν περί Επιβατών τοΰ περί τά 
Θράκικά δοκιμώματα ασχολούμενου ιατρού ;c. Α. Σαμοθράκη) φέρεται τό· 
χωρίον ως «'ίπποβάται», διότι εκεί ύπήρχον αύτοκρατορικοί σταΰλοι τών- 
Βυζαντ. αΰτοκρατόρων, φέρεται δέ καί κατά πληθυντικόν αριθμόν «Τά- 
Έπίβατα» ίος δνομιάζει τό αυτό δ από Σιναίου Κωνστάντιος έν τή «Κων-

ΒΤ4 *Αδάμαντίον Τ α μ β α χ ίδ ο ν , Ά ρ χ ιγ έ ν ε ία
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«τάντιάδι» αυτού, και καθ’ δν (γ' μ. X. αιώνα) συνανταται ενταύθα δια
δεδομένος δ Χριστιανισμός.

Έ ν  Έπιβάταις ύψούτο μέχρι του 1912 υπερήφανος ό πύργος τοϋ 
’Αλεξίου Άποκαύκου στρατηγού επί Ίωάνν. Κατακουζηνοϋ (1325—1345) 
καί σφοδρού αντιπάλου αυτοί), δστις μέγιστον ΐσχυσεν επί τής χήρας ’Αν
δρονίκου τοϋ Γ' βασιλίσσης ’Άννης τής Σαβαίας καί σφοδρότατα άντε- 
πολιτεύθη τον μέγαν δομέστιχον Κατακουζηνόν, δστις διαφωνήσας μετά 
τής βασιλομήτορος ’Άννης άπήλθεν εις Διδυμότειχου δπου έστέφθη αύτο- 
κράτωρ.

"Οτε ό Ί .  Κατακουζηνός έν Διδυμοτείχφ παρεσκευάζετο νά έκστρα- 
τεύση κατά τών Φράγγων τής ΙΙελοποννήσου, έξερράγη έπανάστασις έν 
Κων)πόλει καθ’ ήν έστέφθη υπό τοϋ Πατριάρχου βασιλεύς ό ’Ιωάννης ό 
Ε ' ό δε Άπόκαυκος άνηγορεΰθη μέγας Δούξ. Ά λλ’ έδολοφονήθη όλίγας 
ημέρας ύστερον καθ’ ήν στιγμήν έπεσκέπτετο τούς εγκαθείρκτους οπα
δούς τοϋ Κατακουζηνοϋ.

Τό 1912 τελείως κατεστράφη ό Πύργος ούτος καί έκ τών ερειπίων 
αυτού οί κάτοικοι οικοδόμησαν άντί τοϋ ναού τού αγίου Γεωργίου ωραίου 
καί επαρκούς διά τάς θρησκευτικός άνάγκας τού χωρίου, ναόν λαμπρότα
του, υψηλόν, πολυτελέστατου, ναόν αξιον διά την πλουσίωτέραν συνοικίαν 
τής Κωνήτόλεως.

Οί Έπιβατηνοί σεμνύνονται καί επί τής αγίας Παρασκευής, ήτις έξ 
’Επιβατών καταγόμενη ζήσασα περί τά 1150 π. X. διά βίου όσιον καί 
αγίου ήγλάϊσε τό τε δνομα αυτής καί τό τής γενετείρας αυτής λογισθεϊσα 
εκτοτε υπό τών συγχωριανών της καί βραδύτερου διά τών συνήθων έκ 
τών παραδόσεων δημίουργουμένων θρύλλων καί υπό τών περίοικων, με
ταξύ τών οσίων. Πολλά θαύματα άναφέρονται ως αποδείξεις τής άγιότη- 
τος τής Έπιβατηνής όσιας καί αγίας Παρασκευής. Οί Έπιβατηνοί έπω- 
νόμασαν την νέαν καί ώραίαν αυτών έκκλησίαν μέ τό δνομα τής αγίας 
τοιν ή δέ ώρισμένη προς εορτήν της την 14ην ’Οκτωβρίου ημέρα είναι 
κοινή πάντων τών συγχωριανών της.

Περί τών λειψάνων τής αγίας πολλή αλληλογραφία διεμείφθη μεταξύ 
τών ’Επιβατηγών καί τών μέχρι τοϋ 1815 ευσεβών ηγεμόνων τής Μολ
δοβλαχίας περί τής κυριότητος. Τό λείψανου τής αγίας κατ’ άρχάς έκ Καλ- 
λικράτε.ίας μετεφέρθη εις Τύρνοβον τής Βουλγαρίας, ειτα εις Βελιγραδιού 
τής Σερβίας καί ειτα εις Κων)πολιν. ’Επί πατριάρχου Παρθενίου τοϋ Α' 
(1639 -  1644) ό ήγεμών τής Μολδαυΐας Βασίλειος μέ τήν αδειαν τοϋ Σουλ
τάνου Μουράτ τοϋ Δ' μετεκόμισε τό λείψανον εις Μολδαυΐαν καταβαλόιν 
260 πουγγιά ήτοι 30.000 χρ. δραχμάς προς τούς Τούρκους καί ποικίλλας 
άλλας εκδουλεύσεις παρασχών τή Μεγ. ’Εκκλησία. Σήμερον τό λείψανον
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σώζεται εις Ίάσιον μεγάλως τιμιυμενον καί ευλαβούμενου υπό των Ρου 
μάνων, οί'τινες διά νόμου πανηγυρίζουν την εορτήν τής όσιας την οποίαν 
ή Εκκλησία εορτάζει την 14ην ’Οκτωβρίου.

Τό χωρίον άκολουθήσαν την τύχην τής Σηλυβρίας κατελήφθη τον 
Φεβρουάριον τοϋ 145ο ί>πό τής πρωτοπορείας τής στρατιάς τής άλώσειος 
υπό τοϋ στρατηγού Καρατζή βέη, όστις καταλαβών π ίντα τά προάστεια 
τής Κων)πόλεως περί τάς άκτάς τοϋ Ευξείνου καί τής Προποντίδος άνε- 
λαβε την διεύθυνσιν τοϋ μεγάλου γνωστού πολιορκητικού τηλεβόλου τοϋ 
υπό τοϋ Ουρ.βανοΰ κατασκευασθέντος.

Τό χωρίον διετήρει ’Αστικήν σχολήν προ τοϋ 1800, ως τοϋτο μαρτυ- 
ρεϊται άπο σιγιλλιώδη πατριαρχικά γράμματα άναφερόμενα εις τά κατά 
τήν λειτουργίαν καί τους κανονισμούς τής σχολής ταότης, μεταξύ των 
οποίων ενθυμούμαι καί δμοιον μέ τήν υπογραφήν του έθνομάρτυρος Γρη- 
γορίου τοϋ Ε ' έπιδειχθέν μοι κατά τό 1921 υπό τοΰ τότε διευθυντοϋ τοϋ 
εκεί σχολείου κ. Κρητικοπούλου.

Ή  κατά τά τελευταία προ της έκκενώσεως ετη γενική  
κατάατααις τοϋ χωρίον.

-01 κάτοικοι ήσχολοϋντο μέ τήν γεωργίαν, περισσότερον μέ τήν σταφυ
λοπαραγωγήν καί όλιγώτερον μέ τήν κτηνοτροφίαν καί τάς τέχνας.

Τό εύφοροότατον έδαφος είναι κατάφυτου από αμπελώνας των οποίων 
τά προϊόντα μεταφερόμενα διά πλοιαρίων εις Κων)πολιν καί πωλοόμενα 
εις τιμάς λιανικής καταναλώσεως άποφέρουσι πλεΐστα κέρδη εις τούς κατοί
κους των Επιβατών καί τών πέριξ χωρίων. Επίσης ό τόπος διατρέφει 
πλεΐστα ποίμνια έκ τοΰ γάλακτος τών οποίων τό διά καθηιιερινών πλοι
αρίων μετακομιζόμενον εξαίσιον γιαούρτι εις Κων)πολιν καί λιανικώς 
καταναλισκόμενον ως γιαούρτι Σηλυβρίας σπουδαίους συμβάλλει εις τήν 
οικονομικήν ζωήν τής χώρας. Οί ναυτικοί ασχολούνται ολίγον εις τό 
διαμετακομιστικόν εμπόριον ιός επί πλεΙστόν δέ μέ τήν αλιείαν καί δή τών 
σκόμβρων, τσίρων καί παλαμιδών. Λόγφ τής συχνής μετά τής 1νων)πόλεως 
επαφής καί τής σχετικής οικονομικής ευπορίας τοΰ τόπου, ό βίος τών 
κατοικούν ομοιάζει εν πολλοΐς μέ τον βίον τής άστικωτέρας συνοικίας 
τής Κων)πόλεως, ή δέ πνευματική κίνησις, ή ήμερότης καί ό πολιτι
σμός τοϋ χωρίου καί τών περίοικων είναι τά άξιολογώτατα σημεία ατινα 
προσελκύουν καί τοΰ μάλλον επιπόλαιου επισκέπτου τήν προσοχήν. 
Τό χωρίον επίσης ως έ'ν τών άπομεμακρυσμένων προαστείων τής Κων
σταντινουπόλεως θεωρούμενου έχρησίμευε καί ως θερινή διαμονή πολλών 
Κων)πολιτών, μεθ’ ών καί δι’ επιγαμιών καί παντοίων άλλων δεσμών
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•συγγένειας συνεδέετο. Γενομένης άπογραφής τώ 1922 ευρέθησαν οί κά
τοικοι τοΰ χωρίου συμποσοΰμενοι εις 620. ,

Ά λλ’ 6,τι κατέστησεν όνομαστόν τό χωρίο ν ήσαν τά, Άρχιγένεια 
Διδασκαλεία τα ίδρυθέντα υπό τοΰ μεγάλου των Επιβατών τέκνου τοΰ 
Σαράντη Άρχιγένους, ίατροϋ τοΰ Σουλτάνου καί καθηγητοΰ τής Ιατρική; 
Σχολής Κων)πόλεως. (f)

Τά Ά ρχιγένεια  μετά τον Ά ρχιγένη

'Ως έκ τής διαθήκης καθίσταται γνωστόν, απόλυτοι διαχειρισται καί 
κληρονόμοι ώρίσθησαν ό Φώτιος δετός τοΰ Άρχιγένους υιός καί ή Ελένη 
ή σύζυγος αύτοΰ.Πολλή αμέλεια άπεδείχθη προς συμμόρφωσιν μέ τάς δια
τάξεις τής διαθήκης υπό τοΰ Φωτίου Άρχιγένους, εις τοΰ οποίου τό άρμα 
προσδεδεμένη ή χήρα Άρχιγένους, δέν διεμαρτυρετο διά την κακήν διαχεί- 
ρησίΥ τής μεγάλης περιουσίας τοΰ συζύγου της.

Αμέσως μετά τον -θάνατον τοΰ Άρχιγένους έπαυσε λειτουργούν τό 
οϊκοτροφεΐον, βραδύτερον δέ τώ 1891 καί τό Έλένειον, τών δέ Άρχιγε- 
νείων ή λειτουργία μόλις κατωρθοΰτο τό μέν διά τής αΰτοπροσοίπου επι- 
βλέψεως τής ίδρυτρίας, τό δέ διά τής διευθυνσεως τοΰ Φωτίου. 'Ο Φώ
τιος Κ. ήτο ιατρός έκ Μαδυτου, προσελήφθη δέ υπό τοΰ Σαράντη Α ρ 

τιγενούς ώς διδάσκαλος τής Φυσικής καί Χημείας εν τιρ Άρχιγενείφ, 
ψάλτης τοΰ ναϊδρίου καί ιατρός τοΰ χωρίου δαψιλώς άποζημιοΰμενος εκ 
μέρους τοΰ 'Αρχιγένους. Καίτοι μεσήλιξ ό Φώτιος καί έγγαμος, τόσον 
ήγαπήθη υπό τον Σαράντη καί τής Ελένης Άρχιγένους, ώστε τώ 1867 
υΐοθετήθη ύπ’ αυτών περιβληίίείς διά τοΰ ενδόξου τίτλου τής υιοθεσίας 
καί εγένετο επίσημος κληρονόμος τής τε περιουσίας καί τοΰ μεγάλου τοΰ 
Άρχιγένους ονόματος. 'Η  ιστορία τών Άρχιγενείων καί Έλενείων μέχρι 
τοΰ 1 896, δτε τελείως «φηρέθησαν ταΰτα από την δικαιοδοσίαν τοΰ Φωτίου, 
είναι άναποσπάστως συνδεδεμένη με την ιστορίαν τούτου.

Έ π ί τής Έγνατίας όδοϋ τής διερχομένης έξωθι τοΰ χωρίου δυτικώς 
καί εις άπόστασιν ϊ>00 μέτρων μακράν τοΰ έκ κτιρίων συγκροτήματος τών 
Άρχιγενείων ίδρυθησαν τώ 1870, ώς άνέψερον ανωτέρω, τά Έλένεια. 
Συγκείμενα έκ δύο μεγαλοπρεπών καλλιμαρμάρων κτιρίων κειμένων εν 
μέσω περιοχής έκ 40 στρεμμάτων περιφράκτων εκ τοίχου καί πλήρους 
παντοίων όπωροφόρων δένδρων, φυτών καί άνθέων, άπετέλουν χάρμα 
•οφθαλμών καί πραγματικόν τέμενος τών Μουσών καί τής σοφίας.

ΙΊαρά τά διάφορα περί Φωτίου σπερμολογήματα, φαίνεται ό άνήο

’) Είκώ ν ζεύγους 'Αρχιγένους.  Θρακική κΛΒϊηρίς (Θρακική; ’Αδελφότητος 
ev ’AWvaic) έτος Ιον 1897 σ, 128 ’Λνεστ. Καινίνίδου. ι
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δ η  ήτο οξύς τον νοΰν, πολυμαθής και δραστήριος διδάσκαλος, άλλ’ ατυ
χήματα του οικονομικά, των οποίων ή αφορμή άγνωστος παρέμεινεν εις 
ημάς παρά τάς επί τούτη) έρευνας ημών, ϊσως καί φιλοχρηματία, παρου
σίασαν έλλειψιν πόρων αμέσως μετά τον Οάνατον τον Άρχιγένους. Ά π α 
του επομένου δέ έτους έπεβλήθη φορολογία εις την μαθητιώσαν νεολαίαν 
καί τά τε Έλένεια καί τά Άρχιγένεια μετέβαλον τον φιλανθρωπικόν χα
ρακτήρα αυτών μετατραπέντα εις κερδοσκοπικήν έπιχείρησιν.

Ούτως οΐ μαθηταί τοΰ Έλενείου καί τοΰ Άρχιγενείου έπλήρωνον 
κατ’ έλάχιστον δρον 10 —15 λίρας Τουρκίας έτησίως δίδακτρα. Αί τε
λειόφοιτοι των Άρχιγενείων είργάζοντο καί μετά την άπ ο π ερ ά τω σ ιν  των 
σπουδών των επί 1 σχολικόν έτος δωρεάν εις τό πρότυπον δημοτικόν τοΰ 
Διδασκαλείου καί μετά τό πέρας τής θητείας ταντης χαταβάλλονσαι από- 
3— 8 λίρας ελάμβανον τό πτυχίον αυτών μέ χρονολογίαν τοΰ προηγου
μένου έτους τής άπολύσεώς των.

'Υπό τόσον δύσκολους καί άνοικονομήτους συνθήκας επόμενον ήτο- 
από τοΰ θανάτου τοΰ Άρχιγένους καί ιδία από τοΰ 1880, οπότε έπιτα- 
θείσης τής πενίας τών κληρονόμων τοΰ Άρχιγένους, ή διαβίοοσις τών 
Άρχιγενείων ΙξηρτάΕΟ καθ’ όλοκληρίαν καί μόνον από τά. δίδακτρα, τών 
τροφίμων αυτών, τών οποίων αΐ τάξεις όλονέν ήραιοΰντο, να περιορισθή, 
ό άλλοτε πελοόριος κύκλος τής δράσεως ,τών Άρχιγενείων καί νά περιο- 
ρισθώσι ταΰτα εις την θεραπείαν τών πνευματικών αναγκών 2—3 χιοριων 
εγγύτατα τών Επιβατών κείμενα))’.

Οί Έπιβατηνοί επανειλημμένους θελήσαντες νά βελτιώσοισι τήν κα- 
τάστασιν τών Άρχιγενείων καί μή εισακόυαθέντες παρά τών εκτελεστών 
τής διαθήκης τοΰ Άρχιγένους, έν τελεί διά πληρεξουσίου αυτών, ήγειρον 
αγωγήν εις τά Πατριαρχεία καί μετά δεκαετίαν διά δύο δικαστικών απο
φάσεων τοΰ Μικτού Έ θν. Συμβουλίου έπέτυχον τήν μείωσιν τής απεριο
ρίστου εξουσίας τοΰ Φωτίου επί τών Άρχιγενείων, τά όποια μόλις άπαλ- 
λαγέντα τής αμφιβόλου προστασίας του, έπέδειξαν αμέσως αδυναμίαν διά 
τήν συνέχισιν τον περαιτέρω βίου αυτών.

Τά Άρχιγένεια μετά τοΰ υπό τοίχου περί φρασσόμενου περίβολου 
αυτών έκτάσεως 4 -  5 στρεμμάτων περιελάμβανον.

Α / "Εν δλον συγκρότημα κτιρίων διή/.ον από τής Ν. Α. πλευράς 
καί καλΰπτον ολόκληρον τήν νοτίαν καί μέρος τής Λυτ. πλευράς καί άπε- 
τελείτο :

α) Ά πο  διώροφον κτίριον καινουργές (ανοικοδομηθεί’ τώ 1915 — 16) 
εις τόν τόπον τοΰ παλαιού προς Ν. Α. ενώ ύπήρχον 7 αί'θουσαι εύρύτα- 
ται μετά συνεχοΰς εϋρντάτου διαδρόμου εις τόν κάτω όροφον τόν προο
ρισμένοι' διά τό Αστικό)’ (δημοτικόν) σχολεΐον. Εις δέ τόν άνω όροφον
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8 α’ίθουσαι μετά εύρυτάτου επίσης διαδρόμου προς χρησιν των'· τάξεων 
τοΰ Γυμνασίου και Διδασκαλείου.

β) Συνείχετο διώροφον κτίριον παλαιόν, όπερ έχρησίμευε προς κατοι
κίαν τοΰ διδάσκοντος προσωπικοί), δ δέ κάτω όροφός του περιελάμβανεν 
άποθήκας εν καλή καταστάσει ένοικιαζομένας προς ό'φελος τής σχολής.

γ) Ή  Ν. Δ. πλευρά περιελάμβανε τό Νηπιαγωγείου, δπερ ήτο στε- 
ρειοτατον κτίριον μέ αίθουσαν πελώρια ν δυναμένην νά έπαρκέση διά 3 0 0  
νήπια.

Β / Έ ν τώ μέσω τής αυλής υπήρχεν ιδιαίτερον κτίριον ώραϊον και 
ευρυχωρον προιορισμένον δι’ οίκοτροφεΐον.

Γ .' Εντός τής απέραντου επίσης αυλής υπήρχε κομψότατος μαρμαρό- 
κτιστος σταυροπηγιακός ναΐσκος.

Ά ν  κρίνη κανείς από τάς τοιχογραφίας Ρώσσων ζωγράφων αί όποιοι 
κοσμοϋσι τό εσωτερικόν τοΰ ναοϋ μέ θέματα υψηλά καί μεγαλειώδη^ 
ως τό τής δημιουργίας, τό τής β.' παρουσία; κ.λ.π. θά συμπεράνη ότι ήι 
θεραπεία τής Εκκλησίας δεν ήτο άντικείμενον όλιγωτέρας μερίμνης διά. 
τον μέγαν Άρχιγένη από την έν τοίς Έκπαιδ. Καθιδρύμασι θεραπείαν' 
των Μουσών.

Δ.',Τά Έλένεια, ιδιαίτερον χτίσμα τον Άρχιγένους προς τιμήν τής 
Ελένης, έ'κειτο εις άπόστασιν 600 μετρούν Β. Δ. των Άρχιγενείων μέ 
περιοχήν 40 στρεμμάτων περιβαλλόμενων υπό τοίχου καί- απαρτιζόμενων 
από δυο ωραία διόίροφα λιθόκτιστα μέγαρα, ών τό μέν έχρησιμοποιεΐτα· 
ως κατοικία τοΰ Φωτίου Άρχιγένους τό δέ έτερον ως Γυμνά σι ον άρρένων.

'Ολόκληρος ή περιοχή ήτο κατάφυτος πλήρης όπυ ροφόρων δένδρων 
καί παντοίων φυτών έν όσφ υπήρχεν ό Φοότιος Διευθυντής καί Διαχειρι
στής τής μεγάλης τών Άρχιγενείων περιουσίας.

Μέχρι τοΰ 1884 ουδέν στοιχεΐον άνευρέθη, ώστε νά δυνάμεθα ακρι
βώς νά εΐπωμεν, ποια ήτο ή κίνησις εις τά Άρχιγένεια καί τά Έλένεια. 
Από τοΰ 1884 άνευρέθησαν-ελλιπή, μητρώα έγγραφης καί προόδου τών 

έν τοίς Άρχιγενείοις μαθητριών.
Έ ξ όσων ήδυνήθημεν νά συναγάγωμεν γενικώς, έδιδάσκοντο έν μέν τώ> 

Αημοτικφ Σχολεία» τήν στοιχειώδη έκπαίδευσιν, συνισταμένην εις τό ορθώς 
άναγίνώσκεινκαί γράφειν ,ψχί εις άλλας γνώσεις ικανής διά τον πρακτικόν 
;βίον χρ'ήσιμότητος, εν' τφ  Γυμνασιακά) τμήματι αρχαίους κλασσικούς μετά 
τών μαθημάτων φυσικής καί χημείας καί στοιχειώδη μαθηματικά.

Τό όλον σχολικόν πνεύμα διείπετο υπό πολλής προς τά ιερά προση- 
λώσεως εις τοιοΰτον βαθμόν ώστε, ή εκκλησιαστική μουσική νά προτιμά - 
ται τής φδικής καί νά διδάσκηται ως υποχρεωτικόν μάθημα εις άνώτερον 
Σχολεϊον Θηλέων. Ανάλογος ήτο καί ή έκπαίδευσις έν τφ Έλενείο) έκπαιδευ--
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-τηρίφ άρρένων, των οποίων, ώς καί των Άρχιγενείων ή δλη γυμνασιακή 
-παίδευσις περί το τέλος έκαρυκεΰετο μέ άρκετάς θεωρητικός επί τής παιδα
γωγικής γνώσεις καί μέ προπόνησιν πρακτικήν εις το στάδιον τοΰ διδασκάλου, 
-δι3 ό προωρίζονται ο7 τε άρρενες καί θήλεις τρόφιμοι άμφοτέρων των εκπαι
δευτηρίων. Τα παιδαγωγικά έδίδασκεν αυτός δ Φώτιος, ώς καί τά φυσικά 
την χημείαν καί τήν Εκκλησιαστικήν μουσικήν διά τε τά λοιπά μαθήματα 

-ΐστρατολογούντο έκ Κων)πόλεως εν όσω μέν έζη δ Σαρ. Άρχιγένης οί 
δοκιμώτεροι των εις τά γράμματα διακρινομένων μετά δέ τον θάνατον 
εκείνου οί ενδεέστεροι. Πατριαρχική επιτροπή κατ’ έτος άποστελλομένη επί 
τούτιο εις Έπιβάτας προεδρευομένη υπό Μητροπολίτου διεξήγε τάς εξετά
σεις καί απένειμε τα πτυχία εις τούς τελειόφοιτους.

Εις ιδιαίτερον βιβλίον διατηροΰμενον είσέτι έν τοίς άρχείοις των 
Άρχιγενείων έν τφ Διδασκαλείφ Άλεξ)πόλεως, διάφοροι αρχιερείς καί 
λόγιοι κατεχώρουν τάς εντυπώσεις αυτών, αϊτινες σήμερον άναγιγνωσκό- 
φιεναι παράγουσι τήν έντΰπωσιν εις τον άναγιγνώσκοντα δτι ή εκεί συν- 
τελουμένη εργασία ήτο πολλοΰ λόγου αξία.

"Οτι όμως άξιον λόγου καί σπουδαίον άναφέρεται εις τήν σχολήν 
τούτην τοΰτο ανάγεται εις τήν εποχήν των 16 πριότων ετών τής λειτουρ
γίας αυτής (από 1857 —187ίΐ) μέχρι τοΰ θανάτου τοΰ Άρχιγένους.

Οΰδέν άξιον λόγου διά τήν μετά τον θάνατον εκείνου εποχήν είμή 
δίκαι, φήμαι περί σπατάλης τών χρημάτων, δι3 ών έκληροδότησεν ό μέ- 
γας άνήρ τά εκπαιδευτήρια, σπερμολογήματα εις βάρος τοΰ Φωτίου καί 
τής Ελένης, μείωσες τής μεγάλης φήμης καί αξίας τών Άρχιγενείων καί 
μεταβολή τοΰ προορισμού αυτών υπό φιλανθρωπικού καταστήματος εις 
κερδοσκο ιικήν επιχείρηση'.

Τά δίδακτρα τών άνωτέρων τάξεων έκυμαίνοντο από 12— 18 λίρας 
Τουρκίας χρυσάς.Κίς επιστολήν τινα άναγι-γνώσκομεν παράκλησιν γονέως 
τινός διά τον υιόν cou ίκετευοντος δπως δ υιός του γίνη δεκτός εις τό 
Έλένειον μέ 9 λίρας (ποσόν μυθώδες διά τήν εποχήν εκείνην).

Οί κάτοικοι τών Επιβατών δι’ αγωγής αυτών υποβληθείσης τήν 
1 5 -9 -  1887 εις τά Πατριαρχεία άνέφερον τήν κρατούσαν εις τά Άρχι- 
γένεια κατάστασιν καί διεμαρτυρήθησαν κατ’ αυτής καί έζήτησαν τούτο 
μέν. τήν ακριβή τών όρων τής διαθήκης τήρησιν, ών δ κυριώτερος συνί. 
στατο εις τήν κατάθεσιν τών χρημάτων τοΰ Άρχιγένους εις τήν Έί)νι 
κήν Τράπεζαν έπ’ όνόματι τών Άρχιγενείων καί τον ακριβή από τού θα
νάτου. τού ευεργέτου μέχρι τής ημέρας εκείνης έλεγχοι' επί τής μεγάλης 
περιουσίας τοΰ διαθέτου, τοΰτο δέ τήν κατάπαυσιν τή; καταβολής διδά
κτρων διά τά . τέκνα τουλάχιστον τών 3 Επιβάτη νών ώς άντικειμέ,νης. είς 

-τό πγεΰμα τής διαθήκης.



* Α δα μά ντ ιο ν  Ταμβακίδον ,  * Α ρ χ ιγένε ια 38 Γ

'Η  δίκη επί έτη άπασχολήσασα τά Πατριαρχεία εληςεν επί τέλους: 
1 6 -3 -  1894 μέ την καταδίκην τοΰ Φωτίου καί τή 'Ελένης, τοΰ Φωτίου-· 
υποχρεωθέντος νά ύποστή τάς συνέπειας τής καταδίκης και τής «Ελένης, 
αποίΐανοτίσης έν τφ μεταξύ ώς κληρονόμου καί εκείνης.

Παρά τίμ’ καταδίκην του δμως, ό Φώτιος ώς έμφαίνεται καί έκ του 
κατωτέρω παρατιθέμενου πίνακος τής εν τή ’Εθνική Τραπέζή μέχρι σή
μερον κατατεθειμένης έπ’ δνόματι των Άρχιγενεάον χρηματικής περιου
σίας, δεν κατέβαλεν είμή ελάχιστου ποσόν.

Ούτω ή διορισθεΐσα προς παραλαβήν των Άρχιγενείων Πατριαρχική, 
επιτροπή δεν παρέλαβεν είμή ράκη από την άλλοτε μεγαλοπρεπή πορφύ
ραν μεθ’ ής εΐχεν επενδύσει τά Άρχιγένεια· ό μεγαλώνυμος ιδρυτής των.

Άλλα καί μετά την άποχώρησιν τοΰ Φωτίου τά Άρχιγένεια δεν 
έκαλλιτέρευσαν οίκονομικώς, διότι τά έκ των τόκων των κληροδοτημάτων 
εισοδήματα άπέμειναν ελάχιστα, δωρεάς δέ δέν υπήρχον άλλοι τοΰ ανα
στήματος τοΰ Άρχιγένους άνδρες νά προσφέρωσιν, ΐνα συντηρηθή τό κο
λοσσιαίου προορισμού Διδασκαλείων τοϋτο. Λιά τοΰτο ή μικρά Κοινότης 
των ’Επιβατών έκ των μικρών της πόρων οίίς εΐχεν έκ δωρεάς άλλου μετα
γενεστέρου της τέκνου τοΰ Βασιλ. Έλευί)εροποόλου ίδρυσαντος διώροφον 
μετά επαρκούς έκτάσεως Δημοτικόν σχολείων διά τά ά'ρρενα τής Κοινό- 
τητος, ήναγκάζετο νά συνεισφέρη καί διά τάς άνάγκας τοΰ . Άρχιγενείου. 
Διά τον λόγον τούτον τά δίδακτρα δέν έπαυσαν επιβαλλόμενα εις τάς. 
τροφίμους τοΰ Διδασκαλείου τούτου καί εις αυτάς ακόμη τάς τροφί
μους τοΰ προτύπου Δημοτικού σχολείου, άν καί ελάχιστα έδαπανώντο διά 
τό διδακτικοί' προσωπικόν τοΰ προτύπου δημοτικού και τσΰ νηπιαγω
γείου, διότι αί απόφοιτοί του, διδασκάλισσαι καί νηπιαγον/οί. διά να λά~ 
βωσιν τό πτυχΐον αϊτών καί άποκτήσωσι δικαίωμα έξασκήσεως τοΰ επαγ
γέλματος των ήσαν υποχρεωμένοι νά έργασθώσιν επί έν έτος δωρεάν (!), 
εις τά πρόιυπα ώς προανέφερον σχολεία των Άρχιγενείων.

Ά πό τού 1901 τό ΙΙατριαρχεΐον ενεργότερου έπεμβάν εις τά πράγ
ματα των Άρχιγενείων διερρόθμισε τά κατά την διοίκησιν αυτών διά κα
νονισμού, προσέθεσε δέ εις τά διά τά Άρχιγένεια δαπανώμενα διάφορα 
κονδύλια καί μέρος των εισπράξεων τού ναϊδρίου τού αγίου Θεράποντος 
έν Σιρκετζή Κων)πά λείος. Τώ 1913 έκάη ή Ν.Λ. πλευρά ή χρησιμεύ,ουσα 
ώς διδακτήριον, τφ δέ 1915 άνηγέρθη δι’ εράνων ομογενών Κων)πόλεως^ 
κατ’ άλλους δέ δι’ άποζημκόσεως έκ τής κατά τής πυρκαϊάς ασφαλείας. 
"Οτε τφ 1918 έγκατεστάθη έν Κωιβπόλει ή Έλλην. Αρμοστεία διά τοΰ 
παρ’ αυτή Έκπαιδ. Συμβούλου κ. Στυλιανοπούλρυ έπεχείρησε νά προσ- 
έλθη αρωγός εις τό σχολεΐυν τοΰτο. Αλλά τφ 1920—21 ή ανάγκη των 
Αρχιγενείων προέκυψε καταφανής καί πατριαρχικά γράμματα καί διαφά-
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«ρων αρχιερέων σχετιζομένων μέ τα Άρχιγένεια άπεστέλλοντο προς την 
έν Άδριανουπόλει Πολιτ. Διοίκησιν Θράκης, δι’ ών παρεκαλείτο αύτη να 
«ναλάβη υπό την άμεσον αυτής διοίκησιν το ίδρυμα, καί)’ ο περιλαμβα
νόμενο ν πλέον εις τους κόλπους τής μείζονος Ελλάδος.

Καί όντως, άφοΰ το Πατριαρχείου έπανειλημμένως. άνεφέρθη προς 
την Γεν. Διοίκησιν Θράκης έπ! τοϋ ζητήματος τούτου, ή Γεν. Διοίκησις 
Θράκης άπέστειλεν εις Έπιβάιας περ'ι τά μέσα Σ)βρίου 1921 τον Γενικόν 
’Επιθεωρητήν μέσης εκπαιδεύσεως κ. Β. Νικολαΐ'δην, δστις καί παρέλαβε 
παρά τοΰ επί τούτον έξουσιοδοτηθέντος πατριαρχικού αντιπροσώπου τά 
Άρχιγένεια καθιδρΰματα μετά πάντων των παραρτημάτων αυτών και τά 
Έλένεια. Πρώτος εκπαιδευτικός λειτουργός τοποθετηθείς υπό τής Γεν. Δι- 
οικήσεως Θράκης εστάλη ό υποφαινόμενος μετατεθείς εκ τοΰ Γυμνασίου 40 
Εκκλησιών, δπερ διηύθυνα τον 1920—21 καί δστις διερρΰθμισα τό Έκπαι- 
δευτήριον -τούτο είς 6 τάξεις Προτύπου δημοτικού, 3 τάξεις Ά'νωτέρου 
Παρθεναγωγείου καί 3 Διδασκαλείου, κατά τον τύπον τοϋ Αρσάκειου.

Αί μεταρρυθμίσεις αύται γενόμεναι επί τη βάσει τών ίσχυόντων εν τφ 
Κράτει εκπαιδευτικών νόμων εγένοντο άποδεκταί υπό τής Γεν. Διοικήσεως 
-Θράκης. Ουτω τό έκπαιδευτήριον έπανεϋρε τον κανονικόν αυτού δρόμον καί 
άνέλαβε την από τοΰ 1873 διακοπεΐσαν αυτού κανονικήν τροχιάν από τοΰ 
θανάτου τοΰ αειμνήστου ίδρυτοΰ της. Περί τά τέλη τοϋ Νοεμβρίου τό 
προσωπικόν τοΰ Διδασκαλείου ήτο συμπεπληρωμένον ή δέ απρόσκοπτος 
-λειτουργία αυτού αξιοζήλευτος.

’Αλλά βάσκανος μοίρα, ως ήδίκησε μεγάλην καί πρωτάκουστου αδικίαν 
σύμπαν τό Ελληνικόν, ούτω καί τά Άρχιγένεια, άτινα μετακομισθέντα είς 
ΙΙαλαιάν Όρεστιάδα συνεχωνεύθησαν τφ 22 - 23 μετά τού Ζαππέίου 
Αδρ)πόλεως καί έλειτούργησαν αυτόθι. "Οτε δέ τφ 23 παρεδώσαμεν καί 

την ΓΙαλ.Όρεστιάδα είς τούς Τούρκους είσηγήσει τοΰ τότε Διευθυντοΰ τής 
«κπαιδεύσεως παρά τή Γεν. Διοικήσει Θράκης κ. Ίω . Τέντε, επιθυμοϋντος 
ζωηρώς νά μη σβεσθή ή ωραία πνοή δύο σπουδαίων Εκπαιδευτηρίων, τά 
•όποια άπετέλουν άλλοτε δύο σπουδαίας εκπολιτιστικός καί εκπαιδευτικός δά
δας τής Θράκης τρανά δέ τεκμήρια τής προσωπικής γεναιοδωρίας δύο σπου
δαίων τοΰ δούλου Ελληνισμού τέκνων, άπεφάσισεν ή Γεν. Διοίκησις νά 
τά μετακόμιση είς Αλεξανδρούπολη» καί συνεχίσονσι τόν βίον αυτών ώς 
Διδασκαλείων Θράκης.

Τφ 1924 διά τοΰ 3182 Νόμου μετετράπη είς εξατάξιον Διδασκαλεΐον 
καί ώς τοιοΰτον λειτουργεί σήμερον ενταύθα. Διατί δμως νά μή δια
τήρηση τό Εκπαιδευτήριου τούτο ούτε την μίαν ούτε την ά'λλην τών δύο 

«αυτού ονομασιών ; Πού είναι οί κόποι καί αΐ φιλογενεΐς καί άνθρωπιστι- 
-καί καί πατριοντικαί προσπάθειαι τοΰ Άρχιγένους καί τοΰ Ζάππα ;
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Ή  τοιαύτη εκ μέρου; τοΰ Επισήμου Κράτους παράλειψις' τής διάιω- 
-νίσεως τοΰ ονόματος τοΰ Άρχιγέιους, τουλάχιστον έν τφ τίτλφ τοΰ ένταϋθα 
Διδασκαλείου, κατά την γνώμην μου ενέχει πλήν τής αγνωμοσύνης εις την 

rμνήμην τοΰ ’Άρχι γένους και υλικήν ζημίαν. Διότι τά διάφορα διά το 
Άρχι.γένειον Εκπαιδευτήριου κατατεθειμένα υπό τοΰ ευγενοΰς δωρητοΰ 
χρηματικά ποσά ,δ'έν είναι δυνατόν νά άναληφθώσιν υπό τοΰ Κράτους 

■ώς επισήμου διαδόχου των εκπαιδευτηρίων τούτων, διά τον άπλουστατον 
λόγον δτι τό Διδασκαλειον τοΰτο δεν έτήρησε την προτέραν αΰτοΰ δνο- 

, μασίαν.
Έάν τό έν Άλεξ)πόλει Διδασκαλειον διά τής διατηρήσεως τοΰ τίτλου 

του ως Άρχιγενείου διετήρει τά δικαιώματά του ως νομικόν πρ ίσωπον ί?ά 
έδικαιοΰτο :

1) Εις την νομήν των τόκων των διαφόρων άπομεινόντων έν τή Έ θν. 
Τραπέζι) έπ’ όνόματί του τίτλων και τής ε π ’ αυτών κυριότητος.

2) Θά ήδυνατο νά άποζημιωθή έκ τής υπηρεσίας τής ’Ανταλλαγής 
'διά τά έγκαταλειφθέντα ακίνητα αυτού έν Έπιβάταις άγροΰς καί κτίρια
5,000,000 σημερινών δραχμών.

Άλλα, ταΰτα είναι μέλημα άλλων, των αρμοδίων.
Η μείς τό γόνυ κλίνοντες εΰλαβώς προ τοΰ μεγάλοι1 τής Θράκης 

τέκνου Σαράντη Άρχιγένους ας εΰχηθώμεν κατά τάς χειμαζοιίσας συμπαν 
τό Ελληνικόν πονηράς ημέρας τής συγχρόνου εποχής μας άψ’ ενός μέν 
νά μή παΰσωσιν οί μεγάλοι δωρηταί εμφανιζόμενοι ώς σωτήρες τοΰ δει- 
νοπαθοΰντος γένους, ν’ άνταποκριθώμεν δ’ άφ’ ετέρου και ημείς εις τους 
μεγάλους σκοπούς των προσπαθειών των καί συνεχίσωμεν τό μεγαλειώδες 
.έ'ργον τοΰ οποίου τόσον στερρά έθεσε τά θεμέλια ή περί τον Άρχιγένη 
«μεγαλώνυμος, χορεία τών μεγάλων τοΰ Έλληνισμοΰ Ευεργετών.
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Ε π ' όνόματι των Άρχιγενείων ’Εκπαιδευτηρίων έν τη Έί)νι?,§ 
Τραπέζη της Ελλάδος (Γραμματεία αρι,ίΐ. 79508) εΰρίσκον- 

ται κατατεθειμένα μέχρι τής 4 Ίουν. 1922 τα έξης ποσά:

Τ ί τ λ ο ς ’Αξία μονάδος Συνολ. αξία 
εις δραχμας

Τόκοι Έτησία
Πρόσοδος

α) Εις κατάθεθιν επί προ
θεσμία.

Διά της ύπ’ άριί). 15237 
εντόκου διαρ/.οϋς ομολογίας. 370.9

Όφειλόμενοι τόκοι. 1481.2C

β) Έ ν  τώ Ταμείιο τίτλων 
προς φύλαξιν. -

1 Λαχειοφόρος ομολογία 
δανείου 60.000.000 3 %, 
Έ θ ν . . Τραπέζης. ' 40) 400 3 °/ο 13

7 Λάχειοφόροι όμολογίαι 
Έ θν. Τραπέζης 30.000.000 
1921 2 '/ .% · 100 700 2 Ό 17. 5

6 Όμολογίαι Σιδηροδρό
μου Άνατολ. Ρωμυλίας.

Λίοαι Όίίωμ. 
12 ',4 3593.75

14 Όμολογίαι Τίνωποιη- 
μένου Αϊγυπτ. χρέους. 80 25760 728.80

309 'Ομολογ. Ήνωποιημ. 
’Οθωμανικού χρέ-ους. 150 1.066.050

γ) ’Εξ είσπραξεως τον 
Ταμείου τίτλων εις πίστωσίν 
των την 1—9—921. 65— 15



ΔΥΟ ΠΡΟΙΚΟΣΥΜΦΩΝΑ ΕΞ ΑΔΡ)ΠΟΛΕΩΣ (*)

Προικοαύμφωνον τοϋ έτους 1 8 2 2

ανεψιόν Κύριλλον Σερτιετοόγλου

Διά τοΰ παρόντος έμμαρτίρου ύποφαίνομιαι, δτι κατά τούς θείους και 
ιερούς θεσμούς της Εκκλησίας εις νόμιμον α'. γάμον άρραβωνίασα τήν 
θυγατέρα μου Άναστασοϋδα, μέ τον Κυρ. Νικολάκη Σταύρου, επί συμ
φωνία νά διόσω πρήκα στην προηρημένην θυγατέρα μου τά ακόλουθα" 
είκοσι υποκάμισα, είκοσι τζεβρέδες κατά τήν συνήθειαν, δεκαπέντε συν
τρόφια, οκτώ μαξιλάρια καδιφεδένια, δύο μακάτια κουξηά, δύο μαξιλαρού- 
δια, δύο μεντέρες μέ τό μαλί των, δύο στρώματα δίμητα, δύο συντόνια, 
δύο προσκεφαλάδες, δύο παπλόματα, δύο μεντεροΰδες δίμηταις καί ένα 
χαλί. Έ να  κελίμι, ένα τακίμι λουτρίσιου, τρεις τεντζερέδες, δέκα σαχάνια, 
ένα σινί καί ένα σεντούκι καρίτικου, ένα σκαμνί, ένα φαράσι σιδερένιον 
καί ένα σιακτάνι ασημένιο μέ τον φιτιλά του, οκτώ μπουρλειές μαργαρι
τάρι, ένα έγκόρψι, ένα τζεβαχιρένιο ζωνάρι μιέ μαργαριταρένια βήτα, μίνιά 
συρά σκουραλίκια ζουμρουτένια, δύο δακτυλίδια μαλαματένια, ένα χρυσό 
ότζάκι-περδεσί δύο μπόους χρυσούς, πέντε κάτια φωρεσιαΐς. Ή  μίνιά τζιν- 
τζεκλιά φούστα ζινκιαπόγουνα. μνιά σταμπόλσιαλησί φούστα μέ μίνιά μόδα 
τουναδόγουνα, μνιά γκεντζένια φούστα μέ μια άσπρόγουνα, μίνιά τουλπα 
νένια κενδιτή φούστα μέ μιά καρσακόγουνα καί μνιά άτλαδίσια φούστα- 
μέ ένα γουνάκι τούρκα. καί ένα γούνουμα τούρκα διά τό νυφκάτο τό του- 
τζάκη, πέντε φέσια, πέντε τσεμπέργια, δεκαπέντε βρακουζόνες, δεκαπέντε 
πετσέτες, ένα όμούς χαβλισί, ένα κεφαλόδεμα, καί ένα φέρετζε τσουχένιον. 
Αυτά δίδω στην προειρημένην θυγατέρα μου τά οποία θέλουν είναι άνεκ- 
λυπή έως τό παραμικρόν, δίδω καί τφ> προηρημένφ γαμιπρω μιου, μισό 
σπίτι ένα δακτυλίδι διαμαντένιο, ένα καλαμάρι άσιμένιο καί ένα ώρολόγι 
μπούλες μαργαριταρένιο, τά όποια ως προείρηται θέλουν είνε άνεκλυπή έως 
τό παραμικρόν, περιπλέον καί τούς δύο δίδω τήν πατρικήν ευχήν μιου, ό 
θεός νά τούς δώση ειρήνην καί ομόνοιαν. Ε ίθε !

Άδριανοΰ τή 24 Φεβρουάριου 1822 
Οί μάρτυρες Ό  υποφαινομαι

Δ. Ταπητσλής μάρτυς Νικόλαος Μαλούσης
Χριστόδουλος Δούλάς μιάρτυς ό εφημέριος 'Αγίου Νικολάου

ιερομόναχος Γαβριήλ

(*) Σημ. τ. Δ. Κατά τήν δημοσίευσιν έτηρήθη πιστώς ή ορθογραφία τοΰ
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’Ιδού σημειώνομεν την δσην προίκα παραδίδει ό Γεώργιος Νικολάου 
εις τον πενθερόν του Θεόδωρον Σίμου τής άποθανούσης γυναικός του 
’Αναστασίας καί θυγατρός τού Θεοδώρου ώς ακολούθως δνομαστί:

Τή 22 ’Ιανουάριου εν Άδριανουπόλει.
1 Λιαμαντικό έ'ως γρόσια 500, 1 δακτυλίδι διαμαντένιο, 1 ασημένια 

κρίνα, 1 σώβρακον με την βρακουζόνα, 12 υποκάμισα, 8 συντρόφια μέ 
ταΐς βρακουζόναις, 4 κουντουγούνια, 6 φουστάνια, 4 τζεβρέδες, 2 προσό
ψια, 7 πετζέτες, 4 πόγους, 1 σουφρά, 1 δόυσεμέ λουτρού, 1 σινδόνι, 2 
ελάκια, 2 μουσουφούστανα, 2 τζιμπέργια, 2 μακάτια μπασμένια, 14 μα
ξιλάρια ομοίως γεμάτα, 2 προσκεφάλαια ομοίως, 2 στρώματα, 2 μινδι- 
ροϋδες, 2 σιδϊρ μιντιρί, 1 κελίμι, 1 λουτρού χαλή, 2 εφαπλώματα μέ σιν 
δόνια, 2 σαχάνια, 2 τενζερέδες, 1 σινί, 2 σανδάνια, 1 λεκάνη μέ ίπρίκι, 
2 τάσια λουτρού καί εν κίλ κουτουσοΰ, 3 ζευγάρι γκέτες, 3 σκαμνί, 1 
φαράσι, 1 σινδούκι, 86  εις φλοργιά, 1 ζευγάρι βραχιόλια γροσιών 3500, 
1 καθρέπτης, 1 κτένια, 1 πιστιμάλη.

"Ολα τα άνοοτέροο έδόθησαν τέλεια εις τον Θεόδωρον σίμου πατέρα 
τής άποθανούσης ’Αναστασίας, έ'μπροσθεν των υποφαινομένων καί εξο
φλώ ν τέλειον.

, τή 22  τού άνωτέρου

Θεόδιορος σίμου ύπογράφωμαι δια χειρός τού μελετίου αρχιμανδρίτου '}' 
Παπαβασίλης τού αγιουνικόλαου 
πρυμηκύριος παρόν 
δημήτριος χριστού παρόν.
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ΘΡΑΚΙΩΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ (*)

1 . Έ σ ν  ατό παραϋ'ύρι.
(  Σαραννα χχλησιώ τιχο)

Λ α  ̂ ί^ΣχΓζι χος
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Έσύ στο παραθύρι καί γώ στο καπηλειό, , 
ρίξε με τον τζεβρέ σου να σύρω τό χορό.
Στο Κούμπαβου πηγαίνω, στην άκρη τό γυαλό, 
χωρέψτε κοριτσάκια καί γιο νά τραγουδώ.

5 Έ γώ ειμ’ ό Παυλάκης, πού παίζω τό διολί 
καί βγάζω τά κορίτσια πέ μεσ’ πέ τό κλουβί.

*) Τά τραγούδια αυτά έβραβεύθησαν, μαζί μέ άλλα δημοσιβυθέντα καί μύ, μέ 
χρηματικόν βραβείον s i j τον Α ' Λαο'γρ. καί Γλωσ. διαγιονισμόν των «Θρακικών».



390 ■®Γ. Ι Ια π α χ ρ ι ,α τ ο δ ο ν λ ο ν ,  Θ ρ α κ ιώ τ ικ α  τραγούδια:

2 . fH  ΚαΗοηαντρεμένη.

( 9Αδριαν ον πολίτικο)

T©f»yws

fo-

*0 At< η νι.ε.9 παν xgtv On γ.α.ν nou. τγμ g o v
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Ολες οί νιές παντρεύτηκαν και πήραν παλλικάρια.
Και γω, μαννα μ , η έμορφη πήρα το μαρασγιάρη. 
Μαραθηκ η καρδούλα μου καί χτίκιασ’ ή ψυχτ) μου. 
Τον δίνω μήλο δεν τό τρώει^ γλυκό κρασί δεν πίνει.

5 Τον στρώνω πέντε στρώματα καί πέντε μαξιλάρια.
Και πάπλωμά μαγκανιαστό, σενδόνι κρυσταλλέϊνιο. 
Σήκω, μαράζι μ ’, πλάγιασε, σϊ\κω μαράζι μ’, πέσε.
Κι άπλωσε τό ξηρόχερο σ’ στον άργυρό τον κόρφο.
Νά ΐδής τοϋ Μάη τή δροσιά, τ’ ’Απρίλη τά λουλούδια.

3 .  Τ ρ ία  Π α λ ικ α ρ ά κ ια .

(  Σαραντακκλη&ιώ* ικο)

Λ να. Jruvxgtuxou νε. vtn jrtxv τ,̂ ολο ye stoU νε. vourav tgo To γτ ctou νε.
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Τρία παλικαράκια 
πανί νά παντρευτοΰνε 
νά παντρολογηθοΰνε.
Στο δρόμο που πηγαίνουν 

δ ευρίσκουν ένα γέρο
πού κάντου καί πουδιοΰντου 
τά παλιοτσέρβουλάν του 
καί τά ποδόπανάν του.

—Πού πάτε παλικάρια ;
10—Πάμε νά παντρευτούμε 

νά παντρολογήσουμε.
— Βρήτε καί μένα μιάννα 

μιά ώμορφη κοπέλλα

νάχει τά μαΰρα μάτια 
1δ τσή κόκκινες μαγοΰλες. 

Βρήκαν καί κείνον μιάννα 
πουχε τά μαΰρα μάτια 
τσή κόκκινες μαγοΰλες. 
Πάγει νά την φιλήσει 

20  δέ σών° νά την φιλήσει. 
Βάζει τό κουπανέρι, 
γλυστρά το κουπανέρι, 
πεφτείν ό γέρος κάτω 
σπάζει τήν κεφαλήν του 

25 καί τήν δεξιάν πλευρήν του.

4 . Λωλαίνομαι Μανοϋλα μου.
(  Σαραντακχλησιώτικο)

£ ou yxct. £ ΐα  yu xo vo JToU la . ίί·οϋ KOtf

Λωλαίνομαι, Μανοϋλα μου, 
για μιά γειτονοποΰλα μου. 
Σΰρε, μάνεμ, καί πέ της το 
κάτσε κουβέντιασε της το. 

δ—Μετά χαράς μου, γιόκα μου, 
θά πάρω καί τή ρώκα μου. 
Πήρε τήν ρώκα ντης καί πάει
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βρίσκει την κόρη πού κεντάει.
—Καλή σου μέρα, λυγερή.

10— Καλώς· την μάννα την καλή. 
Κόρημ , ο γι·ιός μου σ’ άγαπεί 
xcti ντρέπεται να σε to rtfj.

—Σαν ντρέπεται τι έρχεται 
στην πόρτα μου και στέκεται : 

15 Πες τον ν« έρτει το πρωί 
νά πιούμε τον καφέ μαζί.

■5 Μάη μ ’ Μάη μ \
' (Ά δ ρ ια ν ο υ π ο Ι ίτ ιχ ο η

YKOÔ LOt̂ BO ο Λα. π.01 ίεν
Μάη μ’, Μάη μ’ πώρχεσαι 
Ά πρίλ’ Ά πρίλ’ κατακαημένε. 
"Ολα τα δέντρα φόρτωσες 
μάνθη καί μέ λουλούδια.

5 Καί μένα βαρυαφόρτοοσες^ 
στοΰ άπιστου τα χέρια.
Μέ τα μαχαίρια περπατεί 
μέ τα σπαθιά ζωσμένος.
Θέλω νά τον καταραστώ 

10  κατάρα μ’ νά τον πιάσει.
Ά π  τα ψηλά νά γκρεμνιστή

6s a  ois·
στά χαμηλά νά πέσει.
Σάν τό γυαλί νά τσακιστή 
σάν τό κερί νά λυώσει'

1δ Πέντε γιατροί νά τον βαστούν 
δέκα νά τον γιατρεύουν.
Καί γώ νά διάβω νά περνώ 
νά τους καλημερίσω.

— Καλή μερά σας Ιατροί,
20  καλά τά γιατρικά σας.

Καλά νά τον γιατρέψετε 
τό νιό, τό παλλικάρι.
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ΙΙάρτε μαχαίρια κοφτερά 
σπαθιά ξεγυμνωμένα.

25 Καί κόψτε την καρδίτσα του 
πώς έκαψε και μένα.

(ΓΙρβλ. Λαογρ. Α. σ. 327)

6  Δύστε το χορό νά ούρω. 

('Αδριανοντνολίτιχο)

= ΰ .
Σα.ιπα.ς>οι σαί ro. 5α. βά<, π α  ο α  ηοι Χώ ·χο gt xguS,
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goo, 3ΤΟ. go. ν;α XTj v:o ς ι  Xffun. dw e t t  to  Xo <30 y a  au gi»5.

Σάς παρακαλώ κορίτσια, 
δόστε τό χορό νά σΰρω. 
’Έχω κόρη νά παντρέψω 
καί γαμπρό νά κανακέι[»ω 

5 νά τον δώσω καί προικιά 
τράχωμα κατό φλωριά.
Νά τον δώσω καί αμπέλι 
πώχ’ σταφυλτα σάν τό μέλι.

7 Β ονρ γά ρ ' άγάηηοα·
(' Α δρίανονπολιτ ιχο )

Μ α  vajΙίον. να ira  ρω

— Μάννα μ’, Βουργάρ’ αγάπησα, Βουργάρα θέ νά πάρω 
—Καί σΰ, υίγέ μ’, γραμματικός, Βουργάρα δέ σέ πρέπει. 
—Καί γώ μάννα μ’, γραμματικός καί κείν’ άρχοντοποΰλα, 

έχει χιλιάδες πρόβατα, χιλιάδες τά γελάδια.
—Λύκος νά φάγ’ τά πρόβατα καί ψόφος τά γελάδια.
—Και γώ, μάννα μ’, την άρεσα, θά στείλω νά την πάρω.
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Καί τό νταούλι βρόντησε τη νύφη πάν νά φέρουν. 
Κ’ ή πεθερά κι’ ό πεθερός τα δέντρα ξερριζώνουν. 
Βγάζουν οχιές φαρμακερές, φίδια φαρμακωμένα.

10 Καί στο φαγί τά ρίξανε, κ’ ή νύφη φαρμακώθκε.

8  J£v λαλεϊς.

τό πρωί μέ την δροσιά.
Γειά σ’ αγάπη μου γλυκεία.

2 Βάρκα θέλω (θέλω) ν’ αρματωσιό 
μέ σαράντα δυο κουπιά,
γειά σ’ αγάπη μου γλυκεία.

3 Καί μ’ εξήντα παλλικάρια 
νά σέ κλέψω μια βραδυά, 
γειά σ’ αγάπη μου γλυκειά.

4 Θά σέ πάγω στην ’Αθήνα 
σ’ έ'να αψηλό βουνό,
γειά σ’ αγάπη πούχω γώ.
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5 Θά σέ κάνω κ’ένα σπίτι 
μαρμαροπελεκητό,
γειά σ’ αγάπη ποΰχω γώ.

6 Θά σέ πάρω κ’ ένα δοϋλο 
νά τον λένε Δημητρό, 
γειά σ’ αγάπη ποΰχω γώ.

7 Θά σέ πάρω και μ.ε« δούλα 
νά την λένε Μαριγώ,

3 3 / η> /γεια σ αγάπη ποΰχω γω.

9  Νάχος, μάνε μ ν ά τ ο ς .

(Ά δ ρ ια ν ο ν η ο λ ίτ ιχ ο )

j r t  go- σΐΛ _χ<χν t a  v*. jru) crm^ Vfe ecu*, να- k l

Νάτος, μάννε μ’, νάτος 
πέρα στο χαντάκι 
πόσπερνε μπαμπάκι. 
Είχε καί καλπάκι 

5 τσέφλι πό μπαμπάκι. 
Είχε καί ντουντούκα 
κρομμυδομαντοΰκα.
Είχε καί τσαρούχια 
καρπουζοκαμπούκια.

10 Είχε καί βροντάρι (') 
από μπαλντιράνι (2).

' Είχε καί μπαρούτι 
τό λιανό τον άμμο.

') Βροντάρι=τουφέκι. 2) Μ παλντιράνι=καλάμι κώνειου.



ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΑΡΕΤΗΣ (*)

Στη Θράκη ήτο πολύ διαδεδομένο τό τραγούδι τού νεκρού αδελφού, 
-γνοοστόν ως τραγούδι τής ’Αρετής.

Τά παλαιότερα χρόνια τό τραγουδούσαν στην Σηλυβριά, Ηράκλεια, 
Έξάστερο, Φανάρι, Τσαντώ, Οΐκονομειό, Στράντζα, Κατίκιοϊ, Καστανιές 
μέ μικρές παραλλαγές.

Ή  παραλλαγή τοΰ τραγουδιού τής ’Αρετή; τής Σηλυβριάς διαφέρει 
όλων των παραλλαγών τής Θράκης, που εχω, οπω; καί των υπό τοΰ 
ίμακαρίτου Πολίτη έκδεδομένων (έκτος τής Μαδύτου) ως προς τό δτι 6 

Κωνσταντίνος είναι δ μεγα/.ύτερος αδελφός καί όχι, ως λέγει τό ασμα:
Κωνσταντίνος ό μικρός ό μικροκωνσταντΐτος.

— Μέ ποιόνα ήρθες 5Αρετή ιΓ, γιά πες με τήν αλήθεια.
— 'Ο  γιόκας σον με Εφερε, ή πρώτη αον ή γέννα.

και πάρα κάτω :
— 'Ο  αδελφός μου μ* Εφερε ό πρώτος Κιονσταντΐνος.

ΓΡ αυτό, άν καί δεν ήθελαν ή μητέρα καί οί αδελφοί νά δόσουν τήν 
’Αρετή στα ξένα, υπερίσχυσεν ή γνώμη του. Έπέμενε νά ξενιτευθή ή 
-αδελφή του, δ'χι για νά έχη κονάκι, δσο γιατί θά καλόπεφτε, θά καλο- 
παντρευουνταν, ό γαμπρός ήταν πλούσιος, ακόμα καί οί προξενητάδες.

Γυρεύουν αργυροπάλουκα νά δέσουν τ ’ άλογά τους.
Όμοίως σαΰτήν τής Σηλυβριάς, πού δεν απαντάται σέ ούδεμίαν παραλ

λαγήν, ή μάννα τής ’Αρετής, γιά νά πεισθή πώς ή κόρη της χτυπάει τήν 
πόρτα, τήν λέγει :

— ’Ελα νά φάνης τό παν'ι σ ’, τότε θά σε γνωρίσω.
CH  πόρτ’ αμέσως άνοιξε και μέσ ’ τον λάκκο μπαίνει, 
τρεις σαϊτιές δεν ερριξε κ ’ ή μάννα της φωνάζει:

— Αυτές οί τρεις οι σαϊτιές μοιάζουν τής Αρετής μου.
Ή  γριά, από τήν οποίαν ακόυσα τό τραγούδι, μέ ειπεν δτι ή ’Αρετή 

-ήταν μοναδική φάντρια, έ'φαινε τον καμποχά, τό βαρύτιμο πανί μέ τό 
-δύσκολο φάσιμο, πού φαίνουνταν μέ 62 πατήματα καί 42 καρούλια. Καμιά 
-δεν ήταν άξια νά τό άποτελειώση, δταν παντρεύθηκε ή ’Αρετή καί τό πανί 
4'μεινε στημένο στον αργαλειό.

(*) Σ. τ. Δ. Δημοσιεύομεν άνωτέρω δύο παραλλαγάς τοΰ τραγουόιοϋ της 'Αρετής 
«κ Σηλυβρίας, ών ή πρώτη έδημοσιεύθη υπό τής Έ λπ .  Σαραντή εις τήν «Έλλη-  
νίδα» έτος Θ' τεΰχ. 10, 1929, σ. 206—208 μέ μικρόν πρόλογον, ή δ’ άλλη αδημο

σίευτος  μέν άλλα πολύ συνιομωτερα.
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Στην Ηράκλεια τό τραγουδούσαν όταν τέλιαζαν την νύφη, δταν τής· 
έβαζαν τρές. Στήν Στράντζα, τό βράδυ τής άποκρηάς στην μια μεριά τήςς 
κάμαρας κάΟουνταν οί ά'νδρες και στην άλλη οί γυναίκες και τραγουδού
σα ν την ’Αρετή καί εκλαιαν.

ΤΗταν τραγούδι τής κούνιας και τοϋ χορού, ως και 6 θάνατος τον 
ναύτη καί άλλα λυπητερά τραγούδια. ΤΑρά γε δ μεγάλος πόνος τής σκλα
βιάς ακόμη καί στους γάμους, χορούς καί διασκεδάσεις εςεδηλοΰτο μέ τόση? 
θλίψη καί μελαγχολία ;

1 .  Ή  ’Α ρ ετ ή

Μια μάννα μια καλόμαννα και μια κακογραμμένη 
πονχε τις έννιά υγιούς, την Αρετή μονάχη, 
εις τό φεγγάρ' την έλουγε, την νύχτα την χτενίζει 
καί στον καθάριο Αυγερινό την ψιλ.οτσουτσουδίζει, ( ’-)

5 νά μην τό μά&' ή γειτονιά καί παν' καί προξενούνε. 
Σαρή Γιαννάκης τώμαάε 'πό μέσ' την Βαβυλώνα' 
προξενητάδες 'έστειλε, την Α ρετή  γυρεύουν, 
γυρεύουν τόπο νά σταϋ-ονν, αυλές νά ξεπεζέψουν, 
γυρεύουν αργυροπάλουκα νά δέσουν τ ’ άλογά τους,

10 γυρεύουνε και την ’Αρετή πολύ μακρυά στά ξένα.
“Ολα τ ’ αδέλφια δεν άέλουν κι* δ Κωνσταντίνος άέλει.
«— 'Ελάτε κ ι’ ας την δύσουμε την 'Αρετή στά ξένα, 
ατά ξένα καί στά μακρυά καί στον γαμπρού τά χέρια, 
νά την φορέσουν μάλαμα κι' όλο μαργαριτάρι,

■ 15 νά βάλουν ατό κεφάλι της διαμάντινο στεφάνι.
Δός την μάννα μ ',  δύστηνε την ’Αρετή στά ξένα 
νά κάνουμε ξένους δικούς καί ξένες παραμάνες (-) 
που ε ιμ ' κ ι' έγώ πραματευτής τυχαίνει και παγαίνω, 
γιά νάχ' χό άλογό μ ’ ταγή (:ί) κι' έχω και γώ κονάκι'».. 

20 Κ ι' ή μάννα της έφώναξε, τον Κωσταντή της λέγει,
— "Αν εινε λύπη ή χαρά ποιος πάγει νά τήν φέρη ;
— "Αν είνε Λύπη ή χαρά τό αλογό μου εχω, 
δάση βουνά §έ νά διαβώ, τήν 'Αρετή νά φέρω.
Κ ι ' εατρεξε και έδοσε τήν 'Αρετή στά ξένα.

25 Τύτ' άλλαξε ή ’Αρετή καί βάζει τά χρυσά της, 
στους προξενήτες έτρεξε μέ λύπη μέ χαρά της.

(') Τήν κάνει ψιλές πλεξούδες, άλλοτε έπλεκαν σέ πολλές πλεξούδες τά> 
μαλλιά. ^Συγγενείς, 3) Λ. Τ. Τροφή των ζώων.
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*Ηλθε πανούκλα φόνισσα ή αντρόγυνο χωρίστρα, 
μήνες όχτόο δεν πέρασαν τ ’ αδέλφια οχτώ πεθαίνουν.

/και στις εννιά 6 Κωσταντής, τδ πρώτο παλλικάρι 
30 κ ι  από μείνε ή μάννα της σά φύλλο, αά κλωνάρι.

Σ ’ δλα τά μνήματ ’ Μκλαιγε, σ ’ δλα μοιρολογούσε, 
στον Κωσταντή τά χώματα νέ έκλαιγε, νέ Θρηνούσε.
6 ήλιος εβασίλενε κ ι’ ή μάννα βλαστημούσε.
«Πέτρα νά γίνης, Κωσταντή. σίδερο νά μή λυοίαης 
πού έστρεξες και έδοσα την ’Αρετή στα ξένα».

■ 35 'Ο Κωσταντής σαν τ ’ άκοναε βαρνά τον βαρυφάνει, 
κάνει τά χέρια τον τσαπιά, τις άπαλάιιες φκιάρια 
καί το κιβούρι τον άλογο και το καπάκι σέλα 
καί τά καρφιά τον κιβουριού, καλύβια ( ι) σ τ’ άλογό τον.

40 Βιτσιά τον μαύρο εδοσε, στην ’Αρετή παγαίνει, 
βρίσκει χορό τρικούβερτο, ή ’Αρετή τον σέρνει.

— Ποιος εϊν ’ αυτός όπου χτυπά, ποιος είνε πού βροντάει ;
— Ξένος στη Ούρα στέκεται, την ’Αρετή ζητάει,

-45 Κατέβηκε ή ’Αρετή τον ξέ··ο της κνττάζει.
— Ποιος είσαι αν, ώ ξένε μου, καί ποιο τό ονομά σου ;
-—Δεν ε ίμ ’ εγώ δ Κωσταντής, τό πρώτο σου αδέλφι ;

γιά σήκω έλα, ’Αρετή, κ ι’ ή μάννα σου α'ε Θέλει.
—Πού είν’, Κωσταντή, τά νειάτα σου, πού εϊν’ ή ώ μορφιά σου 

· ~)0 πού εϊνε ή ξανθή περτσιά, τό μαύρο σου μουστάκι ;
—”Αχ, βαριά αρρώστια πέρασα και πάγ’ ή ώμορφιά μου 

κ ’ έπεσε ή ξανθή μ ’ περτσιά, τό μαύρο μου μουστάκι, 
άιντε νά πάμε, ’Αρετή, ή μάννα μας σε θέλει.

— ’'Αν καί με θέλ.ει γιά κα/.ό, νά πάγω έτσ’ πώς είμαι 
■55 καί <1ν με θέλει γιά κακό, νά βουτηχτοί στά μαύρα.

— ’Ά ιντε  νά πάμε, ’Αρετή, κι ’ ας ήσαι δπως είσαι.
Πάν’ στο αλογό τ ’ την κάθησε, στη μάννα της την πάγει.
Στο δρόμο όπου πάχαιναν, πουλάκια κελαϊδοϋααν, 
δεν κελαϊδοϋααν σαν που/.ί, μηδέ σά χελιδόνι 

(>ϋ μόν’ κελαϊδοϋααν κ ι’ έλεγαν μ ’ άν&ρώπινη φωνίτσα.
— Γιά δες κανμός πού γίνεται εις τον έπάν ’ τον κόσμο, 

νά περπατούν οι ζωντανοί με τις αποθαμένοι.
— Άκονς τί λένε τά πουλιά, άκοΰς τί λεν’ τ ’ άϊδόνια;
—”Αφσε, πουλιά ’ναι καί λ.αλοϋν, πουλιά ’ναι καί ας λένε.

398

',) Πέταλα.
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<65 Καί ατό χωριό που κόντεψαν, δ Κωσταντήν της λέγει.
—-’'Λϊντε, Α ρετή , ατό σπίτι μας καί κάνε το οτανρό άον 

καί γώ θά αυργιανίαω τ ’ αλογό μ ’ πού θέλ’ νά καοαντίαει.
κ ι’ αν δεν πιοτέ'ψ’ ή μάννα μου που σ ’ έφερα .....
νά καί το δαχτνλίδι μου, την πρώτη μ ’ αρραβώνα,

'70 Βλέπει την πόρτα σφαλιχτή, σφιχτά μανταλωμένη 
καί τά σπιτοπαράθυρα νάναι άραχνιασμένα.

— Ποιος είν’ αυτός που κρικελει καί την κρικέλα παίζει ;
— Έ γώ  είμαι, μαννονλα μου, ή μικρό ’Αρετή σου.
—’Ά ν  είσαι σύ ή ’Αρετή κ ι’ αν είσαι ή καλή μου 

775 έλα νά φάνείς το πανί σ ’, τότε ϋά σε γντορίσω.
CH  πόρτ’ αμέσως άνοιξε καί μέσ’ τον λάκκο μπαίνει, 
τρεις σαϊτιές δεν έρριξε κι ’ μάννα της φωνάζει :
«Αυτές οί τρεις οί σαϊτιές μοιάζουν τής ’Αρετής μου» 
κι ’ ή μάννα την γλυκοφιλεϊ καί την γλνκορωτάει :

80 — Με ποιόνα ήρθες ’Αρετή μ ’, για πές με την άλήθεία;
— 'Ο  γιόκας σου με έφερε, ή πρώτη σου ή γέννα.
Καί κείνη βαρνοάκονσε, ξανά την έρωτάει.

— Με ποιόνα ήρθες ’Αρετή μ ’, για πές με την αλήθεια;
— ' Ο αδελφός μου μ ’ έφερε, ό πρώτος Κωσταντινος.

85■ Κι’ ή μάννα σαν τό ακούσε, πέφτει, λιγοθυμάει 
κι’ έπάν’ ατό λιγοθνμίασμα έβγήκε ή ψυχή της

ε λ π . ς τ α μ . ς α ρ α ν τ η

2 . Τής Αρετής τό τραγούδι.

Μιά μάννα, μιά καλήμαννα, α π ’ τις καλές τές μάννες, 
που είχε τούς εννιά γιους την ’Αρετή μονάχη.
Στα σκοτεινά την χτένιζε, στά σκοτεινά την λούγει 
κ ’ έξω στήν αστροφεγγιά καθούνταν καί τήν πλέχε.

.5 Προξενητάδες έρχονται πό μέσ’ τή Βαβυλώνα, 
ήρτανε καί γυρεύουνε τήν ’Αρετή στά ξένα.
"Ολα τάδέρφια δεν στρέγουν, δ Κωσταντινος ατρέγει. 

— Ελάτε νά τήν δώσουμε τήν ’Αρετή στά ξένα.
νάγμ>υμε γαμπρό στην ξενητειά νά τρέχει τδνομά μας. 

JO ΑΗοταν οί χρόνοι δύστυχοι, χρόνοι κατακαμένοι,
πεθαίνουν οί οχτώ οί γυιοί, πεθαίν’ κιδ Κωσταντινος. 
Ή ρτε τό Μέγα Σάββατο που κλάΐν τούς πεθαμένους. 
Σόλα τά μνήματα κλαίγει, στον ΚωσταντΊνο λέγει :
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— ’«  ̂Ανάθεμά σε, Κωαταντή, καί τρεις ανάθεμά αε,
15 που εδωαες την ’Αρετή ατά μακρυνά, ατά ξένα».

Σαν τάκουσε δ Κωσταντής πολύ του κακοφάνη, 
κάν’ το κιβούρι. τ ’ άλογο, τό σάβανό τ ’ καπίστρι, 
καί τά κιβονροκάρφια τον ζεγκιά καί τάνεβαίνει.
Πήρε το δρόμο, τό δρομί, δρομί τό μονοπάτι.

20 Στο δρόμο όπου πήγαινε Θεόν παρακαλωνσε.
Νά ευρει καί την ’Αρετή . . . .
με τετρακόσια τούμπανα, μ'ε δνό χιλιάδες κόσμο.
’Ετσι παρακαλονσε τό Θεό, έτσι πάλε την ηύρε, 
με τετρακόσια τούμπανα με τρεις χι/.ιάδες κόσμο.

25 —Καλά τά κάνεις Αρετή, καλώς τά πολεμά σου.
— Γιά διέστε τό διαβολονγνιό, πού ξαίρει τόνομά μου.
—Λεν είμαι του διαβόλου γνιός, μόν’ εί_ιι’ δ Κωσταντΐνος. 
— ’Ά ν  είσαι σύ δ Κωσταντής, που είναι ή περτσιά σου ;

τό μπονρμαλί μουστάκι σου . . . . ...........................
30 — Άρώστησα βαρεία ρωστειά καί πέσε ή περτσιά μον, 

τό μπον >μαλί μουστάκι μον, τά νειάτα κιδμορφιά μον.
’Ά ιντε, Αρετή, νά πάγον με ν.ή μάννα μας φυλάγει.

—Πες, αδερφέ μ α ν  είν ’ καλά νά βάλω τά χρυσά μον.
— ”Αϊντ ’ "Αρετή νά πάγουμε κή μάννα μας φυλάγει.

35 'Όσο νά πουν άφίνω γειά, σαράντα μίλια πάνε, 
όσο νά πουν ώρα καλή, άφαντοι παν στο δρόμο.
Στο δρόμο όπου πήγαιναν, πουλάκια κελαδονααν :
«ΙΝ/α αμίγονσι οί ζωντανοί μαζί μ ’ τους πεθαμένους /»

— Άκονς τί λένε τά πουλιά, τί κελαδοϋν τάηδόνια ;
40—Πουλάκια ’ναι καί κελαϊδοϋν, πουλάκια ’ναι κ ι’ άς λένε, 

Την πήρε καί τήνε κρατεί στη μάννα της την πάγει.
’Ήρτανε στά μνημόρια, πήραν τον Κωσταντίνο.
Πήρε τό δρόμο μοναχή, στη μάννα της πηγαίνει.

Σημ. Συλλογέως. Τό ποίημα τοΰτο απορρέει κατά τον Ψυχάρην έκ 
Σλαβικής πηγής, (Δελτίον Εστίας). ’Άλλην έκδοσιν όμοιας ΰποθέσεως 
ποιήματος εΐδομεν μόνον μίαν εν τή «ΙΙανδυόρα» οΰσαν πολύ συντομω- 
τέραν καί μή έχουσαν τό κάλλος τής ήμετέρας. Έκτος τούτης εΐδομεν 
έτέραν (Η ' Τ. Έλλ. Φιλ. Συλλ.) υπό τοΰ κ. Σταμέλου άναφέρουσαν Ευ
δοκίαν άντ’ Αρετής. Προς δέ δυο ά'λλας τοΰ κ. Πολίτου δ'στις επιγράφει, 
αυτό «τό ασμα τοΰ αποθαμένου άδελςροΰ» (Δ. Τστ. καί Έ θν. Έτ.).

ΣΩΣΙΠΑΤΡΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ  
έκ Σηλυβρίας



Β . ΔΕΛΗΓ1ΑΝΝΗ  
Διδασκάλου

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΠΑΣΧΑΛΙΩΤΙΚΑ

1. (Λογάν-κιοϊ-Μα),γάρων)

Μια κόρη μια διαβάτιααα μια μικροπαντρεμένη 
πολύ μικρή παντρεύτηκε, κατ” το γιαλό ’γναντεύει 
■ψηλά νφαίν’ καί τραγονδεΊ τ ’ άντρου ταον τά μαντήλια..
Πραγματεντής σου πέρασε καί την καλήμερνάει:

5 « Καλή μέρα Σνγκόρνισα»— «Καλώς τον τον διαβάτη». .
— (ιΚόρη μου, δεν παντρεύεσαι διαβάτ’ νάντρα δεν παίρνεις;»
— (ίΚαλέ μ ,νά σκάσει μαύρος σου αυτόν τον λόγο π ’ μ ’ είπες 

έχω ναντρα στην ξενητειά τοόρα δώδεκα χρόνια 
νοϊντί ήρτε, νοϊντί φάνηκε, νοϊντί γραφή. με στέλνει 

10 και τώρ ι π ’ μ  ’ έστειλε μια γραφή πικρή φαρμακωμένη 
φαρμάκι νά με στείλετε ϋ-ά σκώαω νά τό πιω.

(Πρβλ. Έκλογ. Πολίτου 168. 105)

2

Ν ’ ανέβω στή γαρνφαλΜά νά κόψω μια φονρκάλα, 
νά φονρκαλήσω τον γιαλό νά περάσουν τά καράβια.
Τρία καράβια πέρασαν τά τρώ άρά<5’ αράδα.
Τόνα φέρνει τις Χιώτισσες και τάλλο τά σανντάλια 

5 τό τρίτο τό καλλίτερο φέρνει τήν κόρη μέσα.
Τραγούδησμε, γερέντισα, ν ’ ακούσουν τή λαλ.ίτσα σ’ 
μονν’ τά λαλίτσα σ’ άκονσα και τον καϊμό σ’ ’jto πέρα.

3

— Καλώς τά ξένα τά παιδιά πονρ&αν νά διονν κορίτσια 
καί τά κορίτσια πουν’ εδώ όλα *ραβωνιασμένα 
καί ταλλα τ ’ άρραβώνιαατα στα ζένα δέ μπαγαίνονν.
Καί ξενητιά κ” ή όρφανιά καί χωρισμός π ’ αγάπη 

δ σ ’ ένα ζνγί τά ζύγισαν κώ ή ξενητιά βαρύτερα, 
κι χάρος παίρνει κΤ αστοχεί κώ ή ξενητιά μαραίνει.

— «Α’ ανιόν τον άσπρο τό λαιμό σ°δέν πρέπονν μαύρες χάντρες 
μόν πρέπονν ξήντα δυο φλ.ουριά νά κυματίζω αλνσαίδα. 
σ ’ αυτά τά χέρια σ ’ τά παχειά δέν πρέπονν τά βραχιόλια 

& ρ α κ ι κ ά 2 6
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10 μόν’ πρέπουν γιλ.ντιζέδες σου νάλόκλειοτα στα χέρια, σ’ 
σ’ αν τη τη μέση σ ’ τη λιχνή δεν πρέπ ' μαλλίσια ζώνη, 
μόν' πρέπ ' τ '  άαημοζούναρο ν&λόκλειστο στη μέση σ'».

—-κΝάρμάάιασε ξήντα φλουριά καί ρίξτα στο λαιμό μου 
ίσως κ ι' αν γελαστώ κι' εγώ καί βγω 'no τό χωριό μον».

4

Πραματευτής εξέβγηκε πό μέσα πό την Πόλη.
Σέρνει μουλάρια δώδεκα καί μούλες δεκαπέντε
στην μούλα στην καλή μοϋλα κάΟει' άφέντς’ άτός τον.
Δεντρί κρατεί στο χέρι τον δεντρί ξερριζωμένο,

5 νά μην τον κρούξει κορνιαχτός, νά μην τον κάψει ήλιος 
νά μην ναι κλέφτες ατό βουνό καί κλέφτες στο μπαΐρι.
Κ ' οι κλέφτες τον άγνάντεναν πό να ψηλό μπαΐρι, 
μια κουροονμιά ντόν έδωσαν ανάμεσα στα στήθια, 
τό στόμα τ '  γαΐμα γιόμωαε τά χείλη τον φαρμάκι.

Ι ϋ —κΚαί σεις γιατροί, γιατρεύετε σφαζμέν' μαχαιρωμένοι 
γιατρέψετε τόν άδερφό μ ', τό καρδιακό τ '  αδέρφι μ'».

—«Κ ι'αυτό  °νε άδερφοβάρεμα καί γιατρεμους δεν έχει».

5

Βάρα τό γ1 κρίνο ατό νερό πό τά ταχεία ςτό βράδυ.
Η ς  πότε γόο νά τραγουδώ κ ι' ώς πότε γώ νά λέγω ;
Νά πέ&αινα νά γλύτωνα καί πάλε ν ' άναατιόμαν, 
νά ήγλεπα ποιος μ ' έκλαιε καί ποιος με τραγουδούσε.

5 Μόνο μανοΰλα μ', μ ' έκλ.αιγε κ ι' ό κύρης μ ' με λνπόνταν 
τά δυο τ '  αδέρφια μ ' καρδιακά κείνα δεν με λυπόνται 
γυαλίζονται, στολίζονται ατό παναγύρ' νά πάνε, 
τό παναγύρι χάλασε παναγυριώτες πάνε, 
πάνε τά μάτια π ' αγαπώ, πανε καί όέν τά γλέπω,

10 δεν τάπα σύρτε στο καλό καί στην καλή την ώρα, 
μόν' τάπα νά πηγαίνετε, στον τόπο σας νά πάτε.

6

Τώρα στά γεροντάματα μάς 'έβγαλαν καί κλ.έφτες' 
μάς έβγαλαν τριαντάφυλλο με ταπρο τό ληλοΰδι, 
άσπρο ληλοΰδι νά φορείς καί μένα νά ϋυμάσαι, 
έννιάν γκαατρίτσα πάτησα καί δέκα μοναστήρια 

5 σ’ Ά γιας Σόφιάς τό μαναστήρ’ δε μπόρσαν νά τό πατήσουν
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voiovigo’/vgco μάρμαρο στη μ ία ' γαλάζια πέτρα.
—  «.Νανοιξε, διάκο μ ',  νΆνοιξε νά μας ξεμολογήσιις 

έχουμε κ ι' έναν Άρρωστο νά μας τον κοινωνήσεις»,
Γελάακε διάκος κ ι' Άνοιξε τον πήραν τον κεφάλι

10 στο μανδηλάκι τ ' τώδεσε στο μύλο τδ παγαίνει.
— tNahoe, μύλο μ ναΑίσε τ^ (5ίάκο τδ κεφάλι 

βγάλε τ ’ άλεν^ι κόκκινο καί τδ πασπάλ' μελάνι 
ναρδονται νιες νά παίρνουν κνά κ ι' οι γραμματικοί μελάνι.

(Κατ’ απαγγελίαν τής Δ)8ος Μαρίας Μπελλάκη ηλικίας 18 ετών).

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΧΩΡΙΟΥ ΡΕΜΠΙΤΧ 

(περιφέρειας Μαλγάρων)

1 . Τοϋ τραπεζιού.

Μ άρ' ’Αρετή μ ’ κάλ' 'Αρετή μ?, μοναχοθυγατέρα μ ', 
προξενητάδες ξέ βήκαν πδ μέσα πδ την Πόλη 
ξεβγήκανε καί γύρεψαν την 'Αρετή στα ξένα.
" Αλλ' τώστρεγαν κ ι' αλλ' δεν τδ στρέν y.t' ό Κωσταντής τδ σιρέγε 

Α τ.Νάϊντι μάνα μ ', τ ή  δώσωμε την 'Α ρετή . ατά ξένα 
καί γώ νά γέν' αραμπατζής νά φέρνω τά χαμπέρια, 
τδ χειμώνα νά γυρίζω τρεις βολές τδ καλοκαίρι πέντε)». 
Νάρρώστησε κ ι' ή μάνα τρυ, την 'Αρετή γυρεύει.

— Καί Κωσταντής σου πέθανε κι' <5 Κωσταντής σου χάδη.
.10 Τον Κωσταντή βλαστήμαγε πικρές βλαστήμιες ρίχνει 

«οπότε λυώσ' τδ σίδερο τότε κι' ό Κωσταντής σου.»
Πο'κάκι πάει και λ.άλησε δεξιά πδ τδ νημόρι τ ' :
<(Τ' άκονς,τ' άκοΰς, βρε Κωσταντή, μάννα σ ' σε βλαστημάει, 
την ' Αρετή τ σου γύρευε, τον Κωσταντή βλαστημάει».

15 Κ ι' δ Κωσταντής αάν τακουσε πολύ τον κακοφάνκε.
Φκιάνει την πέτρα τ '  αλογο καί τά σανίδια σέλλα 
καί κίνησε καί πάαινε, τδ Θδν παρακαλοϋσε.
«Κνργιου μ ’, νά βρω την 'Αρετή στη βρύση πού γιομίζει».
Καθώς τδ παρακάλεαε, έτσι πάει καί βρήκε.

20  «Καλή μέρα, μώ ρ' 'Αρετή».— αΚαλώς τδν Κωσταντινο».
Τι μαύρισες, μώ ρ ' Κωσταντή μ ', τί είσαι ραχνιασμένος, 
και μεΐς σ ' ακσαμε πέδανες καί σ ' Άκσαμε καί χάδκες».

— «'Από τδν ήλιο μαύρισα κ ι' άπ ' τδ πολύ τδ κάμα.
”Αιντε, Άϊντε μώ ρ' 'Αρετή μ ', μάννα σου σέ γυρεύει
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25 κ ' ή μάννα αου άρρώστησε την ’Αρετή γυρεύει».
Καί κίνησαν καί πήγαιναν, το Θδν παρακαλοϋσαν.
Στη στράτα νά που πήγαιναν ατό δρόμοπον διαβαίνουν.... 
πολάκι πάει καί λάλησε : .
«Νά γκεζεράν οί ζωντανοί μαζυ με σ ’ πεθ·αμένου>;

30—Τ ’ άκονς, τ ’ άκονς βρε Κωσταντή, τί λέγει τό πολάκι;»
— «’Ά ιν τε , άί'ντε μώ ρ’ Α ρετή  μ", πολάκι εϊνε κ ι’ ας 1έ«ί». :

(Βλ. Έκλ. Πολίτη 15ό. 92)
2

«Κ άτσε ν ’ Αντώνη μ ’, κάτσε καί μί/ν παγαίνεις στην κλεψιά».
;—«Θά πάγω μα ρ’ μάννε μ ’, εχα) άρκαντάαδες με καρτερούν 

&ά πάμε νά πατήσουμε στο Καβατζίκ τον τσορμπατζή».
— «Κ ί’ αν πάτε καί πατήσετε γρόσια νά μην τον πάρετε,
5 γρόσια νά μην τον πάρετε, φλουριά νά μην τον χαρίσετε,

πώχει τά γρόσια μέσ’ τ ’ αμπάρι καί τά φλουριά μέσα στην κάό’,. 
μόνον εχ ’ έναν μικρόν ’γγονιό, κείνο νά τό χαλάσετε, 
σ ' σούβλα νά τό περάσετε σ ’ σούβλα νά τό ψήσετε.
Παπονς του νά γνρίζ' τή σούβλα, νενε τ ’ νά τό τράει π ’ άλάτ”, 

10 μπονμπάς τον νά λαλεϊ νταρμπουκ’(') μάννα τ ’ νά τό.τραγονδεΐ : 
— Γ Ά χ  ! τό παιδάκι μ ’ τό καλ,ό

άπονταν δλο μάλ,αμα κ ι’ ή γλώσσα τ ’ μπιλμπιλ,ένια» (5).

3 . Χορευτικόν

Τ ’ Χριστού κανδήλ,α γαϊμα γιόμησέ 
Χριστός μας δεν τό δέχτηκε,
πράσινο μπαϊράκι έστησε, ατό καρυοφΌΤ τα φιΰτεψε 
περνάν τά πρόβατα (3) σονριά (4), μάνες βελάζονν σαν τ ’ αρνιά. 

5 τ ’ αρνιά βελάζονν σάν τά ’πλ,ιά ■ 
νά μάς γλ.ντώσ’ πό την Τονρχιά 
πό την Τουρκία !!πσ την μαχαιριά 
κι’ από τό Τούρκικο τό χ έ ρ \

4
Γέρος πάει στο χωράφι την περιπλοκάδα βγάνεις
καί γρηά τον μπάει ψωμάκι τ ’ν αγριάδα τϊ τ ’ν άφήνεις ;»·
καί στο κολ.οκν&άκ' νεράκι. Κάκιωσε καί γεροντάκός

— «Καλή μέρα γεροντάκο». 10 ζερβοκέντησε τά βώδια
5 —«Βρε καλ,ώς την την γρηά μου». έφκιασε βαάύν αυλάκι

— ιιΚΓ άν τό κάνεις τι τό κάνεις έβαλε τή μπάμπο» τ ’ μέσα..

') Μουσικόν δργανον (λ. χ.). 2) Τ* αηδονιού. 3) ’Άνθρωποι. 4) Κοπάδια.
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« Καθώς γιόμσε τ ’ αύλακάκιμ 
νά γιομίσ ’ και τ ’ άμπαράκι μ ’

5
Τι νά κάνω γέροι μον, 
πώχω κακή γυναίκα 
τό Γενάρη μ ’ έστελνε 
νά πά θερίσω.

5  Κίνησα καί γώ λιχνός, νά πά 
[θερίσω.

"Ολη μέρα θέριζα 
βροχές καί χιόνια,

' και τό βράδυ μάζωνα 
νεροαταλίδες.

10 Κίνησα καί γά> λιχνός 
νά πά στο σπίτι μ \  
βρίσκω πέντε στην αυλή 
κι ’ αλλ.οι οχτώ στη θύρα

6

ούλο στάρι καί κριθάρι 
καί κεχρί καί καλαμπόκι».

κΓ άλλοι πέντε στη γωνιά 
15 που μαγειρεύουν

μπουλντονρτζούμια(') έψηναν 
λαγοϋ μ ’ μπερδέκια.

— «Αε σε λέω βρε κέρατά, 
βρε μαγεμένε μ*,

20 μέσα νά μην ’έρχεσαι, 
μέσα μη μπαίνεις, 
οντα έχω σ ’ φίλοι μον 
καί τίς δικοί μον ;
Νά ! τό ξεροκόμματο 

25 καί τό ξννό τ ’ άργιάνι, 
φάγε καί ντερλ,ύκωαε 
μέσα μην μπαίνεις.

— « Τ ’ έχεις ν ’ υγιέ μ ’ καί κλαίβεσαι καί βαρυαναατενάζεις ;» 
— «Αε θέλω μάνα μ ’, νά στον πω, δέ θέλω νά στον ξέρω

ούλα τ ’ αμπέλια ταδειρα (?) γλνκό σταφύλι δεν ηνρα».
— «Τ’ αμπέλια θέλουν δούλεμα νά κάνουν τά σταφύλια,
5 στον κλάδο βάνουν γερόντιά ατό σκάψιμο παλλικάρια

καί στο πρωτοξελάκκωμα τίς λεύτερες κοπέλες)).

7 .  (Πασχα Χιώτικο)

«Χ ριστός άνέστη, νύφη μου)).— «Καλώς την πεθερά μον)).
— «Νύφη μ  ’, κεντάς καί χαίρεσαι, κεντάς καί καμαρώνεις 

καί π ’ άγαπήο’ εϊν ’ άρρωστος καί π ’ άγαπησ’ πεθαίνει».
Τό κέντημα τς τό δίπλωσε καί στη φωτιά τό ρίχνει.

5— «Φωτιά νά κάψ’ τό κέντημα καί λαύρα τό γκιοργκέφη μ ’)).
Τά παπουτσάκια τς άδραξε καί ατό μπαχτσέ ταου ρίχκι 
κόβει μήλο πό τή μηλιά καί φύλλο πό τή δάφνη 
καί κύλισε καί μπάγαινε τό Θόν παρακαλοΰσε :
«Κύργε μ ν ά  βρω τ ’ν αγάπη μου παπάδες νά τον ψέλ.νουνυ 
τό σαβανάκι τ ’ δίπ/.ωσε καί νιος χαμογελάει.

Πάντα τά ανωτέρω κατ’ απαγγελίαν τής Πασχάλως Μαγκάκη ηλικίας 65 έιών.

!) ’Ορτύκια λ. τ .  2) Γύρισα.
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ΚΑΛΑΝΤΑ

Δογσν—κιόϊ (Μαλγάρων)

* Καλέσηερα

Τ ’ παραμονή τούν Φώτουν τ’ νύχτα σάν άποφαν μαζεΰοντι 5—6· 
ά'ντιρ, παίρνουν ξύλα νά μην τις δαγκών’ τά σκυλιά καί γυρίζν’ αποΐτ 
σπίτ’ σί σπίτ’. Κείνου τού βράδ’ ούλ’ περιμέν’ ’μπίτηδες, ώσπου νά τε- 
λειώσν’ δλα τά μπουλούκια καί τραγ’δάν:

Γκαλή σ’ ή ώρα ’φέντη μου κι’ άργιόν’ γκαλλίτερά σας 
ιδώ ξαφρίζουν το φλουρί τ’ άσήμ’ κί το λογάρι, 
κί στη φλουριούν τό ξάφρισμα βαρεία κοιμάτ’ αφέντης.
Κί πώς νά τον ξυπνίσουμι τον Όκόν μας τον αφέντη ;

5 Φιράτε μήλα δώδεκα, νεράντζα δεκαπέντι
κί ένα καυκί ροϊδόσταφλο νά πιει νά ξαγρυπνήσει,

(’Ά ν  εχει αλογο)
’Ά ν ήπιε καί ξαγρύπνισι τον μαΰρο του γυρεύει, 
χίλεοι βαστούν τον μαΰρο του καί χίλ’ παρακαλάνε 
κι’ αφέντης μας καμάρωνε δέ Όελ’ νά καβαλικέψει,

10 γυρεύει σέλα μάλαμα τσολντάρι ασημένιο 
καί τά σκαλοπατήματα ολο μαργαριτάρι.
Σαν έκανε καί ρίχτηκε σά'ν φλάμπρος μέσ’ τάσκέρι, 
δεν έπριπις, αφέντη μου, νάσαι σά τούτ’ τη χώρα 
μόν’ έπριπις αφέντη μου, νάσαι μέσα στην Πόλη.

15 Ν’ ώριζες χίλια γκάτεργα καί δυο χιλιάδες βάρκες, ' ■
ν’ ώριζες κι’ όλ’ τή Βηνητιά κι’ δλα τά Βηνηέτια.

("Αν δεν εχει αλογο)
’Ά ν ήπιε καί ξαγρυπνισι την ντάβλα του γυρέβει.
’Αφέντη μου, στη ντάβ?.α σου χρυσή καντήλα φέγγει.
’Ά ν βάνεις λάδι μοναχό, φέγγει την αφεντιά σου,

20  άν βάνεις λάδι καί κηρί, φέγγει τον κόσμον δλον.
Φέγγει στρατώτ’ δ'που περνούν, σ’ διαβάτ’ απου διαβαίνουν,, 
φέγγει καί σέν’ αφέντη μου, στην κλίνη πού κοιμάσαι.
Νά κοσκινάσου τα φλουριά νά δρυμονάς τά γρόσια, 
κί τ’ άποκοσκινήσματα κέρνα τά παλλικάρια.

. 25 Κέρνα τα ’φέντη μ’, κέρνα τα νά λεν καλό γιά σένα.
Πολλά είπαμε τ’ άφέντ’, νά ποΰμ’ καί την κυρά μας.
Κυρά χρυσή,κυρά ’ργυρή, κυρά μαλαματένια,
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κυρά ιχ’, σάνταν στολίζουσαν στον αγιασμό νά πά'γεις, 
βάνεις τον ήλιο πρόσωπο κι to φιγγάρ’ άστήθη

30 κι τον μικρόν Αυγερινό καθάριο δαχτυλίδι.
Πουλά ε’ΐπαμ’ κι την κυρά νά ποΰμ’ κι τ’ άρχοντόπλα.
Κυρά μ’, τή δυχατέρα σου κυρά μ’ τήν ακριβή σου, 
την έ'λιζες τήν χτένιζες στον αργαλειό τήν στέλνεις' 
ολόχρυσα τα μτάρια της κι’ δλόργυρο τό χτένι τς

35 καί τη σαΐτα πώρριχνε ό'λο μαργαριτάρι.
. ’Από τής κόρης τον ήχό,'πό τ’ αργαλειό τό βρόντο 
σκαντάλισε τό νήλαο της κι’ αργεί νά βασιλέψει.

— «Για έβγα ήλιο, για νά βγω, γιά λάμψι για νά λάμψω 
γιά δώσμι τις ακτίνες σου νά πά νά βασιλέψω.»

40 Κυρά μ’, τό γυιό σ’, τό γυιοΰτσικο σ’ κυρά μ’, τον ακριβό σου 
ιόν έ'λιζες τον χτένιζες στον δάσκαλο τον στέλνεις 
κΓ ό δάσκαλος τον έδιρνε μέ μια χρυσή βεργιτσα.
"Ωρις ώρις τον έδιρνι ώρις ώρις τον λέγει :

—Μικρέ μου, πουν’ τά γράμματά σ’, μικρέ μου, πουν’ ό νους σου
45—Τά γράμματά μ’ μέσ’ τό χαρτί κι’ ό νους μου πέρα διάβη 

κΓ ό νους μου πέρα διάβτικε, πέρα στίς μαυρομάτες, 
πωχουν τό μάτι σαν ελιά, τό φρύδι σαν γαϊτάνι, 
πωχουν καί τό ματόφυλλο σαν τής ελιάς τό φύλλο.
Καί μείς σας τραγουδήσαμε θεός νά σάς φυλάγει

τ’ χρόν’.
"Αμα θά πάρουν τό δώρο κί βγουν ό'ξου ένας απ’ τις τρανοί δίν’ 

τό ντουβά: «Πήραμι άπ’ τον αφέντη μας μισό θριφτό κΓ ένα φούρνο 
ψωμί, χίλια κσά (1) φλουριά πάντα γειά νάχ’. Καρδιά κεφάλι νά μήν τόν 
πουνεΐ. Σΐΐιωντε ε ε ε ε ε ε ε ε !

(Κατ’ απαγγελίαν Χριστοδούλου Σταμπουλάκη)

Κάλαντα ‘Αγίου Λαζάρου χωρίου Δογάν ■ κιόϊ

(Μαλγάρων)

Τή Πέμπτ’ τού πρωί (προ των Βαΐων) τά κουρίτσια (-) που θά χο
ρέψουν τό Λάζαρο βγαίνουν καί μαζεύουν άπ’ τά σπίτια τά ρούχα τ’ 
Λάζαρο. ΚΓ οί γυναίκες δίνουν τά γκιορντάνια τ’ς, σταυρόδες, φούστες 
(παιδιών), καρφίτσες, ποκάμσα, σοργούτσια (3), ζαρηφλήκια ('■), κόπτσες, * *)

*) κσά=χρυσα
*) 'Ηλικίας 6— 13 ετών. 3) χάρτινα τριαντάφυλλα. ') άλυσσιδίτσες ιιέ φλουρά-
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bagbergg (*), τεπελήκια (2) και κορδόνια μέ ψιλές χάνδρες. Τού βράδ’ μια 
π 5 ξαίρ’ να φκιάσ’ τό Λάζαρο, παίρνει έναν κόπανο, τον Μάστηρ’ (3), 
τους δεν’ σαν σταυρό καί τον φορά πρώτα το ποκάμσο κΤ υστέρα τις 
φούστες. Τσακ όλοκοντά τον βάλ’ ούλα τά στολίδια π ’ μαζεΰκαν τού πρωί, 
τον καν’ σαν κούκλα στολισμόν’ καί τον άαγιανάάν στα γιούκια. Τού πρωί 
μαζεύουντι πάλ’ τά κουρίτσια γυρίζουν στα σπίτια καί τραγδοΰν αυτό τό 
τραγούδ’ :
Καλήν μέρα σας, καλήν αύγήτσα

[σας,
ήρίίε Λάζαρος, ήρθαν τά Βάγια, 
ήρθε· κι’ άγρυπνος 
τής γορασνίτσας μας, 
σταυροοσταθήτσα μας, παλλικάρια 
δλον άρογυροΰ κόσκινα [μιας,
κι’ αύγάν κι πέντε πήτες.
Σέ τοΰτ’ τά σπίτιαν τ’ αψηλά 
τά μαρμαροφκιασμένα

(δπου έχουν πρόβατα) 
εδώ εινε χίλιαν πρόβατα 
καί δυο χιλιάδες γίδια

Σημ. "Οντας τραγδοΰν τά κουρίτσια τρέμουν τό Λάζαρο, για νά κου
δουνίζουν τά στολίδια τ ’.
Κατ’ απαγγελίαν Κιοσταντινιδς Μπελλακη ήλικ. 13 ετών καί μαθήτριας Λυγαριάς.

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

Δογάν - κιόϊ (περιφερείας Μαλγάρων)

1. “Οταν παίρνουν τήν νύφη

«Τί σ’ έκαναν, κσυρτσοϋλα μου, καί σΰμμασες τά ροΰχα σ’ 
τά σύμμασες τά δίπλωσες καί στον μποχτσάν ντά δένεις;
Νοϊντί μάνα σ’ σέ μάλωσε, νοϊντί κύρη σ’ σέ διώχνει;»

— «Νοϊντί, μάνα μ’, μέ μάλωσε νοϊντί, κύρη μ’, μέ διώχνει' 
τά δυο τ’ αδέρφια καρδιακά κείνα μέ λένε «σύρε

τσοΒάνης πού τά φύλαγε 
τσοβάνης πού τά προσέχει 
φορεΐν τή σκούφια τζενέρτζικα 
καί τον άριζό στον ώμο

(”Αν δέν έχουν πρόβατα μετά 
τό «μαρμαροφκιασμένα») 

καλή λαμπή τό δάχτυλο 
καθάριο δαχτυλίδι 
καί Πασκαλιά μας πώρχεται 
μέ τον καλόν τον λόγο 
κι’ εμείς σάς τραγουδήσαμε 
Θεός νά σάς φυλάξει.

κια καί νομίσματα πού βάξονται στό μέτωπο. {') μεταξωτά κρέπια. (2) ασημένια  
πλάκα στρογγυλή σκαλιστή πού είκονίζει τήν Παναγία ή άγιον. (3) βέργα πού τήν 
χρησιμοποιούν γιά τό άνοιγμα τών φύλλων τού ζυμαριού.
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στον ντόπο σου νά πας σου».
Και στο σκαφίδ’ πού ζύμωνα, ζυμώστε και χορταστε, 
καί στο τζακάκι πού κάθουμουν, καθήστε καί χωρέστε 
καί στην κουπάνα π5 έπλυνα, να πλΰνντε νά χορταστε».

2. “Οταν χορεύουν τήν νύφη

Σέ δροσερό βασιλικό, 
νά πέσω πάν’ νά κοιμηθώ 
φοβάμαι νά μή γκρεμνιστώ, 
νά γένω γης και χοόματα 

5 καί πετροπελεκύσματα.
Νά γένω βρύσες μέ νερό 
νάρθονται κόσμος γιά νερό. 
Νάρθή κι’ αφέντης βασιλιάς, 
νερό νά μην τον δώσετε,

10  μόνο νά τον ρωτήσετε, 
πόσα ντουγούνια έκανε

πόσες νυφάδες έπαιρνε.
— Εννιά ντουγούνια έκανε, 

εννιά νυφάδες έπαιρνε 
15 ουλές ραγιάτ’ τον έκαναν, 

ουλές άφέντ’ τον έλεγαν, 
κι’ όλόμικρο νυφοϋλα του 
ραγιά w δεν τον έκανε 
αφέντη δεν τον έλεγε 

20  την κάκιωσε τήν πάντρεψε . 
την έδωσε μέσ’ τη Φραγκιά

3 . Τραπεζικό  (*)

Νά πέταγα ψηλά ψηλά, ψηλά πάν’ τά ουράνια, 
νά διώ τήν Πόλη πώς καίεται τά κάστρα πώς ρημάζουν, 
πό μια μεριά ντή δίν’ φωτιά πό τ’ν άλλη Χάρος τήν παίρνει 
Πήραν μανάδες μέ παιδιά καί πεθερές μέ νυφάδες,

5 πήραν μιά χήρα παπαδιά μέ δυο μέ τρεις νυφάδες.
Ή  μιά φορεΐ τά πράσινα κι’ ή άλλη τά γαλάζια 
κι’ ή τρίτη ή μικρότερη δεν έχ’ καί τί νά βάνει, 
πό τό φλουρί δεν φαίνεται, πό τό μαργαριτάρι.

— «Νάϊντι νύφη μ’, περπάταγε πώς περπατούσες πρώτα,
10  τά ρούχα σου σέ βάραιναν νοϊντί τάσημικά σου».
—-«Τά ρούχα μ’ δε μέ βάραιναν νόϊντι τάσημικά μου, 

τό ταίρι μου μέ βάρυνε τό ταίρι μ’ τό χαμένο».
— «Τό ταίρι σ’ μεΐς τό ΐδιαμε σ’ ένα μεγάλο κάμπο, 

μαΰραν μπουλιά τον έτρωγαν κι’ άσπρα τον τριγυρνούσαν
15 κι’ έ'να πουλί καλό πουλί νέ τρώγ’, νέ τρογυοίζει 

στο κεφαλάκι τ’ στέκονταν νήσκιο πού τον κρατούσε.

0  Τραγουδιέται κατά τήν ώρα τοϋ τραπέζιου γ ι ’ αύτό λέγεται καί «τραπεζικό,»
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—Για ςράγέ, για πιε κα'ι σύ, πουλί μ’, για σήκω να τρογυρίσεις.. 
—Γώ έφαγα στη μάννα μου καί είμαι χορτασμένο.

, 4 .  Τραπεζικό

Έ γώ  είμαι ορφανό παιδί έχω και χήρα μάννα, 
μένα μάννα μ’ μέ στοίχισε (1) σ’ ένα παπά κι’ αφέντη, 
νά στέκωμαι νά τον κερνώ νά τραγουδώ νά πίνει.
Πό το πολύ, το κέρασμα κι’ άπ’ το πολύ ραγιάτι (-)

5 τρεμτίσκε τό χεράκι τσου καί γκρέμσε τό ποτήρι.
Νοϊντί σέ πέτρα βάρεσε, νοϊντί στη γης άκοΰμπσε,
σαν έκανε καί βάρεσε στ’ αφέντη μας τό γόνα
κι” αφέντης μας τό κάκιωσε γυρεύει νά μάς πουλήσει.

— «Μη μάς πουλεΐς, αφέντη μου, καί μή μάς παζαρεύεις 
10 νά γένω γης νά μέ πατεΐς γιοφύρι νά διαβαίνεις,

νά γένω κι’ άργυρός μπαχτσές, νά πέφτεις νά κοιμάσαι, 
νά πέφτουν τ’ άνθια σου άπάνου, τρογύρω στο σαρίκι σου».

5

Λυό βασιλιάδες μάλωναν 
πώς νά συμπεθεριάσουν 
καί τώρα π’ συμπεθέριασαν 
κάθονται τρων καί πίνουν.

5 Κόρη ξανθή σ’ ραγιάτευε.
— «Μάννα μ’, κιά'ν έ'ρθ’ δ βασιλιάς 

πώς θά τον ραγιατέψω ;»
— «Σταύρωσε τά χερίτσα σου 

καί στέκα σταυρωμένος

.1 0  στρώσε γιοργκάνια (5) δώδεκα 
καί μαξιλάρια πέντε».

—«Μάννα μ’ κιαν έρτ’ βασίλισσα·, 
πώς νά την ραγιατέψω ;»

-«Σταύρωσε τά χερίτσα σου 
15 καί στέκα σταυρωμένος, 

στρώσε γιοργκάνια δώδεκα 
και μαξιλάρια πέντε».

6 .  Τ ο ν  χοροΰ.

Τούτος έρημος χειμώνας 
ούλο γιάτ’ έμενα κάνει, 
πώχο* τά παιδιά μ’ στά ξένα, 
τά τουφέκια μ’ γιομισμένα,

5 τά σπαθιά μ’ ξεγυμνωμένα. 
Πέντε μήνες κι’ ένα χρόνο 
στην αγάπη μου δέν πήγα,

πόψα κίνησα καί πήγα 
την αγάπη μ’ δέν την ηΰρα,

10 μούπαν πάει στο πανηγύρι, 
στο Ζαλοΰ Ζαλοϋ παγκύρι 
πώς κοιμώνται δίπλες δίπλες 
σάν τό φείδι στον προσήλιο 
σαν τον κορνιαχτό στ’ αλώνι-,

‘) Μέ συμφώνησε. 8) Υπηρεσία (λ. τουρκική). :ϊ). Παπλοήιατα (λ. τ.).. .
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7

Σέ τοΰτ’ τ’ αλώνι τό πλατύ 
τρανός χορός πού γίνεται, 
πολύς κόσμος μαζώνεται.

5 Νάχα μήλο νσχα ρόιδο, 
νά τώρριχνα μεσ’ τό χορό 
νά ξεδιπλώσουν τό χορό 
νά διώ τν’ άγάπ’ όπ' αγαπώ,

Φέτο τό καλοκαιράκι 
θέλ’ νά γίνω ένα μπολάκι 
στα ουράνια ν’ ανεβαίνω 
καί στις κάμπ’ νά κατεβαίνω.

5 Λεμονιές πολλές ποτίζω 
καί λεμόνια δέν ορίζω

9

Γιάννης πήρε πάει στά ξύλα 
στόχσε τό μπαλτά στο σπίτι 
γύρισε νά πά νά τον πάρει 
πλάγιασε πό ’πκάτ στον ήσκιο 

5 μπήκε καί _ οχιά στο στόμα τ’

πό τίνος χέρι πιάνεται.
Πό τό Γιοόρ’ τό χέρι πιάνεται „ 

10  τήν έσφιξε στο χέρι τς, 
μελάνιασαν τά νύχια τς, 
τρίζουν τά δαχτυλίδια τς, 
βροντάν τά μπιλεζίκια τς.

8

τάχ’ αγάς μ’ μετρημένα, ·. . 
στό τεφτέρι περασμένα, 
στο τσαρσί νάρμαβιασμένα,., 

10 λάτε νά παζαρευτήτε
στά λεμόνια στά ληλούδια

τό χαμπέρ πάει στη μάννα τ’,, 
τό χαρτί στην αδερφή του, 
τ’άκσε μάνα τ’ καί ή αδερφή τον* 
έκλαιε κι’ ή γιαβουκλοΰ του...

(Και’ απαγγελίαν τής δεσ.τοινίδος Μαρίας Μπελλάκη) 

Παραδόσεις

(Λογάν—κιόϊ—Μαλγάρων.)

1

Κάποτε δ Χριστός μεταμορφώθηκε σέ γερό καί γυρίζοντας στά χω
ράφια είδε από μακρυά έ'να γεωργό πού ώργωνε. Πήγε κοντά του καί κύτ- 
ταξε πώς δ γεωργός οργώνοντας βαστοϋσε τό αλέτρι πάντα μέ τό ίδιο χέρι,, 
πού ή μια αλέτρια γίνουνταν σωστή (πέτοΰσε χώμα), ένφ ή άλλη πή
γαινε στά άδεια. Πάντα από ένα μέρος ώργωνε. ’Έκανε δηλ. δυο άλε- 
τριές πού ή μια πήγαινε χαμένη. Γυρίζει λοιπόν καί τον λέγει «Γιατί, 
μπάρμπα, οργώνεις έτσι καί χάνεις τις μισές άλετριέ; ; Για- κύττα. "Οταν 
θά πάς δργώνοντας στην άκρη τού χωραφιού, πιάσε τό αλέτρι μέ τάλλό- 
σου χέρι, πες «οστά» τά βόδια νά γυρίσουν απ’ τήν άλλη μεριά καί βύ
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θιζε το αλέτρι σου πάλι να οργώνει.» Τώκανε ύ γεωργός καί κύτταξε πώς 
«τσι πού τον ώδήγησε ό γέρος ήταν πιο καλά, γιατί έκανε διπλή δουλειά, 
ένφ πριν μέ τον ίδιο κόπο έκανε τή μισή. Καί έτσι οργώνουν ώς τά σή
μερα οί γεωργοί μέ την οδηγίαν τού γέρου (Χριστού).

’Από κεΐ ό Χριστός πήγε στό χωριό σ’ έ'να σπίτι πού ύφαινε μια 
γυναίκα στον αργαλειό πανί. Ή  γυναίκα ρίχνοντας την σαΐτα την έρριχνε 
:.πάντα από τή μια μεριά π. χ. από τή δεξιά. Βγαίνοντας ή σαΐτα στό αρι
στερό μέρος έκοβε την κλωστή καί πάλι τήν έρριχνε από τή δεξιά. ’Έτσι 
•υφαιναν τότε. Τήν λέγει ό γέρος (Χριστός).—«Γιατί, κυρά μου, υφαίνεις 
•έτσι ; Κύτταξε. "Οταν βγαίνει ή σαΐτα στό αριστερό μέρος, μην κόβεις 
τήν κλωστή, παρά άρπαξε την μέ τό αριστερό σου χέρι, στήλνέ την προς 
τά δεξιά καί έτσι θά υφαίνεις πιο πολύ, παρά πού τήν κόβεις τώρα». Δο
κίμασε ή γυναίκα καί είδε πώς έτσι πού τήν ώδήγησε ό γέρος ήταν πιο 
καλλίτερα. Καί έτσι υφαίνουν ώς τά τοόρα.

Ό  Χριστός πάλι μέ ά'λλη μορφή τράβηξε κατά τά χωράφια καί πήγε 
■στό γεωργό πού ώργωνε καί τον ρωτά : — «Δέ μοΰ λες, μπάρμπα, ποιος σου 
-έδειξε καί όργιόνεις έτσι» ;

—«Νά κάποιος γέρος περνούσε άπ’ δώ καί κείνος μέ έδειξε» άπήντησε.
— «Άφοΰ εινε έτσι, τού λέγει ό Χριστός, νά είσαι ευλογημένος καί 

κάθε φορά τόση δουλειά νά κάνεις, πού νά τήν φορτώνεις στό αμάξι σου 
καί νά μή χωρά» Πολλή δηλαδή. Πήγε καί στη γυναίκα πού ύφαινε έτσι 
πώς τήν παράγγειλε πριν καί τήν ρώτησε- «Ποιος σοΰ έδειξε, κυρά μου, 
να υφαίνεις έτσι ;»

— «Μονάχη μου τό βρήκα» απάντησε εκείνη. Γυρίζει τότε καί τήν λέ 
-γει- «Σύ νά υφαίνεις όλη τήν ήμερα καί τό βράδυ δλη τήν δουλειά πού θά 
κάμεις μόλις νά χωρεί στην αμασχάλη σου». Καί από τότε ό γεωργός, όταν 
■οργώνει, κάνει πολλή δουλειά καί φαίνεται, ένφ ή γυναίκα όσο καί ά'ν ύφαί- 
νει μπορεί νά τό χωρέσει στην μασχάλη της από κάτω.

(Κατά διήγησιν Κυριαζη Κουκάκη ηλικίας 79 ετών.)

2

Στον καιρό τής δημιουργίας τού κόσμου βλέποντας δ διάβολος ότι 
■ό Θεός έφκιασε άνθρωπο, θέλησε κΓ αυτός νά κάνει κανά ζώο. Καί 
έφκιασε τό λύκο, μά δεν μπόρεσε νά τον δούσει ζωή καί έτσι τον πήγε 
στον Θεό μπροστά καί τον είπε πώς δεν μπορεί νά τόν βάλει ζωή. Τότε 
σ Θεός βλέποντας κατά τόν λύκο, τόν έκανε μέ τό στόμα του «Πούφ» 
καί 6 λύκος ζωντάνεψε. Τόν παράγγειλε δέ στό εξής νά κυνηγά τόν πλά- 
αττη του, τόν διάβολο. Τόν κρέμασε κατόπι ένα κουδούνι στό λαιμό καί
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τον έδωσε την άδεια νά τριογει κάθε μέρα από ένα πρόβατο. Τά πρόβατα-, 
τότε ήταν σαν άγρια, τά έπιαν ε δηλ. ή μύγα (οίστρος), όπως πιάνει τώρα 
τά βώδια, ενώ τά βώδια ήταν ήμερα σαν τά πρόβατα πού δεν τά πιάνει 
ή μύγα.

Μια μέρα δ Θεός πήρε μορφή ανθρώπου, πήγε σ’ ένα άγελαδάρτμ 
καί τον ρώτησε άν βρίσκεται εκεί κοντά καμμιά βρύση νά ξεδιψάσει. Ό  
αγελαδάρης περιφρονητικά σήκωσε ., τό, δεξί του πόδι καί τον έδειξε μέ τό· 
πόδι τό μέρος πού ήταν ή βρύση λέγοντας : «Ντε έ έ έ έ έ έκει εινε». Ση
κώθηκε απ’ εκεί ό Θεός, πήγε σ’ ένα τσομπάνη πού βόσκαε πρόβατα καί 
τον είπε : —«Δε μιοΰ ,λες, καλέ μου άνθρωπε, έχει εδώ πέρα κοντά καμμιά. 
βρύση νά πιω νερό.;»— «’Έχει· μπάρμπα- νά, βάστα. την φλογέρα, μου καί 
φύλαγε τά πρόβατα καί γώ θά πάγω νά σέ φέρω νερό' κύτταξε όμως σαν 
έρτει ό λύκος, μην τον διώχνεις, παρά δός τον ένα πρόβατο νά φά,γει 
καί δεν πειράξει». ’Έφυγε ό τσομπάνης καί ό Θεός άρχισε νά λαλεΐ τή 
φλογέρα, όπου, τά πρόβατα,,ήμέρεψαν κμί ήρταν γύρω του καί βοσκού— 
σαν. Τότε ήρτε καί δ λύκος καί θέλησε νά πάρει κανά πρόβατο. Σαν τον 
είδε δ Θεός τον χτύπησε μια μέ την φλογέρα, τον έρριξε πιστό του δυό· 
πέτρες, πού γένηκαν σκυλλιά κα: τον κυνηγούσαν. Καί από τότε ή μύγα, 
άπό τά πρόβατα πήγε στά βώδια καί τά πιάνει την άνοιξη, γιά την κακή 
συμπεριφορά τού αγελαδάρη, ενώ τά πρόβατα ήμέρεψαν. Τού λύκου πάλε 
ή ράχη κι’ δ λαιμός από τότε σκλήρυναν καί δεν λυγοϋν, έξ αιτίας πού 
τον χτύπησε δ Θεός μέ τή, φλογέρα καί τά σκυλλιά τον εχθρεύονται πολύ...

'Ο λύκος μέ το νά είχε στο λαιμό του τό κουδούνι δεν κατώρΟαηε 
νά βρει κυνήγι, γιατί τά ζώα ακόυαν από μακρυά τό κουδούνι καί έφευ
γαν κι’ έτσι κατήντησε νά ψοφήσει άπ’ την πείνα. Τον βρήκε μια καρα- 
κάξα λιγοθυμισμένο καί τον είπε ότι θα τού τό λύσει τό κουδούνι, άν 
από τά κυνήγια του αφήνει καί ένα μέρος γι’ αυτήν. Την ύποσχέθηκε δ λύ
κος καί ,ή.καρακάξα έβγαλε τό κουδούνι άπ’ τό λαιμό του. Γ ι’ αυτό ώςς 
τά τώρα ή καρακάξα παρακολουθεί τον λύκο καί όπου κρυφτή δ λύκος, 
αυτή βρίσκεται πάντοτε κοντά του, γιά νά φάγει τίποτε άπομεινάρια.

(Κατά διήγησιν Χριστοδούλου Σταμπουλάκη ηλικίας 3§ ετών)



Γ. Α ΑΜ ΠΟΥΣΙΑΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

1. Θρήνος

Κλαίγουν τ’ αηδόνια τής Βλαχίας, καί τά πουλιά στην δΰση, 
Κλαίγουν αργά, κλαίγουν ταχιά, κλαίγουν το μεσημέρι.
Κλαίγουν την Άδριανούπολιν( την βαριά κρουσμένην, 
από την εκρουσέψανε, τζή τρεις όρταίς τοΰ χρόνου.

5 Τοΰ Χριστουγέννου γιά κηρί, καί τοΰ βαΐου για βάϊα; 
καί τής Λαμπρής την Κυριακήν γιά το «Χριστός άνέστη»· 

•Geschichte des Osm anischen Reiches in E uropa voti Johann  W il
helm, Zinkeisen.

Ham bourg 1840  E rster T heil σελ. 2 2 0 .

2

T  αηδόνια τής ’Ανατολής καί τά πουλιά τής Δύσης 
Κλαίγουν αργά, κλαίγουν ταχιά, κλαίγουν τό μεσημέρι, 
κλαίγουν την Άντριανοΰπολιν, την πολυκρουσεμένη, 
δποΰτηνε κρουσέψανε τις τρεις γιορταϊς τοΰ χρόνου.

5 Τοΰ Χριστουγέννου γιά κηρί καί τοΰ Βάγιά γιά βάγια, 
καί τής Λαμπρής την Κυριακή γιά τό Χριστός άνέστη.

(Ταχυδρόμος ’ Αδριανουπόλεως 1920 άριΑ. 18 ΰπογ. Λ·)
Φέρει εις τήν σημείωσιν : πιθανώς οί δυο τελευταίοι στίχοι νά εννοούν 

ττήν υπό των Βουλγάρων άλοισιν τής Άδριανουπόλεως κατά τό 1205, ή τις 
4γένετο τήν εβδομάδα τοΰ Πάσχα. (!!!)

ΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΟΡΟΥ 

3. Ή . Παπαδοπούλα.

Τοΰ ΓΙαπά ή θυγατέρα ήταν χοντρουκουλαρέσσα, 
πέντε αμάξια τήν τραβούσαν μέ τουν Δήμου δεκαπέντε.
'Όσοι νά τήν παν ’στο σπίτι, δεν χουροϋσεν άπ’ τον πόρτα, 
ξήλουσαν τά παραστάτια, κ’ έβαλαν τήν νύφη μέσα.

• 5 — Σύ καλή μου πεΟερίτσα, βάν’ ένα φαγί νά βράσει, 
στό μικρό τό καζανάκι όπου παίρ’ πουλΰ καί λίγου,
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όπου παίρ’ τά δυο τά βιόδια καί τί|ν μαύρην αγελάδα. 
’Έκατσι κ’ ή νύφ’ να φάγει, στό μισότς τό δόντ’ δεν πάει. 
—Σύ καλή μου πεθερίτσα, βάν’ ένα κρασί νά πιούμε,

ΊΟ στό - μικρό τό βαρελάκι, όπου παίρ’ πουλύ καί λίγου 
οπού παίρ’ τρακόσια μέτρα.
’Άν τό σήκουσ’ ή νυφοΰδα, κι’ ό λημός της δέν έβράχκη. 

— Σύ καλή μου πεθερίτσα, βάν’ τήν νυφ’ νά κατουρήσει. 
Παν’ τά σπίτια σάν καράβια τά πηδιά σάν κουψιλίδια, 
κ’ οί καϋμένες Άϊλεξίδες έπ?.ιξαν σάν τά ψαράκια.

4
’Άϊντε γιουργια, άϊντε γιουργια, 
κι’ ό χορός θέλει τραγούδια. 
Τήν γή κάμνου για κρεββάτι, 
καί τήν πέτρα μαξιλάρι, 

ί5 γιά τήν δόλια τήν αγάπη.
Εινε χρόνια δέν τήν ειδια, 
παραπάν’ άπ’ τήν βδουμάδα. 
Ψες τήν ειδια στό πηγάδι, 
κι’ άπρουψές μες στα κουρΐτσια.

10 Ρίχνου μήλου, ρίχνου ρώϊδι, 
Μιραντζιά μ’ άπουλουγήθκη. 
Κόψι, κόρη μ’, τό νιράντζης 
γιά νά δγεΐς τήν κόρη μέσα, 
πώς άνθίζ’ καί λουλουδίζει 

15 πώς πρασινοκπτρινιζει,
σάν τοΰ Μάη τοΰ λουλούδι, 
σάν τ’ Άπρίλι τό ζουμπούλι,

5
Νέρ Κρύους αγέρας φύσηξε, πού μέσ’ άπ’ τήν αυλή μου,
Νέρ Πήρε τό φεσάκι μου, που παν’ π τήν κεφαλή μου.
Νέρ Κ’ ή κεφαλή μου μάλαμμα, καί τά μαλλιά μ’ μετάξι,
Νέρ Κι’ ασημένιους άργαλιός, μαλαμματένιου χτένι.

5 Νέρ Ποια εΐν’ αυτή ή Πέρδικα, που κελαϊδει καί φαίνει ;
Νέρ Δικός μου εΐν’ ό άργαλιός, δικό μου καί τό χτένι 
Νέρ Δική μ’ είνε ή πέρδικα πού κελαϊδει καί φαίνει.

β
ήρτε τό πουλί κουντά μου, 
"Εκατσι στα γόνατά μου, 
Έσκηψα νά τοΰ φιλήσου, 
καί φλουρί νά τοΰ ρουδίσου.

Φέτους τοΰ καλουκαιράκι, 
κυνηγοΰσ’ εναν πουλάκι, 
κυνηγούσα, λαχταρούσα, 
νά τό πιάσω δέν μπορούσα.

£> Έρριξα τήν ξώβεργά μου,

Γώ ήμαν ορφανό πηδάκι, 
ποϋ νά τώβρω τό φλουράκι ;
.Στα ουράνια θ’ άνέβου

7
τις άγγέλ’ θά κατιβάσου,

5  καί τήν θάλασσα θ ’ άδιάσου, 
θά τήν κάνου περιβόλι,
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θά φυτεύου δενδρουλάκια, 
λιμουνές,. πουρτουκαλάκια. , 
Ή ρτι κλέφτης νά τά κλέψει. 

10-Κλέφτη μου, μην κλέφτς τά
[μήλα,

μην κουρδουκυλάς τά φύλλα, 
τ’ αχ’ ό αγάς μας μετρημένα 
κ’ή κυρά μ’ λογαριασμένα, 
στο χιφτέρι ,πιρασμένα,

15 ένα ένα μετρημένα.

8
Μένα ή μάννα μου μ’ άρραβώνιασι 
μ’ άρραβώνιασι καί μέ πάντριψι 
κάτου στην Βλαχιά κ’ εις την Ρουμανία. 
Έ χου πιθερά, έχου πιθιρό, 

ο πιθερά μ’ εινι πικροφάρμακή,' 
πιθερός μ’ εινι μέλ’ καί ζάχαρη, \ 
τ ’ άντραδέρφια μου τά κουντόχρουνα, 
τά κουνιόχρονα, τά πιρήφανα. :

• Γώ νερδ 'φερνο'ύ, κείνα τάχυναν. '· 
10  Γώ ψουμί" ζυμώνου, κείνα τώρριχναν.

—Σύρ’ νύφ’, γιά νιαρό τά μισάνυχτα.
Π έτεινους λαλεΤ, το στοιχείο βγαίνει.

, Βρίσκου τό στοιχείο κεΐ που λούνιτι, 
κεΐ πού λούνιτι καί χτινίζιτι,

15 μ’ άργυρο τάσι, μέ χρυσό χτένι.
9

Λιμονιές πολλές πουτίζου, 
καί λιμάνια δεν ούρίζου.
Κατ’ στις λιμουνιάς τΐ(ν ρίζα 
τρεις κουπέλες λουγυρνοΰσαν 

5 καί οί τρεις γιαλιά κρατούσαν, 
παλλικάρια τής ρωτούσαν :
Ποια ειν’ά'σπρη, ποια ειν’ ροϋσα

ποια εϊνι γαϊτανοφρυδοΰσα- 
Τού παπά ή θυγατέρα,

10 καί τού Διάκου περιστέρα, 
όταν λέγει νά πιτάξει, 
πέντι πέρδικες θά φτάσει 
κι’ άλλις πέντι θά προφτάσει.

— Τρελαίνουμε μανούλα μου, 
γιά μια γειτονοπούλά μου, 
πέντε χρόνια την αγαπώ, 
κι’ άντρέπομαι νά τής τό πώ.

5 Σύρε, μάννα μ’, καί πέ της το 
κρυφά κουβεντιασέ της το.

— Μετά χαράς σου, γιόκα μου, 
νά πάρα) καί τή ρόκα μου,

Παίρνει τή ρόκα της καί πάει, 
10 βρίσκει την κόρη, πού κεντάει, 

—-Καλημέρα σου, λυγερή,
—Καλώς την μάννα τήν χρυσή» 
— Κόρη μ’ δ γυιός μου σάγαπεϊ, 

κι’ άντρέπεται νά σέ το είπεΐ. 
15 — "Αν μ’ αγαπά κΓ άντρέπεται, 

στο σπίτι μ’ γιατί έρχεται ;
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Πες τον να μήν άντρέπεται, ΙΊες τον νάρθ’ αύριο τό πρωΐ
μάλιστα να συχνοέρχεται. 20  νά πιούμε τόν καφέ μαζί.

1 1 .  'Η  Παναγιώτα

Ήμερα ήταν βροχερή, μώρ ’Παναγιώτα, 
αχ κ’ ή νύχτα βουρκωμένη.
ΤΙ κακόπαθες, καϋμένη !
Την άντικρΰζουν τρεις Τουρκία την Παναγιώτα, 

δ ’Αχ και τρεις Άρβανιτάδες.
Τά σκυλιά τά Μωραΐτκα.

— Δόσι μας ένα φίλημα, μιόρ’ Παναγιώτα' 
δόσι μας και μαΰρα μάτια, 
για σέ κάμνουμι κομμάτια.

1 0 —Δεν σας εδίνω φίλημα, Τουρκαρβανίτες, 
δεν σάς δίνω μαΰρα μάτια, 
κι’ άς μέ κάνετε κουμμάτια.

- - ’Αγάλι’ αγάλια πιάστε την την Παναγιώτα, 
άχ γιατ’ εΐνι βαρημένη,

1δ τί καλό παιδί θά γενει.
"Ενας την πιάν’ άπ’ τά μαλλιά την Παναγιώτα 
αχ κι’ ό άλλος άπ’ τά χέρια, 
ιιπαίνουν, βγαίνουν τά χαντσέρια.

12
Τοΰρκο δεν παίρνω.

— Κουγιουμτζή δλόρονμ,Ι1) 
Μπέν σενΐ μπουλοΰρουμ.(8) 

—Πάρτουνα, κόρη μου,
20 τόν Τούρκον άντρα, 

νά σέ φωνάζουνε 
Χανίμ Σουλτάνα.

—Δέν τόνε θέλω, 
δεν τόνε παίρνω.

25 Πέρδικα γίνουμι 
στά δάση μπαίνω.

—Μπιρ Άβτζή δλόρουμ,
Μπέν σενί μπουλοΰρουμ.

—Πάρτουνα, κόρη μου,
30 τόν Τοΰρκο άντρα,

Κάτω στο Τυρναβο 
κ’ εις τό Βελιγράδι, 
χόρευαν οί έμορφις 
κ’ έσυρναν καμάρι.

5 Ή ταν και μιά έμορφη 
σάν ήλιος σαν φεγγάρι. 
Τούρκος την αγάπησι 
θέλει νά την πάρει.

— Πάρτουνα, κόρη μου,
10 τόν Τούρκον ά'ντρα, 

νά σέ φωνάζουνε 
Χανίμ Σουλτάνα.

—Δέν τόνε θέλω 
δ,τι κι’ άν γένω.

15 Στο πηγάδι ρίχνουμι

) Γίνομαι. ~) - έ  βρίσκω. 
Θ ρ α  κ ι Κ ά 2 7
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νά σέ φοινάζουν'ε 
Χαν'ιμ Σουλτάνα.

—Στο ποτάμι ρίχνουμι 
, Τούρκο δεν παίρνω.
35—Καϊκτσή δλόρουμ,

Μπεν σενι μιπουλοΰρουμι. 
—Πάρτουνα, κόρη μου,

τον Τούρκο άντρα, 
νά σέ φωνάζουνε 

40 Χαν'ιμ Σουλτάνα.
- Ψαράκι γίνομαι 

στην λίμνη πέφτω 
—Μπαλικτσή όλόρουμ 

Μπεν σενι μπουλοΰρουμ.

"Ενα Τουρκί Τουρκόπουλο, ένα βασιλοπαίδι, 
μια ρωμί'ΐοποΰλα αγάπησε καί θέλει νά την πάρει, 
κ’ ή ρωμνιοποΰλα δεν τον θέλ’ ουδέ τον αγαπάει" 
παίρνει τα όρη τα βουνά τά έρμα τά μπαλκόνια" 

δ Τον 'Αϊγεώργη άντίκρυσε στέκει και τον ρωτάει.
— Σΰ, 'Αϊγεώργη, αφέντη μου, κρύψε με απ’ τον Τούρκο, 

νά σοί καπνίσω μάλαμμα, κι5 όλο καθάριο ασήμι. 
Ραγίσανε τά μάρμαρα και κρΰφθηκεν ή κόρη.
Νά καί ό Τούρκος πώρχεται μέ τ’ άλογο στο χέρι.

10 Τον 'Αϊγεώργη άντίκρυσε στέκει καί τον ρωτάει.
—-Σΰ, 'Αϊγεώργη αφέντη μου, φανέρωσε τήν κόρη, 

νά φέρω αμάξια τό κηρί κι’ αμάξια τήν θυμιάμα 
καί μέ τά βουβαλόπετσα νά κουβαλούν τό λάδι, 
νά βαφτιστώ σάν Χριστιανός μέσα στην κολυμβήθρα.

15 Ραγίσανε τά μάρμαρα καί φάνηκεν ή κόρη,
τήν πιάν’ ό Τούρκος πτά μαλλιά καί σ* άλογο τήν παίρνει, 

— Ά,φσε με, Τούρκο, απ’ τά μαλλιά, καί πιάσε μ’ απ’ τό χέρι" 
άλλον κ’ εγώ δεν αγαπώ, σύ είσαι δικό μου ταίρι.

1 4
'Ένα πουλάκι έκατσι στής κερασιάς τήν ρίζα, 
έκατσι συλλογίζεται ποιόναν θά βγάλουν πρώτον, 
ποιόναν θά βάλλουν βόηβοδα στον σκ.λαβωμένον τόπον. 
’Έβαλαν άλλον βόηβοδα, έβαλαν άλλον πρώτον 

ο γιαΰτόν τον χρόνον π ’ άρχισε στον σκλαβωμένον τόπον. 
Πότε νάρθεΐ ή άνοιξη, τού Μάη τό καλοκαίρι, 
νά πρασινίσουν τά βουνά, νά λουλουδίσουν οί κάμποι, 
ν’ ανοίξουν τά τριαντάφυλα, τά κόκκινα καί τ’ άσπρα, 
τά κίτρινα τά γιασεμνιά, τά μοσχομυρισμένα.

10—Σηκώτε, παλλικάρια μιου, σηκώτε, λεβεντάδες,
θά πάμιε νά πατήσουμε τού Οΰζούν-κεοπρού τά μέρη,
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εκεΐ π οι* είνε έμορφες καί δλο μαυρομματες* 
θα πάρουμ μάννες μέ παιδιά και πεθερέ; μέ νΰφες.
Θά κλαιν’ ή μάννες για παιδιά ή πεθερές για νύφες, 

15 τα χάνια για άλόγατα κ οί άργαλοί γιά νΰφές.
Σ ι5 αϋτόν τον χρόνον τον καλόν νά φάμε καί νά πιούμε, 
Θεός τό ξέρει ώς άποχρόν, γιά ζοΰμε για δέ ζοΰμε, 
για αν το έχ’ ή Μοίρα μας στον άλλο κόσμο πάμε.

— Τι έχεις Παναγιώτα καί κάθεσαι καί κλαΐς 
καί μένα τον πατέρα σου, γιατί δεν μέ τό λες ;

— Πώς νά στο είπώ πατέρα, πώς νά στο διηγηίΐώ, 
δεν ξέρεις από αγάπη κι5 από καρδιάς καϋμό.

5 Έ νας μέ αγαπάει, τον αγαπώ καί γιο, 
δεν είν', πατέρα, ξένος, δέν είνε μακρινός, 
μόν’ είνε δ Βασιλάκης τής αδελφής μ’ ό γιος.

—Την πιάνει άπ’ τά μαλλιά της, τήν πάει στο γιαλό, 
τρεις μαχαιριές τήν δίνει στο δεξιό τς πλευρό.

10 Φωνάξει τά κορίτσια να τήν αλλάξουνε 
καί τά παλλικαράκια γιά νά τήν θάψουνε.
“Οταν τήν κατέβασαν από τήν σκάλα.της, 
μικροί μεγάλ’ έκ.λαΐγαν τήν ωμορφάδα της.
“Οταν τήν κατέβασαν μέσα στην έκκλησιά,

15 οί παπάδες απ’ τήν λύπη τς έσβήσαν τά κηριά. 
“Οταν τήν έπερνοΰσαν άπο τό καπηλειό, 
ό Σκυλοβασι/,άκης είχ’ ενα μπεκρηλιό. .
“Οταν τήν κατέβασαν μέσα στήν μαύρη γή, 
μικροί μεγάλοι Ικλαΐγαν τ’ αγγελικό τς κορμί.

15. Ή  Παναγιώτα

1 6
Μωρέ παιδιά, μωρέ παιδιά 
τσόχες ραφτούν στήν Βλαχία. 
“Ολη μέρα έρραφταν 
καί τό βράδυ έσκαφταν,

10 καί νά πάγω στον χορό,
νά ίδώ, μηλίτσα μου, 
τό κορίτσι π’ αγαπώ.

δόσε με τά άνθη σου, 
νά ντυθώ, νά στολισθώ

ί> καί τό χώμα πώβγαζαν 
τό πήγαιναν στη μηλιά. 
Νά μηλιά, τό χώμα σου,

Κόρη μ’ πώς στολίζεσαι. 
Κόρη μ5 πώς χτενίζεσαι.

Π .  Κανελόρρ ιζα

Κάτω στο γιαλό, κάτω στύ περιγιάλι,
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αγαπούσα μια ςανύιά καί μαυρομμάτα 
δώδεκα χρόνων.

Δώδεκα χρόνων, μά ήλιος δεν την είδε'
5 μόν’ ή μάννα της.

Μόν’ ή μάννα της Κανέλα την φωνάζει 
. . .  Κανελόρριζα.

Κανελόρριζα καί τής κανέλλας τ’ άνθη, 
φούντα τής μηλιάς.

10 Φούντα τής μηλιάς στα μήλα φορτωμένη., 
τ’ ακόυσα κ’ εγώ.
Τ ’ ακόυσα κ’ εγώ,

. . .  πήγα να κόψω μήλα,
μήλα δεν ηΰρα.

15 Μήλα δέν ηυρα
μόν’ τον καϋ.μό τους πήρα' 

πέφτου κι’ άρρουστώ.
Πέφτου κι’ άρρουστώ 

σέ κίνδυνο μεγάλο,
20 φέρτε τον Γιατρό.

Φέρτε τον Γιατρό
τα ιατρικά νά δώσει τον πόνο μου νά γιάνει- 

. . Ή λθε κι’ ό γιατρός,
ήλθε κι’ ό γιατρός 

, 25 τά Ιατρικά νά δώσει.
Δέν ειν’ άρρωστος 

μιόν’ είν’ απ’ την αγάπη, 
φέρτε τον Παπά.
Φέρτε τον Παπά 

30 τά στέφανα νά βάλει.
ήλθε κΓ ό Παπάς, 
ήλ3ε κι* ό Παπάς 

με στέφανα στο χέρι.
Στεφανώνει τους,

1 8 .  'Η  αναγνώριση

Μιά κόρη έτραγοόδα στον αψηλόν τον πύργο.
Παίρνει αγέρας την λαλιά τς κ’ εις τό γιαλό την πάγεφ- 
κΓ άκοϋν τά Γκεμιτζόπουλα στέκουν καί άφικριοΰνται.. 

— Τι στέκεστε, μιορέ παιδιά, στέκεστε κΓ «φικράτε ;
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δ Έ γώ τ ρ α γο ύ δ ι δέν τ ρ α γ ο υ δ ώ , τ ρ α γ ο ύ δ ι σαν μοιρολόγΓ 
Εχου κ α λ ό ν  σ τ η ν  ξ ε ν ιτ ε ιά , ε ίν ι  διόδεκα χρόνια' 

κ.όμα έ ν α  χ ρ ό ν ο  α ν  δέ έοτεΤ, τά  μ α ΰ ρ α  θά φουρέσου.
— Σ ώ π α ιν ε .  κ ό ρ η , καί μ ή ν  κ λ α ΐς  και μήν αναστενάζεις' 

Δείξε σ η μ ά δ ι τ ο ϋ  σ π ιτ ιο ύ , σ η μ ά δ ι τής αυλής σου.
1 0 — Εχον μ η λ ιά  σ τ η ν  π ό ρ τ α  μ ο υ , ε λ ιά  στήν αμασχάλη. 

Σκύβει μ έσ ’ σ τ ή ν  ά γκ ά λ η  τ η ς  κι’ άρχίνισε νά  κλαίει.
—Έγιο μ ’, κ ό ρ η  μ ’ , ό  ά ν τ ρ α ς  σ ο υ , εγώ και ό καλός σ ο υ .

(Π ρ λβ . Έ χ/ .. Π ολίτου 131. 81).

1 9 . Τοϋ ΙΙαύλου το γεφνοι

’Α ν ά θ ε μ α  τ ό ν  Β α σ ίλ ε ιά , τ ο ν  π ρ ώ τ ο ν  του Βεζύρη, 
π ο υ  π ρ ό σ τ α ς ι τ ο ν  Μ π ά σ κ α λ ψ α  νά  φ κ ιά σ ει τ ό  γεφύρι. 
Ό λ η  μ έρ α  τό  ε φ κ ια ν α ν , τ ό  β ρ ά δ υ  βράδ’ γκρημνοϋσι, 
κ ’ έ ν α  π ο υ λ ί, χ ρ υ σ ό  π ο υ λ ί , κ ο υ ν ε υ ε ι  στήν καμάρα.

-δ—Κ α λ ή  μ έρ α  σ α ς  χ ί λ ’ μ α σ τ ό ρ ’ και πεντακόσ’ καλφάδες. 
Αϋτό τΰ γ ε φ ό ρ ’ π ο υ  φ κ ιά ν ε τ ε  Θεμέλιο θέλ’ νά βάλτι. 
Οί'δ’ α π ό  σ ά ς , ο ύ δ ’ α π ό  μ ά ς , τ ο ϋ  Πανλη τή γυναίκα. 
Τόν λ ό γ ο  δ έ ν  ά π ό σ ω σ ι, ν ά , έρχεται καί κείνη, 
μ έ τό  ψ ο υ μ ί σ τ ή ν  α γ κ α λ ιά , μ έ τό φαγί στο χέρι."

1 0 —ΤΙ έχεις, Πανλη μου, καί κλαΐς καί βαρυαναστενάζεις ;
—Τό δαχτυλίδι μ’ έχασα τής πριότης αρραβώνας’ 

ποιος είνι ά’ίιος νά μπή νά τώβρει, νά co βγάλει.
— Έγώμαι, Πανλη μ’, άξια νά μπω για νά τό βγάλω.

Δέν εινι, Πανλη μ’, δέν είνι εδώ τό δαχτυλίδι.
16 ’Όλα τά ψάρια ρώτησα, κανένα δέν τό είδγι,

δλην την άμμο γύρισα καί πουθενά δέν βρέθκη.
Δέν είνι, Παύλη μ’, δίν είνι έδώ τό δαχτυλίδι,

—Τό δαχτυλίδι τώχω εγώ, καί συ βγαλμό δέν έχεις.
—’Έχω παιδί για βύζαγμα στήν κούνια πού κοιμάται.

20  καί τό ψουμί για φοΰρνισμα μέ κα.ιτερεϊ στήν σκάφη.
—Καί τό ψουμί φσυρνίστηκι καί τό παιδί βυξάχκη, 

μονάχα σύ, κακομοίρη, ποτέ βγαλμό δέν θ αχείς.
—Τρεις αδερφάδες ήμασταν κ’ οί τρεις κακογραμμένες.

Ή  μια κρατεί τόν Δούναβη, ή άλλη τό Βελιγράδι,
25  κι’ εγώ ή πιο μικρότερη τοϋ Παύλου τό γεφύρι.

Πέος τρέμει τό κορμάκι μου νά τρέμει τό γεφύρι, 
πώς τρέχ’ τό γαλατάκι μου, νά τρέχει τό νεράκι.

(Πρβλ. Έ /.λογ Πολίτου 144. 8!))
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2 0 .  ‘Η  παντρειά τής Μαλάμους ( Αρκούδας)'

Κάτου στο γιαλό στην άμμου 
ΰπαντρεύουν τή Μαλάμου.

' Μέ προσκάλεσαν και μένα.
■Κίνησα κ’ ίγώ νά πάγω.

5 Πλάθω πήττα στο πλαστήρι 
καί κρασί μες στο ποτήρι.
Λΰκους βλέπου συγκαθίζει,
κι3 ή λαγώς παίζει την λΰρα (λαλάει ντιουντοΰκα 
κι3 ή άλποϋ τό τεμπελέκι,

10 κι3 δ σκαντζόχοιρους ό Γιοΰδας 
παίρνει τον χορό γαϊτάνι, 
άπδ δώ στο άηδονοχώρι 
κι3 άπδ κεΐ στο Μποσνοχώρι.

—Άχιλώνα, καυκαλώνα, . /
15 μή μέ κάμνεις' μέ τό μάτι.

3Έλα βράδυ στο κρεββατι 
νά φιλήσεις μαϋρα μάτια 
κι3 άσπρου μάγουλο άφράτου, 
ν’ άγκαλιάσεις καί κορμάκι 

20 κάτασπρο σαν τό βσμβάκι.

2 1 .  *Ο "Αϊς Γεώργης

(τελειότερα παραλλαγή τοΰ υπ3 άριίΙ. 13)

“Ενα μικρό Τουρκόπουλο, ένα βασιλοπαΐδι,
μια Ρωμνιοποΰλα άγάπησι καί θέλει νά την πάρει,
κ’ ή Ρωμνιοποΰλα δέν τον θέλ’ καί δέν τον αγαπάει.
Παίρ3 μέ ταϊς ώρες τά βουνά καί τά υψηλά Βαλκάνια,

5 τον ’Ά ϊ-Γ εώ ρ γη  άντίκρυσι, στέκει καί τον μιλάει.
— «Σΰ "Αϊ-Γεώργη, ’Αφέντη μου, κρύψε μ’ απ’ τον Τούρκο,, 

νά σέ καπνίσω μάλαμα κι3 δλο καθάριο ασήμι.»
Ραΐσανε τά μάρμαρα καί κρΰφτηκεν ή κόρη.
Νά, καί δ Τούρκος έρχεται μέ τ3 άλουγου στο χέρι,

10 τον "Αϊ - Γεώργη άντίκρυσε, στέκει καί τον ρωτάει.
— «Συ "Αϊ - Γεώργη, αφέντη μου, φανέρωσε την κόρη, 

νά σέ καπνίσω μάλαμα κι3 δλο καθάριο ασήμι,
νά πλέξω τό στεφάνι σου μι3 άδρΰ μαργαριτάρι,
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νά φέρου άμάςια το κηρί, αμάξια την θυμιάμα, 
καί μέ τά βουβαλόπετσα νά κουβαλώ τό λάδι, 
σαν Χριστιανός νά βαπτιστώ, νά βάλω τ’ δνομά σου . 
Ραΐσανε τά μάρμαρα καί φάνηκεν η κόρη.
Την πιάν’ ό Τούρκος πτά μαλλιά καί στάλουγου π’ιν ρίχνει. 

—Ά φσε με, Τούρκο, άπ’ τά μαλλιά καί πιάσε μ’ άπ’ τό χέρι.
20 ’ Αλλον έγιο δεν αγαπώ, συ ’σαι δικό μου ταίρι.

2 2 .  *Ο κάτω κόσμος

Νά πού κι’ δ Χάρος έρχεται νά πάρει την ψυχή μου.
— ’Άφσε με. Χάρε μ’, νά χαρώ κόμα σαράντα μέρες, 

τις είκοσι νά φάω νά πιώ, τις εϊκοσ’ νά γ?.εντήσω.
Έ χω  μαθήτρες στό σχολειό νά πάω νά τις σχολάσω, 

δ Ή  μιά κεντάει τον Ουρανό, ή άλλη τό Φεγγάρι, 
ή τρίτη ή όλόμικρη την θάλασσα μέ ψάρια.
Δόσι με, Χάρε μ’ τά κλειδιά, κλειδιά τού Παραδείσου, 
νάνοίξω τον Παράδεισου τόν μοσχομνρισμένο, 
νά διώ τσ’άρχόντους πώς περνοΰν,καί τούς φτωχούς πώς στέκουν. 

10 Οί άρχόντ’ βαστούνε τά φλουριά σακκοΰλες βουλωμένες, 
οί φτωχοί βαστούνε τά κηριά λαμπάδες αναμμένες.

—Δώσι μ’ φτωχέ μου, τό κηρί σ’, λαμπάδα αναμμένη, 
καί πάρ’ αμέτρητο φλουρί σακκοΰλες βουλωμένες.

—Έδώ οί παράδες δεν περνούν, σακκοΰλες βουλωμένες,
Ιό μόνον, περνούνε τά κηριά, λαμπάδες αναμμένες.

2 3 . Τό παράπονο τοϋ νεκροΰ

Μηλιά μου, πούσαι στοΰ βουνού τόν κρέμνο φυτρωμένη, 
τά μήλα σου λιμπίστηκα, μόν’ τόν κρημνό σ’ φοβούμαι.

—Τόν κρέμνο κι’ άν φουβήθηκες, πάρε τό μονοπάτι.
Τό μονοπάτι μ’ έβγαλε σ’ ένα έρημοκλήσι.

5 Βρίσκω σαράντα μνήματα αδέρφια κι’ άξαδέρφια, 
καί ένα μνήμα πού βουγγάει βαρεία κι’ αναστενάζει.

—ΤΙ έχεις μνήμα καί βουγγάς, βαρεία κι’ αναστενάζεις ;
Μην ειν’ τό χώμα σου βαρύ κ’ ή πλάκα σου μεγάλη ;

—Δεν ειν’ τό χώμά μου βαρύ κ’ ή πλάκα μου μεγάλη.
10 μόν’ ήρτις καί μέ πάτησις άπάνου στό κεφάλι.

Ά ρά  γε γώ δέν ήμαν νιος δεν ήμαν παλλικάρι ;
Ά ρά γε δέν περπάτησα τή νύχτα στό σκοτάδι ;
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2 4 .  'Ο Μοϋταιος

"Ενα καράβι τής Βλαχίας κινΰ και δεν πηγαίνει.
—’Ανέβα, Μοΰτσιο, στα πανιά νά ίδεΐς καιρός πώς πάει. 

Άνέφκι ό Μοϋτσιος στα πανιά νά ίδεϊ καιρός πώς πάει, 
γελώντας κι’ άν ανέβαινε, κλαίόντας καταβαίνει.
ΤΙ έχεις, Μοΰτσιο μου, καί κλαϊς καί βαριαναστενάζεις ;

—Έρχονται τρία σύννεφα, τά τρία άράδ’ αράδα.
Τό ένα μάς φέρνει την βροχή, τό άλλο τό χαλάζι, 
τό τρίτο τό μικρότερο κοντεύει νά μάς χάσει.
Τον λόγον δεν άπέσωσε κι’ άλλον λόγον δεν είπε,

10 καί γέμισ’ ή θάλασσα πανιά κ’ οί ά'κρες παλλικάρια.

2 5 .  'Η  φόνιααα μάννα

Μικρός μικρός στά γράμματα, μεγάλος στο σχολείο, 
τον σχόλασεν ό δάσκαλος νά πάει νά γιοματίσει.
Στον δρόμον όπου πήγαινε τον Θιόν παρακαλοΰσε, 
νά ευρει την μητέρα του μαζί μέ τον πατέρα.

5 Μά βρήκε την μητέρα του μέ ξένο παλλικάρι.
—"Ας είν’, ας είν’, μητέρα μου, κι’ άν δεν τό μαρτυρήσω, 

άν έρθει ο πατέρας μου, κι’ άν δεν τό μαρτυρήσω.
—Τι είδες, βρέ διαβουλογέ, καί τι θά μαρτυρήσεις ;
—"Ο,τι είδανε τά μάτια μου, κείνο θά μαρτυρήσω.

10 Τον πιάν’ άπ’ τό χεράκι του καί σάν αρνί τον σφάζει.
Παίρνει τις δυύ τις πλάτες του στον μάγειρα τις δίνει. 

—Νά, μάγειρα, μαγείριψη κρέατα άνθρωπίσια.
—Νά κι’ ό πατέρας τ’ έρχεται άπάν’ άπ’ τό μπαΐρι' 

φέρνει καμήλες δοίδεκα, μουλάρια δεκαπέντε,
15 φέρνει κ’ ένα χρυσό πουλί νά παίζει ό Κωνσταντίνος.

—Καλή μέρα, νοικοκυρά, καί πουν’ δ Κωνσταντίνος ;
Τον έφερα χρυσό πουλί νά παίζει νά εγλεντίζει.

- Τον άλλαξα τον στόλισα, στον δάσκαλο πηγαίνει.
—Καλή μέρα σου, δάσκαλε, καί πούνε ό Κωνσταντίνο?,

20 τον έφερα χρυσό πουλί νά παίζει νά έγλεντίζ· ι.
—Τρεις μέρες έχω νά τον ίδώ καί τρεις νά τον διαβάσω, 

καί άλλες τρείς άν δεν τον δγιώ τον νοϋν μου θέ νά χάσω· 
Καβαλικεΰει τ’ άλογο στο σπίτι του πηγαίνει.

—Δεν ειν’, κυρά μου, τό παιδί, δεν είν’ ό Κωνσταντίνος.
2 5 —Κάτσε νά φας, κάτσε νά πχής, κάτσε νά τραγουδήσεις,
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κι’ από δυύ ώοε: ύστερα θά έρτ’ κι’ ό Κωνσταντίνος. 
Στριόνει τραπέζι ολόχρυσο και κούπα διαμαντένια. 
καί τα χουλιάρια πού θά φαν, ήτανε ασημένια.
Καί πήρε μια καί πήρε δυο στό τρίτο άπεκρίθη.

—"Αν είσαι σκύλλος φάγε με, η λύκος λυσσασμένος, 
κι’ άν είσαι ό πατέρας μον, σκύψε καί φίλησε με.
Την πιάνει άπ’ τά μαλλάκια της καί στό σακκί την βάζει 
στό άλογο τήν φόρτωσε, στόν μύλον την πηγαίνει. 

—’Άλεθε, μύλε μ’, άλεθε, μιας άγνωμης κορμάκι, 
να κάμς αλεύρι κοκκινο καί τήν πασπάλη μαύρη, 
νά έρχουνται οί εύμορφες νά παίρνουν κοκκινάδι. 
νάρχουλται κ’ οί γραμματικοί νά παίρνουνε μελάνι, 
νά γράφουνε τά πάθια μον. τά πάθια τής καρδιάς μου.

(Πρβλ. Έχ?.ογ· Π ο λ ί τ ο υ  152. 91)·

2 6  Ή  Παναγιώτα
—Τί έχεις Παναγιώτα καί κάθησι καί κλαΐς, 

καί μένα τον πατέρα ς γιατί δέν με τό λές ;
—Τί νά σέ πώ, πατέρα, τί νά σε διηγηθώ, 

άπ τήν πολλήν αγάπη πάγω να τρελλαθώ. 
ϋ  Δέν είνε ξένος κείνος, δέν είνε μακρυνός, 

μόν είν’ ό ανεψιός σου, τής αδερφής ό γνιός.
Σαν τ' ακούσε 6 πατέρας γίνηκε σάν θεριό, 
άπ’ τά μαλλιά τήν πιάνει τήν πάει στό μαγειριό.
Τρεις μαχαιριές τήν δίν& στην δεξιά μεριά,

10 καί τήν άποκοιμάει πούταν κανακαριά.
—Στάσου, καλέ πατέρα, στάσου για νά σέ πώ 

χελάλι νά γίν’ τό αίμα: πολύ τόν αγαπώ.
Φωνάζουν τά κουρίτσια γιά νά τήν ντύσουνε.
Τήν έβαλαν τά μαύρα, χρυσά τήν πρέπουνε,

15 κι’ όταν τήν κατεβάζαν άπ<> τήν .σκάλα της, 
μικροί, μεγάλ’ έκλάψαν τήν εύμορφάδα της.
Κι’ όταν τήν έπερνοΰσαν από τόν μαχαλά, 
μικροί, μεγάλ’ έκλαίγαν τά μακρυά τς μαλλιά.
Κι’ ό αν τήν κατέβασαν μέσα στό μνήμα της 

‘20 έκλαίγαν κ’ οι παπάδες τήν εύμορφάδα της.
2 7 .  Ό  Ξίνος

-Διιόχνεις με, μάννα μ’, διώχνεις με καί γώ νά φύγω θέλ 
νά κάμω μήνες δοίδεκα καί χρόνια δεκαπέντε.
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Νά πας, μάννα μ’, στήν Εκκλησία, να κάμεις τον σταυρό σου, 
νά ίδεΐς τον τόπο μ’ αδειανόν και τό στασίδι μ’ έρμο.

5 Καί τους διαβάτες νά ρωτάς : άν ϊδετε τον γιό μου, 
τον γιόκα μου στον δρόμο σας, τον πολυχρονισμένον.

—Εχθές προχθές τον ΐδγιαμε στον κάμπο ξαπλωμένου.
Είχε τον κάμπο πάπλωμα καί στρώμα τά μαλλιά του.
Μαΰρα πουλιά τον τρώγανε, ά'σπρα τον τριγυρίζουν.

10 Κ ’ ένα πουλί, καλό πουλί κάθηται καί τον κλαίει.
—Δεν έχεις, ξένε μ5, αδερφή, δεν έχεις ξένε μ’, μάννα, 

νά έρθει νά σέ κλάψει ;
—Φάγε, πουλί μ’, καλό μ’ πουλί, ανδρειωμένου πλάτες, 

νά κάμεις πήχυ τό φτερό, καί πιθαμή τό νύχι.

2 8 ,  ‘Ο φ υ λ α κ ω μ έν ο ς

Άρρώστησα, ξιαρρώστησα στή φυλακή δ παύμένος, 
σάπισε τό κορμάκι μου καί τό δεξί μου χέρι.
Παρακαλώ την Παναγιά καί τον Θεόν δοξάζω, 
νά γιάνει τό κορμάκι μου καί τό δεξί μου χέρι,

5 νά πάρω δίπλα τά βουνά, δίπλα τά κλεφτοχώρια, 
γιά νά σφυρίξω κλέφτικα, νά συναχτούν οί κλέφτες, 
νά εΰρω κυπαρίσσι ψηίιό, στή ρίζα νάχει πέτρα, 
νά κάτσω νά διηγηθώ τής φυλακής τά πάθη.
Δώδεκα χρόνια έκαμα σιή φυλακή δ καϋμένος'

10 ζεστό ψωμί δέν έφαγα, σέ στρώμα δέν κοιμήθκα.
Ή  φυλακή έχει σίδερα καί σιδηρένις πόρτες, 
ή φυλακή έχει φύλακας μέ τά κλειδιά στά χέρια.

2 9 . 'Ο Μ ιχά λ—βέης

Ό  Μιχάλ - βέης βουλεύθηκε τον Το όρκο γιά νά ζώσει, ' 
μέ τετρακόσια κάτεργα μέ εξήντα δυό γαλόνια.
Μπροστά πααίν’ δ Μιχάλ - βέης, κατόπι τ’ δ στρατός τον, 
Πέφτουν τά βόλια σάν βροχή, γκιουρλέδες σαν χαλάζι.

5 Κ’ ή μάννα του τον προσκαλεϊ κ5 ή μάννα τόυ τον λέγει :
— Παυσε, Μιχάλ, τον πόλεμο, νά κατακάτσ’ δ’ κόσμος, 

νά κατακάτσ’ δ κορνιαχτός, νά μετρηθεί δ στρατός μας. 
Μετρέτ’ δ Τούρκος τρεις φορές, τύν λείπουν τρεις χιλιάδες, 
μετρέται κι’ δ Μιχάλ-βέης, τον λείπουν τρεις λεβέντες.

10 Νά, κ’ οί λεβέντες πού έρχονται μέ τό σπαθί στύ χέρι.
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3 0 . Τον Παύλου το γεφύοί 

(ΐδε καί άοι&. 191

’Ανάθεμα τό Βασίλειά, τον πρώτο του Βεζύρη, 
πού πρόσταζε να φκιάσουνε τοΰ Παύλου τό γεφύρι.
"Ολη μέρα τό έφκιαναν, τό βράδυ βράδ’ κρημνό ύσι.
Ή ρτι κ ένα χρυσό πουλί, κόνιφι στην καμάρα.

5 Καλή μέρα σας χίλ' μαστόρ’ καί πεντακόσ’ καλφάδες.
'Η  γέφυρα πού φκιάνετε, θεμέλιο θέλ’ νά βάλτι.
Ο ΰ τ ’ από σάς, ούτ’ από μάς, τ ο ΰ  Παύλου την γυναίκα. 
Νά, κ’ ή γυναίκα πώρχεται μέ τό ψωμί στο χέρι.

— Τί έχεις, Παΰλέ μου, καί κλαίς, βαρεία κι’ αναστενάζεις ; 
10—Τό δαχτυλίδι μ' έχασα τής πρώτης αρραβώνας.

— Μην κλαίς, Παυλάκι μου, μην κλαίς θά σέβω νά τό εύρω. 
Σκαλίζει μια, σκαλίζει δυό, σκαλίζει καί στο τρίτο.

—Δεν είνε Παύλη μ ο υ , εδώ μ έ σ α  τ ό  δαχτυλίδι.
Μόν’ εϊν’ άντροχωρίστρες 5ώ, στοιχειά θεμελιωμένα.

Ιό "Απλωσε τό χεράκι σου καί βγάλε μ άπ’ τή ρύμη.
—Έσύ εδώ πού σέβηκες, ποτέ βγαλμόν δεν έχεις.
— Βγάλε με, Παύλε ιΤ, βγάλε με. καί μή μ’ αφίνεις μέσα. 

’Αφσα την θύραν ανοιχτή καί τό παιδί στην κούνια.
—Καί το παιδί ς κουνήσθηκε, μά σύ βγαλμό δεν έχεις.

20—Βγάλε με, Παύλε μ’, βγάλε με κ’ έχω ψωμί στο φούρνο,. 
—Καί τό ψωμί σ’ φουρνίστηκε καί σύ βγαλμό δεν έχεις.
—Τί ήταν αυτό πού έκαμα, τί ήταν αυτό πού ηύρα.

Τρεις αδερφάδες ήμασταν κ’ οί τρεις κακογεγραμμένες.
'Η  μια κρατάει τον Δούναβη, κ’ ή άλλ’ τό Βελιγράδι,

25 κ’ ή τρίτη ή μικρότερη, τού Παύλου τό γεφύρι.
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ΣΥΜΜΙΚΤΑ ΛΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΑΡ)ΠΟΛΕΩΣ (*)

Γλωσσοδέτες— Παιδιες

1 Τσίμ, ζσίμ τον λιφΐό, rob λιφιό τον σιγανό,
σέρνει βάβον του κονντάρ, κ'ι παππούς τον καλαμάρ.

— Τί γνρεύς, καλαμάρ.— Θέλου λάδ, ίλέλου ξίδ,
νά ποντίσου τά πηδιάμ, κΐ τά οχνλονκόνταβαμ.
Ευγα μούρη συ κουτσή, ναρ#’ ον γιάλλους ον κουτσός, 
ου κουτσός κί ή κουτσή, λονγνρνονσαν τον βουτσί.
Πάει παππούς νά βγάν κρασί, 
επισι μέσ5 στον βουτσί, 
πάει κ’ ή βάβον νά τονν βγάν, 
επισι κί κείν’ μαζί,

2· Τσίμ, τσίμ, τσιταμπάκ, τσελεμπή ταιτσιάγκον 
τσιάμ παπαρίκονκον, σιέφκι πιτίγκον.
’Αλειφίται λιτοί— κϊ παρακονλίτσι, 
τί ϋ'ά φαμι βράδυ ;—μέλι κί καρύδι, 
μί τί &ά σκιπαστονμι ; —μι τσ παππού την κάπα 
τσιάκα την καπάκα, ταιάκα την μποντίνα.

3  — Πχκλησιά μονλνβουτή -μουλνβουκαγκνλονπιλικητή 
ποιος σε μονλυβονκαγκυλουπιλ.έκηαι ;
Τον μονλυβονκαγκνίονπιλικητή ό γνιός.

— Ά ν  είχα γοj του μουλνβουκαγκνλονπιλικητή τον γνιον τά σύνεργα 
ή&ελα σί μονλνβονχαγ/.νλονπιλικήσον
α π ’ τού μουλνβουκαγκνλονπιλικητή του γνιό καλλίτερα.

■4 Φτοΰ οκουληκουμνρμηγκόπιτρα μί τά ακονληκουμνρμηγκονπιτρούδια. 

’Άσπρη πέτρα ξέξασπρη, άπ" τονν ήλιου ζεξασπρότερη.

Στον βουνό βοννί μαλλί, μαβί, μπαμπάκ, βαμμένου.

Κούπα καπακοντή, κούπα ξικαπάκοντη.

(*) Σημ. Τό λ α ο γ ρ α φ ι κ ό ν  τ ο ϋ τ ο  υ λ ι κ ό ν  συνήχθ-η κατά τ ο  έ τ ο ς  1898.
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5 -  ΚονΑονοίχου πέτεινη. — Τί χλάϊς ηέιεινη  ;

—  Μ' εδειοαν γυναίκες.
— Ποννι γυναίκες; — αηοϊ- κστ οτ·ι ςν/.α.
—Ποννι τά ξύλα : —  τά εχαη* ψοντίτσα.
—Ηοϋνι ψοντίτσα : —  την εσβναι βρονχίτσα.
—  Ποννι βρονχίτσα : —  την Tmav τά βονδάκια.
—  Ποννι τά βονδάκια ;  —  τ ά πήρι κασάπς.

Hovvi κασώτ; ; — Πάει στην Πόλ
— Τί Θάσο* φέρ : —  Γιαλί %1 χτένια χρναό μπίντέν,

6 Βρέξι, βρέξι μιά βρονχή, 
νά βραχούν οί τσιονμ-τανοί
κί τά πρόβατα τ; μάξι, 
άχιλώνα πονρπατεΐ 
τονν θεό παρακαλεΐ, 
κόψι τον κιονφόλι μου 
ρίξτο μέσ την Θάλασσα 
νά ματώα3 ή Θάλασσα.

Ε Θ Ι Μ Α  

1. Τά Διονύσια

Εις τά προάστια τη: Αδριανουπόλεως καί εις τά χωρία έώρταζαν οι. 
"Ελληνες κάτοικοι αυτών τά Διονύσια τίόν αρχαίων Ελλήνων μετά φαι- 
δρότητος καί ευθυμίας κατά την Δευτέραν τής Τυρινής. Δυστυχώς όμως, 
εις την δλως λαϊκήν καί φαιδρόν εορτήν ται'την. διά λόγους ιστορικούς, 
έδόθη χαρακτήρ γελοίος, καί τό δνομα δέ μετήλλαςεν εθνικότητα μεταβλη- 
θεν εις Κιοπεκ-βέην ήτοι ' Ηγεμόνα των οχ.ύλλων. Τά κατά τήν δημοτελή 
ταύτην εορτήν εχουσιν ως έςή: ;

Τήν Κυριακήν τής Άπόκρεω δύο άνδρες έκ των προ τερών καθωρι- 
σμένοι υπό επί τούτφ επιτροπής μεταμφιέζονται, ό μέν εις γυναίκα, ό b t  
είς υπάλληλον αυτής. Καί ή μέν γυνή πρέπει νά φαίνεται γραία, νά εινε 
ολίγον κυρτή, φέρει δέ είς τάς άγκάλας αίτής έν βρέφος τεχνητόν. Ό  δέ 
υπάλληλος αυτής δένει είς έν ςύλον ράκη τά όποια εμβαπτίζει είς δο
χείου, περιέχον λάσπην αρκετήν, καί δι’ αυτών ραντίζει καί κηλιδώνει· 
πάντα, ον τινα ήθελε, συναντήσει, εάν ούτος ήρνεΐτο νά προσφέρη δώρα 
είς αυτόν. Ουτωδέ περιέρχονται τάς διαφόρους συνοικίας καί προσκαλοΰν 
τούς πάντας είς τήν εορτήν τής έπιούσης.

Τήν επαύριον συναθροίζονται τά μέλη τής επιτροπής καί άφοϋ μεθύ

Γ Τριΐ; τσίο τσίριζαν
μέσ ατονν τσιοοχά/ίαΘου-

— Τί τσιρίζτι τσίρ :
— Εΐ'ιιιστι τσίο κί τσιρίζουμε 

κί τονν μαχαλά μυρίζουμε·,.
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σουν τον μέλλοντα νά νποδυδή τό πρόσωπον τοϋ βέη, μαυρίζουν τό προ
σώπου αΰτοΰ και τάς χεΐρας και τον μεταβάλλουν εις αίθίοπα. ’Έπειτα θέ
τουν επί της κεφαλής αυτού έν κάνιστρον κωνικόν ως κορώναν καί στο
λίζουν αυτόν μέσκόμβρους, παλαμίδας, κωδωνίσκους, πτίλα ινδικής όρ- 
νιθος καί άλλα, επίσης δέ καί εις τά φορέματα αυτοϋ κρεμούν κώδωνας, 
ορμαθούς σκόρδων καί κρομμΰων έν εϊδει άλύσσεως ωρολογίου καί εΐτι 
έτερον. Έ πειτα  δίδουν εις τήν χεΐρα αυτοϋ ράβδον, είς την κεφαλήν 
τής όποιας είνε εμπεπηγμένον έν μέγα ρεπάνιον βορακωμένον. Κατόπιν 
ούτως έ'χοντα, αναβιβάζουν αυτόν επί δίφρου και τον περιφέρουν είς τάς 
ρΰμας καί είς τάς οδούς μετ’ αλαλαγμών καί ιαχών. Τρέχουν δέ προ τής 

-αμά'ξης ή γραία καί ό υπάλληλός της, καί δν τινα συλλαμβάνουν τον φέ
ρουν εις τον βέην καί τον ύπεχρεώνουν νά προσκύνηση καί προσφέρη 
δώρα καί οίνον, τον όποιον κενιόνουν είς έ'ν βαρέλιον δπερ. φέρουν επί 
τοΰ δίφρου, άλλως τον μαυρίζουν. Έάν δέ προσφέρη δώρα, τότε ό παρά 
τον βέην καθήμενος γραμματεύς γράφει τό δνομα άύτοΰ, ό δέ βέης τον 
ευλογεί μέ τον εν χερσί φαλόν καί εύχεται υπέρ ευδαιμονίας αύτοΰ καί 
τοϋ οίκου του. Άφοΰ δέ περιέρχονται δλα τα μέρη, φθάνουν εις τό μέρος 
οθεν έξεκίντισαν, είς τό άκρον τοΰ χωρίου ή τοΰ προαστείου. Ε κεί χο
ρεύουν υπό τούς ήχους αύλοϋ καί τυμπάνουτκαί μείίύσκονται στραγγίζον- 
τες δλον τον έν τώ βαρελίορ οίνον. Τελευταίον δέ άφοΰ ό βέης ευλογήσει 
■αυτούς καί εύχηθή νά εύφορήση ή γή καί νά γίνη κρασί άφθονον, αναβι
βάζουν αυτόν τά μέλη τής έπιτροπήςέπί τίνος υψώματος καί έκεΐθεν άφί- 
νουν τον δίφρον έλεύθερον καί επ’ αυτοϋ τόν ταλαίπωρον βέΐ]ν, δστις έν 
τώ μέσφ φρενητιωδών επευφημιών καί σαρκασμών κυλιέται μετά τοϋ δί
φρου επί τοΰ εδάφους.

2. Ή  Άηόκρεω

Τήν άπόκρεω ένο:ρίς ακόμη, δλα τά μέλη τής οικογένειας θά μετά 
βουν είς τόν παππού καί τήν γιαγιά διά νά άσπασθοΰν τήν χεΐρά των.

Περί τό εσπέρας τά παιδιά τής συνοικίας συνερχόμενα είς τήν πλα
τείαν άνάπτουν πυ^άς μέ παλαιές ψάθες, τάς οποίας από ημερών προ
μηθεύονται, κατόπιν δέ πηδούν επ’ αύτάς.

Τό δέ εσπέρας δλοι οί συγγενείς θά μεταβοΰν μέ τά φαγητά των 
είς τοΰ παππού καί εκεί θά συμφάγουν. Τό τελευταίου φαγητόν θά εΐνε 

■αυγά, μέ τά όποια θά στουπώσουν τά στόματα αυτών, ώστε νά μή κακο
λογούν. ’Ακολούθως κρεμούν από τής οροφής κλωστήν είς τό άκρον 
τής οποίας δένουν έ'να κουλούρι χαλβάν σησαμένιον, κάθηνται δέ ολόγυρα 
*5λα τά μικρά τής οικογένειας. Τότε ό παππούς περιστρέφει τόν χαλβάν
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■φέρων αυτόν πλησίον εις τά στόματα των μικρών, τά όποια προσπαθούν 
νά δαγκαίσουν καί κόψουν τεμάχιον αι’τοΰ. Κατόπιν μοιράζουν εις όλους 
χαλβάν μέ σησάμι, καρύδι καί λοιπά. ’Έπειτα άνάπτουν την κλωστήν 
καί άν μέν καή ολόκληρος προμηνΰει υγείαν καί ευτυχίαν καί υπανδρείαν 
τής έχοχίσης κατάλληλον ηλικίαν προς τοΰτο κόρης' άν δέ σβΰση θεωρεί
ται τουναντίον κακός οιωνός, προμηνΰων δλως τά ενάντια.

( Π ρ β λ .  Λ α ο γ ρ α φ .  Β '  4 0 5 .  δ ) .

3 .  Τοϋ άγιου Γεωργίου

Την νύκτα τής 22 προς την 23 ’Απριλίου, πολλαί οΐκογένειαι μετα
βαίνουν εις τον Τόνζον ποταμόν, όπόθεν τό μεσονύκτιον διέρχεται ό 
άγιος F ειόργιος έφιππος καί κατόπιν πίνουν νερόν από τον ποταμόν ή 
μάλλον κρατούν αυτό εντός τοΰ στόματος- απαγορεύεται δέ νά ομιλή
σουν εις τι να μέχρι τής επιστροφής εις τον οίκον. Τοΰτο ε’ινε τό «αμί
λητο νερό», δπερ φέρει ευτυχίαν εις τον οίκον.

4 . Τό νέον εχος

Τά παιδιά έκάστης οικίας λαμβάνουν από ένα κλώνον κρανέας κα- 
λοΰμενον οούρβα. Την σοΰρβαν αυτήν κοσμούν μέ διάφορα χρωματι
σμένα μαλλάκα καί νομίσματα. Μεταβαίνουν δέ άκολοχίθως εις τάς συγ
γενικός οικίας καί μέ τήν σοΰρβαν κτυποϋν εις τά νώτα όλους τους συγ
γενείς λέγοντα εις ένα έκαστον :

Σοΰρβα, σοΰρβα καί τοΰ χρόνου 
καί τ’ αγίου Βασιλείου 
καί εις χρόνους πολλούς.

Ώ ς συγγενείς δέ δίδουν εις αυτούς χρήματα ή όπωρικά καί ιδίως 
ξυλοκέρατα.

Ά φ ’ εσπέρας δέ πρέπει νά έχουν εις τήν τράπεζαν 9 ειδών φαγητά. 
"Αψοϋ δέ καθήσουν όλοι, δ πατήρ τής οικογένειας θυμια τήν τράπεζαν 
καί χ^άλλει, εάν ήξεΰρη, τό άπολυτίκιον τοΰ αγίου Βασιλείου. ’Έπειτα φέ
ρουν εις τό μέσον τήν βασιλόπητταν, τήν οποίαν κόπτει εις ϊσα τεμάχια, 
κατά τρία πλειότερα τοΰ αριθμού τών μελών τής οικογένειας. Έ κ τών 
τριών τούτων, τό έ'ν εινε προωρισμένον διά τον ά'γιον Βασίλειον, τό δεύ
τερον διά τήν οικίαν καί το τρίτον διά τήν εργασίαν τοϋ οικοδεσπότου' 
έκαστον δέ τών λοιπών διανέμεται εις τά διάφορα μέλη τής οικογένειας' 
εις ονηνος δέ τεμάχιον εύρεθή τό υπό τής οικοδεσποίνης τεθέν έν τή 
.ττήττα νόμισμα, αυτός θεωρεί εαυτόν ευτυχή, συγχαίρουν δ’ αυτόν καί δλοι
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οι άλλοι. Μέ το νόμισμα τοϋτο τήν επιούσαν αγοράζουν λαμπάδα διά: 
τον- άγιον Βασίλειον.

5 . ‘Η  Καληνύτσα—Κλήδοανας

Και η εορτή αυτή, λείψανον των αρχαίων είδωλολατρικών χρόνων, 
τελείται κα'ι ενταύθα τήν 24 ’Ιουνίου εορτήν των γενεθλίων τοϋ τίμιου· 
Προδρόμου μετά πολλής θυμηδίας καί ενδιαφέροντος υπό των δεσποινί
δων, ονομάζεται δέ Καληνύτσα—δ'περ προήλθεν, ώς θα ίδωμεν, εκ τον 
Καλή—νυφίτσα κατά συγκοπήν, τελείται δέ ώς έξης :

Πρός τό εσπέρας τρεις γυναίκες, πρωτοστέφανες, λαμβάνουν εν κο- 
ράσιον ήλικίας 8—10 ετών τοϋ οποίου επιζώσιν οι γονείς καί ενδύουν 
αυτό ως νύμφην, θέτουν επί τής κεφαλής στέφανον εξ άνθέων καί βασι
λικού καί πέπλον εις τό πρόσωπον. ’Έπειτα θά συνέλθουν τά κορίτσια 
τής συνοικίας καί αί νέαι γυναίκες καί θά αρχίσουν νά τραγουδούν τό> 
τραγούδι τού κλήδωνα :

Καληνύτσα μον πραποοτέφανη, 
μάννα /τ’ μ ’ εατειλι για κρύου νιαρδ 
γιά κρύου νιαρό, νά ποντίσουμι 
νά ποντίσουμι το βασιλικό, 
τον βασιλικό τούν πλατόφνλλον.
Ζουμπούλι μον γαλάζιο, που σε φορούν οι εμορφις 
στ’ άχνάτα τά παχνάτα, ατά σπίτια τά γεμάτα.

’Ακολούθως θά έξέλθουν τής οικίας καί θά μετά βουν είς δλας τάς 
οικίας τής γειτονιάς ό'που έχουν πηγάδια' θά πάρουν χάλκινον ποτηριού 
εντός τοΰ οποίου υπάρχει βασιλικός >αί θά χύνουν μέσα νερό τοϋ πηγα
διού, θά τό θέτουν δέ εμπρός στά πόδια τής καληνύτσας τρεις φορές, 
καί εκείνο μέ τό πόδι του θά χύνη τό νερόν. Τά άλλα τά μικρά παιδιά τής 
συνοικίας θά κρατούν εις τάς χείρας των από δύο σαχάνια. Έ ν τφ με
ταξύ αί γυναίκες καί τά κορίτσια θά εξακολουθούν νά τραγουδούν τό 
τραγούδι τής καληνύτσας.

"Οταν θά έ'βγουν έξω από τά σπίτια θά τραγουδήσουν καί ά'λλα. 
οίαδήποτε. ’Έπειτα θά επιστρέψυυν είς το σπίτι, δπου θά τελεσθή ή, 
εορτή. Θά πάρουν μέσα είς ένα μπακιράκι νερό" τότε δλαι θά δώσουν 
από ένα σημάδι είς τά χέρια τού παιδιού καί εκείνο θά τά ρίπτη μέσα 
είς τό νερό. Έ πειτα θά πάρουν μιά πετσέτα καί θά τά σκεπάσουν. Αί 
τρεις γυναίκες τότε θά λάβουν μίαν κλειδωνιά, θά σηκώσουν τό μπακίρι 
καί θά τό δώσουν είς τά κορίτσια. Αυτά θά πηγαίνουν κάτω είς τον κή
πον καί θά κλειδώσουν τήν κλειδωνιά. ’Έπειτα ή μία των γυναικών θά έρω-
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τήσει τάς άλλας!—ΤΙ κλειδώνετε ; και εκείνες θά λέγουν!·—Tic τύχες των 
κοριτσιών. Ταύτα θά εΐπουν τρεις φοράς και έπειτα θά τά άιρήσουν. 
Την άλλην ημέραν πολύ πρωί, πρ'ι·ν άνατείλη ό ήλιος, θά μαζευθοΰν πά
λιν καί θά πάρουν το μπακίρι και θά λέγουν:—ΤΙ ξεκλειδόίνετε ; καί θά 
απαντούν: — Ξεκλειδώνουμι τις τύχες των κοριτσιών. Τότε θά το πάρουν 
καί θάρχίση ή νύφη νά βγάζη τά σημάδια από ένα ένα, καί εις κάθε 
ένα θά λέγουν από ένα δίστιχο. Τό πρώτον θά εΐνε τής καληνΰτσας : 

Σήμερα εΐνε τ ’ ‘Αγιαννιοϋ, εΐνε μεγάλη χάρη 
δαα σεντούκια κι’ άνοιξα δλα δικά μου νάνι.

( Π ρ β λ .  Λ α ο γ ρ .  Β '  4 1 9 .  29)

Προλήψεις καί δεισιδαιμονίες.

1. Οί κρωγμοί τής γλαυκός καί οί κλαυθμηρισμοί τού κυνός προ-
μηνύουν θάνατον ή δυστύχημα. (ΙΙρβλ. Λαογραφ. Β' 402. 51)

2. Δυστύχημα προμηνύει επίσης καί όταν, ενώ ταξειδεύεις, σέ κόψη 
τον δρόμον λαγός.

3. Λί εκλείψεις τού ήλιου καί τής σελήνης καί μάλιστα ή έμφάνι- 
σις κομήτου προμηνύουν δυστύχημα.

4. Πιστεύουν ακόμη καί σήμερον εις στοιχειά καί φαντάσματα, 
άτινα ευρίσκονται εις γεφύρας, νεκροταφεία, πύργους καί έρημους κατοι
κίας, έκ τών οποίων εΐνε αδύνατον νά διέλθουν εν καίριο νυκτός, επίσης 
είς βρυκόλακας, εις υύς μεταβάλλονται οί κακότροποι τών ανθρώπων μετά 
θάνατον, καί είς καρκαντζάλους οί οποίοι εμφανίζονται κατά τά δωδεκαή- 
μερα τών Χριστουγέννων, καί οί όποιοι πνίγουν τά μικρά εάν τά εύ- 
ρουν μόνα.

5. Πιστεύουν επίσης καί είς νεράιδες καί εξωτικά, καί δράκους, 
καί λάμιες τών παραμυθιών.

6. Πιστεύουν επίσης ότι ό Μέγας ° Αλέξανδρος είχε μιά αδελφήν ή 
οποία μετεβλήθη είς φιόκιαν καί εΐνε κατά ήμισυ τό ά'νω κόρη μέ μακρυά 
μαλλιά κατά δε τό κάτω ψάρι. Είς τό μέσον δέ τής θαλάσσης σταματά 
τά πλοία καί έρωτά τύν πλοίαρχον εάν ζή ό Μέγας ’Αλέξανδρος. Καί εάν 
μεν ούτος εϊπη δτι ζή άφίνει τό πλοΐον ελεύθερον καί φεύγει, εάν δέ 
εϊπη δτι άπέθανε βυθίζει αυτό.

7. Επίσης πιστεύουν είς τον μαρμαρωμένον βασίλειά, υστις κοιμά
ται εντός τής 'Αγίας Σοφίας καί περιμένει νά ήχήση ή σάλπιγξ τοΰ Α ρ 
χαγγέλου διά νά εξεγερθή Ικ τού ύπνου καί επανέλθη καί πάλιν εις την 
ζωήν.

8. Την α' Μαρτίου ρίπτουν παλαιά δοχεία γεμάτα μέ στακτήν.
Θ ρ α κ ι κ ά  2 8
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9. Τη παιδιά φορούν μάρτη εις το χέρι κατά τον μήνα τούτον.
( Π ρ β λ .  Λ α ο γ ρ .  Β '  4 1 8 .  2 8 )

"Οταν κανείς πνέη τά λοίσθια, αλλά τυραννεΐται, ρίπτουν επάνω του 
κανέν φόρεμα αγαπητού προσώπου άπόντος.

" Ο ρ κ ο ι

1. Μά τουν Θεό.— 2. Μά τουν Χριστό.— 8. Μά την Παναγία.—4. Μά 
την πίστη μ’.— δ. Μά του ψουμί.— 6. Νά μη χαρώ τά μάτια μ’, τά 
πηδιά μ’.— 7. Νά μη ξημερουθώ. —- 8. Νά μή διώ πρόσουπου Θεοϋ.— 
9. Νά κουπή ή νά. φαγουάή ή γλώσσα μ5.— 10. Νά τυφλωθώ, νά στρα- 
βουθώ.— 11. Νά μή φτάσου νά πάου στοϋ σπίτ μ’.

Ε υ χ έ ς

Εις γέννησιν.-*- 1. Νά σας ζήσς.— 2. Καλουρίζικου.— 3. Νά τοΰ χαίρι- 
στι.— 4. Νά τοΰ στιφανουχαιρετίστι, στεριωμέν(ου).

Εις βάπτισιν.— 1. Νά ζήσς.— 2.— Νά χαίριστι τόνομά τ’.— 3. ΚΙ στα 
στιφάνια τ’, κυρ νουνέ.

Εις αρραβώνα— 1. Νά σάς ζοΰν.— 2. ΚΙ στοΰ στιφάνουμά τς - κ’ εις τά 
άπουδέλοιμα - κ’ εις τοΰ κιφαλάκι σας.— 3. Κ3 εις τά δικά σας.

Εις γάμον.— 1. Νά ζοΰν, νάχουν καλά υστερνά (καί τέλη αγαθά), στερεω
μένοι.— 2. Κ5 εις τά γιννητοΰρια τς.

Εις θάνατον.— 1. Ζουή σέ λόγου σας.— 2. Νά ζοΰν οι αποδέλοιποι.·

Εις ταξειδεύοντα — 1. Καλό ταξειδ, ώρα καλή κ’ ή στράτα ς ανοιχτή.—
2. Ό  Θεός μαζί σας, καλό δρόμο.— 3. Καλή άντάμουση.— 4. Μέ 
καλό νά ξανανταμουάοϋμι, καλό σου κατευόδιον, ή μόνον κατευό 
διον.— δ. Καλή επιτυχία.— 6. Μέ καλό νά σέ ξαναϊδοϋμι.

Εις ίπάνοδον.— 1. Καλώς όίρσες ή καλώς όρίστι, καλώς τουν ή καλώς τά 
μάτια μου τά δυό, πού πιθυμοϋσα νά τά διώ — 2. Καλώς ούρίστι.

Εις επισκέψεις.— 1. Καλή μέρα σας.— 2. Καλώς ούρίστι, καλώς σάς ηυ- 
ραμι, εις έτη πολλά ή χρόνια πολλά, εις υγείαν σας.— Μέ τής υγείας 
σας ή μί τσι γές, πολλά τά έ'τ’, ώρα καλή πουλύχρουνους, κί γαμβρός 
καί νύφ ή καί νυφοΰδα, νά ζήϊς στερεωμένους καί τοΰ χρόνου χα
ρούμενους.

ΕνχαΙ γονέων.— 1. Νάχς τήν ευχή μ. — 2. Τήν ευχή τοΰ Χριστοΰ καί τής 
Παναγίας.— 3. Χώμα νά πιάνς μάλαμα νά γίνητι.
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Εις γέροντας.— 1. Καλά υστερνά.— 2. Καλόν παράδεισου.— 3. Καλά γε
ράματα.

Κ α % ά ρ ε ς

1. Κακό χρόνο νάχ.— 2. Κακό ψόφο νάχ.—■ 3. Κακό μπελιά ναύρ.—
4. Νά μή φτάσς κ'ι νά μή σοόσς.— 5. Νά ρημάξ κί νά πλαντάξ.—; 6. Νά 
μή δγή καλή μέρα. - 7. Νά μή δγή προσώπου Θεού.— 8. Νά τυφλωθή 
9. Νά στραβουθή.— 10. Νά ψουφίσς.— 11. Νά γίν τούμπανού, νά τούν 
πάρ ούργή (διάβουλους).— 12. Νά τούν σκώσουν τέσσιρις.— 13. ’Απ’ 
τούν Θεό νά τού βρή.— 14. Γυαλιά, καρφιά νά γένουν. — 15. Νά ξηραθή 
ή μαμή πού σί γέννσι.— 16. Νά καή ή κούνια πού σί κούνσι.— 17. Τής 
θείας τού ρακουκέφαλου, τής μάννας . . . .— 18. Στοΰ γιφύρ’ νά σί δγιώ. 
19. Νά πας στούν διάβουλου (στήν ευχή, στήν κατάρα, στο καλό).— 20. 
Νά πας κί νά μή γυρίσς.— 21. Νά σί κόψ(η) ! νά σκάης !.

Β ρ ι σ ι έ ς

1. Στρύγλα.— 2. Φειδουγλωσσοΰ.— 3. Άντρουχουρίστρα.— 4. Πα- 
τσιαβούρα.— 5. ΙΙουτάνα.— 6. Πουτόλου, πούστικου.— 7. Σκυλοκούτα- 
βου.— 8. Γαϊδοΰρ.— 9. Ξισαμάρουτους γάιδαρους.— 10. ’Όχιντρα. — 11. 
Σκατοχούλιαρου. — 12. Σουσουράδα.— 13. Ξόγανου.— 14. Χαμάλ.— 15. 
Κατσιβέλα.— 16. Μαγκουφά. — 17. Μασκαρά καί μυρίας άλλας έχούσας 
πρώτον συνδετικόν ή πρώτον όρον τό ρήμα γαμώ. Έκτος δέ τούτων με- 
τεχειρίζοντο καί πολλάς Τουρκικός.

Ο ι ω ν ο ί

1. "Οταν έξ απροσεξίας χυίΐή επί τής τραπέζης οίνος, εινε καλός οιω
νός, τουναντίον δέ όταν χυθή καφές καί μάλιστα ρακί, πρέπει αμέσως 
νά καθαρισθή δΓ ύδατος.

2. "Οταν βοΐζη τό δεξιό σου αυτί, εινε καλός οιωνός, καθώς καί
■όταν παίζη τό δεξιό σου μάτι. (Πρβλ. Λαογραφ. Β' 413. 60).

ο. "Οταν σέ τρώγη ή παλάμη, ή χρήματα θά λάβης ή θά ξυλισθής.
( .Π ρβλ .  Λ α ο γ ρ α φ .  Β '  4 1 3 .  5 1 ) .

4. Οί κρωγμοί τής γλαυκός καί τό κλαυθμήρισμα τού σκύλου προ- 
μηνύουν θάνατον ή δυστύχημα. (Λαογραφ. Β ' 412. 54)

5. "Οταν ή γάτα πλύνεται ή όταν άλογόμυιγα καθίση επάνω σου ή
όταν ή καρακάξα ψχονάξη εντός τής οικίας, όλα ταΰτα προοιωνίζονται επί- 
σκεψιν φιλικήν. ( Π ρ β λ .  Θ ρ α κ ι κ ά  Λ ' ι .  1 9 5 .  6 1 ,  5 2 ,  5 3 ) .

6. Επίσης όταν εις κηρίον σχηματισθοΰν έξοχαί από τά έκχύματα,
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πρέπει την επιούσαν νά περιμένης την έπίσκεψιν υψηλών μέν προσώπων,, 
εάν αί έξοχαί ήσαν υψηλαί, ταπεινών δέ, εάν αύται ήσαν χαμηλαί.

7. Έάν, ενώ ταξειδεύεις, κόψη τον δρόμο σου λαγός, σημεΐον δτι θα 
περιπέσης εις ληστάς.

8. Έπίσκεψιν θά δεχθής καί δταν ενώ τριόγεις πέση ή βούκα άπα
τας χεΐ,ρας σου.

9. Έάν τον ’Ιανουάριον μήνα άστράπτη καί βροντήση.. σημεΐον, δτι. 
θά άποθάνουν μεγάλης ηλικίας άνθρωποι, εάν δέ τον Φεβρουάριον, τότε 
θά άποθάνουν μικροί.

ΙΣρολήψεις

1. Έ άν σέ κάμη χερικό ’Αθίγγανος, περίμενε μεγάλα κέρδη εκείνην 
την ημέραν.

2. Έάν συναπαντήσης παπάν εξερχόμενος τής οικίας σου, θά δυστυ- 
χήσης εκείνην την ημέραν

3. "Οταν σαπωνίζησαι μή δίδεις τον σάπωνα εις την χείρα τοϋ φί
λου σου' εξάπαντος θά δυσαρεστηθής μετ’ αύτοϋ.

4. Δεν πρέπει νά άφήνη τις ανοικτόν μήτε τό ψαλίδι, μήτε τό αμ
πάρι διά νά είνε κλειστά καί των εχθρών τα στόματα.

( Π ρ β λ .  Λ α ο γ ρ α ψ .  Β '  413 .  73 ) .

δ. Αί έκλέίψεις τοΰ ήλιου καί τής σελήνης καί ή έμφάνισις κομήτου- 
προμηνΰουσι συμφοράς μεγάλας (πόλεμον).

( Π ρ β λ .  Λ α ο γ ρ .  Β '  4 1 3 ,  6 2 ,  6 4 ,  Ά σ τ ρ ο λ ο γ . )

6. Μετά την δΰσιν τοϋ ήλιου δεν επιτρέπεται νά δανείση κανείς μήτε 
προζύμι, μήτε ξίδι.

7. Την κόκκινην βαφήν, με την οποίαν βάπτουν τά αυγά την μεγά- 
λην Πέμπτην, δέν πρέπει νά την βγάλουν από τό σπίτι μερικός ακόμη, 
ημέρας, διότι φεύγει μαζί καί ή τΰχη τών κοριτσιών τής οικογένειας.

8. "Οταν άναχωρή τις εις τό ταξείδιον χύνουν ά'μα τή αναχωρήσει 
τής άμάξης νερόν διά νά- εινε 6 δρόμος σαν τό νερόν ευθύς καί ά'νευ- 
έμποδίων.

9. "Οταν μία όρνιθα φωνάξη ωσάν πετεινός, αυτήν <5 νοικοκύρης δεν- 
πρέπει ούτε νά την έχή σπίτι του, ούτε νά την κόψη, ούτε νά την πω-
λήση διότι τότε θά άποθάνη κανείς εις τό σπίτι του, άλλα πρέπει νά την 
χαρίση. (Πρβλ. Λ α ο γ ρ α φ .  424. 53)

10. Τό οϋρλιαθμα τοΰ σκύλλού καί ή κραυγή τής κουκουβάγιας προ-
μηνΰούν θάνατον. ’ (Πρβλ. Λ α ο γ ρ α φ .  Β' 412* 54).

11. "Οταν εις ένα σπίτι άποθάνη κανείς, τότε πρέπει νά χύσουν όλο 
τό νερό, δσο έχουν βγάλμένο, διότι εις αυτό ό άγγελος έπλυνε τό σπαθί του.
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12. "Οταν σε ζητήση κανείς βελόνην, εάν μέν την δώσης χωρίς κλω
στήν, θά πάρης πτωχόν γαμβρόν, εάν δέ μέ τήν κλωστήν, πλούσιον.

13. Μετά τό φαγητόν δταν' σκουπίσωμε, εάν μέν ή σκούπα άκουμ- 
ίβήση εις κανένα άνθρωπον, πρέπει νά φτΰσωμε τρεις φορές, άλλως ό 
άνθρωπος εκείνος αποθνήσκει. ·

14. Τον Μάρτιον μήνα εάν δώσωμεν φωτιά, δίνομε τό μπερκέτι τοϋ 
■σπιτιού.

15. "Οταν στρώσωμε τό στρώμα, πρέπει νά τό σκεπάσωμεν μέ τό 
πάπλωμα ή μέ κανέν άλλο σκέπασμα, άλλως κινδυνεύει δ νοικοκύρης.

Δεισιδαιμονίες

Πιστεΰουσιν ακόμη καί σήμερον οί άπλοϊκώτεροι τών κατοίκων καί 
’.μάλιστα αί γυναίκες εις στοιχειά καί φαντάσματα. Πάσα γέφυρα- λιθόκτι
στος ή λουτρός, υδραγωγείου καί άλλα μεγάλα οικοδομήματα ερημικά, έχει 
από έν Στοιχειό, τό όποιον εινε κύριον τοϋ οικοδομήματος καί δχι μόνον 
■δέν επιτρέπει τήν κτίσιν αύτοΰ εκ βάθρων ή επισκευήν, εάν δεν λάβη τήν 
άναγκαίαν θυσίαν, αλλά καταστρέφει τήν νύκτα δ,τι κτίσουν οί κτίσται 
καθ’ δλην τήν διάρκειαν τής ήμέρας, φονεύει δέ τους έν καιρφ νυκτός 
διερχομένους ή έν τα) λουτρω λουσμένους, εάν κατά τήν έμφάνισιν καί 
παρουσίαν του έξέβαλλον κραυγήν. Τό ολιγώτερον κακόν είνε δτι χάνουν 
■διά παντός τήν λαλιάν.

Τά εις τά Στοιχειά προσφερόμενα θύματα κατά τήν κατάθ,εσιν τών 
θεμελίων ήσαν συνήθως τετράποδα ζώα ή πτηνά, ενίοτε δέ καί άνθρω
ποι καί, μάλιστα γυναίκες. Πολλά ωραία δημοτικά άσματα έχουν υπόθε- 
σιν τήν θυσίαν τών γυναικών τών αρχιτεκτόνων εις τό δεσπόζον τής κτι
ζόμενης γέφυρας Στοιχειόν; Καί έν Άδριανουπόλει διεσώθη παρόμοιον, 
άναφερόμενον εις τό γεφύρι τον Παύλου, παρά τον σιδηροδρομικόν σταϋ- 
■μον τοΰ ΪΊαυλίκιοϊ. Τό άσμα τοΰτο μεθ’ δλας τάς άτελείας του δημο- 
σιευομεν ώδε : . . . ..

Άνά&εμα στον βασίλειά, στον πρώτο τον βεζνρη, . ·.·.
που πρόσταζε νά φκιάσοννε τοϋ Παύλον τό γεφύρι. '
“Ολη μέρα τό φκιάνανε, τό βράδυ βράδ’ κρημνοϋσε. ·,
"Ενα πουλί, χρυσό πουλί, κόνεψε στην καμάρα 

ΰ  καί δέν. λαλούσε σάν πουλά, μά εΐχ* άν&ρώπινη φωνή. ....
— Καλή μέρα σας χίλ’ μαστόρ" καί πεντακόσ’ καλ.φάδες, 

καί γόο άεμέλιωμα ζητώ τοϋ κάλφα τήν γυναίκα. <
Τότ° οί καλφάδες ράϊσαν κΠ άνάμεαά τους λΑγουν :
"Οποιον γυναίκα πρώ τ’ έρϋ-ή ζεστό ψουμί νά φέρει,
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10 κείνην θεμέλιο ας βάλουμε, νά γένει το γεφύρι. ■
Τόν λόγον δεν άπέοωοαν οι άμοιροι καλφάδες, 
νά, κ ’ Ερχεται άπό μακρνά τοϋ Παύλον ή γυναίκα, 
με το ψωμί στην άμααχάλ5 καί το φαγί στο χέρι.
°Αμα την είδγεν δ Πανλής κλαίει κι ’ αναστενάζει.

15 —ΤΙ κλαίεις, Πανλε μου, τι κλ.αϊς καί βαρυαναστενάζειςγ
— Τδ δαχτυ/άδι μ 5 έχασα της πρώτης αρραβώνας 

επεσε μέσα στο νερό, εδώ στην πρώ τ” καμάρα.
Ποιος εινε άξιος νά μπει μέσα νά με τό βγάλει;

— Έγώμαι Παύλε μ ’, αξία νά μπώ νά σε τό βγάλω.
20 'Όλον τόν Άμμο δγιάϊρα, κ ι5 όλα τα ψάρια ρώταα,

μά τό δικό σου, Παύλε μον, τό δακτνλίδ3 δεν βρέθκη.
Βγάλε με, Πανλη μ *, βγάλ,ε με, στο σπίτι νά πηγαίνω,

— Τό δαχτνλίδι τώχω γώ, μά συ βγαλμό δεν Εχεις.
— Βγάλε με, Παύλη (u ’, βγάλε με, στο σπίτι νά πηγαίνω,

25 εχω ψωμί νά φονρνισθεϊ, παιδί γιά νά βυζάξω.
— Καί τό παιδί βνζάχ&ηκε καί τό ψωμί φονρνίσκε, 

μονάχα αύ, κακομοίρη, βγαλμό πό δώ δεν εχεις.
■ — Τρεις αδερφάδες ήμασταν κ ι° οι τρεις θεμελιωμένες!

ή μιά κρατεί τόν Δούναβη ή αλλ’ τό Βελιγράδι,
30 κι° ή τρίτη ή μικρότερη τον Παύλον τό γεφύρι.

^Πώς τρέμει τό κορμάκι μον, νά τρέμ ’ καί τό γεφύρι, 
πώς τρέχ’ τό γαλατάκι μον, νά τρέχ° καί τό ποτάμι, 
πώς πέφτουν τά μαλλάκια μου, νά πέφτουν κ’ οί καμάρες.

( Β λ .  Έ χ λ ·  Π ο λ ί τ η  1 4 4 ,  8 b )

Περί τοϋ λουτροΰ τοϋ Κ ονκκον

Βαγιαζήτ δ Β'. δ υιός τοϋ πορθητοΰ άνιδρΰσας παρά τόν Τονζον 
ποταμόν τό μέχρι τής σήμερον σωζόμενον μεγαλοπρεπές τέμενος Γενί 
"Ιμαρέτ, έκτισε παρ’ αυτό και πτωχοκομεϊον καί μαγειρειον καί σωφρο- 
νιστήριον ‘και σχολεΐον καί δή καί ένα λαμπρότατου λουτρόν. Ό. λουτρός 
ουτος έκ θεμελίων καταστραφείς ωνομάζετο Λουτρός τοϋ Κονκκον διά 
τήν έξης αιτίαν

Έ νφ  μίαν ημέραν ελουετο εις αυτόν ή βασιλοπούλα μέ τις σκλά
βες της έξαφνα βγαίνει τό στοιχειό τοϋ λουτροΰ, την αρπάζει καί τήν 
καταπίνει. Τί έγειναν αί γυναίκες τής συνοδείας της εύκολα είμπορεΐ 
κανείς νά τό φαντασθή' γυμνές έπετάχθηκαν έξω από τό λουτρόν καί 
έτρεχαν ως τρελλαί ζητοΰσαι βοήθειαν. ’Από τότε κανείς πλέον δέν έπά- 
τήσεν εις εκείνο τό λουτρόν, δστις διά τοΰτο έμεινεν έρημος, τήν νΰ-
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κια δέ έφώναζεν ένας κοΰκκος, πού είχε κτίσει εκεί την φωλιάν του’ 
καί δΓ αυτό ό λουτρός ωνομάσθη Λοντρός ιοΰ Κονκκου.
' 'Υπάρχει .όμως καί άλλη έ'κδοσις, δ'τι το στοιχειό εκείνο δεν ήτο, 
παρά ένας Γενίτσαρος.

Ξεχωριστή δύναμις των άγίων καί λατρεία

I. Ή  αγία Παρασκευή για τά μάτια καί τά πόδια.
2· Ή  αγία Στυλιανή και άγ. “Αννα καί άγ. Ελευθέριος δταν πνέη 

κάνεις τά λοίσθια.
8. Ή  αγία Ευφημία για το ράψιμον.
4. Ή  αγία Βαρβάρα για τά σπυριά.
5. Ό  άγιος Θεόδωρος και ό άγ. Μόδεστος για τά ζώα.
6. Ό  άγιος Άντύπας για τά δόντια.
7. Ό  άγιος Μηνάς για τό χάσιμο.
8. Ό  Ταξιάρχης για τούς τρελλούς και αρρώστους.
9- Ή  Ζωοδόχος Πηγή για τήν υγεία.
10. Οί Σαράντα Μάρτυρες για τήν ψυχή.
I I .  Ή  αγία Μαρίνα για τά φείδια.
12. 'Η  αγία Ζώνη γιά τή χολέρα.
18. Ό  ά'γιος Σπυρίδωνας γιά τούς φυλακισμένους.



ΐ  ΚΩΝΣΤ. Ν. ΧλΤΖΟΠΟΥΛΟΥ (1873)

ΣΑΡΑΝΤΑ - ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ (*) ΣΥΜΜΙΚΤΑ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ 

("Εκ τον Αεξικογραφικον άρχείον)

Α' Αεισιδάιμονίαι— Προλήψεις

Δεισιδαιμονίας έχουν οι ενταύθα ομογενείς πλείστας ό'σας και ιδία 
αί γυναίκες.

1. "Οταν ή γυνή τεκνοποίηση εμποδίζουν αυτήν νά εξέλθη τής 
οικίας της επί 40 ημέρας, μήτε δέχονται νυκτερινός επισκέψεις διά τον 
φόβον μή έπηρεασθή από τά κακά δαιμόνια. Πιστεύεται δέ ότι όσαι από 
τάς λεχιόνας δεν έτήρησαν τά ανωτέρω υπέφεραν από αυτά και άλλαι άπέ- 
θανον. Ή  τήρησις τής δεισιδαιμονίας' ταΰτης είναι αναγκαία καθόσον αί 
πλειότεραι των γυναικών ήτον αδύνατον νά τηρήσουν άλλως την άπαιτου- 
μένην δίαιταν,

2. Κατά τον τοκετόν θέτουν είς τό προσκεφάλαιον τής λεχώνας ένα 
ψαλίδιον, σάπωνα και άλλα προς προφύλαξιν αυτής τε και του νεογέν
νητου από πάσης ασθένειας.

3. Πιστεύουν τό μάτιασμα, προς θεραπείαν τοϋ όιοίου μεταχειρί
ζονται γυναικείας μαντείας, αΐτινες ενίοτε αποβαίνουν καί βλαβεραί. Λό
γου χάριν, όταν τό νεογέννητου ασθενή καί δεν ίσχυουν αί έλαφραί μαν- 
τεΐαι, τότε τό έκγυμνώνουν νιίκτα καί τό περιβρέχουν μέ ΰδωρ ϊνα πα- 
ρέλθη τό κακόν, ενώ μέ ταύτην την μαντείαν αντί νά τό ωφελήσουν δυ
νατόν νά τό στείλουν είς τον άλλον κόσμον. Είς τό μάτιασμα μεταχειρί
ζονται επίσης καί πυρίτιδα, ήν μιγνυουν μετά γάλακτος καί ποτίζουν τό 
βρέφος καί μέρος χρίουν επί τοΰ μετώπου. Είς δέ τους βρεφικούς του πό
νους τους λεγομένους «παιδιακό», τότε γυμνώνεται ή μητέρα τοΰ βρέφους 
καί τριγυρίζει τρις αυτό καί ουτω πιστεύουν ότι παρέρχεται τό πάθος.

( Π ρ β λ .  Λ α ο γ ρ α φ .  4 1 0 .  5 6 )

(*) Ή  π ό λ ι ς  Τεσααραγ.οντ<τεκκληαίαι  κ ε ί μ ε ν η  π α ρ ά  τ ά ς  ό π ο ρ ε ί α ς  τ ο ϋ  Μ ι κ ρ ο ϋ  

Α ί μ ο υ ,  ε ί ν α ι  ε κ τ ι σ μ έ ν η  ε π ί  δ υ ο  λ ό φ ω ν  κ α ί  δ ι α ρ ρ έ ε τ α ι  ΰ φ “ ε ν ό ς  α σ ή μ α ν τ ο υ  χ ε ι μ ά ρ 
ρ ο υ .  Ή  θ έ α  α υ τ ή ς  ε ί ν α ι  α ξ ι ο σ η μ ε ί ω τ ο ς  κ α ί  μ α κ ρ ό θ ε ν  ε ίς  τ ο ύ ς  ο φ θ α λ μ ο ύ ς ,  τ ο ϋ  
ά π ό  τ ό  ν ό τ ι ο ν  ίδ ίφ  μ έ ρ ο ς  ε π ι σ κ ε π τ ο μ ε ^ ο υ  α υ τ ή ν  ο δ ο ι π ό ρ ο υ ,  φ α ί ν ε τ α ι  θ ε λ κ τ ι κ ή  
κ α ί  μ ε γ ά λ η ,  ό δ έ  ό ρ ί ζ ω ν  α υ τ ή ς ,  έ κ τ ο ς  τ ω ν  β ο ρ ε ί ω ν  μ ε ρ ώ ν  τ ώ ν  π ε ρ ι ο ρ ι ζ ο μ έ ν ω ν  
υ π ό  τ ο ϋ  Μ ι κ ρ ο ύ  Α ί μ ο υ ,  ε ί ν α ι  α π έ ρ α ν τ ο ς .  “Έ χ ε ι  α έ ρ α  κ α θ α ρ ό τ α τ ο ν  κ α ί  κ λ ί μ α  
ε ύ κ ρ α έ ς  κ α ί  υ γ ι ε ι ν ό ν ,  π ε ρ ι σ τ ο ι χ ί ζ ε τ α ι  δέ  π α ν τ α χ ό θ ε ν  α π ό  π λ ε ί σ τ α ς  α μ π έ λ ο υ ς ,  
ώ σ τ ε  τό  κ α λ ο κ α ί ρ ι ο ν  ή π ό λ ι ς  α υ τ ή  κ α θ ί σ τ α τ α ι  ω ρ α ί ο ς  π ε ρ ί β ο λ ο ς  α μ π ε λ ώ ν ω ν  κ α ί
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4. "Οταν λείψ)] τό γάλα τής γυναικός κατασκευάζουν μικρόν ψωμί ον 
«ζυμον δπερ δίδουν λίαν πρωί εις βοσκόν αγέλης, δστις τό φέρει μαζί 
του μέχρι τής εσπέρας και έν τή επιστροφή του τό παραδίδει όπως τό 
παρέλαβε. Έ ξ αυτού τοΰ ψωμίου ή γυναίκα εκείνη τρώγει τό ήμισυ λέ- 
γουσα τα έξης : «"Οπως γύροε αυτό τό ψαομι στην άγέλ5 και ήρτε, ετσ5 
'νά γυρίσ’ καί τό γάλα μ ’ νά ερτ,)> και ώ τοΰ θαύματος ενίοτε λέγουν 
ότι επανέρχεται !

δ. "Οταν ήθελε γεννηθούν τρίδημα, δπερ σπάνιον, τά εκθέτουν περί 
τό μεσονύκτιον επί τού στεγάσματος επί δυο ώρας, πιστεΰουσαι δτι ουτω 

^μεταβάλλεται ή τύχη των.

μ α κ ρ ό θ ε ν  θ έ λ γ ε ι  τ ο ύ ς  ο φ θ α λ μ ο ύ ς  τ ο ΰ  θ ε α τ ο ΰ  κ α ί  φ α ί ν ε τ α ι  δ τ ι  μ α γ ε ύ ε ι  τ ή ν  φ ύ -  
• σ ι ν  δ ιά  τ ή ν  ζ ω η ρ ό τ η τ α  τ ή ς  κα τα πρα σ ίνον  β λ α σ τ ή σ ε ώ ς  τ η ς  φ α ι ν ο μ έ ν η ς  ώ ς  ω ρ α ί ο ς  

π ο ι κ ι λ ό χ ρ ο υ ς  α ρ α β ι κ ό ς  τ ά π η ς ,  έ ν  μ έ σ ψ  τ ο ΰ  ό π ο ι ο υ  ε ί ν α ι  κ α τ ά φ υ τ α  δ ι ά φ ο ρ α  ό π ω -  
ρ ο φ ό ρ α  δ έ ν δ ρ α  π ρ ο σ θ ε τ ο ν τ α  ν έ ο ν  γ ό η τ ρ ο ν  ε ις  τ ή ν  τ ε χ ν η τ ή ν  τ α ύ τ η ν  κ α λ λ ο ν ή ν .

Ή  π ό λ ι ς  α ί ίτη  ώ ν ο μ ά σ θ η  Σ α ρ ά ν τ α — Έ κ κ λ η σ ί α ι ,  κ α τ ά  π α ρ ά δ ο σ ι ν  π α ρ '  ’Ο θ ω 
μ α ν ώ ν  ά π ό  τ σ  « Κ ι ρ ί κ - Έ κ κ λ ή σ α ! ·  ή  « Κ ί ρ - Έ κ κ λ ή σ α » .  Ό τ ε  ο ΰ τ ο ι  ε π ί  ά λ ώ σ ε ω ς  τ ή ς  
Ά δ ρ ι α ν ο υ π ό λ ε ω ς  υ π ό  Σ ο υ λ τ ά ν  Μ ο υ ρ ά τ  κ α τ έ λ α β ο ν  κ α ί  τ ά  μ έ ρ η  τ α ϋ τ α .  ε ύ ρ ο ν

■ α υ τ ή ν  κ ώ μ η ν  μ ι κ ρ ά ν 1 δ ι α σ κ ο ρ π ι σ θ έ ν τ ω ν  δέ τ ό τ ε  τ ω ν  Χ ρ ι σ τ ι α ν ώ ν  έ ν ε κ α  τ ρ ό μ ο υ  
κ α ί  κ α ε ι σ ώ ν  τ ω ν  π λ ε ί σ τ ω ν  ο ι κ ι ώ ν ,  έ μ ε ι ν ε  μ ι κ ρ ό ν  χ ω ρ ίο ν  κ α τ ο ι κ ο ΰ μ ε ν ο ν  έξ  ό λ ιγ ί -  
σ τ ω ν  π τ ω χ ώ ν  ο ι κ ο γ ε ν ε ι ώ ν ,  π ο ρ ι ζ ο μ έ ν ω ν  τ ά  π ρ ό ς  τό  ζ η ν  έκ  τ ή ς  γ ε ω ρ γ ί α ς .  Κ ά τ ω  
τ ο ΰ  ε ί ρ η μ έ ν ο υ  χ ω ρ ί ο υ ,  ε ι ς  ά π ό σ τ α σ ι ν  χ ι λ ί ω ν  β η μ ά τ ω ν  κ α ί  π λ η σ ί ο ν  τ ή ς  ύ π α ρ χ ο ΰ -  
σ η ς  π η γ ή ς  τής- ο ν ο μ α ζ ό μ ε ν η ς  τ ο υ ρ κ ι σ τ ί  ‘Α σ α ά — Μ π ο ν ν ά ρ , ύ π ή ρ χ ε ν  έ ν  ε ί δ ε ι  μ ο ν α 
σ τ η ρ ι ο ύ  μ ι κ ρ ά  τ ι ς  ε κ κ λ η σ ί α  ( έ ζ ω κ κ λ ή σ ι ο ν )  έ ξ  ή ς  ε ί τ ε  δ ι ά  τ ό  έ τ ο ι μ ό ρ ρ ο π ο ν  α υ τ ή ς  
ή τ ο ι  Κ ιρ ικ  - Έ κ κ Χ ή σ α ,  ε ί τ ε  δ ιό τ ι  ώ ς  έ λ έ χ θ η  έ κ ε ι τ ο  μ α κ ρ ά ν  τ ο ΰ  χ ω ρ ί ο υ  ή τ ο ι  
Κ Ιρ -Έ κ κ Χ ή σ α , ώ ν ο μ ά σ θ η  π α ρ ά  τώ ν  ’Ο θ ω μ α ν ώ ν  Κ ϊ ρ κ Κ Χ ί α α, ο ι  δέ ή μ έ τ ε ρ ο ι  

ϋ ή γ η σ α ν  τ ό  ό ν ο μ α  τ ο ΰ τ ο  ε ι ς  τ ή ν  ο ν ο μ α σ ί α ν  ή ν  ή δ η  φ έ ρ ε ι .
Τ ι ν έ ς  δ ι ϊ σ χ υ ρ ι ζ ό μ ε ν ο ι  θ έ λ ο υ ν ,  δ τ ι  τ ο ι ο ϋ τ ο ν  μ ο ν α σ τ ή ρ ι ο ν  ύ π ή ρ χ ε ν  ε ις  τ ό ν  π ρ ό ς

■ ά ν α τ ο λ ά ς  λ ό φ ο ν ,  φ έ ρ ο ν  τ ό  δ ν ο μ α  «Τεσσαράκοντα  μ ά ρ τν ρ ες » δ π ε ρ  ο ί κ ε ι ο π ο ι η θ έ ν -  
τ ε ς  οί ά π ό  τ ή ς  ά ν α φ ε ρ θ ε ί σ η ς  ε π ο χ ή ς  έ γ κ α θ ι δ ρ υ θ έ ν τ ε ς  ' Ο θ ω μ α ν ο ί  μ ε τ έ τ ρ ε ψ α ν  
α υ τ ό  ε ι ς  Τ εκ εν  κ α ί  τό  έ π ώ ν ό μ α σ α ν  « Κ ί ρ κ - Κ ι μ σ έ »  ή τ ο ι  «Τεσσαράκοντα  τινες»  κοί  
έ ξ  α ύ τ ο ϋ  κ α τ ά  π α ρ α φ θ ο ρ ά ν  ώ ν ο μ ά σ θ η  « Κ ιρ κ -Κ λ ία α » ή τ ο ι  ί ΣαρανταεκκΧτμτίαί*.  
Τ ή ν  γ ν ώ μ η ν  τ α ύ τ η ν  υ π ο σ τ η ρ ί ζ ε ι  ό  μ έ χ ρ ι  τ ο ϋ δ ε  σ ω ζ ό μ ε ν ο ς  « Τ ε κ έ ς »  ό  φ έ ρ ω ν  τ ή ν  

■ ε π ω ν υ μ ί α ν  ΚιρκΧάρ  κ α ί  ε ις  δ ν  μ ε τ α β α ί ν ο υ ν  χ ά ρ ι ν  π ρ ο σ κ υ ν ή σ ε ω ς  κ α θ ’ έ κ ά σ τ η ν
Π α ρ α σ κ ε υ ή ν  Δ ε ρ β ί σ α ι ,  κ α ί  δ σ τ ι ς  έ'χει φ ή μ η ν  π α ρ ά  τ ο ΐ ς  ξ έ ν ο ι ς  Ό θ ω μ α ν ο ΐ ς  ώς  
θ α υ μ α τ ο υ ρ γ ό ς .  Ή  ι δ έ α  α ύ τ η  έ'πεισε  τ ο ύ ς  τ ό ν  λ ό φ ο ν  ε κ ε ί ν ο ν  κ α τ ο ι κ ο ΰ ν τ α ς  Χ ρ ι σ τ ι 
α ν ο ύ ς  ν ά  ο ν ο μ ά σ ο υ ν  τ ή ν  π ρ ό  έ ν δ ε κ α ε τ ί α ς  ά ν ε γ ε ρ θ ε ι σ α ν  π α ρ ’ α υ τ ώ ν  ε κ κ λ η σ ί α ν  
« Τ ε σ σ α ρ ά κ ο ν τ α  Μ ά ρ τ υ ρ α ς » .

' Ά λ λ η  τ ις  π α ρ ά δ ο σ ι ς ,  ή τ ι ς  κ α ί τ ο ι  φ α ί ν ε τ α ι  μ υ θ ώ δ η ς ,  χ ά ρ ι ν  δ μ ω ς  π ε ρ ι έ ρ γ ε ι α ς  
α ν α φ έ ρ ω  έ ν τ α ΰ θ α ,  λ έ γ ε ι  δ τ ι ,  δ τ ε  ο ί  Τ ο ύ ρ κ ο ι  έ π ί  Μ ο υ ρ ά τ  ε ί σ έ β α λ λ ο ν  ε ι ς  τ ή ν  
Θ ρ ά κ η ν  κ α ί  έ κ υ ρ ί ε υ σ α ν  τ ή ν  Ά δ ρ ι α ν ο ΰ π ο λ ι ν ,  τ ό τ ε  ό  Σ ο υ λ τ ά ν ο ς  α υ τ ώ ν  ε ί χ ε  δ ώ σ ε ι

■ ά δ ε ι α ν  ε ις  τ ο ύ ς  α ρ χ η γ ο ύ ς  τ ο ΰ  σ τ ρ α τ ο ΰ  τ ο υ  κ α ί  σ υ ν ή ν ε σ ε  ν ά  π α ρ α χ ω ρ ή  ε ι ς  α υ τ ο ύ ς  
τ ή ν  δ ι ο ί κ η σ ι ν  ο π ο ι ο σ δ ή π ο τ ε  ε π α ρ χ ί α ς  ή θ ε λ ο ν  ζ η τ ή σ ε ι ,  ά λ λ ’ έ π ί  τ φ  δ ρ ω  ν ά  ε ι σ π ρ ά τ 
τ ο υ ν  κ α ί  α π ο σ τ έ λ λ ο υ ν  τ ο ύ ς  π α ρ ’ ε κ ε ί ν ο υ  ζ η τ ο ύ μ ε ν ο υ ς  φ ό ρ ο υ ς  κ α ί  μ έ  τ ή ν  ύ π ο χ ρ έ -  

• ω σ ιν  τ ο ΰ  ν ά  χ ο ρ η γ ο ύ ν  έ ν  κ α ι ρ ώ  ά ν ά γ κ η ς  στρ α τιο 'ιχα ς  ’Ο θ ω μ α ν ο ύ ς  ά ν α λ ό γ ο κ ,  τ ό ϋ
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■6, Αι επισκεπτόμεναι την λεχώ, δτε αναχωρήσουν αφίνουν εν 'τεμά- 
χιον ψωμιού ή άλλο τι εις τά σπάργανα τοϋ βρέφους μέ την πεπόίθησιν* 
δτι τό χαρίζουν ύπνον πολύν.

7. "Οσα βρέφη τρώγουν πολύ γάλα καί δεν δυνανται να τά, διαθρέ
ψουν αί μητέρες των, επιθέτουν τδ άκρον τοΰ προσοοποιι τοϋ βρέφους επί 
ζυμαρίου καί λέγουν : «Νά, φάγε και χόρτασ’ καί νά μη γνρενς πο/.ν 
γάλα». Πιστεύουν δέ δτι ουτω ελαττοΰται ή λαιμαργία των καί εξοικο
νομούνται μέ τό ΰπάρχόν γάλα. Πολλαί μάλιστα μητέρες έξ ύπερβαλλοΰ- 
σης φιλοστοργίας ωθούν τό πρόσωπον των νηπίων μέχρι των ωτίων καί 
φορτώνουν ζυμάριον.

πληθυσμόν τής επαρχίας έκαστου εις οόρισμένον αριθμόν δι’ Ιδίων των εξόδων καί 
νά παρέχουν αύτώ πάσας τάς ευκολίας.

ΟΙ αρχηγοί ούτοι συνελθόντες διένειμαν τη προηγουμένη έγκρίσει τοΰ Σουλ
τάνου των τά έν τή Θράκη κατακτηθέντα μέρη καί έκαστος έλαβε τό τιμάριόν 
του. ’Επειδή δέ διά τό μέρος αυτό, οί τοϋ ιερού τάγματος οί καί σωματοφύλακες 
τοϋ Σουλτάνου, οί λεγόμενοι Κ ι ρ χ λ ά ρ  (μπαλτατζήδες) ένεκα τής τότε φυσικής 
καλλονής τοΰ τόπου καταγοητευμένοι δντες, δεν έσυμβιβάζοντο μήτε παρεδέχοντο 
νά παραχωρήσουν αύτό είς ένα αρχηγόν, δστις μετά των πέριξ χωρίων νά στήση, 
τό τιμάριόν του, άπεφάσισαν πρός άρσιν πάσης μεταξύ των φιλονικείας νά διαι
ρέσουν τόν τόπον τθΰτον είς τεσσαράκοντα μερίδας καί ν ’ άφήσουν αντιπρόσω
πόν των ένα έκ των 40’ έκ τής τουρκικής λοιπόν λέξεως Κ Ι ρ χ - Χ η σ ε  ήτοι τεσσα
ράκοντα μερίδες, προέκυψε τό δνομα Κ ι ρ χ - Κ λ ή ο α  (40 Έκκλησίαι), ό δέ μέχρι 
τοΰδε σωζόμενος Τ ε χ ε ς  Κ ι ρ χ λ ά ρ  έλαβε την επωνυμίαν του μετά τόν θάνατον τού 
τιμαριούχου αντιπροσώπου ταφέντος εκεί ώς δντος έκ των τεσσαράκοντα........

Έ ν  τινι γεωγραφικά) χάρτη τοΰ αειμνήστου Ρήγα τοΰ Φεραίου απαντάται τό 
δνομα «Κ α ρ π ό  δ α ίμω ν »  διά τό εύφορον, ώς φαίνεται, τοΰ τόπου καί τήν αφθο
νίαν των καρπών του, αλλά πόθεν σίτος παρέλαβε τήν ονομασίαν ταύτην, καί 
αν αΰτη άνατρέχη είς παλαιάν εποχήν δεν λέγει. Ή  αρχαία ονομασία τής πόλεως 
ταύτης δυστυχώς είναι άδηλος είς ημάς' πιθανολογείται δέ δτι ώνομάζετο τό πάλαι 
‘Η ρα χλε ία .  καί δτι ήτο πόλις Ελληνική αρκετά μεγάλη. Τήν είκασίαν ταύιην 
υποστηρίζει μάλλον τό πλησιόχωρον χωρίον ήμίσειαν ώραν σχεδόν άπέχον τής 
κωμοπόλεως Ήρακλείτσα, καί τά πέριξ τοΰ ‘Α α α α - Μ η ο υ ν ά ρ ,  άνακαλυπτόμενα 
ερείπια : θεμέλια τειχών αρχαίου φρουρίου, πίθοι εύμεγέθεις, κέραμοι μεγάλοι καί 
πλίνθοι χονδροί μετ’ ασβέστου, τά υπό τών αμπελουργών άνακαλυπτόμενα νομί 
σματα-καί πλεϊστα βυζαντινά, καί τά σωζόμενα μέχρι τοΰδε ϊχνη δενδροστοιχιών 
άπό καρυάς, επί δέ τής επιδρομής τών Βουλγάρων επί βασιλέως των Κρούμου, 
καθ’ ήν περιεφράχθησαν είς δάσος τά Βυζαντινά στρατεύματα καί κατεσφάγησαν 
μετά τοΰ αύτοκράτορος Νικηφόρου, καταστραφεϊσα κατά τό πλεΐστον έδιχάσθη ή> 
πόλις καί έμεινεν ένθεν μέν μόνον λείψανον, ώς φαίνειαι ή ρηθεΐσα εκκλησία καί 
ή παρακειμένη κώμη, ένθεν δέ τό χωρίον Ήρακλείτσα μετ’ ολίγων οικιών καί 
επί τής έγκαθιδρύσεως τών ’Οθωμανών, διασκορπισθέντιυν, ώς έρρέθη, τών Χρι
στιανών έμεινε μικρόν χωρίδιον, άπώλεσε τήν άρχαίαν ονομασίαν ,της καί ώνομά- 
σθη έκ τής εξοχικής εκκλησίας, Κ ί ρ - Έ χ χ λ ή σ α  ή έτοιμορρόπου ήτοι Κ ι ρ ι χ - ’Ε χ -
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8. ΑΙ εγγυ.3ΐ γυναίκες εορτάζουν αυστηρώς τάς έορτάς των άγιων-
Συμεών καί Σπυρίδωνος διά τον φόβον μή γεννήσουν τέκνα σημαδευ- 
μένα ή μέ έξαν&ήματα. (ΙΙρβλ. Θρακικά Α' τόμ. 148. 1δ)

9. "Οτε ασθενήσει κανέν παιδίον μέχρι ]0 ετών ηλικίας στέλλουν 
ένα συγγενή τοΰ παιδός λίαν πρωί εις εξοχήν, δστις δένει εν τεμάχιον- 
πανίου εκ τοΰ υποκαμίσου τοΰ άσθενοΰντος εις άκάνθας καί λέγει τά, 
εξής : «Κα-Οώς δένω αυτό τό πανί, έ'τσ’ νά δεΰή κ’ ή αρρώστια τή άρ
ρωστου καί νά λείψ" π3 αυτόνα», ειτα επιστρέφει. ’Ή  μετρούν κλωστήν 
ΐσην μέ τό ανάστημα τοΰ πάσχοντος ήν αυτός φέρει επί τρεις ημέρας,, 
έ'πειτα την κάμνουν κηρίον καί την στέλλουν εις την εκκλησίαν διά νά

χΧ ή α α —  Κ ί ρ χ - Κ Χ ή σ α —40 Έκκλησίαι, ή δέ αρχαία ονομασία άπεδόθη εις to -νυν- 
σωζόμενον χωρίον Ή ρ  α χΧ ε ίτσ α .

Τήν ελληνικότητα τής πόλεως ταιίτη; καί αρχαιότητα μαρτυρεί καί εν επί
γραμμα σωζόμενον μέχρι τοΰδε εις τό τείχος ενός έργασιηρίου εν τή άγορα, αλλά 
δυστυχώς ή πλάξ είναι συντριμμένη καί φέρει μόνον τά εξής : «Άπόλλωνι άλσι 
νόφ Θεώ π ρ ό γ ο ν ο ι . .. . . . .» ,  εΧ>αι δέ ή πλαζ πέτρα σκληρά υπόλευκος καί οΰχί.
μάρμαρον.

Πραγματευτείς άρκετά περί τών διαφόρων δοξασιών τής ονομασίας τής 
πόλεως ταύτης, μεταβαίνω ήδη εις τήν έξιστόρησιν τών απ' εκείνη; τής εποχής 
μέχρι τής σήμερον γενομένων μεταβολών.

Έρρέθη ότι άπό τής έγκαθιδρύσεως τής ’Οθωμανικής δυναστείας διασκορπι- 
σθέντων τών πλείστων Χριστιανών, έμεινεν άσήμαντον χωρίον κατοικούμενον 
υπό 30 πτωχών ’Ελληνικών οικογενειών μετά τή; διαπωθείσης εις άπόστασιν χι-  
λίων βημάτων εξοχικής εκκλησίας καί ώνομάσθη ύπό τών τότε συνοικιοθέντων 
ολίγων ΌΘ-ωμανών ενταύθα Κ ί ρ χ - Κ Χ ή ι α '  μετά παρέλευσιν νετρ ικοσίων τριά
κοντα (43U) ετών, αί μέν οίκογένειαι τών Χριστιανών βαθμηδόν έφθασαν εις': 
Ιξακοσίας (600), αί δέ τών 'Οθωμανών εις πεντακοσίας. ’Από τού καιρού δέ πά
λιν εκείνου ήτοι άπό τοΰ 1790 καί εντεύθεν, ένεκα τών άνυποφόρων μεγάλων κα
κουχιών άς έδοκίμαζον οί τά πέριξ κατοικοΰντες "Ελληνες ύπό τών πλεονασασών 
ληστρικών συμμοριών καί μάλιστα ύπό τής συμμορίας τού διαβόητου άρχιληστάρ- 
χου < Κ α ρά  Φ εϊζή»  καί τών Κιρτζαλήδων άπό τά μέρη τής Κιουμουλτζίνης καί» 
ληιζόντων ολόκληρα χωρία τής Θράκης, ήοχισαν σωρηδόν πολλοί έκ τών πλουσιω- 
τέρων Ελλήνων τών πέριξ κωμών Σκεπαστού, Σκοπού, Σαμακοβίου, Γένα;, Πέ
τρας καί τών χωρίων Σκοπέλου, Εΰκαρίσυ, Άξεράς, Σαρακήναι, Βραχωρίου κτλ.. 
καί τινίον Βουλγάρων έκντών έν τώ Μικρφ Αϊ+ιφ . βουλγαρικών χωρίων νά συνοι
κίζω ντ-αι ενταύθα εις 40 Εκκλησίας, (άστε εις διάστημα πεντήκοντα (50) ετών 
αύξηθείσα άνεπαισθήτως άνεδείχθη κιομόπολις καί έτιμήθη μετά τήν εφαρμογήν 
τού τ α ν ξ ι μ α τ ί ο ν  ύπό τής Ό θω μ. κυβτρνήσεως έδρα Διοικητού έπί τριάκοντα χω
ρίων καί μετά παρέλευσιν ολίγων ετών άπό τής είρηιιένης εποχής προΰβιβάσθη- 
εις βαθμόν π α σ α Χ ιχ ίο υ  επί άλλων επτά καζάδων έπί δεκατίαν, Τσορλοϋ, Βίζας,. 
Βουργαζίου—Μπαμπά-Έσκί (Καβύλη ή Βουργουδιασός), Βουνάρ Χισάρ (Βρύση), 
Άγχιάλου καί Μηδείας. Ή δη άνεπαισδήτως δλονέν αυξάνεται καί διοικεΐται ύπό 
επάρχου φέρονιος τίτλον καϊμακάμη καί υπάγεται εις τήν δικαιοδοσίαν καί πολι
τικιάς καί πνευματικώς τής Άδρ)πόλεως' έχονσα δέ υπέρ τάς τρτΐς χιλιάδας (3000),
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καί δπως αυτή καίεται, οΰτω νά μαρανθή καί ή άσθένεια τοΰ πά- 
•σχοντος.

■ 10. Τό μάτιασμα πιστεύουν νά συμβαίνη καί εις τα μεγάλης ηλικίας 
■παιδία. ’Ιατρεύεται δέ τοϋτο μέ φτϋαμα τον ματιάζοντας, ύποχρεουμένου νά 
πτήση τρις εις τό στόμα τοΰ πάσχοντος, αλλά καί μέ τό κάπνισμα μυρω
δικών. (Πρβλ. Λαογρ. Γ' 345 κ. έξ.)

11. Ή  λεχώ προ των 40 ημερών δεν πρέπει νά παρατηρηθή μέ ά'λ- 
,'λην. Έάν δε εκ τών μη φνλασσονντων ταύτας συμβη νά παρατηρηθούν 
τότε ήστινος γυναίκας εξ αυτών ανησυχήσει τό βρέφος καί πάσχει, ειδο
ποιεί εν τή περιπτώσει ταΰτη ή ένδιαφερομένη την έτέραν καί έρχονται

-οικίας κο'ι κερί τά χίλια (1000) εργαστήρια, φέρει πληθυσμόν περί τάς 18 χιλιά
δας και οίκους, τεσσάρων φυλών, εξ ών "Ελληνες 8500, ’Οθωμανοί 3500, Βούλγα
ροι 1500 καί ’Ιουδαίοι 500.

"Εχει περιφέρειαν μίαν ώραν καί εν τέταρτον, φαίνεται δέ μεγάλη ένεκα τής 
ευρυχωρίας τών οικιών της, άλλ’ εντός ■ ούδεμίαν παρουσιάζει κομψότητα, καί 
οί δρόμο.ι της, εκτός τών έν τοϊς κεντρικωτεροις μέρεσι, είναι στενοί καί άνισοι.

Ή  πόλις αΰτη, ώς έρρέθη, μεσόγειος οΰσα, κεΐται εις ’ίσον διάστημα μεταξύ 
τών δύο θαλασσών, τής Προποντίδος καί τής Μαύρης Θαλάσσης ήτοι 18 ώρας, 
από δέ τής άνωτάτης καί πλησιεστέρας κορυφής τοΰ Μικρού Αίμου απέχει 6 
ώρας. Ποταμόν πλησίον αυτής, ήμίσειαν .ώραν άπέχοντα πρός άνατολάς, έχει τόν 
κοινώς λεγόμενον ενταύθα «Μ ε γ ά λ ο  - Ρ έ μ α » καί τουρκιστί Μ π ο υ γ ι ο ν κ  - Ν τ ε ρ έ .  

Ό  έσφαλμένιος ονομαζόμενος οΰτος μεγάλος ποταμός, πράγματι όμως ών ά.σήιιαν- 
τος, έχει τάς πηγάς του άπό τάς του Μικρού Αίμου κορυφάς πλησίον τού χωρίου 

τά νϋν Σ ά ζ α ρ α , άπέχοντος 6 ώρας καί άπό πολλάς άλλας , μικράς βρά
σεις τής περιφέρειας του, ένούμενος δέ πρός βορραν τών 40 ’Εκκλησιών μέ έτερον 
ποταμόν όνομαξόμενον. διά τό κρημνώδες τής κοίτης του « Σ ε χ τ ά ν  Ντερέ» · έ χ ο ν τα  
τάς πηγάς του άνω τοΰ χωρίου <Κόγιοβοι> άπέχοντος 3 1/ s ώρας, αποτελεί τον με- 
γάλον λεγόμενον ποταμόν, δστις διαρρέει καθ’ δλην τήν εκτασιν επί (9) εννέα 
ώρας τά χωρία Ά α η λ —Β ε γ λ ή ,  Λ ο υ φ ε τ ζ ή ,  Γ ε ν ή κ ι ο ϊ ,  τήν κώμην Β α β ά — Έ σ κ ί ,  καί 
τό χωρίον Ν α δ η ρ λ ή ,  χύνεται ήμίσειαν σχεδόν ώραν κάτω τοΰ τελευταίου χωρίου 
εις τόν «Έριγώνα» ποταμόν, τόν τουρκιστί λεγόμενον " Ε ρ γ ε ν ε .

Βράσεις εντός τής πόλεως ταύτης δέν. υπάρχουν είμή (6) έξ, κείμενοι έν τή 
•άγορα. καί εις τάς χαμηλότερος συνοικίας διά τούτο αί επί τών δυο λόφων συνοι- 
κίαι πάσχουν άπό λειψυδρίαν καί αναγκάζονται νά πίνουν ύδωρ φρεάτινον. Ύπήρ- 
χον καί άλλαι * έ π τ ά  βράσε ις»  διατηρούμενοι καί αύταί εκ βακουφικών εισοδημά
των «Χ α τ ζ ή  Χ α α ά ν α γ α », άλλ’ άπό τινων ετών διά λόγους άγνωστους παρημελή- 
θησαν, Υπάρχουν καί άλλαι τέσσαρες (4) βράσεις, εις τά χαμηλότερα μέρη τής 
πόλεως εις βάθος 3 πήχεων κάτω τής επιφάνειας τής γής, άναβράουσαι έκ τοΰ 
ίδιου μέρους, άλλα τό ύδωρ τούτων είναι πικρόν. Ή  μία τούτων κείμενη .έν. τφ 
μέσω τής άγοράς, έκτίσθη άμα τή έγκαθιδράαει τών ’Οθωμανών καί φέρει χρο
νολογίαν άραβιστί γεγραμμένην άπό τοΰ 765 έγείρας, ήτοι είναι 525 ετών· Ή  
φ β ύ σ ι ς  ,-αϋτη είναι αρχαιότερα κατά 20 έτη καί αυτού τοΰ Μ π ο υ γ ι ο ν κ — Τ ζ α μ ί  λε
γομένου καί τοΰ δημοσίου λουτρώνος φερόντων άμφοτέρων 505 ετών ηλικίαν.

‘Ο τόπος αυτής είναι έφορο; καί εξάγει σταφυλάς άφθονους μέ τάς οποίας
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είς εν μέρος, έπειτα ανταλλάσσουν τά τέκνα των και κάΟυυνταί ράχΐ] μέ~ 
ράχη και τά βυζαίνουν, μετά ταΰτα fie ά·ναχωροί5νχωρίς νά παρατηρηθούν. 
”Αν 'δέ ή προκαλουμένη γυνή άρνηβή την πρόσκλησιν, τότε ή ένδιαφερο- 
μένη λαμβάνει τρία τεμάχια ξΰλου περιτυλίσσει είς αυτά βάμβακα καί 
καίουσα τά άκρα των επί αναμμένου κηρίου προφέρει τους εξής λόγους : 
κΤσίκρα μικρά τό κερί, μερωσύν" σιό παιδί», έπειτα τά στέλλει μέ γραίαν 
τι να, ήτις κρυφίως τά'ρίπτει εις την οικίαν τής άρνηίίείσης νά «κοι'ίση 
την πρόσκλησιν. Συμβαίνει ενίοτε νά φωραίίή ή γραία εκείνη καί τότε 
δά γίνονται αί μεγαλυτεραι φιλονικίαι καί κάποτε «πέφτ’ καί ξύλο».

12. Προ τής εορτής του αγίου Βασιλείου την Ιην του έτους φρο-

κατασκευάζουν οί κάτοικοι κρασιά, οινοπνεύματα, μουστολαμπάδες καί πετμέζια, 
άτινα πωλοΰνται είς τό εξωτερικόν. Τό προϊόν τοΰτο είναι τόσον άψθονον, ώστε 
οΰδεμία των έν Θράκη ισομεγεθών πόλεων δύναταινά παραβληθή μέ αυτήν. Συνή
θως μέν κατ’ έτος εξάγει περί τά 6 εκατομμύρια όκάδας κρασιά καί οινοπνεύ
ματα, έν ώρρ δέ επιτυχούς εσοδείας υπερβαίνει τά 10 έκατομμ., πετμέζι 150 χιλ., 
όκ. καί μουστολαμπάδες 100 χιλ.

’Άλλο έμπόριον εκτός τούτου έκτεταμένον, δέν έχει ό τόπος ουτος διά τό με
σόγειόν του, ολίγοι δέ τινές είσιν έκ των πλουσίων οϊτινες κάμνουν πράξεις μέ τί> 
εξωτερικόν, άλλ’ ιός φαίνεται περιορισμένα; καί ίέν διακρίνονται διά τούτο 
πολλοί πλούσιοι, άλλ’ όμως πάντες κατά ,τό μάλλον καί ήττον έκ τε τού προϊόν
τος τούτου καί τής έξασκήσεως ενός έπάγγέλματος μικρού καί διά τής αύστηρας. 
πρό πάντων οικονομίας ζοϋν άνέτως, ώστε λείπει ή πίεσις τής έσχατης ένδειας. 
Τήν γεωργίαν ολίγοι των ’Οθωμανών μετέρχονται, πάντες δέ οί λοιποί κάτοικοι 
επιδιώκουν, ώς έρρέάη, τήν αμπελουργίαν μεθ’ ενός μικρού επαγγέλματος ή τέ
χνης. Οί είρημένοι κάτοικοι τής πόλεως ταύτης, γενικώς μέν εξεταζόμενοι, είναι 
Οπισθοδρομημένοι πολύ ώς προς τά γράμματα καί τήν διανοητικήν των άνάπτυ- 
ξιν, μερικώς δέ υπερέχουν πρώτοι οί "Ελληνες, κατόπιν οί "Οθωμανοί, έπειτα οί 
Εβραίοι καί τελευταίοι οί Βούλγαροι.

Οί 'Έλληνες, εκτός μικρών εξαιρέσεων, είναι μέν όπισθοδρομημένοι ώς πρός 
τά γράμματα ένεκα τής πρό ετών έλλείψεως τακτικών σχολών, άλλ’ όμως πάντες 
τουλάχιστον έχουν προκαταρκτικά? ιδέας άναγνώσεως καί γραφής, δι’ ών δύναν- 
ταΐ νά διευθετούν τάς πράξεις των. Δυστυχώς πρό πεντήκοντα ετών δέν ΰπήρχεν 
εί μή έν μόνον σχολεΐον καί τούτο κοινόν, δπερ ύφίσιαται μέχρι τού νύν διευθυ- 
νόμενον υπό ενός Γιάννη διδάσκοντος τούς οκτωήχους, ψαλτήρια κτλ. γραφήν καί 
μικράν άρίθμησιν, μόλις δέ πρό 21 έτη, ήτοι τω 1832 έπί τής εισβολής τών Ροισ- 
σων έπιτευχθείσης άδειας παρά τής Όθωμαν. κυβερνήσεως καί άνεγερθείση; πρώ
της εκκλησίας πρός μνήμην τής Παναγίας, ώ; μή ύπαρχούση; ούδεμιάς, τών δέ 
Χριστιανών έκκλησιαζομένων τέως είς τήν έν τώ παρακειμένφ χωρίω 'Ηρακλεί- 
τσρ διασωθεΐσαν εκκλησίαν, κατιόρθωσαν μετά δύο έτη έκ τών πόρων αυτής καί 
έξ ιδιαιτέρων συνδρομών νά ανεγείρουν Σχολεΐον καί ίφερον διδάσκαλον άλλη*  
λ ο δ ιδ ά χ τ η ν ,  δίδοντα συγχρόνως καί Ανώτερα ελληνικά μαθήματα. Έ πί 11 έτη, 
πάντες οί παϊδες έδιδάσκοντο έν αύτώ, κατά δέ τώ 1848 άνεγερθείσης έκ τών 
πόρων τής εκκλησίας καί τής συνδρομής τών πολιτών παρά τή πλατείρ Μητρο- 
πόλεως μελλούσης τότε νά χρησιμεύση ώς επισκοπική έδρα, καί μή πραγματοποι-.
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νοϋν δτι περί τά μεσάνυχτα ανοίγει 6 ουρανός και τότε δ,τι ήθελε ζητή
σει τις παρά τοΰ Θεοΰ τό απολαμβάνει. Τά δέ κοράσια άφ’ εσπέρας κρύπ
τουν υπό τό προσκέφαλου τής κλίνης των πριν κατακλιϋοΰν μίαν μαση- 
μένην βούκαν και δντινα νέον δνειρευθοΰν εκείνο τό εσπέρας, οΰτος θά 
είνε ό μέλλων σΰζυγός των.

13. Την νύκτα δεν δίδουν φωτιά διά τον λόγον μή χαθή τό φως και 
ή αρμονία τής οικίας. Επίσης δεν δίδουν όξυδιον καί άρμνιά (λαχανο
τουρσί) διά νά μή τά ξννίαονν (φιλονικήσουν) μέ τούς γείτονας των.

14. “Οταν τις δοκιμάση φόβον ή από ληστάς, ή εξ άλλης τίνος αιτίας, 
πρέπει νά καταβή την άναβάθραν τής οικίας του κατακέφαλα καί πιστεύει

ηθέντος τοϋ οχεδίου των μετεφέρθη τό σχολεΐον εκείνο εις τήν Μητρόπολιν καί 
διηρέθη τότε εις δυο σχολεία, 'Ελληνικόν καί ’Αλληλοδιδακτικόν, ένθα έκτοτε 
διδάσκονται οί παΐδες. Κατά τώ 1851 άνηγέρθη καί έτέρα εκκλησία «"Αγιος ’Ιω
άννης» μετ’ αλληλοδιδακτικής σχολής. Κατόπιν δέ τφ 1861 ή εκκλησία των 
«'Αγίων Πάντων» επίσης μετ’ αλληλοδιδακτικής, καί τελευταϊον τω 1864 ή τών 
40 Μαρτύρων μετ’ άλληλοδιδ. σχολής. Κατά τφ 1867 άνηγέρθη εκ βάθρων ύπό 
τοϋ πρό θετίας συστάντος ενταύθα Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου καί Παρθεναγω- 
γεϊον διατηρούμενου ύπ’ αΰτοΰ. Συγχρόνως δέ συνεστήθη καί έτερον ιδιόρρυθμον 
αλληλοδιδακτικόν σχολεΐον.

Έ ν συνόλφ λοιπόν ύπάρχουσι σήμερον (1876) 4 ελληνικοί έκκλησίαι, 5 άλλη- 
λοδιδ. σχολεία, μία έλλην. σχολή μετά δύο διδασκάλων, δύο Παρθεναγωγεία, ών 
τό εν κοινόν ιδιωτικόν καί έν έτερον κοινόν τών άρρένων σχολεΐον, διατηρούμενα 
τά μέν έκ τών πόρων τών εκκλησιών καί τών τοΰ Συλλόγου, τά δέ έκ διδάκτρων. 
Εις τά σχολεία ταΰτα φοιτώσι περί τούς πεντακοσίους μαθηταί καί 130 μαθή- 
τριαι άπό ή/.ικίας 6—18 έτών. Έκ τών μαθητών 400 φοιτώσι εις τά αλληλοδι
δακτικά. σχολεία, 40 είς τό ελληνικόν  καί 6!) εις τό κοινόν,  έκ δέ τών μαθητριών 
ΙΟϋ είς τό τακτικόν Παρθεναγωγείου καί 30 είς τό ιδιωτικόν κοινόν, ώστε παρα
βαλλόμενοι ιός πρός τόν πληθυσμόν ίσοδυναμοΰν 1 πρός 14· Ή  παιδεία ενταύθα 
έλπίζεται νά καλλιεργηθή καλύτερον καί άποτελεσματικώτερον (σημ. τ. Δ. δπερ 
καί έπραγματοποιήθη περιφανώς), αν ποτέ πλουτίση ό ενταύθα Σύλλογος καί 
εύιυχήση ν’ άναλάβη τήν διεύόυνσιν δλων τών σχολών.

Ώς πρός τα ήθη καί έθιμα καί τήν ανατροφήν των ένεκα τής περιωρισμένης 
συγκοινωνίας είναι ελλειπώς παιδαγωγημένοι καί έχουν πολλάς ελλείψεις είς τόν 
ενταύθα κοινωνικόν βίον. Τούτο δέ πηγάζει καί διότι οί πλεϊστοι τούτων, ώς μή 
ταξειδεύσαντες εκτός τής γενετείρας των διά νά σπουδάσουν τόν έξω κόσμον έμ- 

,μένουν είς τά κατά παράδοσιν ήθη καί έθιμα τών προπατόρων των, καί άρκούμε- 
νοι είς ταΰτα πιστεύουν δτι τά πρός ευδαιμονίαν μέσα περιστρέφονται έντός τοΰ 
κύκλου τούτου. ’Αλλά και μεθ’ δλα ταΰτα δέν λείπει άπό πάντας ή φιλοξενία, ή 
συμπάθεια πρός τούς ξένους καί ό φιλοφρονητικός τρόπος πρός τούς πλησιάζον
τας αυτούς. Ζοΰν άνέτως άλλα λιτώς καί μέ άκραν οικονομίαν, άποφεύγοντες πά
σαν πολυέξοδου καί καταστρεπτικήν πολυτέλειαν, άλλα καί αί γυναίκες αυτών δέν 
υπολείπονται κατά τούτο καί είναι αυστηρότεροι ώς πρός τήν οικονομίαν τών 
οικιακών εξόδων, είναι δέ λίαν έργατικαί, τηρούν άκραν καθαριότητα, εκπληροϋν 

-πάσας τάς οίκιακάς υπηρεσίας και επιτηδεύονται διάφορα εργόχειρα άξια παρατη-
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•«τι παρέρχεται ό φόβος καί εξαλείφονται έκ τής φαντασίας του αί κακαί 
έκεϊναι εντυπώσεις.

15. Τα παιδιά όταν εκβάλουν όδ ίντα τινα, τά συνειθίζουν να πηγαί
νουν πλησίον των στεγασμάτων τής οικίας των καί νά λέγουν τρεις φοράς 
«Νά κοκκαλένιο και δώσε μ ’ σιδερένιο» έπειτα το ρίπτουν επί τής στέγης.

16. "Οτε πρόκειται νά έξέλθουν νύκτα έξω τής πόλεως ή χωρίου καί 
πρόκειται νά κοιμηθούν επί τής γής, τότε για νά προφυλαχθοϋν από τά 
κακά δαιμόνια καί μη κακοπάθουν λέγουν τά εξής : «"Ενας λόγος τ'ι λόγος, 
ένας ό Θεός. Αυδ λόγια τ'ι λόγια, δίκερο ν ’ το βώδ’. Τρία λ.όγια τι λόγια, 
τριοττόδ’ (πυροστιά). Τέσσαρα λόγια τι λόγια, χεσαεροβύζ’ τάγελάδ’· Πέντε

ρήσεως δ ιά  τ ε  την οικιακήν καί σωματικήν διακόσμησιν ών τά καλύτερα είσιν, 
προσκεφάλαια, χειρόμακτρα, δίμητα, ψηφωτά διαφόρων ειδών κεντητά καί μή, 
πανιά ωραία δι’ υποκάμισα, φανέλλες, τσουράπια καί μάλιννα στρωσίδια δωμα
τίων τά λεγάμενα α κ ο ν λ λ ω τ ά .

λημόοιοι περίπατοι καί συναθροίσεις λείπουν ενταύθα, άντ’ αυτών δέ τό κα- 
λοκαίριον κατά τάς Κυριακάς καί ά'λλας εορτάς συνειθίζουν νά εξέρχωνται με 
τάς οικογένειας τιρν χτοριστά καί πολλάκις μαζί ή δέκα ή καί πλειότεραι καί δι’ 
εράνου, μετά ή άνευ μουσικών οργάνων, προετοιμάζουν καί ψήνουν χ ε μ π ά ι τ ι α ,  
άπερ γεύονται καί διασκεδάζουν δι’ όλης τής ημέρας, επαναλαμβάνουν δέ ταϋτα 
συνεχώς διά τό όλτγοέξοδον αυτών άναλογούντων είς πάσαν οικογένειαν άνά πέντε 
έως όκτίο γρόσια τό πολύ. Τά κεμπάπια ταΰτα είναι αξιοσημείωτα διά τήν φαινο- 
;μένην λιτότητα τής παλαιός ελληνικής έθιμοταξίας καί κατασκευάζονται απαράλ
λακτα όπως τά περιγράφει ό 'Όμηρος. Τά α υ τά  περίπου γίνονται καί τόν χει
μώνα. Ειδοποιούμενοι άφ’ εσπέρα; συνέρχονται τάς νύκτας μετά των οικογενειών 
των εναλλάξ είς τάς οικίας των καί διασκεδάζουν μέχρι μεοονυκτύων τραγουδοΰντες 
καί χορεύοντες συνήθως ιούς συρτούς μετά ή άνευ μουσικών οργάνων. Αί δια
σκεδάσεις αύται γίνονται συνεχέστεραι καί άνευ καταχρήσεων ή παρεκτροπών καί 
τηρείται ιδίως είς τάς γυναίκας μεγάλη σεμνοπρέπεια. Τά κοράσια όμως, εκτός 

■ολίγων εξαιρέσεων, κρύπτονται καί τότε μόνον εξέρχονται ελευθέριος είς παρό
μοιας επισκέψεις, δτε ύπανδρευθοϋν. Ή  καταγωγή τών ενταύθα 'Ελλήνων είναι 
κατά τό πλέίστον 'Ελληνική μέ ΰλίγας επιμιξίας Βου/.γάρων. Άπόδειξις δέ τού
του είναι τά μέχρι τοΰδε σωζόμενα παλαιά τινα ήθη καί έθιμα, δημοτικά άσματα, 
παροιμίας παραμύθια, προλήψεις καί δεισιδαιμονίας μαντείας λέξεις άρχαίαι 
'Ελληνικαί, καί αί 'Ελληνικοί όνομασίαι τών πέριξ κωμών καί χωρίων.

Οί ’Οθωμανοί καί αυτοί, εκτός όλιγίστων έξατρέσεων, είναι όπισθοδρομικοί 
καί δέν αγαπούν πολύ τά γράμματα, καίτοι δέ ή Ό θωμ. Κυβέρνησις συνέστησε 
πρό τριετίας σχολεΐον Ρ ο ν σ τ ι έ  καί προτρέπει αυτούς ν’ αποστέλλουν τά τέκνα 
των, άλλ’ όμως ολίγοι έχουν εκείνην τήν δρεξιν τού νά έκπαιδεΰουν ταϋτα. 
*Ως πρός τά ήθη καί έθιμα καί τόν κοινωνικόν βίον ολίγους έχομεν τούς 
-φανατικούς. Προσπορίζονται τά πρός τό ζήν έκ τής αμπελουργίας, γεωργίας καί 
•άλλων τινών τεχνών, καί τής δημοσίας υπηρεσίας, άλλ’ επειδή οί πλεϊστοι τού
των δέν είναι έργοδιώκται, ώς οί ενταύθα "Ελληνες, καί τινες τούτων είναι πα- 
.ραδεδομένοι είς τήν κραιπάλην καί δι’ ούς αί γυναίκες των δέν φαίνεται νά τη-
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λόγια τI λόγια, πενταδάχτνλο τό χέρΌ. "Εξη λόγια τι λόγια, εξάοκρη ή
πούλια. cjΕφτά λόγια τι λ.όγια, εφτάμην.......  ΌΟχτώ λόγια τι λόγια, όχτά—
μην' τό καμήλ’. ’Εννιά λόγια τι λόγια έννεαμήν” τό παιδί. Δέκα λόγια τϊ 
λόγια δεκαμήν’ τό βονβάλ". cΟ θεός πάντα νικάν, καί ουτω κοιμούνται.

Β ’ Μαντεΐαι

1. Πιστεύουν τάς διά κουκίοιν μαντείας, τάς διά τής ωμοπλάτης τών 
ζώων καί πτηνών καί εις τάς των ’Αθιγγάνων καί διά τούτο οσάκις άπο- 
λέσουν τι, καταφεύγουν εις ταυτας. Εί'ς τινας μάλιστα αί μαντεΐαι αυται.

ροΰν οικιακήν οικονομίαν, τούτου ένεκα δέν δύνανται νά ζήσουν πάντοτε ώς οί 
λοιποί κάτοικοι. ’Αλλά καί ιυς πρός τήν αΰξησιν τοΰ πληθυσμού των είναι στάσι
μοι (ΐνα μή εϊπω δτι έλαττοΰνται), διότι ένεκα τής επιβαλλόμενης αΰτοϊς στρατολο
γίας δέν επιθυμούν νά τεκνοποιούν πολλά τέκνα, αί δέ γυναίκες των δια τήν 
προεκτεθεΐσαν αιτίαν καί διά νά είναι ήσυχοι εις τάς τρυφάς των προσπαθοΰν 
διά παντός τρόπου νά μή τεκνοποιούν.

Τζαμία μετά μιναρέδων έχουν εννέα, ών τό μεγαλ.ύτερον θολωτόν ύνομαζό- 
μενον *Μσιονγιονκ Τ ζ α μ ί » κιισθέν πρό 605 ετών. Δύο άνευ μιναρέδτυν καί ένα. 
τεκεν  όνομαζόμενον Κιρκλάρ.  Έ | αυτών δέ τά τρία ετοιμόρροπα καί παραμελη- 
μένα. Σχολεία δέ τρία, έν Ρουστιέ, έν ιδιόρρυθμον καί έν διδασκαλεΐον έχοντα 
περί τούς 70 μαθητάς.

Οί Εβραίοι πρό 50 ετών δέν ήσαν είμή 30 οίκογένειαι, κατά τό διάστημα- 
δέ τούτο καί διά τού συνοικισμού έν μέρει αύ'ξηθεϊσαι συμποσοΰνται ήδη εις 100- 
οίκογενείας. Πορίζονται τά πρός τό ζην καί αυτοί έχ τής αμπελουργίας καί τού 
επαγγέλματος των. Ζυϋν άνέτως καί έν όμονοίμ. Ώς πρός δέ τήν διανοητικήν 
άνάπτυξιν είναι όπισθοδρομημένοι πολύ, καίτοι δέ πρό πολλών ετών διατηρούν- 
σχολεϊον, δέν έφρόντισαν όμως νά φέρουν ούδεμίαν μεταρρύθμισιν έν αύτω πρός. 
ταχεϊαν καί καλήν έκπαίδευσιν των μαθητών, αλλά μένουν εις τήν άρχαίαν ώς 
πρός τούτο φανατικότητα. Συναγωγήν έχουν μίαν, ήν πρό τριεϊία; μετά τής σχο
λής των άνεκαίνισαν. ,

Οί Βούλγαροι καί αυτοί είναι αμαθείς καί απαίδευτοι εκτός ολίγων, οϊτινες 
γνωρίζουν μικράν άνάγνωσιν καί γραφήν Ελληνικήν. Είναι συνοικισμένοι ενταύθα 
ιός έν αρχή έρρέθη άπό τά διάφορα έν τω Μικρω Αϊμφ χωρία, ανάγονται δέ εις 
τήν κατωτέραν τάξιν τών κατοίκων καί πορίζονται τά πρός τού ζήν εργαζόμενοι 
τάς αμπέλους τών πλουσιωτέρων. Καίτοι δέ οί πλειότεροι τούτων είναι άκτήμο- 
νες, επειδή όμως ένεκα τών άμπέλων τούς εύρίσκονται έργασίαι, καί διότι είναι 
συνειθισμένοι εις τήν σκληραγωγίαν, δύνανται όθεν νά ζοϋν καί δέν περιέρχονται 
εις τήν έσχάτην έ'νδειαν, αλλά καί αί γυναίκες αύτών είναι λίαν έργατικαί.

Πρό τής έμφανίσεως τοΰ Βουλγαρικού τέως ζητήματος, οί Βούλγαροι ενταύθα 
ήσαν αδιαχώριστοι μετά τών Ελλήνων, έστελλον τά παιδιά των εις τά 'Ελληνικά 
εκπαιδευτήρια καί έκαρποϋντο πολλάς όκρελείας εξ αύτών. 'Από δέ τής έμφανίσεως ’ 
αυτού καί εντεύθεν, διερεθιζόμενοι υπό τών Βουλγάρων πρακτόρων, ήρχισαν νά 
διαχωρίζωνται καί τω 1865 έκτισαν ιδιαιτέραν εκκλησίαν εις τόν πρός Άνατ. λό
φον εις μνήμην τοΰ άγιου Νικολάου, τω 1866 έτέραν εις τό κατώτερον μέρος τής
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έχουν τόσην έπίδρασιν, ώστε πολλάκις άνεχαλύψθησαν κλοπαί αυτών.
Συνέβη νά κλέψουν χρήματα ή ό,τι πολύτιμον, και διότι οι άπολέσαν- 

τες ταΰτα, ως έχοντες υποψίαν εις αυτούς, έζήτησαν έκ των εϊκοσιν ονυ
χών των άνά έν τεμάχιον διά νά δοκιμάσουν εις τούς μάντεις.περί τής ένο
χης ή άθωότητός των, ούτοι φοβούμενοι μή εντός 20 ημερών αποΜνουν 
ήναγκάσθησαν νά ομολογήσουν κ α ι  αποδώσουν τά κλαπέντα.

2. Τούς καλούς καί τά εξογκώματα αΐ μάντισσαι μαντεύουν ά>ς έξης: 
Λαμβάνουν πήλινον άγγεϊον ή στάμνον καί θέτουν εντός αυτής ολίγον 
χώμα, νερόν, χόρτα, καί πτύσμα τού πάσχοντος, τά όποια στέκονται μαζί 
μίαν ήμέραν. Τό εσπέρας περί τάς δύο ώρας, τής νυκτός τουρκιστί, ό μάν
της παραλαβών την στάμνον εξέρχεται εις μέρος ένθα είναι απαρατήρη
τος, φυσά τρις καί αφού ειπη τρις «καίίώς θά τσακιστή αυτή ή στάμνα 
καί νθά χυθή τό δ',τ’ εχ’ μέσα, έ'τσ’ νά χαθή καί τή άρρωστου τό πρήξιμο» 
μετά δέ τούς λόγους τούτους συντρίβει την στάμναν έπειτα λαμβάνει δλίγην 
λάσπην καί επιστρέφει. Την επαύριον λίαν πρωί επιθέτει την λάσπην εις

πόλεως μετά σχολής καί τελευταΐον τω 1870 τρίτην τινά πρός μνήμην τοΰ αγίου 
Σπυρίδωνος διατηρούσαν καί σχολήν διαλυθεΐσαν ήδη. "Οτε δέ έξελέγη υπό τής 
έν Κων)πόλει παρασυναγωγής ώς έςαρχος Βουλγάρων ό αγνώμων καί σχισματικός 
Ά νθ ιμ ο ς, όστιξ δαπάναις τής ενταύθα Έ λλην. κοινότητος έξεπαιδεύθη, άπεσχί- 
σθησαν όλοσχερώς καί συνετάχθησαν έκτοτε τοΐς σχισματικοΐς. Περί τάς άρχάς 
ό ενθουσιασμός των ήτο τόσον μέγας, ώστε έπίστευον δτι πλέον έντός ολίγων ετών 
στέλλοντες τά τέκνα των εις τά Βουλγαρικά σχολεία, ήθελον άποκατασταθή ταΰτα 
φιλόσοφοι. Ή δ η  όμως πολλοί τούτων ίδόντες δτι τά τέκνα των δέν έπροόδευον τά 
άπέσυραν καί τά αποστέλλουν εις τά Έλλην. σχολεία καί αύτοί δέ συνετάχθησαν 
τοΐς Όρθοδόξοις.

’Ά ξια σημειώσειος αρχαία λείψανα εις τά χωρία ταΰτα έχομεν δέκα φρούρια 
μετρίου μεγέθους, Βυζαντινής ως φαίνεται εποχής, έξ ών τά μέν 6 κατερειπωμένα 
τά δέ 4 ήμιερειπωμένα, έχοντα ταΰτα καί άνά μίαν κιστέρναν καί μίαν εκκλησίαν· 
Τά 6 τούτων κεΐνται πλησίον των χωρίων επί υψηλών τόπων ώς άκροπόλεις, Ήρα· 
κλείτσας, Καρακότσ, Κούλας, Κογιούν—Γκιαβοΰρ καί Έρεκλέρ. Έκ δέ τών 4, τό 
μέν κεΐται πλησίον τής Άχμάτσας όνομαζόμενον Κ ετσ ι— Ί σά ρ—Καλεαϊ  καί δπερ 
φαίνεται νά είναι άρχαιότερον Βυζαντινής εποχής, τά δέ άλλα τρία πλησίον τοΰ 
Κογιόβου επί τριών κορυφών, άποτελοϋντα τρίποδα καί περικλείοντα μίαν κοι
λάδα αρκετά έκτεταμένην διαρρεομένην υπό δύο ρυακίων άντιθέτως κατερχομέ- 
νων καί έχουσαν μίαν μόνην στενήν είσοδον. Έντός τής κοιλάδος ταύτης κατα- 
γοητευούσης τό δμμα τοΰ θεατού άνεκαλύφθη πρό δεκαετίας μοναστήριον έχον 
μίαν εκκλησίαν έσκαμμένην έντός φυσικής πέτρας καί πλησίον αυτής επτά δωμά
τια άπαντα λαξευμένα ώς ή εκκλησία, υποκάτω δέ τούτων επίσης έντός φυσικής 
πέτρας εϊς σταϋλος μέ τάς φάτνας του αρκετά ευρύχωρος. 'Ομοίως εις τό ύπαι
θρον προαύλιον τής εκκλησίας εΰρέθη εϊς πίθος τεθραυσμένος, εϊς κλίβανος καί 
έν φρέαρ, πλησίον δέ τούτου ώς καί έντός τή; εκκλησίας καί έντός ενός δωματίου 
άνευρέθησαν οσ τά  άνθραιπινα.

Τοιαύτη έστίν ή σημερινή (1873) κατάστασις τής επαρχίας 40 Εκκλησιών.
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το μέρος ένθα πονει ό πασχών και ώ τοϋ θαύματος εντός τριών ημερών 
απαλλάσσεται δ πασχών. Τοΰτο γίνεται μόνον Παρασκευήν καί όχι άλλην- 
ημέραν.

Τ ’ Βρνχόλακες, φχνιάσμανα, Μοιχειά, τόπαχ&δες, ένυηνιάσμαία
ό ν ε ιρ α  παί οιωνοί.

1. Τους βρνκόλακας παραστάνουν ώς ασκόν (τουλούμι) έχοντα προ
βοσκίδα μόνον καί ένα οφθαλμόν καί άνευ ποδών, ή ώς πύρ. ΓΙαράγονται 
δέ ούτοι από άποθνήσκοντας αμαρτωλούς καί δεν αφήνουν τάς κατοικίας 
των ένθα έζησαν εν ανθρώπινη» σχήματι πριν παρέλθουν 40 ήμέραι, άλλα 
περιφέρονται έν αυτή, ενοχλούν πάντας τους εκεί ευρισκομένους συνήθως 
νύκτα καί επιφέρουν διαφόρους ζημίας εις αύτάς. Δύνανται δέ οί βρυκό- 
λακες οΰτοι να μεταβαίνουν καί εις γειτονικός οικίας, αλλά μετά 40 ημέρας 
χάνονται καί έχουν τό δικαίωμα κατόπιν, μόνον άπαξ τοϋ έ'τους από τής 
τοΰ Χριστού γεννήσεως μέχρι τών Θεοφανείων κατά τάς δώδεκα ήμέρας 
«δωδεκαήμερα» νά έξέρχωνται πάντοτε οί εις τα βάθη τής γής ευρισκό
μενοι βρυκόλακες καί Καρκαντζέλ’ καί νά περιέρχωνται πάσας τάς οικίας, 
δτέ μέν κυλιόμενοι ώς ασκοί, δτέ δέ πετώντες ως φλόγες. Κατά τάς ημέ
ρας ταύτας έχομεν πολλούς, οΐτινες φοβούνται μετά τά μεσάνυχτα νά εξέλ
θουν τής οικίας των, φοβούμενοι τούς βρυκολάκους καί καρκαντζέλους. 
Έάν δέ γίνη ανάγκη νά εξέλθουν τότε προφέρουν τούς εξής λόγους μέ 
τούς οποίους έξαπατώντες τούς βρυκολάκους καί άπόδιώκοντες αυτούς κα
τορθώνουν καί επιστρέφουν ανενόχλητοι.

’Από Θήρ θηρινιώ. (')
από πέτρα θεμελιό 
ήρτε άγγελος κυρίου 
καί μαρτύρησε: 

δ —Μάρθα καί Μαγδαληνή 
πώς κοιμάσαι μοναχή;
—"Οχ” αφέντη μου, Χριστέ, 
δεν κοιμούμαι μοναχή 
μοναχή καί ταπεινή.

10 ’Έχω Πέτρους έχω Παόλους, 
έχω δώδεκ’ αποστόλους,

τα ργαγγε/αα ανοιχτα 
κιδ Χριστός τά μελετά.
Τή Χριστού ή πατερίκα(2)

1δ από κάτ’ στήν κεφαλή μ’ 
κιδποιος νά'ρτ’ καί μέ κράξ’ 
δ Χριστός νά τον πετάξ’. 
"Οσα παράθυρα στην Πόλ’ 
κιδ',τι άμδι (3) στή Θάλασσα, 

20 πάντε ('*) καί λογαριάστε τα 
καί ελάτε νά μέ φάτε.

(Πρβλ. Λαογραφ. Β' 412. 51).

') 'Από αιθέρα αιθήρ καί άπό πέτρα θεμέλιο. 
δ) βακτηρία, σκήπτρο. 3) άμμος. *) πηγαίνετε.
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2. Τά φαντάσματα και τά στοιχειά είναι τερατώδους φΰσεως άντι- 
στοιχοΰντα προς τούς αρχαίους Τιτάνας, Κύκλωπας, Γίγαντας κ.λ.π. Ταϋτα 
περιτριγυρίζουν νύκτα εις τά βουνά, δάση, εξοχικά φρέατα, νερομύλους, 
.βρύσες, ποταμούς καί εις τά υπόγεια καί τά σκοτεινά μέρη των οικιών. 
Διά τοϋτο οι πιστεύοντες εις αυτά, δεν πλησιάζουν νύκτα εις τά ειρημένα 
.μέρη, μήτε αντλούν ύδωρ διά νά μή κακοπάθουν. "Αν δέ κατ’ ανάγκην 
συμπέση νά διέλθη κανέν- τών μερών τούτων, πρέπει νά μέτρηση τρεις φο
ράς από τού εν μέχρι τού εκατόν καί μετά ταϋτα λέγει τά εξής :. «"Αν 
είστε δώ φαντάσματα καί θέλ,τε νά μέ φάτε ρωτήστε, τον Ίσου Χριστό 
y.i ελάτε δώ κοντά μ’» και τότε απαλλάσσονται. Ό στις δε δεν γνωρίζει 
τά άνιστέρω υποφέρει πολύ. Τότε τον καβαλικεύουν τά στοιχειά καί φαν
τάσματα καί άν δυνηθή νά ύποφέρη καί σταθή γενναιόψυχος καί κατορ- 
θώση νά φθάση εις χωρίον ή εις την οικίαν, Απαλλάσσεται από ταϋτα, 
•διότι φεύγουν πλέον, ειδεμή ή αποθνήσκει από τον φόβον του ή αποκτά 
κανέν πάθος κακόν. Τά τέρατα ταϋτα ιά παριστάνουν διά διαφόρων σχη
μάτων, καί έκαστος έκ τών αδόντωναϋτά τά παριστάνει ώς τά άντελήφθη 
■εκ τής φαντασίας του. Διά τούτο εινε δύσκολον νά τά περιγράψη τις.

3. Τόπακάδες διηγούνται δτι είναι παμμεγέθεις δ'φεις φέροντες καί 
πτερά. Δοξάζουν δέ δτι ούτοι φυλάττουν χωσμένους θησαυρούς μεγάλους 
συνήθως υπό ερείπια φρουρίων αρχαίων καί τούς μεταφέρουν δπου βού
λονται. Οί Τόπακάδες οΰτοι άπαξ τοΰ ενιαυτού, τήν εσπέραν τού 'Αγίου 
Κωνσταντίνου, εξάγουν καί απλώνουν τούς θησαυρούς τούτους επί τής γής 
καί τούς καθαρίζουν από τήν υγρασίαν διά νά μή βλαφθούν καί πάλιν 
τούς κρύπτουν.

"Οταν δέ πρόκειται νά παραχωρήσουν κανένα τών θησαυρών τούτων 
--εΐς τινα έν πρώτοις στέλλουν εις αυτόν ένύπνιον καί διά τοΰ ένυπνιάσμα- 
τος προτείνουν τήν άπόφασίν των, ώς αντάλλαγμα δέ ζητοΰν έμψυχον 
■ζώον, ή άνθρωπον προς θυσίαν. Καί άν ό ένυπνιασθείς έκτελέση τήν αΐ- 
τησιν τών τόπακάδων λαμβάνει απολύτως τον παραχωρούμενον θησαυρόν, 
ειδεμή τον χάνει, αλλά και κατά τάς δύο περιπτώσεις δεν πρέπει νά έκ- 
μυστηρευθή τίποτε εις ούδένα, διότι κινδυνεύει νά κακοπάθη. Τινές μή φο
βούμενοι τούς τόπακάδες πριν ένυπνιασθοΰν τρέχουν είς πολλά μέρη καί 
προ πάντων είς.τά βουνά καί ζητοΰν τοιούτους θησαυρούς. Κατά τήν έν 
τφ Μικρφ Αΐμφ περιοδείαν μου 1870 ίδίοις δμμασιν εΐδον πολλά μέρη 
«σκαμμένα προς εϋρεσιν θησαυρών. Τό δέ περιεργότερον δτε είχον άναβή
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εις μίαν των κορυφών τοϋ ορούς τούτου παρά το χωρίου Πασπαλά προς 
παρατήρησιν ενός μεγάλου βαράθρου ένθα τό καλοκαίρι διατηρείται χιών,, 
τοϋτο έκλαβόντες οί ϊδόντες με ώς σκόπευσιν προς άνακάλυψιν θησαυ
ρού μετέβησαν και επί ημέρας έσκαπτον.

■ 4. . Οί Νεράιδες παριστώνται εις σχήμα γυναικός ωραίας. Διηγούν
ται-καί βεβαιώνουν. πολλοί, δτι τάς είδον εις ρχθας ποταμών λουομένας 
καί χορευοΰσας μέ ατημέλητους κώμας, οτέ μένιεγυμ-νάς, άλλοτε δέ. ενδε- 
δυμένας λευκά. Ό  διαβαίνων τότε δεν πρέπει να όμιλήση,. μήτε να προ- 
χωρήσχι προς αύτάς, διότι αμέσως γίνονται άφαντοι, άλλα., δεν πρέπει καί 
νά παραμείνη πολύ, διότι διά τής λυγεράς φωνής των τον, αποκοιμίζουν 

< καί κλέπτουν τα φορέματα του χωρίς νά τό καταλάβη. Ή- κατοικία .των 
είναι οί ποταμοί καί εξέρχονται μόνον τάς νύκτας περί τά μεσάνυκτα καί 
προ ιών γλυκοχαραγμάτων χάνονται. ,

5. Τά ενυπνιάσματα πιστεύουν νά γίνωνται κατά θείαν οικονομίαν.. 
Κατά καιρούς αναφαίνονται γυναίκες, αϊτινες διηγούνται, δτι ένυπνιασθεΐ- ■ 
σθαι μετέβησαν ...εις τον ά'λλον κόσμον καί είδον τούς εν τώ. παραδείσου 
καί κολάσει. Καί προ δύο ετών μία τις πεντηκοντοΰτις ενυπνιασθεΐσα ή 
μέ άλλους λόγους άναληφθεΐσα μετέβη καί είδε τά τοϋ άλλου κόσμου καί 
έγνώρισε πολλούς των ενταύθα άποθανόντων καί μετά δύο ημέρας έπι- 
στρέ-ψασα έδιηγείτο τά δσα είδε. Προς αυτήν έ'τρεχον πολλαί γυναίκες 
διά νά πληροφορηθοϋν την κατάστασιν τών άποθανόντων συγγενών των, 
καί εις ά'λλας μεν έλεγεν δτι οί συγγενείς αυτών είναι εις τον παράδεισον,, 
έχουν τάς μεγαλυτέρας αναπαύσεις καί τρώγουν τά καλύτερα φαγητά, εις 
άλλας δέ πάλιν έ'λεγεν δτι οί συγγενείς των υποφέρουν έξ αμαρτιών των 
τά πάνδεινα, πειράζονται υπό τών διαβόλων καί βράζουν μέσα εΙς κατρά
μια καί πίσσες καί δτι προς άπολύτρωσιν αυτών ανάγκη ήτο νά κάμουν- 
έλεημοσύνας. Εννοείται δτι πάντα ταΰτα έχρησμοδότει πάντοτε επί πλη
ρωμή. Τό μυσαρόν τοϋτο επάγγελμα έξήσκησεν αϋτη επί δύο μήνας, δτε 
μαδοΰσα τοΰτε ή εκκλησία την εμπόδισε.

6. Καί εις τά όνειρα δίδουν μεγάλην πίστιν καί έκαστος δίδει ιδιαι
τέραν έξήγησιν εις αυτά, πολλοί δέ συμβουλεύονται τούς δνειροκρίτας 
(βιβλία). "Ηκουσα πολλούς νά διηγούνται μετά σεβασμού τήν διάλυσιν 
ονείρων καί νά φοβώνται αυτά οσάκις είναι φοβερά.

7. Άλλα καί τούς οιωνούς δέν άφίνουν απαρατήρητους καί εις αυτούς 
δίδουν μεγάλην πίστιν, ως επί παραδείγματα, τον κρωγμόν νυκτοκόρακος, 
ή δρνιθος, την φωνήν γλαυκός ή σκύλου κλπ·, θεωρούν ό>ς κακούς οιωνούς 
προμηνύοντας θάνατον ή δυστυχίαν. Τήν γέννησιν μικρών ώών δ'ρνιθος 
καί τούτο δέν θεοοροϋν καλόν. Έ ν καιρφ οδοιπορίας τήν «ξαφνικήν έμφά- 
νισιν δ'φεως, λαγού, λύκου ή άλώπεκος έχουν επί κακού, τήν δέ έμφάνι-



σιν άλλου ζο'ιου επί καλοΰ. Τον τριγμόν στύλου τίνος τοϋ στεγάσματος 
τής οικίας καί την έμφάνισιν πολλών μυρμήγκων εν αυτή χαρακτηριζό
μενων ώς κλεπτών, επίσης έχουν επί κακού- εν συνόλφ την έμφάνισιν 
ακριδών, ποντικών, πολλών πελαργών καί τα τούτοις δμοια, έκτος τής ζη
μίας ήν επιφέρουν εις τα σπαρτά, ταΰτα πάντα θεωρούν πρόξενα έπιδη- 
μικών καί βαρέων ασθενειών, τήν δέ έμφάνισιν ουρανίων φαινομένων καί 
εκλείψεις τού ήλιου καί τής σελήνης, τήν πτώσιν αστέρων, θεωρούν άλλα 
μέν ώς προμηνύοντα πόλεμον ή λοιμόν, άλλα δέ ώς τό τέλος τού κόσμου.

Δ '  Ε  Θ  I Μ  A  (*)

1 .  ’Α ρ ρ α β ώ ν ε ς  κ α ί  γ ά μ ο ι

’Έθιμον επικρατεί πάντοτε τό μέρος τής νέας νά ζητή τον γαμβρόν· 
Μετά τό πέρας δέ τής διαπραγματεύσεως, μετά ή άνευ προικοσυμφώνου, 
ορίζεται ή ήμερα καθ’ ήν πρόκειται νά μεταβοΰν οί γονείς καί οι κηδε
μόνες τοϋ γαμβρού μετά τών λοιπών συγγενών καί φίλων του, μη εξαι
ρούμενου καί τού ένοριακοΰ ιερέως, προς έπίσκεψιν τής νύμφης, ένθα έν 
τη μεταβάσει των ευρίσκουν συνηγμένους τούς συγγενείς καί προσκεκλη
μένους αυτής. Πριν ή έξέλθη ή νύμφη προς χαιρετισμόν τών συμπεθε
ριών ό γεροντότερος έκ τού μέρους τού γαμβρού ή ό ίερεύς ποιεί έπίση- 
μον εναρξιν τής διαπραγματεύσεως μέ τούς ακολούθους λόγους : «’Έμα- 
θαμ’ πού έχτε ένα κορίτσ* καί θέλουμ3 νά τό κάνουμ’ νύφ’, γιά τό παλ- 
λικάρ’ μας, καί γιαύτή τήν αιτία ήρταμ’ νά σάς τό ποϋμ’ καί σά τό 
κρίντε καί σείς εύ'λογο νά μάς τό δόστε».Τό δέ μέρος τής νύμφης άπαντά : 
«’Αφού τό βρίσκετε σείς εύλογο, τότες καί μεις θέλουμ’ τό παλλικάρ5 σας 
καί αυτό τό συνοικέσιο έ'νε εύλογο καί άγιο». Έ π ί, τέλους τό μέρος τού 
γαμβρού άπαντά : «Τώρα θέλουμ3 νά μάς πήτε καί τί προικιά θά μάς φέρ3 
ή νύφ’».

Κατόπιν τούτου συζητούν καί καθορίζουν τήν προίκα καί τά προγα
μιαία δώρα, ά'ν δεν υπάρχουν προικοσύμφωνα, καί μετά τήν διατύπωση’ 
ταύτην εξέρχεται ή νύμφη καί άσπάζεται τάς χείρας πάντων τών παρευρι- 
σκομένων προς ήν δίδουν χρηματικά δώρα.

Αί προρρηθεΐσαι διατυπώσεις δεν φυλάττονται παρά τής άνωτέρας 
τάξεως καθόσον οϋτοι τελειώνουν καί καθορίζουν τούς συνομολογουμέ-

(*) Σημ. τ. Δ. Π ε ρ ί  δ λ ω ν  τούτων τών  ε θ ί μ ω ν  δ ό ν α τ α ι  δ  α ν α γ ν ώ σ τ η ς  νά ϊδ η  
τ ις  « Θ ρ α κ ικ έ ς  ‘Η Θ ·ο γ ρ α φ ίε ς » τ ο ϋ  κ . Π ο λ υ δ ,  Π α π α χ ρ ι σ τ ο δ ο ύ λ ο ι ι ,  τ ό μ .  Α ' Β '  Γ '  Δ '  
κ α ί  τ ά  Χ ρ ι σ τ ο υ γ ε ν ν ι ά τ ι κ α  κ α ί  Π ρ ω τ ο χ ρ ο ν ιά τ ικ α  δ ιη γ ή μ α τ α ,  ώ ;  λ . χ .  το ν  « Τ ρ ύ γ ο  >; 
«.τά Χ α ρ ά » ,  «ή Γ ιά τρ ισ σ α » ,  « τ ά  Ρ ιζ ι κ ά ρ ι α», «οι Ψ ή φ ε ς »  κ λ π .
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νους ορούς καί αρραβώνας διά προικοσυμφώνου καί μεταβαίνει ό ίδιος 
γαμβρός μετά χών γονέων καί συγγενών προς έπίσκεψιν τής νύμφης. 
’Άλλοτε δ γαμβρός μετά τους αρραβώνας δεν ήδΰνατο νά μεταβαίνη συνε
χώς προς επίσκεψιν τής νύμφης είμ.ή τρις τοΰ έτους, τό Πάσχα, τάς 
Απόκρεω καί τά Χριστούγεννα, εκτάκτως δέ ήδύνατο νά την ιδη οσάκις 

προσεκαλώντο εις άλλους γόμους. “Ηδη δμως ή συνήθεια αυτή παρηγκω- 
νίσθη, δ δε γαμβρός μεταβαίνει συνεχώς ερχόμενος μετ’ αυτής καί εις 
συναναστροφήν.

Οί γάμοι συνήθως τελούνται μετά μουσικών οργάνων καί άρχονται 
απο τοΰ Σαββάτου έκαστον δέ μέρος έχει τούς προσκεκλημένους του καί 
προς το εσπέρας ξυραφίζουν τον γαμβρόν. Την Κυριακήν προ τοΰ γεύ
ματος μεταβαίνουν εις την οικίαν τής νύμφης πάντες οι προσκεκλημιένοι 
νέοι κομίζοντες τά νυμφικά δώρα αυτή, ένθα κάμνουν καί ένα χορόν 
μετά των προσκεκλημένων κορασίων τής νύμφης καί εκεί άρέσκονται. 
Μετά τό τέλος τοΰ χορού παραλαμβάνοντες τά. δώρα τής νύμφης επανέρ
χονται εις την οικίαν τοΰ γαμβρού, μετά μικράν δέ ανάπαυλαν πάντες 
μετά τοΰ γαμβρού μεταβαίνουν εις την οικίαν τής νύμφης ήν παραλαμ- 
βάνουν καί μεταφέρουν προπορευομένων τών μουσικών οργάνων καί των 
ανδρών καί επομένων τών γυναικών, εις τήν τής ενορίας των εκκλησίαν, 
όπου, άφοΰ κατόπιν φθάσουν καί οί γονείς καί προσκεκλημένοι τής νύμ- 
φης, γίνεται ή νενομισμένη θρησκευτική στέψις. Οί τής άνωτέρας τάξεως 
τελοΰν τούς γάμους των καί άνευ μιουσικών οργάνων, άλλ’ ι'| στέψις γί
νεται πάντοτε εν τή εκκλησία, εξαιρέσει μόνον τών εις δεύτερον γάμον 
ερχομένων, οΐτινες οπότε θέλουν στεφανοΰνται εις τάς οικίας των.

’Άλλοτε οί γάμοι ήρχιζον από τής Τετάρτης μέχρι τής Κυριακής. 
Άμιφότερα τά μέρη προσεκάλουν κοράσια, μή ορφανά, τά δποία ήτοίμα- 
ζον τραγουδοΰντα προζύμιον. Τήν έπιοϋσαν Πέμπτην πρωί, άφοΰ έχόρευον 
κρατούντα διαδοχικώς τό προζύμιον, έζύμωναν τά διά τον γάμιον άπαι- 
τούμενα ψωμιά καί τά έστελλον εις τον φούρνον, μετά δέ ταΰτα έβαφον 
τά μαλλιά τής κεφαλής τής νύμφης μέ μαύρην βαφήν καί τό εσπέρας τήν 
έλουον είς κινητόν λουτρόν (κάδον). Τήν Παρασκευήν εις μέν τήν οικίαν 
τής νύμφης έναπέθετον εν επί τούτφ κιβακίορ τήν προίκα αυτής καί προ- 
ητοίμαζον τά νυμφικά στρώματα, τον δέ γαμβρόν νέοι δμήλικές του έκό- 
μιιζον είς τό λουτρόν διά νά λουσθή. Τό δέ Σάββατον άμφότερα τά μέρη 
έδίδοντο πλέον είς τήν διασκέδασιν καί άντήλλασσον κομίζοντα τά δώρα 
τοΰ γαμβοΰ καί τής νύμφης καί περί τάς 8 ώρας τής ημέρας ήρχιζεν ό 
ξυρισμός. Έ ν  πρώτοις έξυραφίζοντο δύο παιδιά, μη ορφανά, κατόπιν δ 
γαμβρός καί τελευταΐον δ παράγαμβρος, δν μετά ταΰτα έκάθιζον επί με
γάλης τραπέζης (σινί) καί εζητωκραύγαζον αυτόν ως εξής : «Ό  παρά-
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γαμπρός έ'νε άξιος για να γεν5 γαμπρός», οϊ δε λοιποί σηκιόνοντες υψηλά 
την τράπεζαν μέχρι τής οροφής έφώναζον «άξιος, άξιος καί καλός». Τοΰτο 
δέ έπανελάμβανον πολλάκις έ'ως δτου ήναγκάζετο ό είρημένος παράγαμ- 
βρος νά τοΐς δώση ένα πρόβαχον, όρνιθα ή κρασίον. Άλλοίμονον εις τον 
παράγαμπρον άν κατά κακήν του μοίραν συνέτΐιπτε ή οροφή τής οικίας 
νά είναι χαμηλή.

Την δέ Κυριακήν έπραττον ως μέχρι τοΰδε μέ μόνην τήν διαφοράν 
τής νυμφικής κόκκινης καλύπτρας, ήν συνήίίιζον, ως τής Ρεβέκκας, νά 
εναποθέτουν επί τοϋ προσώπου τής νύμφης, καί τής έπικρατούσης συνή
θειας τοΰ νά μην εισέρχεται ή νύμφη εις τήν οικίαν τού γαμβρού, πριν 
οί γονείς αυτού δωρήσουν τι εις αυτήν.

Τήν Δευτέραν κάμνονν τήν λεγομένην αντίχαραν καί μεταβαίνουν οί 
πλησιέστεροι των συγγενών καί φίλων καί καί)’ δλην τήν ημέραν διασκε
δάζουν δίδοντες χρηματικός δωρεάς εις τήν νύμφην. Τήν ακόλουθον ημέ
ραν ό γαμβρός εξέρχεται μετά τοΰ παραγάμβρου καί μεταβαίνει πρός έπί- 
σκεψιν τοΰ πεθερού καί πεθεράς του καί ΙκεΓθεν εις τήν αγοράν όπόθεν 
αγοράζει όπωρικά καί επιστρέφει εις τήν οικίαν του. Εις δέ τό τέλος τής 
έβδομάδος μεταβαίνει μετά τής συζύγου του εις τά πενθερικά καί διατρί- 
βει δλίγας ημέρας καί μετά παρέλευσιν 20 ήμερων τελούν το νυμφικόν 
λούσιμον. Πλήθος γυναικών παραλαμβάνει καί μεταβαίνει εις τό λουτρον 
ένθα λούει τήν νύμφην καί μετά τό λούσιμον τήν τριγυρίζει τρις εντός 
τοΰ λουτρού μετά τραγουδίων.

Τήν συνήθειαν τής άντίχαρας καί τοΰ λουτρού διατηρούν απαράλλα
κτους καί μέχρι τοΰ νυν.

2. Ό  τρύγος

Έ θιμον επικρατεί εν καιρώ τού τρύγου τάς σταφυλάς νά τάς μετα
κομίζουν μετά χορών καί τυμπάνων οΐ τρυγητοί. Τήν δέ νύκτα συνερχό
μενοι πολλοί εις μέρος ευρύχωρου ή πλατείαν, μεταξύ των οποίων παρα
τηρούνται καί πολλοί μετημφιεσμένοι (τζαμάλες) χορεύουν μέχρι μεσο
νυκτίων, ώστε νομίζει τις δη  εύρίσκεται εις εκείνους τους παλαιούς και
ρούς καθ’ ούς οί "Ελληνες έιόρταζον τύν «Βάκχον».

t 3 . Πρωτομαγιά

Τήν ημέραν αυτήν εξέρχεται όλος ό κόσμος γλυκοχαράγματα εις εν 
μέρος, συλλέγοντες ά'νθη καί χόρτα καί διασκεδάζοντες άλλοι μέν μέχρι με- 
σημβρίας, άλλοι δέ μέχρις εσπέρας.
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4 . Πρωτοχρονιά

Την πρώτην τοΰ έτους τά παιδιά περιέρχονται τάς οικίας και με κλώ
νον κρανιάς λεγόμενον σονρβα χτυπούν (σουρβίζουν) εις την ράχιν τον 
οικοδεσπότην διά νά δωρίση όπωρικά ή πεντάρες λέγοντα εξακολουθοΰντος 
τοΰ σουρβίαματος τά έξης: «Σούρβα αονρβα, γερό κορμί, γερό στανρί, 
σάν ασήμ* σά κρανιά, καί τη χρόν5 γούλ’ γεροί καί καλόκαρδοι».

Εις τάς επισκέψεις καί γιγνομένας ύποδοχάς καί φιλοφρονήσεις πάν
τοτε προτιμώνται οί ά'νδρες.

Ε Υ Χ Α Ι—ΚΑΤΑΡ ΑΙ 

1. ΕύχαΙ

1. Νά σχωρεθοΰν τή μπαμπάς τά κόκκαλα.— 2. Νά σχωρεθοΰν τά 
γονικά σ5 καί γούλ’ ή γενεγά σ’.— 3. Νάχς την ενική τή Θεγοϋ. — 4. Ό  
Θεγός νά σάξιώσ’ νά γένς πολύ πλούσιος καί χατζής.— 5. Ό  Θεγός νά 
σέ χαρίσ’ τά παιδγιάσ’ καί την ύγιάσ5.— 6. Χώμα νά πιάνς καί μάλαμα νά 
γίνται.-- 7. Ό  Θεγός νά σέ δίν5 πέ γοϋλα τά καλά.— 8. Νά χάρης τά 
νιάτα σ’. — 9. 'Ο Θεγός νά σέ φυλάγ5 πέ τις κακοί οχτροί.— 10. Νά ζήσς 
νά γεράσς καί κακό νά μή δγής.— 11 Νά έχς τή “Αβράμ και τή Ίσάκ 
τά καλά καί νά πας ΐσα στο μπαράδεισο.

2 ,  Κατάραι

1. Νά σέ πάρ’ δ Χάρος.— 2. Ό  διάβολος νά σέ πάρ’.— 3. Νά σέ 
χτυπήσ’ ή πανούκλα καί νά μή νεσαίνς(1).— 4. Νά σέ βάλω μέσ5 τή 
μαύρη γή.— 5. Νά σέ πάρ5 κείνος πού σέ'πλασε.—■ 6 Καλό νά μή δγής 
καί νά κωλοσέρνεσαι. — 7. Νά πέσ’ αστραπή νά σέ κάψ5.— 8. Νά σέ 
δγιώ τουλούμ5.— 9. Νά πέσς στο στρώμα καί νά μή σκωθής.— 10. Νά 
μην αξιωθής νά βγήκς όξω πέ τή μπόρτα.— 11. Νά σέ φάγ5 ή κάπα, 
νά τά τραβούν καί τά παιδιά σ’. — 12, Νά σκάσς καί νά πλαντάξ’.—
13. Νάχς τάνάθεμα καί τήν οργή. — 14. “Αναθεματισμένε, άφωρισμένε, 
τρισκατάρατε, σκατόψυχε, ψεύτ3, κατεργάρ’, παλιό—γήλοΰ (2).— 15. Μά
λαμα νά πιάνς καί χώμα νά γίνται.— 16. Περίδρομος νά σέ βρή καί νά 
μή γλυτώσς.— 17. Νά ψωμοζητάς, νά ψωμολιμάζς, καί στής εκκλησίας 
τή μπόρτα πέ τό πινάκ5 νά γυρίζς.— 18. Ό  Θεός νά σέ κάν5 κουβάρ, 
καί κουρδουκέλ5 (κουβάρ). —19. Νά ψοφήσς καί νά βγής ά'λυωτος τουλούμι’.

*) Ν8σαίνκ>=άναπνέω. *) Θηρίο φτερωτό.
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Γ Λ Ω Σ Σ Α Ρ Ι Ο
ΤΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ

(Συνέχεια άπό τά προηγούμενα τεύχη)

Κ

Κιορλούκια  (τα) (Κιόρ=τυφλός λ. τουρκ.)=τά πεισματικά, τά τυφλώματα. 
--Τ έτοια  κιορλούκια δέ γείδα ξανά.— Πέ τά κιορλούκια ντους τήν πέάανε 
ιή γυναίκα.

Κλαϊχα  (τά)=τά  κλάματα.
—Δέ θέλιο γώ κλαϊια.— Τί κλαϊτα εν αότά πέ αένα; — Γού ((ο) στά κλαϊτα !

Κ λημνιά  (ή )= (ή  κνημία)=τ« παρμάκια πού λέγαν οί άπλοι. Τά ξυλά 
πού έκαναν τούς τροχούς των άμαξιών.
— Ά  σέ δώκω μνιά πέ τή κλημνιά^(φοβέρισμα).

Κλονδ- ώ =άκο λου 9 ώ.
— Ό π ο υ  πάγω μέ κλουθ-ά.— Τί μέ κλουύ-άς μπρέ παιδίμ’ ; — Κλούθσετόνα 
νά διοΰμ’ πού ά πάγ’.— Σά ζουτοΰλ’ κλουθ-οΰνα ό ένας τόν άλλονα.— "Εχω 
δουλειά δέ ά κλουθ-ώ γώ σένα.

Κλούστικο  (τύ)=το κλούβιο.
—Σαν κλούστικο αβγό μύρ’σε.— Νερέβγουμ’ κλούστικο αβγά.

Κλώκα  (ή )= ή  κλώσαα.
—Τί κάθ-εσαι, λεγιό, σά ντή κλοικα ,;—Ή  κλώκά μας κάθσε.— Σά ντή κλώκα 
πορπατάει.— Κάθσα μνιά κλώκα.—Παλιοκλώκα ! (βρισιά).

ίΤλωστρό^νήμα, πούναι κλωσμένο.
—Τό μαλλί μ’ ενε κλωστ'ρό.— ‘Έβαλα κλωστρό μαλλί.

Κννπό=3τνχνό.
—Κνυπά πολύ κεντιϊ. αύτή.— Κνυπό κατάκνυπο τό πανίμ1.

Κ οντυλώ — ταλαντεύομαι δπως τό κοντύλι τού καλαμιού, (πρβλ. ΤΙπειρ. 
κοντουλώ).
— Κοντυλώ π ιό , παιδίμ’, γέρασα.—Τί κοντυλάς, λεγώ, σά μεθυσμέν’ ;

.Κ ο ντό φ ω ν ’ (ή)=αύτή πού δέ βλέπει μακρυά, πού έχει κοντό τό φως της.
— Ή νύφ’ μου ένε κοντόφωτ’. =  Πολύ κοντόφώτ’ είσαι, λεγώ, σύ !

Κοιλάρφανο (τό)=^τόρφανό πού έμεινε δίχως πατέρα πριν ακόμα γεννηθη.
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Κοκοντάξω-—ματιάζω έναν μέ λιθάρι καί τον χτυπώ.
—Τόν κοκόνιασα μιάννα (μπάτσα)=τον χτύπησα έναν μπάτσο.— Ά  αέ κοκο-~ 
νιάσω μιάννα ά δής εσύ! (απειλή).

Κοκολέκα  (ή )= ή  ξύλινη άγκλίτσα τοΰ τσομπάνη (ή τσομπανόβεργα).
—Σά μπάρω τή γκοκολέκα ά διής έσύ.—Αυτός κοκολέκα θ-έλ’ —θέλει ξύλο.

Κ ολύμηα  (ή )= ή  καλύβα τοΰ άμπελοφύλακα μέσα σΐάμπέλια.
—Σά ντή γκολύμπα τή μπεχσή τό σπίτ’ ντου.—”Εκανε κιαύτός μιά κολυμπά.

Κολάξονμ  ’—αμαρτάνω.
—Ά  κολαστώ.—Κολάσκα μωρή !—Δε κολάζουμ’ γώ γιά μιά ψίχα φαγί.

Κ ολάσμέν’ (ή )= ή  αμαρτωλή.
—Γού γώ ή κολασμέν’, γοϋ ή πάδεια !—"Άστηνα τή γκολασμέν' !

Κ οκκινάδ’ (τό)-- -ή κόκκινη βαφή που έβαφαν τά κορίτσια τά μάγουλά τους.

Κολλτσίδα  (ή) = ενα  φυτό πού κολλά καί κατά συνεκδ. 6 άν θρωπος που 
κολνά καί γίνεται οχληρός όπως τό τσιμπούρι.
—Μωρέ κολλτσίδα !— Σά ντή κολλτσίδα δέ ξεκολλά·— Ά  ! κολλτσίδα μάς 
γίνκες π ιά .— Ά μ μ α  κολλτσίδα 1

Κ ομπώ νω — κουμπώνω, πετυχαίνω.
—Δέ θά  τό κομπώ σς=δέ θά πετύχης. — Τό κόμπωσες γλέπω ' (ειρωνικά αηε-  
τυχες).—Ά  τό κομπώσς δά.........= δ έ  θά πετύχεις.

Κομά  ακόμα— ί ) βλέπε, κΰτταξε.
—Κόμα, λεγώ, χύνται ή σούπα.—Κόμα, λεγώ, ά πέσ’ τό παιδί.

2) ακόμα.
—Κόμα τρως νε, μωρή ;— Κόμα πλ,ύνς ;—Κόμα νά νάρτ’.

Κ όν’δα. (ή)=τών μαλλιών ή κόνιδα (ή κονίδα).
—Γιομαιο τό κεφάλ’ ντου κόν’δα.— Τι κόν’δα, λεγοή έν αυτή ;— Ά  τό φάγ’ 
ή κόν’δα τό παιδί.

Κ ονάκ— 1) τό κατάλυμα.
—Έ κ ανα μ ’ κονάκ’=καταλύσαμε.—Μεΐς έχουμ’ τό κονάκ’ μ α ς= τό  κατάλυμα.

2) τό διοικητήριο.
— Ποΰ πας Πάγω στό κονάκ.

3) τό δικαστήριο πού συγκέντροινε τό διοικητήριο, δικαστήριο καί όλες: 
τις πολιτ. υπηρεσίες.
—Ά  σέ πάγω στό κονάκ’.—Ή μ να  στό κονάκ’.—Τόν πάνα στό κονάκ’.

4) μεγάλο χτίριο.
—Τ σαμ’ κονάκ’ τό σπίτ' ντου !— Τό σπίτ’ ντου ένε κονάκ’ !

Κ ονεύγω = (λ. τ.) καταλύαι σ’ ένα σπίτι φιλοξενούμενος.
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—Κόνεψαμ’ στη Πάτε τη Γ ιάνν’.—Ά  κονβψουμ’ στό χά ν’ τη Σαράφ*.—Π ο ν  
γιά ά κονεψουμ’ ;— "Οπου χοΦεύνα γοϋλ’.

Κ όν’ κόν’’, ταελεμπή, 
νά σε κάτσω ατό σκαμνί 
νά σε.δώκω λεμπλεμπί.

τραγουδούσαν τά παιδιά στις πεταλούδες, γιά νά καθίσουν στα λου
λούδια πάνω καί νά τις πιάσουν.

.Κοντ{£ω=πλησιάζω (λ. τ.).
— Ποΰ νά χοντίσ’ δώ !—Αυτός δέν κοντίζ’ κατά δώ.—Μή κοντίσ’ ξανά δωνά* 
πέρα, γιατί σέ σπάνω τά ποδάρια σ’.

Κόπανος ή Κούπανος (ό)=τώ ν πουλιών τό ψαχνό μηρί.

Κορακώ νονμ’— αιωπώ από κατάπληξη, μένο  ̂ από κάτι αναπάντεχο σα
στισμένος. (Φιλήντας από τό τουρκ. Κονράκ— ξηρασία=μένω ξερός).- 
—Σά ντόν γεΐδα κορακώΟκα.

Κοράκι ατά- ένα είδος συνθηματικής ομιλίας, πού την μεταχειριζότανε' 
γιά νά μην καταλαβαίνουν οί μικροί τις ομιλίες των μεγάλων. Νά, 
πώς γινότανε αυτό : "Υστερα από κάθε συλλαβή τής κάθε λέξης προσ
θέτανε μιά συλλαβή, πού είχε τό φωνήεν τής συλλαβής αυτής, πού- 
προσκολλώτανε. ’Έβαζαν μπροστά της ενα σύμφωνο ή τό κ ή τό 
ντζ ή τίποτε άλλο. ’Έτσι οί λέξεις τΐ φκιάνείς μ ω ρή^τίχ ι φκιάκα- 
νείκεις μωκωρήκη, ή τό καλό παιδί μέ τόντζ— τόντζο κάντζα λόντζο- 
παίντζαι δίντζι, ή πηγαίνω ατό σχολεΐο=πηκηγαίκαινιόκω στόκο σχο- 
κολεικειοκο.

Κόρζα (ή )= δ  κοργιός.

Κορώνω=ανά$ω.
— Κόρωσε τό σπίτ’ ντου.—Κόρωσε ή άφτριγιά ·μας.
2) Θυμώνω.
—Κόρωσε πάλ’ κι’ άναψε·—Σά κορώσ’ αυτός ένε νά φεύγεις.

Κορδώνω— ν.αμαρώνω, ύπερηφανεύομαι.
—Μή κορδάινς δά καί τόσ ο .— Κόρδωο’, κόρδωσ’ λιγάκ’ καί σύ, ώρα ε ν .—  
Κόρδωσε σά γκούλ’κος.

Κ ορδω μένος—δ τσιτωμένος, δ περήφανος.
— Πολύ κορδωμένος δ γείτονας σου, λεγώ ;

Κοαή  (ή)= =δρόμος, τό τρέξιμο (λ. τ.).
— Τό δώκε μιά κοσή....—Ή  κοσή τή άλογου έ \ε  καλή.—Τέτοια κοσήδέγεϊδαΓ
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„ϋΓοσεύρο)=τρέχω.
—Τάλογο πολύ κοσεύ’.—Σήμερα ά κοσέψνα τάλόγατα.—Κοσεύ’ σά ντάλογο.

Κ οτήματα  (τά )=  1) τά αινίγματα, 2) τά δίστιχα πού απάγγελλαν στοϋ 
' 'Αηγιάννη τά ριζικάρια (Βλ. περιγραφή Θρακ. Ήθογρ. Μέρ. Γ') ως λ.χ.

’Εγώ πε δώ ‘και ου πε κεΐ νά οτήαωμε γεφνρι, 
για νά περνούν οι δμορφοι νά μας φιλούν ατά χείλη..
'Ο  διαμαντένιος ο σταυρός κρέμεται στο λαιμό σου , 
όλοι φιλούνε τό σταυρό και γώ τό μάγουλό σου.

όΚότααλα (τά)=τάπομεινάρια από τά στάχυα μετά τό αλώνισμα.

Κοτσάνια  (τά)=1) τά σκληρά μέρη των λαχανικών, λ. χ. τοϋ λάχανου, τοϋ 
κουνουπιδιού. 2) Τά ά'κρα τοϋ κορμιού.
—Έ χ ’ς κοτσάνια σΰ για δρόμο ;—Πόνεσαν τά κοτσάνια μ’.

.Κότς (τό)=τάρσενικό τοϋ προβατιοΰ. 2) Καί κάτι σκληροί κάλλοι πού 
βγαίνουν στά δάχτυλα των χεριών καί πού γιατρεΰουνται μέ τό κα
τούρημα (βλ. «Θρακικά» Γ ', Δ' τεύχη, Α' τύμ. σελ. 450, 31), ή μέ 
γήτεμα λέγοντας: «Γέρος διάβκες (πέρασες), νιος ηρτες, τι καλά ηφε- 
ρες ;—βούρδουλα, μούρδονλα, κότσια ξερριζωμ&να, νά ξερριζω&οϋν 
κΓ αυτάυ.

.Κοτάρα (ή)=σταΰλος γουρουνιών (ή λ. σλαυϊκή).
—“Εκανε κιαύτός σπίτ’ σά γκοτάρα=σπίτι μικρό.—Τί κοτάρα εν αύτή, λεγώ, 
= Τ ί  σπίτι μικρό;

Κ ούγω — ακούω.
—Ό π οιος κοΰγ’ ξένα λόγια, ή βραδυά τ ’ γίνται μεγάλ’ (παροιμία).

2) 'Υπακούω.
—Δέ κοΰγ’ τό μουσουμπέτκο.— Ά  κούγς ή δέ θά κούγς ; ?.έγε !—Ά  κούγω.

3) Έ χε ι καλό ή κακό αφτί.
—Ντΐπ δέ γκούγ’ αύτός=δέν έχει καθόλου καλή ακοή.

όΚούγουμ ξακούομαι μάλλον γιά τό κακό.
—Κούσκε αύτή στό γκόσμο.- ■ Ά  κουστοϋμ’ στό γκόσμο, λεγώ, σωπάτε.— Δέ. 
θέλοη νά κούγουμ'=δέ θέλω νά δυσφημίζομαι- -Θέλς νάκουστοϋμ’ στό γκόσμο;

Κοΰντρος (έπίθ\)==κοντός, ό'χι ψηλός. 'Υπήρχε καί επίθετον Κοΰντρος 
στό Σκοπό. 2) Λίγος—-μικρός.

—Σύ κοΰντρα νά τά κόβς=σΰ νά μιλάς λ ίγ α .—Κόβε τά  λόγια σ ’ κομμάτ’ κοϋν- 
τρα, γιατί . . . ,= μ ή  λές μεγάλα λόγια,, βρισιές.

Κ ο υ γ ί  (τό) —τό πηγάδι (λ. τ.).
—Είχατε μέ φαίνται ένα κουγί πέξω πέ τό σπίτ’ σας σείς.—Τό κουγί μας
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ένε βαβύ.—'Ε πεσε μέσ’ τό κουγί.—Τι καπέλο, ενε αϋιό, πέ σένα ; σά κουγί_ 
—βαΰύ.—Θαρρεί; μιλά πέ μέσ’ τό κουγί=βαθειά.

Κούχερος (ό)=ενα είδος φάντασμα από τό κονάκερος των Διονυσια
κών εορτών από των αναστεναριών ή τό κούκηρος (βλ. περ'ι ’Ανα
στεναριών Α. Χουρμουζιάδου 1873 σ. 22). Χοΰχουτος ή Κούκηρος:. 
«οΰτος δ’ ε'στιν άνήρ ενδεδυμένος αιγών ή προβάτων δέρματα, φέ- 
ρων προσιοπίδα καί περί τόν τράχηλον κώδωνας καί σάρωθρον (σφούγ- 
γιαν ή πάναν) τοϋ κλιβάνου ■ έν ταΐς χερσί κρατών, καί τής μουσι
κής παιανιζοΰσης, χορεύων, εις τάς οικίας περιφέρεται, ό δέ οικοδε
σπότης σίτιμ αυτόν περιχέει, αφθονίαν δημητριακών καρπών επευ— 
χόμενος». .

Κ ουχχίζω — \ιε τά τρία μου δάχτυλα κρατώντας τό πιπέρι ή τό αλάτι τό· 
θρίβω σιγά σιγά στο φαγητό, (αλατίζω άφίνοντας τό αλάτι από τά 
τρία μου δάχτυλα καί πιπερίζω τό πιπέρι).
—Κούκκισές νε, λέγω, τό φαγί ;— Πάω νά κουκκίσω ιό φαγί.— Κούκκσε; 
καί λίγο κίμνο καί λίγο μαύρο πιπέρ’ πέ παν*.— (Παροιμ.) Νά σέ κουκκίσω. 
να μή βρωμήο’ς.

Κουκουλώ νω — 1) σκεπάζω έναν καλά.
—Τόν κουκούλωσα καλά.—Τά χιόνια μάς κουκούλωσαν.' ,

2) Τόν παντρεύω. . . -
—Τόν κούκουλωσάνα.

Κουκουλώ νουμ  ’ =  σκεπάζομαι καλά.
— Κουκουλώθκα καλά πόψα.—Φάγε καί κουκουλώύτσε π ιά = ^ ά γε όσο νά πα-  
ραχορτάσεις.

Κουκουρ£ζω=  1)χτυπώ μέ τό κουκουρο (κόπτω την θΰραν).
—Πήγα καί κουκούρσα τή ·θ·ύρα ντους, μά δέν εν μέσα.
2) Χτυπώ μέ λόγια.
—Τόν κουκούρσα κ αλά=τάν ωνείΰισα πολύ.— Ά  νάρτ’ ή ώρα νά τήν κουκου— 
ρίσω καί γώ (απειλή).

Κολαβούξ (ό) = (λ . τ.) ό οδηγός.
—Χωριό πού φαίνται κουλαβούζ δέ ·&έλ!= (π α ρ ο ιμ ία ).— Κολαβούξ νε *ά σέ; 
βάνουμ’ σένα ;

Κ ουλχούτα  (ή) λέξις φτιασμένη άπό τόν ήχο πού βγάζει χύνοντας τό- 
νερό : (κούλ’ κοΰλ’ κούλ’)= τό  σταμνί. Στα χωριά πίνουν υψώνοντας 
ολόκληρο τό σταμνί.

Κουλάατρα  (ή)=τό πρώτο γάλα τής λεχώνας σά νερό. (Λατ. calostrum). 

Κ ουλίχια  (τά)=τά στρογγυλά · τής Πασκαλιάς μαύγό και αλεύρι μικρά
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πλακούντια, που τά τραγουδούσαν οι πωλητάδες : ν.ονλιχάκια σαν
μπαμπάκια, γιά τά μικρά παιδάκια και 2) κάθε στρογγυλό ζυμαρικό.
—Γοΰλα τά στραβά κουλίκια ή νύφ’ τά φκιάν' (παροιμ.).

Κ ο ν λ ’κα (ή )= η  γαλλοπουλα, από το κούλ-κούλ-κούλ που κάνει ή φωνή 
τους, 2) βρισιά :—παλιοκούλ’κα !

-Άουβανιθΰμ ^=σνχνάζω σ’ ένα μέρος. 2) Μετακομίζομαι.
— Πολύ κουβανιέται κι’ αυτός σπίτ’ μας.
—Κονβανιούμαστε σήμερα.—Κουβανίσκαμ’ πέ τά προχτές.

Κονβαλαντίζω  - τοί/ω  πίσω από έναν, κυνηγώ.
— Τον κουβαλάτσαμ’ τό παλιόσκυλλο, μά έφγε.—Αυτός τι κάν ;— Κουβαλάν - 
τίξ’ τά σκυλλιά = δ έ ν  κάνει τίποτε.

.Κουβλαντώ —πςιοδίνω στο δάσκαλο.
— Ά  σέ κουβλαντήσω μπρε, (σιό δάσκαλο).— Τόν κουβλάταα στό δάσκαλο. 
—Κουβλάτσετόννα καί συ.

.Κουβαλητήν-τΙ> συχνασμα, τό κουβάλημα. Και επίθ.
—Τί κουβαλητύ εν αυτό πέ σένα μπρε!—Πέ τό κουβαλητό νερό μύλος δέ γυρίζ’.

Κίουβαλιοϋμ  ’=κουβανιοϋμ ’.

■Κουμανταρώ—οικονομώ, μεταχειρίζομαι μέ οικονομία.
— Γώ κουμανταρώ, ειδεμή —Νά κουμανταρεϊς τό μπαρά σ’. —Σά γκουμαν-
ταράς εχς, σά δέ, πολύ ά κάθεσαι νηστικός.

Κ ου μαντά οιο (τό) =  ή οικονομία.
—Τό κουμαντάριο ένε καλό πράμα.

Κ ουμάο  (τό)=τό πήλινο αγγείο τοϋ νερού.
—Φέρ τό κουμάρ, λεγώ. — Τό κουμάρ τό νερό κεί εν.—"Έφερα ένα κουμάρ νερό.

2) Τό τυχερό παιγνίδι.
—Κουμάρ παίζ’ αυτός.— Πέ τό κουμόρ νά φοβάσαι.— Τό κουμάρ ένε κακό 

πράμα.— Το κονμάρ,  ή γνναΐχα  « ’ ή φωτιά,  χά τρία κακά τή κόσμου.

Κ ουμούλα  (ή) (λ. Λ ατ.)=ό σωρός.
— Μιά κούμουλα χώμα.— Μια κούμουλα παράδες.— Μιά κουμούλα στρώματα.
— Κουμούλα έχ’ τή λίρα!—Μιά κουμούλα προίκα σέ δώκαμ’, κόμ’ τί θέλς ;

Κ ο υ  πάνα  (ή )= ή  ξυλένια σκάφη, γι’ αυτό και ξυλοκονπάνα=η άπραχτη 
γυναίκα.

!ΐΚουπάζω=ησνχάζω, πραΰνω.
—Κούπασέ νε, λεγώ, ό πόνος ;— Β άλ’ τό χαρντάλ’ καί ά σέ κουπάσ’.— Σά 
δέ κουπάσ’ ξαναβάλ’.— Κούπασε ό πόνος μου πέ τό ρακί (ενα πανί βρεγμένο 
μέ ρακί άντίς σπίρτο).
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>Κοϋρμπες=άοοώστεια  της· μικοας ηλικίας των παιδιών. 

,Κουρμπιάζω=νποφέοω άπδ αυτή τήν άρρώστεια.

Κουρέλια  (τά)=1)κομμάτια πανιών «χρηστά. 2) Τά σκατά. 3) Τής μύτης 
ή ξεραμένες μύξες.
—Κουρέλια θα φας;—Μάζωξ' πρώτα τά κουρέλια σ ’.—Ή  μύτ’ ντου γιομ άτ’ 
κουρέλια.—Τά κυυρέλιατ’ κρέμνται.

Κουράδα  (ή)=τό πλατυσμένο σκατό.
—Έ κανε μιά κουρούδα.—Κουράδα ! (βρισιά).—Σ άν κουράδα πορπατά.—Κου
ράδες νά φας !

-Κουρτσουλιά  (ή)=τσαλ'ι μικρό, θάμνος αγκαθωτός.

Κουταουλιά  (ή)=τώ ν πουλιών τά περιττώματα.

Κουρύυλουντίζουμ’—πεαηφανεύομαι.
—Μή κουρουλντίζεσαι δά τόσο.—Τί κουρουλντίζεσαι, μιιρέ καί σύ, σά κατσι- 
βέλκο σκεπάρ’ !

Κουρουλντίσματα—τά παινέματα.
—ΤΙ κουρουλτίσματα ένε αυτά πέ σένα, μπρε ;

Κουρχουντώ=σχονντώ  έναν προς τά πίσω.
— Μή κουρκουντάς μπρε ;—Δέ σέ κουρκουντώ γώ, αυτός σέ κουρκουντσε.

Κουσηίζω -πονώ (κς,ντώ) από πληγή.
—Μέ κουσπίζνα τά γόνατά μ’.—Κούσπισαν τά χέργια μ ’ πέ τή μπλύσ’.—Κου- 
σπί'ζνα τά δάχτυλα πέ τό κρύο.

Κουτρ&=χτνπώ  μέ τά κέρατα. ‘ '
—Τό βώδ’ αυτό κούτρα.—Τον κούτρησε.—Κύτταξε, γιατί κούτρα.

2) Φανεριονει, χτυπά στά μάτια.
—Τό πράμα κουτράει=δέ θέλει συζήτηση— Σέ κούτρα, καί σΰ κόμ’ νά πάρς 
εΐδησ’ (βλ. Φιλήντα Γλωσσ. τ. Α' 25).

Κούτρα  (ή)—τό κεφάλι, ό νους, τό μυαλό.
(Πάροιμ.)—Ή  κούτρα τδχ’ νά κατεβάζ’ ηιείρες.—Δέ φτάν’ ή κούτρα σ’=  
δέν καταλαβαίνεις. 1

Κουτί (τό)— τό κυτίο.
—"Ενα κουτί γλυκά !—Β ά λ’ στό κουτί ξάχαρ’.—Γέμσε τό κουτί.

2) Τό γυναικείο αιδοίο.
—Τό κουντί ντης φάνκε.—Τήν τρώγ’ τό κουντί ντης.

Κουταομεαιάζω—ξουμ'=δον\εύω  τόσο, που πιάνεται ή μέση μου.
—Κουτσομέτσιασε τό κορίτσ’ πέ τή δουλειά.—Κουτσουμετσιάσκα νά σκύβγω.
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Κουτάβ  ( τό)— to σκυλλάκι.
—ΤΙ καλά κουτάβια.—Σά ντά κουτάβγια βαβίζνα.

Κ ονφΙζω — αν.ούω λίγο βαρεία.
—Κουφίζ’ κομμάτ’ κ ι’ αυτός.

Κ ουχτή  (ή)~μέρος πού δεν τό χτυπά αέρας.
—”Ας κάτσουμ’ σέ μιά κουχτή.—‘Εδωνά κουχτή εν.

Κόφτω=χάβω  κάτι.
—Δεν κόφτω τό μολύβ’ μου γώ .—Κόψ’ λίγο κρέας.—Δέν κόφτ' ό αογιάς μου..

2) ’Έχω φροντίδα.
—Δέ τον κόφτ’= δ έ ν  φροντίζει.—Σένα δέ σέ κόφτ’ άμα μένα μέ κόφτ’.

3) Παγώνω.
—"Έκοψαμ’ καρφιά πόψα.

4) Σκέφτομαι, δουλεύει το μυαλό μου.
—Δέ μέ κόφτ’ μπρέ παιδί μ’.—Δέ σέ κόφτ’ καί λιγέόδ;—Ποϋ νά τον κόψ’.—  
Χίτς δέ μεκοψε·—Τόν έκοψε. ^

Κράνοιχτα  (έπίρρ.)=άνοιχτά όλότελα.
—Φήκε τή θύρα κράνοιχτα·—Βρήκαμ’ τό σ π ίτ’ κράνοιχτο.

Κράντας=δ  μεγάλος καί ψηλός άντρας.
— Έ  στό γκράντα πώγινε !=πόσο ψήλωσε!

Κρεμάοταργιά (ή)=ένα σανίδι πού κρέμονται διάφορα πράγματα από. 
αυτό. 2) τίποτε, στη φράση : κρεμααταργιά ά γέν=χάτ:ι σπουδαίο- 
θά γίνη.
—Μεγάλ’ κρεμααταργιά. πιά...... δηλ. τίποτε.

Κριγιάσια  (τά)=ε!δος σταφυλιού μέ μεγάλες ρόγες καί χρίϊμα σαν κόκ
κινο κρέας.

Κριγιάς (τό)=τό κρέας.

Κρίμα  (τό)=1) δείχνει θαυμασμό.
—Γού στό κρίμα !
2) Καί μετάνοιωμα.
—Γού στό κρίμα, λεγώ, πάει δ άνθρωπος.—Γυΰ στό κρίμα πδγεινε στά. 
παιδιά τ’.—Γού στό κρίμα τί έκανα......

Κρι&άρ (τό)—τό εξάνθημα πού βγαίνει σιά βλέφαρα, γιατί έχει σχήμα 
κριθαριού.

Κριϋ·αροζοϋμ’ (τό)=τό βρασμένο νερό τού κριθαριού, πού τό πότιζαν τούς, 
άρρωστους, για νά καθαρίζει τό αίμα.
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Κ ύμνος  (ό)=τό κύμινο.

Κ υρβένηα' (ή )= ή  διατροφή, ή οικονομία τού σπιτιού, τα οικονομικά.
—Μεΐςέχουμ’ τή γκυρβενησ’ μας.—Πέ τή γκυρβενησ’ ντους κιαΰτοί παλαίβνα.

Κώλος  (ό) = τ ά  πισινά του κορμιού.
— Ό  κώλοσ’ ντου δεν τον χωρ8ΐ=ό ανήσυχος. — Πέ τόν κώλο μάτια εχ=ό έξυ
πνος.—Τόν έλεγα : Κάτσε μπρε στον κώλο σ’, αυτός τίποτε=σΰχασε.

Κωλοκόκουρο  (τό)=τό υστερνό τής σπονδυλικής στήλης.
—Τσάκ’σε τό κωλοκούκουρό τ’.—Τό κωλοκούκουρό μ’ πονεϊ.

Κωλοφωτιά. (ή)==τό μαμούδι πού λάμπει— ή πυγολαμπίδα.

Κωλοτρίβουμ  ’—τρίβομαι στον πισινό, επιμένω ζητώντας τι.
—Φτάν’ πού κωλοτρίβγεσαι.—Κωλοτρίβγεται, μά νά διοϋμ’ τ'ι θε'λ’.

Κ ω λοη ά ν '  (τό) και κωλόπανο— τό παιδικό πανί.
—"Επλυνα τά κωλοπάνια τή παιδιού.— Πέ τά κωλόπανα άδειάζ’ νε κανείς

Κ ω λοαφούγγια— Ι) πανί πού σφουγγίζουν τόν πισινό. 2) Βρισιά. ·
—Κωλοσιρούγγια κιαύτή -ταπεινή.

Λ

Ααγάρα  (ή)==τό άποσταγμένο υγρό, ή ασπράδα, τό ξάσπρισμα, τό ολο
κάθαρο νερό.
—Νερό λαγάρα.—Μούστος λαγάρα ! Λαγάρα δά ροΰχα !

Λ αγαρίζω —-κάμνω κάτι άσπρο, κάτασπρο, ξαυγίζω.
—Λαγάρσα τά ροΰχα μ’ μιά χαρά.—Λαγάρσε τό νερό μέσ’ τό κιούπ’ (πιθάρι).

Ααγγομαχώ---<ίιονσ'Λώνco τρέχοντας.
—Λαγγομάχσα στον ανήφορο.

Ααγώ γέρος (ό )= ο  τυφλοπόντικας, ό ποντικός των χωραφιών.
Ααδτκδ (τό)=τό μπουκάλι πού βάζουν τό λάδι.

— Πουν’, μωρή, τό λαδικό ;
2) Οί γριές, από τό στάλαγμα τής μύτης των, πού σταλάζει στα 
γεράματα από τό κρύο, σαν τού λαδιού τό μπουκάλι.
—Τά λαδικά πάλ’ μαζώχκαν.

Λ άδ '— το λάδι, ό επιτήδειος.
—Λάδ’ πάλ’ ξήβκε αυτός.—Γοϋλο λάδ’ βγαίν’.—Βγαίν’ πέ πάν’ σά ντό λάδ’. 
—Γοϋλο πλέκ’ σά ντό λάδ’ πέ πάν (=πλέει).

Λάκκος (ό) =  τάργαλειό. Ό  λάκκος γίνεται από τέσσαρες κάθετους δοκούς. 
Πάνω στούς δυό πρώτους εΐνε τό αργαλειό πού τυλίγεται τό φασμένο 
Θ ρ α κ ί κ ά  3 0
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πανί, καί στους δυο υστερνούς τό άλλο αργαλειό πού τυλίγεται τό 
αφαστο στημόνι. (Βλ. περιγραφή λάκκου «Θρακ. ’Ηθογραφίες» μέ
ρος Α' Αοχτιηώ ή■ Λιάστρα).

Ααλάγγκί ή λαλαγγίτες (τά)—ζυμαρικά, σαν πολτός από ζυμάρι πού ψή
νονται μέσα στο λάδι ή στο βούτυρο.

Λ&λες (ό )= ό  κρίνος (λ. τ.).

Α αμπονρίξ  ’=λάμπει από φώς, φέγγει.
—Τό πρόσωπό της λαμπουρίζ*.— Πολύ, τζάνεμ, λαμπούρσες.—Ααμπούρσε ή 
πέτσα τ’—άπό τό καλοφάγωμα συνήλθε καί έλαμψε ή δψη του.
2) Εΐνε ωραία.
—Ή  νύφ* λαμπουρίζ’ πολύ!

Ααμπονρισχός (επιΒ .)= δ  λαμπερός.
— Ό  γαμπρός πολύ λαμπουριστός.—Λαμπουριστά ρούχα πέ τσόχα.

Αάκκα  (ή)=-ό λάκκος.
— Κεΐ νά έχ’ μιά λάκκα, κύτταζε μή μπεσς.

Ααλήματα  (τά )= τά  μουσικά ό'ργανα. Τά λένε καί παιγνίδια.
-Κάλεσαν καί λαλήματα.— Παν τή νύφ’ πέ τά λαλήματα.— "Ερκουνται πέ 

τά λαλήματα.— Ά  παίξνα τά λαλήματα.

Λαλώ  Γ) παίζω όργανο.
—Λάλσε, μπρε, λιγάκ’ !—Λάλσε σάν άηδόν’!
2) Βάζω νά προχωρούν τά ζώα μέ φωνές,
—Λάλα, μωρή, τά πρόβατα.— Δέν τά λαλάω— Τί δουλειά κάν’ αύτονάς ;
— Λαλεϊ τά πρόβατα.

Ααμπάδα  (ή)=τό κερί.
—Ά  κολλήσω μιά λαμπάδα.
2) Τό ίσιο πράμα.
—Σωστή λαμπάδα.—Ή  νύφ’ λαμπάδα στέκουνταν.

Ααμποκοπώ  - λάμπω πολύ πολύ.
— Λαμποκόπσε ό τόπος πού πίρασα.— 'Ο ήλιος λαμποκοπά. ,

Λανάρι (τό) καί ή λανάρα— xb όργανο πού ξαίνουν τά μαλλιά. 'Η  επιφά
νεια του είνε γεμάτη από βελόνια μεγάλα σάν τό σκαντζόχοιρο. Τό 
άλλο μέρος του εΐνε ένα σανίδι μέ λαβή γιομάτο κι’ αυτό βελόνια. 
Τό δεύτερο σέρνεται πάνω στό πρώτο καί τό μαλλί λαναρίζεται δηλ. 
καθαρίζεται καί γίνεται ή τουλούπα (lanarias pectem). Τό λανάρ’ 
γίνεται καί από έ'να μόνο ξύλο μέ βελόνες παράλληλες. Σαύτές πάνω 
καθαρίζουν τό μαλλί. Μέ τό καθαρό κάνουν τουλούπες, τό δέ κατα-
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ζ<ίθι{ να πούμε, τό θέλουν γιά άλλες δουλειές κατώτερες.

Άανό-~νήμα μπαμπακερό άκλαιστο, όχι «κλωστρό» αλλά ι'σιο.

Λ.άπτσος (ό )= ό  ελαφρός άνθρωπος, ό ακατάστατος.
—Άιντε, μπρε, λάπτσο καί σό !—Αυτός ένας λάπτσος εν... ποΰ....--Τί ά τόν 
κάνς, λεγώ, αυτό τό λάπτσο;—Άμμα λάπτσος άαά !

Λαρδί (τό)=τό παχύ μέρος τού γουρουνιού, πού πολλές φορές φτάνει ώς 
μια πιθαμή στα πολύ μεγάλα γουρούνια. Τό λαρδί τό αλατίζουν καί 
τό καλοθέτουν γιά τόν χειμώνα μέσα σέ πήλινα άγγειά, κόβοντας 
το κομμάτια. Τρώγεται ώμο ή τσιγαρισμένο μέ' αυγά, ή ώς οιζντριμάς 
πού λένε.

Αάαηη  (ή )= τό  ξυνό κατακάθι των βαρελιών. 2) Ή  φευγάλα.
—Τό βαρέλ’ γεμάτο λάσπη.—Τδκοψε λάσπη.
3) ’Άσκημα.
—Ή  δουλειά τ’ πάγ’ λάσπη.—Λάσπη ή δουλειά μας γλέπω.

.Λατίνια (τά)=έ'να είδος λουλουδιών.

Δ α φ ρ ν ς= ό  ελαφρός.
— XI λαφρύς άνθρωπος.—Άμμα λαφρνς άαά !

Α αφραίνω -=γίνομαι ανόητος, ελαφρός,
—Δέ θέλω νά λαφραίνς=νά λέγεις ή νά κάνεις πράγματα ανόητα.—Πολύ λά- 
φραινες μπρέ σΰ, παιδί μ’ ; Δέ ντό ή|ευρα.— Άιντε μή λαφραίνς τόσο.
— Λάφραινε πολύ ή νύφ’ σου !

Α α φ ρ νό ς= ό  ελαφρός.
— Πέ τό λαφρυόν νά φοβάσαι.—Μαθέ λαφρυός, τϊ νά σέ κάν’.

Α αφ ρΙδχος=ό  ελαφρός.
— Πολύ λαφρίδκα μιλά.— Τί λαφρίδκα λόγια εν αΰιά, πέ σένα, λεγώ Δέ 
θέλω νά λές λαφρίδκα λόγια— Λαφρίδκα λόγια ένα μπαρά....

.Λαχτάρα (ή)=μεγάλη επιθυμία.
—'Η λαχτάρα μ’ γιά τό παιδί μ’ άναψε.
2) Στενοχώρια.
— Τί λαχτάρα δά εν αυτή πέ σένα μπρέ παιδί μ’! —Λαχτάρα δά πέ τό παιδί τ’ 
καί τό καλό τ’ !=στενοχώρια.

Λαχταρίζω  —- έπι0 υμώ πολύ κάτι, σπαράζω, σφαδάζω.
—Λαχτάρσα καί γώ τέτοιο φαγί.—Λαχτάρσα σά ντό ψάρ’·
2) Τιμωρώ έναν μέ λαχτάρα.
—Ά  τόν κάνω νά λαχταρίσ’.—Καταλαχτάρσε τό παιδί μ’ ψωμί.
3) Περιφρονητικά : δέ θέλοι.
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—Ναι, σέ λαχτάρσαν..-.αϊντε πέ κεΐ νά.—Σέ λαχτάρσαν πιά... ά γρβμνίτσε νά 
διδ !

Ααχχαρ ιστός (έπιθ.)=έπιθυμητός.
—'Ο ήλιος εν λαχταριστός σήμερα.—Τ'άρ’ λαχταριστό.

Λαχανιάζω  -φουσκί/»εω άνηφορίζοντας, ή από τον πολύ δρόμο.
—Λαχάνιασε νά τρέχ’ τό παιδί, δόστο ένα γρόσ’.— Συχνά συν#, χαταλαχα- 
πά£ω=ύπερ βολικά φουσκιόνω.

Α  αχα£νω=τνχαίνω.
Κυτταξε μη λάχ’ καί γίν’, χά#κες υστέρα.—Μη  λάχ'=(σύνδεσμος) πλιά.—Νά 

μή χε λάχς κατάρα, όπως καί τό , nob να μή χε γένς. Σώζεται ό διάλογος 
—Έλαχέστοννα τό Γιάνν’ στή Ντρίτ ;=τό παζάρι που γίνονταν ήμερα -Τρίτη 
—Έλαχα τόννα, ή Έλαχες μας, παπά, στό τραπεί’.—Λόγος στόν παπά, πού 
τούς έτυχε στό φαγητό πάνω.

Λ αχούρι (τό)=Τ ά σάλια των γυναικών από τή Λαχώρη τής •’Ασίας.

Ααχονρένιο  από λαχούρι ρούχο.
—Τό λαχουρένιο μ’ ά φορέσω.—Τό λαχοΰρ’ ντης πρεπομαχοϋσε.

Α ά ψ ’— Ι) Ή  φεγγοβολή.
—Σήμερα ενε λάψ’· — Τέτοια λάψ’ καί αΰ κά#εσαι μέσα ;
2) Ή  ομορφιά.
—Λά·ψ’ εχ' δέ μπαίζ’.—Τί λάψ’ έν αΰττ^ πέ σένα I

Αεγνός (έπ ίθ .)= 1) πράγμα δίχως βάθος.
—Τί λεγνό πιάτο μέφερες ;— Φέρε ένα λεγνό πιάτο.— Τό ποτάμ’ ένε λεγνό. 
—-Πολύ λεγνό τόκανες.—Έ τσ ’ μόν' λεγνό κόψτο.—Πολύ λεγνό τόκαναν τό 
λημώρ’.
2) Ό  άνθρωπος που δεν βαθαίνό
—Τί άν#ρωπος λεγνός 1—Τά λόγια τ’ πολύ λεγνά....

Α εγώ — εΙνε το λέγω (έ) γώ κατ’ άνομοίωσιν καί πήρε την έννοια άντω- 
νυμ. προσ. β'καί του κλητ. επιφωνήματος.
—Έλα, λέγω, δώ νά.—Ποΰ ένε, λεγώ ;
Στήν Άδριανοΰπολη έχουν τό λιώ—λέγω.

Αέγω=λέγα), λες, λέγ’, λέμε, λέτε, λεν.
—ΤΙ λεν γιά μένα ;—Λέτε νά πάμ’ ;-“-Λέμ’ νά πάτε στή δουλειά σας.
2) Φλυαρώ, καυχησιολογώ.
—Σά πολλά τά λές!— Μή δά τά παραλές !— Λες, λές, γοϋλο σύ λες.— Δέν 
κάν’ δά γοϋλο νά λές.

Α είΐουργιά  καί λειοντονργιά { ή)=το  πρόσφορο.
— Ά  πάγω λειουτουργιά στόν παπά.
Τή λειτουργία την ζυμώνουν μοναχές οί κυρές κα< τις σφραγίζουν
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μέ τα ξυλένια τάγιου ’Όρους αονφραγιστά, τις -ψήνουν καί κατόπι τις 
παν στον παπά. Οί παπάδες μάζευαν εκατοστές τις λειτουργίες τά 
ψυχοσάββατα και στις γιορτές τών αγίων.
—Πέ τά τσουβάλια τις λειουτουργιές τις πήγε σπίτ’ ντου ό παπάς.—Τά παι
διά μ’ ένε 6-ρεμμένα δλο λειουτουργιά 1

Λ ειχήνα  (ή)— (δ λειχήν πρβλ. Χατζ. E rul. 359, Ψάλτης ΣΤ').
—Γιόμσε τό παιδί μ’ λειχήνες.

Αεκές  (ό)—ή κηλίδα.
■—Τό ρούχο σ’ εν γιομάτο λεκέδες.
2) ΙΙρόστυχος, κακός.
— “Ενε ένας λεκές !—Πέ λεκέδες γώ δέ μπάγω.

Λεκιάζω-—λκρώνίϋ, κηλιδώνω.
—Μέ λέκιασε τό ρούχο μ’. — Γώ δέ λεκιάζω τήν ύπόληψ’ μου.—Me λέκιασες 
τδνομά μ’.—Έέ, πού Φέλ’ νά λεκιάσ’ τήν ύπόληψ’ μου.

Λεν%ζιπέρς=δ γεωργός, τουρκ. ρεαπέρ.
—Ό  παποΰς μου εΐνταν λεντζιβέρς.

Λέρα  (ή )= ή  κηλίδα.
—Τΐ λέρες εχ* τό ρούχο σ' “Ενε μιά λέρα, δηλ. πονηρός, κακός.— Φεύγα 
παύτόν, ένε μιά λέρα, πού.... —“Αϊντε, μπρε λέρα !

.Αερώνω=λεκιάζω κάτι.
—Λέρωσες τά ρούχα σ’-—Κύτταξ’ μή λερώσς τόνομά σ’.— Γώ δέ λερώνω τ’ 
όνομά μ’ πέ τις κλεψιές,—Λέρωσες τή μπαμπά σ’ τόνομα.

Αερώ νουμ’= 1) ρυπαίνομαι.
—Πού πήγες καί λερώάκες παιδί μ’ ;
2) Τό βρώμισμα τών παιδιών.
—Λερώίέκε τό παιδί λεγώ=βρώμισε άπό τις άκαθ-αρσίες του.
3) Καί ηθικώς βρωμίζω τδνομά μου.
—Γώ δέ λερώνουμ’ μήτε τή μπαμπά μ’ τόνομα λερώνω.

Α επ εια ο νρ ’ (τό)= ή  πέτσα τοΰ κρεατιοϋ καί του πουλιού τό πιο πολύ. 
—Δέ τρώγω γω λεπετσούρια.— Τό κρέας ένε λεπετσούρ’.— Γοΰλο λεπενσού
ρια μέβαλες.

Α εντερος  (έπίθ.) - ό ανύπαντρος.
—Τό παιδί,Ιμ’ έν κόμα λεύτερο.— “Εχω τρεις λεύτερ’ καί δυό παντρεμέν’. 
—Ό  μεγάλος ντης γυιός ένε λεύτερος.—Παιδί μ’, λεύτερ’ ώς ένα γκαιρό (μέ
χρι τινός).—Ή  λεύτερ’ ντης ή κόρη.
2) άδειος.
—Είμαι σήμερα λεύτερος.—Πόιε είσαι λεύτερος νά πάιι ;
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Λ ευτεριά  (ή.)— η γέννα.
—Καλή λευτεριά.

Αευτερώ νουμ'= γεννω , πεθαίνω.
—Τΐ εκανε μωρή ή Δέσπω, λευτερώθκε γη οχιΛευτερώΘ-κε προψες=γέννησε» 
—Αευτερώθκε ή γυναϊκα=πέάανε.

Λήγωρα=γλγ\γοοα.
—Λήγωρα μωρή ελα.—Ά  νάρτω λήγωρα.—Είδες τ'ι λήγω.>α ήρταμ ;

Λημόρια  (τα.) —τα μνήματα, τό νεκροταφείο. (Μνήματα, memorial μνημό
ρια, πρώτη ανομοίωσις : νημόρια, δεύτερα άνομ. λημόρια (Φιλήντας). 
—Τόν μπάνα στά λημόρια.— Τή μπαμπάς τό λημόρ’ νά χ. . .—(βρισιά).—Νά. 
χ ...τά  λημόρια ντους- (βρισιά).

Ληνός (ό)=κνα μεγάλο αγγείο από ξύλο φτιαγμένο και πού μπορεί νά 
χωρέσει 1200— 1500 όκ. σταφύλια. ’Έχει σχήμα κύβου. Άνεβασμένο 

» καί στημένο πάνω σ’ ένα τετράτροχο αμάξι σέρνεται από 2 ή 4 [Ιώ
δια ή βουβάλια. Μαντό κουβαλιούνται τά σταφύλια από τ’ αμπέλια. 
Μέσα στο ληνό γίνεται τό πάτημα των σταφυλιών. Τό πρώτο ζουμί 
που τρέχει από τό στονράκι μέσα στο μετάκ’ είναι ξανθός μούστος. Τό 
παρακάτω βγαίνει πιο βαθύ, γιατί πλειότερον καιρό μένει μέ τά πα
τημένα σταφύλια μέσα σέ μεγάλα, πολύ μεγάλα βαρέλια, στη
μένα κι’ άκούνητα τις «πίνες» πάνω σέ κατήχανα (υποστηρίγματα ξυ
λένια). Τό πάνω μέρος τους είναι ανοιχτό. Ληνοί είναι τρία μπόγια,. 
(Βλ. περιγραφή Θρακ. Ή θογρ. τόμ. Α' « 'Ο  Τρύγος τη κ ν ρ 'Ά μ π α -  
τζόγλον».

Λ ιάζω —λιάζουμ,= \τ\ο αίνω καί ξηραίνομαι στον ήλιο.
—Λιάζω τά έρίκια μ’.— Αιάσκαν τά ροϋχα μ’.— 'Η  γή λιάσκε.— Αιάξουμ1 
στον ήλιο.—Αυτός λιησκε σά ντο τσίρσ=στέγνωσε καί ροφήθη,κε.

Μιαλιώ—μέ φωνές κάνω ένα ζώο νά προχωρή.
—Λιάλιε τό γαδούρ’.—Σύ είσαι νά λιαλεϊς γαδούρια=(βρισιά).—Καλά λια- 
λεϊ τά πράματα=(ζώα).

Λ ιανά= τά  ψιλά χρήματα, τό 1 ή τού παρά.
—Δεν έχουμ’ λιανά— Πουν τά λιανά μας ;

Λιαλήματα=βλέπ. λαλήματα.

Λ ιγούρα  (ή).=ή ναυτία, τό λιγόστευμα, τό άδειασμα τού στομαχιού από- 
.. την πείνα.

—νΕχω μια λιγούρα !

Λ ιγονρεύγι»=δοκιμάζω τό αίσθημα τής λιγούρας.
—Λιγούρεψε τό στομάχ’ μου.

475
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Αιγοϋ'υμώ =λιποΰνμώ .
—Λιγοθύμ’σα πέ την πείνα.—Λιγοθυμά ή καρδιά μ’.

Λ ιγοΦ υμιά- -ή λιποτΤυμία.
—Έ χ ω  λιγοθνμιές— Τις έρκουνται λιγοθυμιές.

ΑΙγδα  (ή)= =πό πάχος μέ προσδιορισμό πάντοτε.
—Έ χουμ’ χοίριν’ λίγδα.— ’Αγελαδινή εν ή λίγδα μας — Ή  ποδιά νιης δλο 
λίγδα !
2) Ό  βρωμερός, δ πρόστυχος.
—”Ενε μια λίγδα πού Θεός νά σε φυλάξ’.— Έ στηνα  τή λίγδα.— Μωρέ τί 
λίγδα είσαι σύ !

Α ίμα  (ή)=τό εργαλείο πού λιμάρουμε, τό ρινί>. 2) Ή  βουλιμία.
—’Έχω μια λίμα πού δέ σε γλέπω!.
■3) Ό  φλύαρος.
—Μωρέ μιά λίμα πού τήν έχ ’ !—Τί λίμα 1 Μας τσάκσε στή λίμα.

Αιμάρς (ό):—αύτός πού έχει λίμα.
—Τί λιμάρς ;—Σάν κιαύιόν λιμάρ’ άνθρωπο δεν είδα.— Τέτοιο λιμάρ* δεν 
έχω ζαναδή.

Α ιμ π (ζο νμ ’=όρέγομαι, επιθυμώ.
—Τό λιμπίσκα αύτό τό παιδί.—Λιμπίσκα τήν ομιλία τ’.—Κείνο ένε νά τό 
λιμπίζεσαι.— Σάν τό είδα τό λιμπίσκα.— Πώς νά μή τό λιμπιστείς τέτοιο 
κορίτσ’ .

Α ιμπούτζα  (ή) —κάποιο στρατήγημα στό πάλαιμα πού μέ τό πόδι, βάζον- 
τάς το στό πόδι τοΰ άλλου καί ωθώντας τό κορμί του προς τά πίσω, 
τον ριχτείς κάτω.
—Ά  σέ βάλω μιά λιμπούτζα. — Τον έβαλε λιμπούτζα.

Α ιμποντζώ νω —%ξώνουμ,= τ ρ ικλοποδιάζομαι, σκαλώνει τό πόδι μου καί 
πέφτω. Οί παλαιστές βάζουν τό πόδι τους καί τρικλοποδιάζουν τον 
αντίπαλό τους. Αύτό είναι ή λιμπούτζα.
— Ά  σε βάλω μιά λιμπούτζα.—Τόν έβαλε λιμπούτζα.—Τόν λιμπούτζωσα καί 
πάρτον κατ’.—Μέ λιμπούτζωσε καί ξαπλιόθκα κάτ’ σά σκουμπρί.

Α ιχνίξω — λικμίζω. Μένα εργαλείο σάν πηρούνι 6 αλωνιστής στ’ αλώνι 
λιχνίζει τό αλωνισμένο, για νά φύγει τό άχυρο.

Αιπανάβατος καί άλιπανάβατος (δ)= το άζυμο ψωμί. Στό ζύμωμα οί νοικο
κυρές έκοβαν ένα κομμάτι αγίνωτο ζυμάρι καί τοπλαθαν σά μιά 
πήττα λιπανάβατη πού τήν έστελναν στό φούρνο κέτρωγαν ώσπου 
νάνεβή ιό ψωμί στή σκάφη.
—Έ στειλα μιά λιπανάβατ’ πήττα στό φούρνο νά φάμ’ τό μεαημέρ'.
2) Ό  αγίνωτος στό μυαλό, δ λειψός.
—Μπρέ τί λιπανάβατος είσαι !—Τέτοιο λιπανάβατο άνθρωπο δέ ξαναγεΐδα !
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Αιχνηαχήρας (ό) ή τό /.ιχνηαχήρ.

Αογιώ  νχώ λογιών— ’εν. πού χρειάζεται για επίθετο κάθε είδους.
-Λ ογιώ  ντώ λογιών πράματα μάς έφερε.— Λογιώ ντώ λογιών μπαχαρικά.

Αογυριά  (ή) —τό κοκκίνισμα γύρω στο νύχι πού καμμιά φορά τό φθείρει 
και τό καταστρέφει. Τή γιατρεύουν ως εξής: «'Άμα βγήκ’ άρχινά 
και κουσπίζ’, κουσπίζ’....Τότες βράζεις καβέ χώρις ζάχαρ’ και τό βουτάς 
μέσα καί τό βαστάς πολλήν ώρα. Σά δγεϊς καί κιτρινίζ’ τότε τό βου
τάς καί μέσ’ τό κατράν’ τό δάχτυλό σ’. Τό πρώτο γιατρικό έν αυτό».

ΑογΜαιλόγερ&=άπο παντού γύρω.

Λ,όρερα^όλόγυρα. «Δός καί πάρ’ λόγερα» φράσις παιγνιδιού-
—Λόγερα λόγερα ντύλιξτοκαλά έτσινά—Βάλ’ λόγερα λιγάκ’ κλωστή καί φτάν’.

Λόΰ·ρα (ή)—καρφί ά'τεχνο πού πεταλώνουν τάλογα.

■Λοξί'ζ’—έχει τά μάτια λοξά.
—Λιγάκ’ λοξίζ’.—Λοξίζνα τά μάτια ντης θαρρείς.

ΑουντρΙ (τό)=κομμάτι πηγμένου τυριού μέσο, στο τουλοΰμλ
—Δόμ", λεγώ, ένα λουντρί τυρί.—Τό τυρί μας γοϋ?ω λουντριά ένε.—Σά λουντρ’ι 
φούσκωσε κάτ’ πέ τή μασκάλ’ ντου τό τσιμπάν’.

Α ο ν χ ίίξ ω =  καταβροχθίζω κάτι γρήγορα.
—Πότε μόν’ τό λοΰκτσες Αυτός λουκτίζ’ δέ μπαίζ’.

Αούνα  (ή)-τ=μιά κλωστή φυτού.
—Δόμ’, λεγώ, μια λούνα κλωστή.—Μιά λούνα μέ δώκε.—Σά μιά λούνα πόμκε 
ή καημένη.— Κόπκε ή λούνα ντης.—Ή  ψυχή ντης βαστιέται πέ μιά λούνα.

-4.ο«ϊ£α=κατάβρεγμα, βρέξιμο.
—"Έγινα λούτζα--βράχηκα ώς τό κόκκαλο.—Λούτζα ά γένς μπρέ παιδί μ’.

Αουκάνκο  (τό)=τό  γνωστό κρεάτινο, πού κάνει στη Θράκη μέ τόση τέ 
χνη στα σπίτια ό κάιθε νοικοκύρης, γεμίζοντας τά άντερα μέ κρέας 
από τά σφαχτά χοιρινά.
— Δεν μόν αυτό λουκάνκο νά τό καταπιής !—Τό γκαιρό πού δέναν τά σκυλιά 
πέ τά λουκάνκα=παροιμιώδης φράσις.

AovAoDd* (τό )--Ι)  άνθος.
—Τό κορίτσ" ντης σωστό λουλοΰδ" πιά !
2) Βρωμερός, επικίνδυνος.
—“Εν αυτός ένα λουλοΰδ’ πού., ό Θεός νά σέ φυλά|"-
3) δ'μορφος.
—Σωστό λουλοΰδ’ πέ τό μπαχτσέ !
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.Αονλουδίζ  ’—ανθεί σαν τό λουλούδι.
—Ά θ τ ζ ’ καί λουλουδίξ’= γ ιά  τόν άρρωστο στήν ανάρρωσή του.

Α ο υλά χ’ (τό)=τό γαλάζιο που μεταχειρίζονται στήν πλύση.

Λ  ον λα ς (ό) =  τό πήλινο δοχείο ποι> βάζουν στήν άκρη τής καπνοσήριγ- 
γος για τον καπνό.

Α ονρδα  (ή) ^περιποιητικιά.
—Έ ν ε  αυτή μιά λούρδα !—Λούρδα, μωρή, ή νύφ’ σου λούρδα !

,μ!ο«ρ<ϊ/£ω=κολακεύω.
.—Λούρδιζέτονα τό γαμπρό σ ’ νά περνάς καλά.—ΟΙ λοϋρδες πέ ιόν παρά δέν 
εν γιά ;—Ξαίρ’ καί λουρδίξ’ αύτή.

Ανχοηρόγονα (τά)—τά .προγόνια τοΰ λύκου καί συνεκδοχ. τά ποαδια που 
μαλώνουν μεταξύ τους.

Αωλοφαχ·ή (ή )= ή  μωρή καί κούφια γυναίκα. '
—Λωλοφακή !—Τί λωλοφακή πού είσαι ;

Α α χομ α χώ = φ  ουσκώνω.
—Λαχομάχσε πιά τό παιδί.—Ααχομαχώ ανεβαίνοντας τόν άνήφορό σας.

Α ια ν ίζω = κομματιάζω, κόβω λιανά ( = ' / 4 τοΰ παρά).
—Λιάνσε τό κρέας.—Αιάνσε ψωμί.—Ά  σέ λιανίσω κομμάτια.
2) Ξοδεύω.
—Λιάνσε τόν παρά τ ’ στό π ιοτό= τόν ξόδεψε π ίνοντας.—Λιάνσαμ’ τόν παρά 
μας στήν προίκα τής Ε λένη ς.

Α α γο ύ μ ’ (τό) — ή υπόνομος.
—“Ανοιξε τό λαγοΰμ’ μας. — Ααγούμ’ μυρίζ’.

Αεγάμενος  (ό)—ό πισινός, 6 περί ού ό λόγος.
Ό  λεγάμενος ντου φάνκε.— Φαίνται ό λεγάμενος ν:ου πέ τήν προκοπή τ’. 
— Ηρτε ό λεγάμενος.—Νάτη πάλ’ ή λεγάμεν’.

Α ατΙζω — Ι)  αλατίζω, 2) σώζω κάτι, ή εναν.
—Ν ά σέλα τίίω  νά μή βρωμίσ’.—Τόν λάττσε δ μπαμπάς ντου.—Τόν λάττσανα  
τής γυναίκας ντου τά χρήματα, ειδεμή..,.

Αονλουχίζω = μασώ  γλήγορα καί καταπίνα) λαίμαργα.
—Τί, μιορή, λουλουκίζ’ πάλ’ ;—Τό λουλούκσα μάνι μάνι.

Ααλεμεχές  (ό)=λουλοΰδι.

Αλάζ<ο=-άλλάζ(θ τάσπρόρρουχά μου, αλλάζω τά λόγια μου, δρόμο, συμ
περιφορά.
—Έ λλαξες τά ροϋχα σ’ ;—"Ελλαξα·— Λάζ’ τά πανιά τή παιδιού.— "Ελλαξαν 
τά λόγια ντους.—"Ελλαξε μόν’ τά χρώματά ντης.—Λλάξε, νύφ* μου, νά σέ δγιώ*
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Λιαλιουρος  (δ)= δ  λαμπερός.

Λ ιαίιουρΙξ  ’--λαμπυρίζει.
—Τό πρόσωπό ντης λιαλιουρίζ’.—Πολύ λιαλιουρίζς σήμερα, γλέπω.

-/leys»' (τό)-=μιά λεκάνη μέ μπροϋνζο πού μοιάζει τοΰ μπαρμπέρη τό τάσι.

Α ιμ ά ρ ’ς (δ)=ό  λαίμαργος πού έχει μεγάλη πείνα.
—Τί λιμάρς άνθρωπος !—Σά λιμάρς εάν’.

Α ιμάρκος (επίθ .)=δ λαίμαργος.
.—ΤΙ λιμάρκο παιδί.—Μή γίνεσαι παιδίμ1 λιμάρκο.—Ό  λιμάρκος άνθρωπος, τόν 
σχαίνουνται. Στήν Ά δρ)πολη, λυμάρκα=τά δίδυμα ίσιος έκ τοΰ διψά ρίκα.

Α α γήν3 (τό)=τό σταμνί.
— Τό λαγήν’ πρόσεξ’ μή τό σπάσς-—Φέρ’ τό λαγήν’ νά πιοϋμ’ νερό.

Αάχανο  (τό) =  τό λάχανο, πού τό βάζουν στην άρμη καί κάνουν την 
τουρσί ή λαχανοτουρσί, γιατί είναι καί ή σταφυλοτουρσί. Τό λένε 
καί άρμνιά, τό δέ ζουμί άρμνιοζοΰμ’. Τό ξυνό αυτό λάχανο είναι 
απαραίτητο για μαγείρεμα γαλοπούλας ή γουρουνιού. "Ολη τή σαρακο ■ 
στη των Χριστουγέννων δ κόσμος νηστεύοντας τρώγει άρμνιά η τουρσί..

Λ.υποί/μ’=εΙμαι λυπημένος, έχοο λύπην για έναν άλλον.
—Πολύ τόν λυποΰμ’.—Τόν λυπήθκα, είδέ μ ή ... — Χ ίτς δέ ντόν λυποΐμ’

(ακολουθεί)

■ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑ.ΜΠΟΥΣΙΑΔΟΥ 

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
(Συνέχεια άπό τά προηγούμενα τεύχη)

Θ

Θ&μα (τό) αντί -θαύμα καί ρήμ. θαυμάζου—θαυμάζω καί θαυμάζομαι. 

Θ άμαπς— ως φαίνεται : θάματις θά βρες κλπ.

Θαρρώ=νομίζω. Τί θάρσεις τού λόγουσ’ ;= Τ ί ένόμισες ;

Θανατικό-~λοιμός, πανώλης : φρ. Στοϋ μεγάλου θανατικό.
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Θ εραπενμέν  καί ξε%ινάγμέν~ΐυσω\χος, ευτραφής. ’Έξαφνα πιτάχκη ένας 
λαγώς θεραπευμένος.. Θεραπευμένος άνδρας==μεγαλόσωμος. Ξεπνάχκτμ 
=επάχυνεν, έμεγάλωσε.

Θειά  (ή)·-=ή θεία καί ύπ. θείτσα, β') Ή  προσφώγησις τοΰ ·νεφτέρου προς 
τον πρεσβυτερον : ήρταν στοϋ παζάρ κάμπουσες θείες.

Θεός (ό)=ό Θεός ένθα τό ατονον ε φυλάττεται, β') επιτατικόν, π, χ. θεό- 
τρελλος, θεόκουφος, θεοσκότεινα=λίαν τρελλός κλπ. καί εν γένει επί 
παντός δ,τι ύπερβαίνει τό ανθρώπινον μέτρον -εν; χφ  σταδίφ τής αρε
τής ή τοΰ καλοΰ. Αυτός εινε Θεός—έκτακτος'· ;δτ’ εκτάκτων,' .Προσόν
των πεπροικισμένος. Αυτή εινε Θεά—ωραιοτάτη.

Θεοΐι (ή)=θέσις. Εις άπαντα σχεδόν τά δωμάτια, μίαν πιθαμήν υπό τήν 
οροφήν έτοποθέτουν σανίδα τινά όριζοντίως έφ’ ής ε θετόν ιδία οι 
χωρικοί τά χάλκινα σκευή προς κόσμησιν άλλα καί άλλα αντικείμενα 
ιός, βιβλία, δοχεία, δπωρικά κλπ.

Θέρμη καί ϋ ·ιρμασίά=ό  πυρετός.

Θερμός (τό ε φυλάττεται) καί Φηλόσταχχη— το μετά στακτής μέμιγμενον 
θερμόν ΰδωρ, δι’ ου καθαρίζουσι τάς παροψίδας.

Θαφτικα  (τά)=οί οικογενειακοί τάφοι.—Ποϋ έχτι'τά θαφτικά σας:

Θανά'ΐς (δ)=δ ’Αθανάσιος καί Θ ουδώ ρς=δ  Θεόδωρος.

Θέλου  λέγεται καί φέλου, συνώνυμον έχει τό χαλεΰου π. χ. τσάϊ μου θέλς 
γιόκσαν καϊβέ χαλεύς=Τί αγαπάτε κύριε ;

Θηριό (τό)—θηρίου, β') ως έπιφ. ιΤηρίου !=σκληρέ καί αίμοβόρε άνθρωπε,, 
. θηριό μουνάχου—γενναΐος ώς <5 λέων, έγεινι θηρίου=εξ·ηγριώθη.

Φ«ρίζου-—θερίζω, θέρους, θεριστάδες. 2) Μι θέρσι τήν καρδιά=μοΙ επρο- 
ξένησε βαθεΐαν λύπην.

Θ ονλός=Άολός, ούχι καθαρός. 2) Τά πράματα θόλουσαν ή είνι θουλου- 
μένα=ουχί ευχάριστα, προμηνυουν καταστροφήν. Τοΰ νερό ίσου δεν 
θουλώσ" δεν καθαρίζ=ΐνα έπελθη βελτίωσίς εις τήν κατάστασιν, πρέ
πει νά καταντήσουν εις τό έσχατον σημεΐον τής έξαχρειώσεως καί 
διαφθοράς. Ό  μουλουχτός οΰ άνθρουπους μοιάζει θολό, πουτάμ= 
έγκρΰπτει δηλ. όλεθρόν.

Θωρώ  εκ τοΰ θεωρώ κατά συγκοπήν τό ε=βλέπω.
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Σνλλογιομένουν σε &ωρώ ΐΗλον νά σε ροντήσον, 
αν εϊη  ά π ’ τονν εροντα νά σι ηαληγον ρήσον.

Θ ονρειά  (ή)=θεωρεία, χρώμα. ’Έχσι την θουρειάτ, κάθι ώρα άλλάζ θου- 
ρειά, ή θουρειάτ ήρτι στούν τόπο της.

Θ υμητικό— έ ν θ υ μη τ ι κό ν, μνήμη. Μεγάλου θυμητικό ή δυνατό θυμητικό 
—επί τοΰ έχοντος ίσχυράν μνήμην.

Θρέμμα (το) συνημμένον πάντοτε μέ τό γέννημα προς έκδήλωσιν τοΰ 
ιθαγενούς στοιχείου.

•Θρύψου (τό)=έν έκ των άκαρπων , δένδρων εν Καβακλή, ημείς όνομά- 
ζομεν αυτό τουρκιστί γκολγκέν.

Θεωρία (ή )= ή  εξωτερική αγαθή ό'-ψις. Αυτός έχει θεωρία δηλ. εΐνε άν
θρωπος μέ καλόν εξωτερικόν καί μέ μίαν λέξιν είνε θεωρητικός.. 
θεωρία επισκόπου καί καρδία μυλωνά, καί άπ’ έξω κούκλα καί από 
μέσα πανούκλα, φράσεις λεγόμενοι δταν τό εξωτερικόν δεν συμφω
νεί μέ τό πράγμα.

Θ ουμας= ό  Θωμάς, β') ό έχων τήν ιδιότητα τοΰ εν λόγω αποστόλου : 
—’Εγώ είμι άπ’ τοΰ Θουμα τοΰ σόϊ=δηλ. δύσπιστος.

Θύρα (ή )= ή  θΰρα έν τοϊς χωρίοις, παρ’ ήμίν πόρτα.

•Θυρίδα (ή)= έν πάση οικία πλησίον εις τον τοίχον υπάρχει στενόν καί 
έπίμηκες άνοιγμα, έχων τρεις συνήθως θέσεις. Τοΰτο καλείται θυ
ρίδα. Ένταΰθα θέτουσι προχείρους μικρά αντικείμενα π. χ. ποτήρια, 
εργόχειρα κλπ. ή θυρίδα προς διάψευσιν τοΰ ονόματος της δεν έ'χει 
θΰραν καί κατά τοΰτο διαφέρει από τό ντουλάπι, όπερ εΐνε καί πλα
τυτέραν καί βαθΰτερον.

•0ρουνί'£ονμι=θρονίζομαι, κάθημαι επί θρόνου. Κΰτταξι ποΰ πήγι κί 
θρουνίσκι=έκάθισε δηλ. επί θέσεως μή άνηκοΰσης.

Θ νμιάμα  (ή)=τό θυμίαμα. Δέν δίν στούν διάβουλου θυμιάμα, φρ. λεγο- 
μένη έκί των άκρως φυλαργΰρων.

Θ υμιατό  (τό)—θυμνιατήριον. β') Τί έχ καί τί δέν έ'χ ό θυμιατός θά τοΰ 
δείξ—ό θάνατος.

Θ ημουνιά  (η )= ό σωρός των σταχύων.
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I

’Ίδρους και γ ίδρ ο υς= δ  ίδρώς καί γιδρόνου—Ιδρώνω. Για νά μάθη καλά.,, 
πρέπ νά ίδρώσ ό πισηνός.

‘Ιδρουτήρια~τά  ίδρώα εξανθήματα.

Ί λη ά  (ή )= α ') ή ελαία to δένδρον, β') δ καρπός, γ') σημείον τού σώ
ματος έχων σχήμα και χρώμα ελαίας. Παροιμ.Τούν έδιοσα τής Ιληάς. 
τού μέσα κι τ’ αυγού τού δξω=τίποτε.

’Ίγκα=εγενόμ.τ\ν, άόρ. τού γίνουμι.

Ί δ γ ιο υ ς ~ ό  ίδιος, ϊδγιους κ’ απαράλλακτους.

"Ισκιους (ό )= ή  σκιά, τον έπιασε ίσκιους, β') ή χάρη τό έπαφρόδιτον (ΐδ„ 
λ. αέρα) : αυτός δεν έχ ίσκιου ή είνι άΐσκιουτη^άχαρις, γ') έχ βα- 
ρύν ΐσκιου=άνθρωπος βαρύς, επιβλητικός, δύσκολος.

"Ιλιρι ιλαρά, ή ασθένεια κατ’ ευφημισμόν.

' Ισιου ζ - ΐ . ν θύς, τουναντίον, στραβός, β') ίσιος άνθρωπος—ό αγαπών τήν 
ευθύτητα, τήν ίσιάδα. Τήν ίσιάδα νά σέ πώ =τήν αλήθεια.

Ισ ιά ζ ω -  κάμ ν<>> τι ίσιο, διευθετώ, τακτοποιώ.

Κ

Κ αϊβες  (ό)=ό καφές και β') τό καφενείου, δ'περ όμως λέγεται καί καϊβε- 
νές καί καϊβετζής καί βραδύτερου καφετζής ό καταστηματάρχης. Εις: 
τόν εισερχόμενου πελάτην ό υπάλληλος λέγει : τσιάϊ μου τθέλς, καϊβέ 
μου χαλεύ,.

Καββαδάτο  (τό)—λέγεται τό ωόν τού Πάσχα, όταν δι’ όξέως εργαλείου 
σχηματίζωσιν επί τού φλιοΰ διάφορα σχήματα (Σουφλίον).

Κακός πλήν τής γνωστής σημασίας έχει καί τήν σημασίαν τού ικανός, γεν
ναίος εν Καβακλή π. χ. κακός άνδρας— γενναίος, ικανός.

Κάκου εν Σουφλίφ=ή γραία, β') ή κυρία, ή /.έξις φαίνεται Σλαυϊκή, γ')· 
τοϋ κάκου έπίρρ.— εις μάτην. Τού κάκου πήγες κλπ.=είς μάτην.

Καρακάξα  (ή) -ή κορώνη, β') ή φλύαρος γυνή.

Κ α λα μ π οϋκι=α ραβόσιτος, λέγεται παρ’ ήμϊν μισίρι, ΐδ. λ. βλαχόστιαρου..

Κάλτσα  (ή) —τό βαμβακερόν περιποδίου, ένφ τό μάλλινου λέγεται τσιου- 
ράπ. β') Είνι τοϋ διαβόλου κάλτσα=άνθρωπος τετραπέρατος.
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.Κάκια  (ή )= ή  δυσαρέσκεια καί καΚίάνουε=δυσαρεστοΰμαι.

Καμάρα (ή)—άψίς. Τού γεφΰρ έχ πέντε καμάρις.

Κάμαρα (ή)—δωμάτιον, λεξις εύπρεπεστέρα έκ τοΰ ’Ιταλικού, αντί τού 
συνήθους odas.

-ίΓαμα2ί&νω=σοβαρ8ΰομαι. Ή  νύφ καμαρών, τούν καμαρών τούν γ ιότς=  
έναβρύνεται βλέπουσα τον υιόν της.

Κάμμουααν τά μάτια  μ ’=εκάμμωσαν, ηρχισαν να κλείουν από ύπνου, 
εν τοΐς χωρίοις ή φράσις, παρ’ ήμΐν : σψάλσαν τά μάτια μ’,

-ϋΓαμάνονμι—προσποιούμαι.

Καμώματα  (τά)-~προσποιήσεις. β') Άταξίαι καί βιαιοπραγίαι. Τί καμώ- 
ματ’ εΐνε τούτα.

Καλιβάνω καί καλιγόνω^πεταλώνο:·. β') Άπατώ. Τούν καλίβουσα=τόν 
ήπάτησα, συνών. τούν πέρασα κιουλιάφ.

Καλά'ΰ' ( το)=α' )  κάλαθος, β') είνι ένα καλάθ δηλ. χωρίς μυελό, αυτός 
έπλιξι τού καλάθιτ=έξησφάλισε καλώς τά συμφέροντα του.

Κανέλλα  το κινάμωμον, β') ή βρύση των βαρελίων, λέγεται δέ καί κάνουλλα.

Καταβάζω  καταβιβάζο:ι. Κατέβγη τού γάλα μ’=ηρχισε να έρχηται, κα- 
τέβκαν τα νερά ·ί| πλημμύρα έπαυσε, κατέβκαν τά κατσίκια=έ'παυ- 
σεν ό θυμός.

Κ ατσίβελονς= δ  αθίγγανος καί θηλ. κατσιβέ/.α, β’) φιλάργυρος.

Καταιβελειά  (ή )= ή  φιλαργυρία, πληθ. κατσιβέλ, κατσιβιλαργειό=πληθος 
αθιγγάνων.

Κατακωριάζον  -ή  ηρεμία εις ην διατελώ μετά την τιμωρίαν.

Κ αταιπονδιάζόυ=?ώ ια&ετώ. Τό παιδί κατσιπόδκσι=έ'χασε την προτέραν 
του ευθυμίαν καί εύρίσκεται εις νοσηράν κατάστασιν.

Κάστρου το φρούριον, β') τό άστυ, ή πόλις, καστρινός-=ό άστός.

Κ άντιονς  (ό)=κρυσταλλωμένη ζάχαρη.

ΚονντοατέΗομαι=δια·/Μπτίύ συχνά την πορείαν καί στέκω.

.Κ αλονη ίχειρονς  (ό)=εύκατάστατος, ευυπόληπτος.
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.Καραβάνα  (ή)=τό γνωστόν χάλκινον σκεύος τοΰ μαγειρείου εν φ τίθεται 
φαγητον διά πολλούς άνθριόπους, στρατιώτας λ. χ. β') τα πλατέα βρα-. 
κία ως τά των νησιωτών, γ') ανάξιος λόγου ή προσοχής π. χ. Αυτά 
εΐνι λόγια τής καραβάνας=άνάξια πίστεως.

Καλαμίδια  (τά)=τρεΐς κάλαμοι χρησιμευοντες διά την έξύφανσιν τοΰ πανίου.

Κ αλαμάδραχτους  (ό )= ή  άτρακτος, έν ή θέτοντες τά μεγάλα πινία περι- 
τυλίσσομεν εις αυτά άνά έν πάσμα τοΰ μέλλοντος νά χρησιμεύση ώς 
στήμων νήματος.

Καλοντσκονς={}(απεντικώς αρκετά καλώς, β') ωραίος.

..Καλώ—προσκαλώ εις την φρ. Είνι καλεσμένος. Μένα δεν μέ κάλεσαν στην 
χαρά.

_Καλ λ ι α -·~ κ ά λ λ ι ο ν. Κάλλια πέντε καί στο χέρι παρά δέκα καί καρτέρει.

Κ αρδιοχτύπ  (τό) =  οΐ βίαιοι παλμοί προερχόμενοι εκ σφοδράς συγκινήσεως.

Καρέκλα  (ή)=καθέ.κλα, το σκαμνίον όταν έχη ερεσίνωτον.
ϋΓ0 αίνοι>=όμιλώ.
K avxl (τό)=μικρύν ποτήριον, το μεγαλύτερου λέγεται κούπα ή μπιλιούρ 

καί όταν είνε χαλκοΰν ή έκ λευκοσιδήρου μαστραπάς. Ή  κούπα εινε 
έκ πορσελάνης, τό μπιλιούρ εξ ύέλου.

Κατά λαχώ  φρ. κατά σΰμπτωσιν, κατά τύχην.

Καρκάτσα  (ή)=διφθέρα.

.Καρτιρώ—καρτερυ>, περιμένω, αναμένω. Καρτέρ=ή ένέδρα.

Καράβ  (το)=αλοΐον, β') χαμένου καράβ καί χαμένου ρούχου καί χαμένου 
κουρμί συνώνυμα==άνόητε.

Καματηρή  (ή)=εργάσιμη ημέρα, εις τά χωρία—καθημερνή.

Καραβίδα=εΙ()ος  μικρού ποταμίου αστακού, κάμμαρος.

Καλουηιάνοα—περιποιούμαι τινα, προσπαθώ) ΐνα εξευμενίσω αυτόν εάν τον 
είχον δυσαρεστήσει, ή νά προσεταιρισθώ.

Κ αύκαλου  (τό)— ό'στρακον τής χελώνης καί τών λοιπών δστρακοδέρμων 
β') νους, μυελόν. Πετεινουκαύκαλος=χωρίς νοΰν, ηλίθιος.

Κ α ντήλα  (ή)— ή κανδήλα, β') φρ. ’Αγάλια την καντήλα, ύβριστικώς επί τ<ον 
τυφλών.
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Κ αραούζ  (τό)==δ ΰδροπέπων, καί καβούν-=ό πέπων.

Κ α να π ες= νέα λέξις, ημείς λέγομεν σεάίρ τουρκιστί.

Κ αινούργιονς=ηαινός, νέος. Καινούργιου κόσκινου, ποϋ νά σί κριμάσου 
φρ. επί των προφυλασσόντων τά ενδύματα αυτών όταν είνε νέα.

Κασέρ κα'ι κασκαβάλ=είδος κεφαλοτυρου.

Κ άοαα~χο  χρηματοκιβιότιον, β') ό ταμίας, αυτός εινι ή κάσσα,

Κα.ααόν=νέα λέξις, φέρετρου, νεκροκράββατον, ημείς λέγομεν κριββάτ.

Κανάτ  (τό)=λ. τ. πτερό, β') τό παραθυρόφυλλου, οπερ σήμερον λέγεται 
παντζιοϋρι, γ') πήλινου δοχεΐον εν τοϊς παραλίοις τής Θράκης.

Κ άμ νον  (κάμς, κάμ, κάμουμι, κάμτι, κάμνουν. Παρατ. Έκαμνισκα, έκα- 
μνισκις, έ'καμνισκι, έ'καμνισκαμι, έ'καμνισκιτι έκαμνισκαν)==ποιώ. Θά 
τά κάμου άπού πάνουμ καί θά λερωθώ=θά χεσθώ.

Καμόνονμι-~προσποιοΰμαι, φρ. Νά σί καμουθή καί νά σκάϊς=έπί των 
θελόντων νά δικαιολογήσωσι παράλευψιν καθήκοντος, διότι δήθεν 

‘ έκαμον κάτι.

Κασαβέτ ( τό λ. τ.= μοί ειυε αδιάφορου, δεν μέ μιέλει τίποτε.

Καΰ·ήκ (τό) καί αγγείο ίδ. λέξ. β') Τι καθήκ που εισι=πρόστυχος, ελεεινός.

Καπίαχρ  (τό)=ή σέλλα τοϋ αλόγου, ξικαπίστρουτους:=αύθάδης καί ελε— 
εινός μή γνωρίζων μήτε τί λέγει, μήτε τι πράττει.

Κανακάρης (ό) καί θηλ. κανακαριά=μοναχογυιός, μονογενής. Μάς κάμνει. 
κανακαριές=φέρεται όπως τά πολύ χαϊδευμένα κανακάρικα,

Κ α κ ουψ ύχ  (τό)=ή εγκυμοσύνη, όταν έκδηλοΰται δι’ εμετού ή άλλων δια
ταράξεων καί ρήμα κακοψυχώ=έχω κακοψύχ.

Κ ηρονψ άλιδου  (τό)=ή ψαλίς δι’ ής έκοπτον την θρυαλίδα τοϋ άλιμμα- 
τοκηρίου, υπήρχε μάλιστα καί φρ. Βγάλ’ τής πεθεράς τά μάτια=κό·ψε 
την θρυαλλίδα, διά νά φέγγη καλλίτερα, λέγεται καί φντηλας.

Κόρα (ή)—ή εξωτερική επιφάνεια τοϋ άρτου, ή ξηρά, β ) τό έπουλιομα 
τής πληγής.

Κόρξα (ή) = ό  κοριός.

Κοιλιά  (ή )= ή  κοιλία, τό μεγεθυντικόν κοιλαρας=κοίλων.
(άν.ολουΌεϊ}



ΣΗΜΕΙΏΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ 
ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ

'Ημαρτημένα καί προα&ήκαί εις την μελέτην 
«Δύο έγγραφα εκ Φιλιππονπόλβως»

Σε λ. 326, στίχ. 8 ελεγχόμενος γραπτέον έλεγχό μενον
» 327 » 10 άπεδείκνυε » έπεδείκνυε.

Σελ. 330 σημ. 3. 'Η  λ. πιθανώτερον έκληπτέα αντί τής έδζνεβής (
'ξένος), οπότε τίθεται έκ παραλλήλου προς την προηγουμένην λ. ξένος. 
Ουδαμώς όμως αποκλείεται και ύπολανθάνουσα διάκρισίς τις των δυο λέ
ξεων, τής μέν δηλοΰσης τον πάντη έν τή πόλει ξένον, τον πόρρωθεν ερ
χόμενον, τον Άνατολίτην, τής δέ τον έκ των πλησιόχωρων κωμών καί κω
μοπόλεων εγκαθιστάμενου εις Φιλιπποΰπολιν, οιοι ήσαν οί πλεϊστοι των 
μαθητευομένων (τζιράκια).

Σελ. 341 στίχ. 17 Πετριτζιονίτσης γραπτέον Πετριτζονιτίσσης
» » σημ. 4 Καρέτσας » Παρέτσας
» 342 στίχ. 31 Γιόντους » Γ ιόντσος
» 343 » » υπό τοΰ πατρ. » από τοΰ πατρ.
» 345 » 10 καταστάσεως » καταστάσης
» » σημ. 1 τή Ρουμανία τή Ρωμανία
» » » » M aypotschulft • » M aypotscliafft
» » » » zu deuer » zu dem

Σελ. 346 στίχ. 30. 'Υπό τήν λ. οίκοδομηύένιι τεθείσθω ώς σημείω-
σις 5 τόδε : 0  έν τφ προαστείφ τής πόλεως Καρσί—άκά βουλγαρικός
ναός ήγέρθη δαπάνη τοΰ έλληνος Ήπειρώτου τζορμπατζή Δημητρίκα Μή- 
τσορα, τυγχάνοντος τότε επιτρόπου τής μονής τοΰ αγίου Ίωάννου τής 
Ρήλας, Til. Manew, Panajunsclite , negovoto zacelvane, bitie i vvz- 
stanie (= τό  Πανηγυράκι, ό συνοικισμός του, τά ήθη και ή έπανάστα-
σις). Plovdiv, έτ. 1908, σελ, 17. 

Σελ. 349 σημ. 3 ot ’ γραπτέον of
» » » » vozage » voyage
» 351 στίχ. 1 Πέτβος » Πέτκος
» 355 » 1 Γιάγκου » Σοντάγιον

Σελ. 356. στίχ. 14. Ύπό τήν λ. naQioiα τεθείσθω ως σημείωσις.
«Ή  λ. αλλαχού των αρχείων γράφεται έσφαλμένως καί παρουσία. Είναι 
αντί τής λ, παρρησία. 'Ως φαίνεται δέ έκ τής διαθήκης τοΰ ηγουμένου 
τής επί τής Ροδόπης μονής των άγ. ’Ανάργυρων Κουκλένης, άρχιμανδρί- 

Θ ρ α κ l η ά 3 1
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του Νικοδήμου Φιλιππουπολίτου, έτους 1852, δέον νά σημαίνη τούς ε\' 
ταις μοναΐς δέλτους ή δίπτυχα, εν οίς αναγράφονται τά ονόματα των ευ
σεβών δωρητών, άτινα μνημονεύονται κατά τάς ίεράς τελείάς. Τό χωρίον 
τής προειρημένης διαθήκης, εύρεθείσης εν τοΐς έγγράφοις τής οίκογε- 
νείας των ευπατριδών Φιλιππουπολιτών Γκιουμούς—γκερδάνη, ής ό κατά 
το δεύτερον ήμισυ τού παρελθόντος αίώνος πολλαπλώς δράσας υπέρ τής 
εκκλησίας καί τού έθνους Μιχαλάκης βέης ήτο είς έκ των εκτελεστών, έχει 
ώς έξης : «οϊ δέ ενασκούμενοι ταΐς ίεραΐς ταύταις μοναΐς συνάδελφοί μου 
θέλουν καταγραφή είς τάς παρρησίας των διά νά μνημονεύουν είς τάς 
ίεράς των τελετάς τδνομά μου Νικοδήμου γονέων κα'ι αδελφών».

Σε?.. 335 σημ. είς τούς χρ. τοΰ Σ. γοα,ττέον >ιαί είς τούς χρ.
> 356 στίχ. 15 μεγάλαλην » μεγάλην
» 357 >- 24 άσπρα 605 » άσλάν. 605
» » » » τό τόκο » τό Τόκο
» 358 » 6 άσπ. 90 » άσλ. 90
:> :·> » 13 άς. 160 » άσλ. 160
» » » 15 τόκον » Τόκον
» » 23 6004 600
» » > 25 άς. 100 άσλ. 100

' » σημ. 1 προσθετέου : Το άσλάνιον fjro ισοδύναμον πρός τό
γερόν γρόσιον καί άνακατεστάθη όλοτελώς σχεδόν ύπ’ αυτού από τοΰ τέ
λους τοΰ 18 αίώνος έν τοΐς λογαριασμοϊς. Τό γρόσιον είχε 40 παράδες, 
ό δέ πασάς 3 άσπρα, άρα 'τό γρόσιον (άσλάνιον) είχεν 120 άσπρα.

Σελ. 361! σημ. 1 σέραν γραπτέον σειραί
* *

*

Είς τάς επί των επιγραφών παρατηρήσεις τής διευθύνσεως τοΰ περι
οδικού έχω ν’ άντιπαρατηρήσω τινά.

α') Το Μέγας άπέδωκα είς τό 08ης μετά πολλήν σκέψιν καί ούχί είς 
τό Ιεροιινήμων, διότι ό Κωδηνός ένφ μνημονεύει μέγας δομέστικος λέγει 
απλώς ίερομνήμων, δπερ ερμηνεύει. ’Άλλως τε τό m axim us είναι μέγι
στος —πρώτος καί ούχί μέγας. ΓΙρός δέ κατά τό ακόλουθον έν τή επιγραφή 
δομέστικος μέγας έδει νά ρηθή ίερομνήμων μέγας καί ούχί μέγας ίερο
μνήμων, έ; ου προέρχεται καί ή σύγχυσις.

β') Τό Οΰης παράγω έκ τού Ούήιος (Vejus), δπερ παρά ποιηταΐς 
είναι εύχρηστου αντί τοΰ V ejens—V ejentanus” δέν αποκλείεται δμως καί 
ό από τού Vejens μετασχηματισμός του κατά τό. Valens, Οΰάλης, Ve
jens — Ουήης — Οΰης.

Υ) Τό ονομα Κρηνϊς είναι μετάφρασις τοΰ Μπουναρτζήκι. Ό  Τσου
καλάς πρώτος καλεΐ τον λόφον οίίτω (σελ. 11, § 15). Έ γώ  υιοθετώ) την
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γνώμην τού ιστοριογράφου τής πόλεως καί υποθέτω δτι είναι αρχαία προσ
ωνυμία τοΰ λόφου στηριζόμενος είς σΰγχυσίν τινα τής ’Ά ν. Κομνηνής, 
ήτις διέτριψε πολΰν χρόνον εν τή πόλει μετά τοΰ πατρός της αΰτοκράτο- 
ρος Αλεξίου τοΰ Κόμνηνοΰ. Αΰτη λέγει : «Πολίχνιον δέ ήν τά πρώτα καί 
προ Φιλίππου Κρηνίδες ονομαζόμενου, παρ’ ένίων δέ Τριμοΰς» (XIV, 8).

Άναμφιβόλως ή Κομνηνή ποιείται σΰγχυσίν τής Φιλιππουπόλεως καί 
καί των Φιλίππων, οϊτινες εκαλούντο Κρηνίδες προ τής άνακτίσεώς των 
υπό τοΰ Φιλίππου. Εις την σΰγχυσίν όμως δ’ αυτήν, υποθέτω, ότι κατήν- 
τησε πιθανώς ένεκα τής ΰπαρχοΰσης τότε προσωνυμίας τοΰ λόφου Κρη- 
νϊς η Κρηνίδες ενεκα τών άειρρόων έπ’ αυτού δύο πηγών.

δ') Περί τής βουστροφηδόν επιγραφής, άντεγράφη πιστώς, διότι είναι 
καθαρά επί τοΰ στομίου τοΰ άμφορέως, όν κακώς έγραψα υδρία, ώς πα- 
ρετήρησα νϋν εις τό σύγγραμμα τού Giihl und Kroner Das Leben der 
Grieclien und R iuner. Ή  χρήσις τού E αντί Η έν έπιγραφαΐς μετά 
τού ’Ιωνικού αλφαβήτου δέν αποκλείεται. Δεν έχω τό C. I. G. όπως βε- 
βαιοόσω τοΰτο. Τούτο υπάρχει μόνον εις τό αρχαιολογικόν ΐνστιτοΰτον Σό
φιας καί μοί είναι απρόσιτον. "Οταν λειτουργήση ή αυτόθι βιβλιοθήκη 
καί τό μουσείον θά φωτογραφήσω τον αμφορέα καί τήν επιγραφήν καί 
θά σάς άποστείλω τάς φωτογραφίας.

ε') Εις τό έπιτΰμβιον τής Καινίδος δέν κλονίζεται ή σνάγνωσίς μου 
«από σώς κανθών παρόδευε τό σήμα» διότι έν τώ λίθφ σφζεται ευδιά
κριτος παρά τφ Ω ή άνωθι όριζοντία κεραία τοΰ Σ. Ύποθέτιο ότι 6 ποιη
τής έσχημάτισε ρήμα αποπαροδεύω=.ταροδεΰω απομακρυνόμενος, μονα
δικόν κατά τό παρόν, άλλ’ εκφραστικόν, καί εχώρισεν αυτό κατά τμήσιν 
ως συμβαίνει παρά τοίς ποιηταΐς. Πρβλ. τά μεταγενέστερα σΰνθετα έκ 
δύο καί έκ τριών προθέσεων ρήματα, υπεξαναδύομαι, ΰπεξελαΰνω, ύπερ- 
εισέρχομαι, ΰπερεκνικώ κτλ.

ζ·') Έ ν τή έξ ’Απολλωνίας έπιτυμβίω επιγραφή δέν τίθεται τό δ'νομα 
τοΰ : Πολνάναχτος Κνρσα, διότι οΰτος έζη καί έκαμε τό μνήμα τοΰ πα
τρός του, τής μητρός του καί τού τέκνου του, δπερ έφερε τό όνομα τού 
πάππου του. Τούτο είναι άρίδηλον καί έγράφη ΰπ’ έμοϋ, τ. έ. έν τφ τάφω 
έτάφησαν δ Κνρσας Πολνάναχτος, (πατήρ τοΰ Πολυάνακτος Κΰρσα), ή 
Ύβρεις Ξέρξον ·&νγάτηρ, Κΰρσα γυνή (μήτηρ Πολυάνακτος Κΰρσα) καί δ 
Κνρσας Πολυάνακτος (έγγονος τοΰ Κΰρσα Πολυάνακτος καί υιός τοΰ Πο
λυάνακτος Κΰρσα, ζώντος είσήτι).

ζ') Τό έπίθετον μέγας είναι λίαν εΰχρηστον έν πατριαρχική γλώσση 
επί τουρκοκρατίας ώ ς : μέγας χαρτοφΰλαξ, διδάσκαλος, διερμηνεΰς, λο
γοθέτης κτλ..

ΜΥΡΤΙΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ
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Εις την μελέτην Β. Μυστακίδου διορθωτέα τά έξης: ,
Σελ. 308 στίχ. κλιτεί » κλίτει

■■·'»· 312 έν § 30 προσθετέον κάτωθι 30β . .
» ' 321 έν σημ 1 στίχ. 1 διόρθου «Άργυροπούλεια».

* * ■

Έντύπωσιν μέ έκαμαν τά γραφόμενα τοΰ κ. Κ. Μυρτίλου στα τελευ
ταία' «Θρακικά» στην σελ. 23 που οί παλιοί προπάτορες μας συνή
θιζαν νά χαράζουν άπάνου στις επιτύμβιες πλάκες τά ονόματα των καί 
των άλλων οικείων πού έθάπτοντο στο ίδιον μνήμα, ή απηγόρευον νά 
ταφή άλλος. Τέτοιες πλάκες είδα στα μέρη μας σ’ ένα τούρκικο χωριό, 
πού την είχαν αγοράσει οί Τούρκοι από την άρχαίαν Άπολλωνιάδα καί 
την είχαν άπάνου στην βρύση τού χωριού τους. Νά ή επιγραφή τη ς : 

«Μηνόφάνης ’Απολλώνιου τοΰ Θεαγένους 
ζών έαυτφ καί τή γυναικί τα τα (;) 
τό μνημεϊον δ προς τούς απογόνου; οΰκ eatαι».

’Έπειτα καί ό τύπος τής επιγραφής στη σελ. 22 «’Αγαθή τύχη....» 
πού δμοια μ’ αυτήν υπήρχε καί στην Άπολλωνιάδα Γίρούσσής καί την 
διέσωσεν ό έκ Ζαγοράς ΙΤηλίου Πατριάρχης Καλλίνικος ό I” σ’ ένα βι
βλίο του πού βρίσκεεαι στη βιβλιοθήκη Ζαγοράς έχει έτσι : «’Αγαθή τύχη 
Αύτοκράτορι Καίσαρι Αύρηλιανφ Όλυμπίφ σωτήρι καί κτίστη»,

&  Φ
' £

Για τό αίνιγμα 21 τοΰ συναδέλφου Κ. Παπαϊωαννίδου στή σελ. ITT 
έχω νά παρατηρήσω τούτο. Καί σέ μάς ε!νε τό αίνιγμα αυτό άλλ’ έτσι : 

Είμαι μήτηρ τού πατρός μου 
τό δέ έξ αυτού τεχθέν 
αδελφός καί έγγονός μου.
’Επί αγέννητου παιδός 
καί επί τή μητρί αυτού 
σύ καθεύδεις κ. πρόεδρε.
’Ή  λύσε μου το αίνιγμα 
ή δός μου τον υιόν μου 
τον ά'νδρα τής μητρός μου.

Ή  ύπόθεσις τοΰ μύθου ή ιδία.
Βέβαια. Ό τα ν ή κόρη θηλάζει τον πατέρα της λέγεται «μήτηρ τού 

πατρός της» τά παιδιά τού πατέρα της είνε καί αδέλφια της, άλλα καί 
έγγόνια της. Τον πατέρα της δεν τον γέννησε ή κόρη, γΠ αυτό καί λέγει 
«επί αγέννητου παιδός» «καί επί τή μητρί αυτού» ή κόρη έγεινε μητέρα 
τοΰ πατέρα «σύ καθεύδεις κ. πρόεδρε» δηλ. κοιμάσαι, αδιαφορείς, δεν
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καταλαβαίνεις, «ή λϋσε τό αΐηγμα κτλ.» εννοούνται. Καί νομίζω π,ιό καλά 
ταιριάζει έτσι καί ακολουθεί την φυσικότητα του τό αίνιγμα, παρά που 
-λέγει ότι, ό βασιλεύς ίππευε ίππον έξαχθέντα εκ τής κοιλίας τή ς: νέκρας 
ζώντα καί τό δέρμα τής μητρδς μεταχειριζομένου αντί σέλας, δλως διό
λου τερατώδες. -

. Πολλήν-ομοιότητα παρατηρώ, στις Σαρανταεκκλησιώτικες λέξεις μέ 
τις δικές μας Κουβουκλιιυτικες. Οί λέξεις, τί ζορέχω, ζαμακώνω, ζου
πούνε, ζαραφοΰχτ, καμτσουρίζω, κενώνω, κηνκατίζω, καταπόδ’, καταπο- 
δγός καί άλλες πολλές ακόμη, εϊνε καί σέ μάς μέ την ίδια σημασία πού 
δεν τις εΐδα σέ άλλα μέρη όπου καί άν γύρισα. ’Έπειτα ή κατάληξις — να 
στο γ ' πρόσωπο τών ρημάτων, έ'κατσάνα, εφαγάνα, διάβκανα,. ήρτανα 
κλπ. είνε πολύ συνηθισμένη καί, σέ μάς. Τί συμβαίνει καί εγώ δεν ξέρω.

Β. Ν. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ
* *

Ό  συνεργάτης τών «Θρακι,κών» κ. Κ, ΓΙαπαϊωαννίδης αποστέλλει 
ημΐν την εξής προσθήκην εις την μελέτην του «Περί τού φυσικού λιμέ- 
νος τής Σωζοπόλεως» την δημοσιευθείσαν εις τά παρόντα τεύχη Γ ' καί Δ' 
καί εις τό μέρος τής περιγραφής τού μεγάλου νησιού « 'Ά ϊς—Γιάννης καί 
τού επ’ αυτού μοναστηριού Ίωάννου τού Προδρόμου» σ. 284—-285.

Περί τής νήσου καί τής μονής ταύτης ό έκ Πάτμου Ιάκωβος ό
Μιλοΐτης γράφει κατά τό 1588......... «’Από την Άγαθούπολιν εΐ’ρίσκομε
έ'τερη χώρα δνομαζομένην Σωζόπολιν καί εις την Σωζόπολιν εγγύς έ'στι 
νήσος. Τό κύκλος τής νήσος μικρό, έως έ'να τέταρτο από μίλι ’Ιταλικό. 
Καί έσω τής νήσος έ’στι μοναστήριον ωραιότατο καί θαυμάσιο, τού αγίου 
καί ενδόξου προφήτου Προδρόμου καί Βαπτιστού Ίωάννου, γενόμενο υπό 
τών παλαιών βασιλέων. Καί ύπάρχουσι πολλοί καλόγεροι "Ελληνες έως 
την σήμερον, άλλα καί τό μοναστήρι υπάρχει πολλά πλούσιο. ’Από τό μο
ναστήρι εγγύς εύρίσκομε πόλι Άχιλό. . . . (έκ τού οδοιπορικού ’Ιακώβου 
Μιλοΐτη άποκειμένου έν τή βιβλιοθήκη τής Τυβίγγης)».

%  Ψ

Έ κ τών έν τή μεταφράσει τού ’Αντιτύπου Περινθιακοΰ δημοσιευ- 
θεισών εικόνων 1—4, αί μέν δύο πρώται (1—2) είναι νέαι φωτογραφίαι 
τής κεφαλής, αί δέ άλλαι (8—4) είναι παλαιοί είλημμέναι έκ τού Γαλ 
λικοϋ κειμένου.

* **
Εις τον πίνακα τών κατατεθειμένων έν τή Εθνική Τραπέζη τής Ε λ 

λάδος έπ’ δνόματι τών Άρχιγενείων Εκπαιδευτηρίων σελ. 384 δέον νά
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προστεθή εις τό β' στίχ. 4 δφειλόμενοι τόποι εις στήλην : Συνολική αξία 
εις δρ. 141.20.

Εις την Β ' έν τφ ταμείω τίτλων προς φύλαξιν έτησία πρόσοδος τό 
13 νά διορθωθή 12. Έ ν τελεί δέ νά προστεθή : Σΰνολον 1.133.739.10.

❖  ❖

"Οσον αφόρα εις τάς έν τφ παρόντι τόμιρ (σελ. 275—285) δημο- 
σιευομένας έπιγραφάς Αίνου, ορα και τό Δελτίον τής Χριστιανικής ’Αρ
χαιολογικής 'Εταιρείας τεΰχ. Η ' σελ. 8 καί 13.

Η* -Η

Εις τό ΐ2ον τραγούδι τής συλλογής Λαμπουσιάδου σελ. 417- 
στίχ. 17 αντί Κονγιονμτζή άνάγνωθι Κονγιοντζή.

Ή  δέ μετάφρασις των τουρκικών στίχων 
Στίχ. 17—18 Πηγαδας γίνομαι,

» 27—28 "Ενας κυνηγός »
» 35—36 Ναύτης »
» 44—45 Ψαρας »

έχει ως εξής : 
εγώ σέ βρίσκω.

-4 1 8 ,.

Δ Η Α Ω Σ Ι Σ

Καθίσταται γνωστόν τοΐς ένδιαφερομένοις δτι τό χρονικόν δριον προς 
υποβολήν εργασιών εις τον Β' Ααογραφικόν και Γλωσσικόν διαγωνισμόν 
τών «Θοακικών» παρατείνεται μέχρι τέλους 'Απριλίου τοΰ 1930.
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Σπηλιού X. Σακελλαριάδον.— Πόλεις και ΰέσμια Θράκης και 
’Ιωνίας εν τη ’Αρχαιότητι, μετά γεωγραφικής και ιστορικής 

έπισκοπήσεως και παραρτήματος των κυριωτέρων επι
γραφών.— Τόμος πρώτος: Θράκη.— ’Εν ’Α&ήναις 

1929, 16ον (μέγα) σελ. 312 (με&" ενός χάρτον).

Κατά τήν παλαιοτέραν περίοδον της άναγεννηθείσης Ελλάδος, ολί
γον μετά τήν εθνικήν αποκατάσταση', είχον αρχίσει οι λόγιοι—γυμνασι- 
άρχαι, καθηγηταί καί άλλοι συγγραφείς--νά δημοσιεύουν μικράς μονογρα
φίας ιών ιδιαιτέρων τόπων ή πόλεων τής Ελλάδος. ’Έχουν λοιπόν γραφή, 
εις παλαιοτέρους χρόνους, άρκεταί τοπικαί ίστορίαι, αί όποϊαι παρ’ ολην 
τήν ελλειψιν τής ιστορικής μεθόδου, δόνανται να παράσχουν καί σήμερον 
χρησίμους παρατηρήσεις. ’Έπειτα έσταμάτησε τό κίνημα τούτο τής ιδιαι
τέρας πατριδογραφίας, ήρχισε δέ καί πάλιν σήμερον μετά τήν έπελθοΰσαν 
είρήνευσιν τής χώρας ημών έκ τοΰ μακροΰ σάλου των πολέμιον. Εις τήν 
νέαν ταύτην καί γενναιοτέραν ορμήν προς έξέτασιν ιδιαιτέρων χωρών, 
έ'δωκε προφανώς ώθησιν ή συγκέντρωσις εν τή κυρίως Έλλάδι διεσπαρ
μένων τέκνων αυτής, Μικρασιατών, Ποντίων, Θρακών καί ή κατανοη- 
θεΐσα επιτακτική ανάγκη τής ιστορικής καί λαογραφικής εξηρευνήσεως 
τών άλλοτε μεγάλων εκείνων Ελληνικών χωρών. 'Ικανοί λοιπόν ήρχισαν 
πάλιν νά έκδίδωνται ιστορικοί καί λαογραφικαί πραγματεΐαι, μετάξι1 δέ 
τούτων πρέπει νά καταλάβη τιμητικήν θέσιν καί τό βιβλίον τού ’Αρεο
παγίτου κ. Σακελλαριάδου περί τής Θράκης καί ’Ιωνίας, τού οποίου δί
δεται άνωτέροο ό λεπτομερής τίτλος.

Ή  πραγματεία τοΰ λογίου ’Αρεοπαγίτου δεν είναι βραχειά τις μονο
γραφία όμοια μέ τάς άλλοτε καί τάς συνήθως ακόμη συνηθιζομένας εκ
δόσεις. Ά λλ’ είναι πλήρης, εφ’ όσον είναι δυνατόν, ιστορική έπισκόπι- 
σις τοΰ πολιτικού καί κοινωνικού βίου τής Θράκης καί τής ’Ιωνίας κατά 
τους αρχαίους χρόνους. Προτιμότερου ήτο ίσως νά μ ή σύνδεση ύ συγ
γραφέας τήν Θράκην μέ τήν ’Ιωνίαν, ή, άν αί μελέται αυτού, τον ειχον 
φέρει εις τήν έρευναν τοΰ βίου καί τών δυο τούτων μεγάλων ελληνικών 
χωρών, αν διεξήγε τήν ερευνάν ταύτην, ή τουλάχιστον άν προέβαινεν εις 
τήν δημοσίευσιν εις ίδια χωριστά βιβλία. Θά ήδύνατο τότε, θά είχε δη
λαδή τότε τήν ευκολίαν καί τήν άνεσιν, ακόμη πληρεστέραν νά κάμη τήν 
διαπραγμάτευση' αυτοΰ. ’Αλλά τό γεγονός δεν ελαττώνει τήν αξίαν τής
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παρεχόμενης συμβολής, καί ούτως έχομεν ήδη ενώπιον ημών εν άρκετά 
ουσιαστικόν καί μακρόν βιβλίον σχεδόν 20 τυπογραφικών φύλλων, τό 
όποιον άναφέρεται εις την ιστορικήν έπισκόπισιν τής αρχαίας Θράκης.

Ό  συγγραψευς ήκολούθησεν εις την έπισκόπησιν ταύτην ολίγον ασυ
νήθη μεθοδολογικήν οδόν. Μετά βραχείαν γενικήν έπισκόπησιν γεωγρα
φικήν καί ιστορικήν (όριογραφία τής (Θράκης, ονομασία, κάτοικοι, ιστορι
κά! τύχαι κλπ.) ή οποία καταλαμβάνει τό πρώτον κεφάλαιον, έ'πεται τό 
κύριον μέρος τής εργασίας, κατανεμόμενον εις τά δυο επόμενα κεφάλαια: 
Θρακικαι πόλεις καί Θέσμια Θράκης. Ό  τρόπος διαπραγματεΰσεως, ό 
όποιος δεν γνωρίζω αν δύναται νά θεωρηθή ό καλύτερος,' είναι ή γεω
γραφική, ούτως είπεΐν, καί λεξικογραφική κατάταξις τοϋ υλικού κατά τά 
μεγάλα γεωγραφικά διαμερίσματα τής χώρας καί κατά πόλεις έν έκάστω 
διαμερίσματα Έκάστης πόλεως εκτίθενται μέ ικανήν λεπτομέρειαν καί 
μάθησιν αί ίστορικαί τύχαι. Ό  τρόπος οΰτος τής διαπραγματεΰσεως ιδιά
ζουν εις ’Εγκυκλοπαίδειαν είτε 'Ιστορικόν Λεξικόν, δίδει μέν ίσως ακριβείς 
καί εύκολους πληροφορίας, έχει δμιως τό ελάττωμα, δτι διασπά την ιστο
ρικήν συνοχήν καί δεν δίδει συνολικήν ιστορικήν εικόνα. Τήν έλλειψιν 
ταυτην είναι αξιέπαινος ό συγγραφευς δτι διορθώνει εις τό τρίτον κεφά- 
λαιον, εις τό όποιον έπανευρΐσκεται ή ένότης, διότι ενταύθα έξήτασεν 
ιδιαιτέρως έκαστον εκπολιτιστικόν φαινόμενον ό'χι ώς εμφανίζονται ταύτα 
πάντα εις έκάστην πόλιν χωριστά, άλλ3 έν τή ιστορική αυτών εξελίξει 
εντός τού ιστορικού πλαισίου, τό όποιον παρέχει ή αρχαία Θράκη. Καί 
τήν στιγμήν ταυτην άναλογίζομαι δτι ό συγγραφευς είναι νομομαθής καί 
εξηγώ δτι τό εις τήν νομικήν επιστήμην έξαιρέτως τεθραμμένον πνεύμα 
αυτού δεν ήτο δυνατοί' παρά νά εύρη τήν αληθή καί πρέπουσαν επιστη
μονικήν οδόν, προκειμένου περί ζητημάτων σχετιζομένων μέ τό δίκαιον 
καί τά θέσμια. Εις τό περί θεσμίων τής Θράκης κεφάλαιον τούτο πρέ
πει νά δώσωμεν εξαιρετικήν προσοχήν καί έκτίμησιν.

Αί γενικαί αΰται παρατηρήσεις δεν σκοπούν εις τήν έλάττωσιν τής 
αξίας τού έργου. Είναι ζητήματα μεθοδολογικά, τά όποια ενίοτε καταν
τούν καί ζητήματα προσωπικής άντιλήψεως. Προκειμένου δέ περί τον 
προκειμένου βιβλίου, τό όποιον δεν έχει μόνον σκοπόν τήν προαγωγήν 
τής επιστήμη:, καί οΰτος ακόμη ό σκοπός επιτυγχάνεται, ώς θά λεχθή 
κατωτέρω, άλλ’ έχει κύριον σκοπόν τήν εις εύρύν κύκλον λογίων γνωστο- 
ποίυσιν των περί τής αρχαίας Θράκης ειδήσεων, ίσως ό λεξικογραφικός 
τρόπος παρουσιάζει επιτυχίαν, διότι τουλάχιστον ευκολύνει εξαιρετικούς 
τον αναγνώστην, ακόμη καί τον ερευνητήν εις τήν εύρεσιν τού υλικού, τό 
όποιον μετά κόπου συνήγαγεν ό συγγραφευς καί δίδει έ'τοιμον προς γνώ- 
σιν. Καί δεν πρέπει νά λησμονήται τό μέγα τούτο καί άξιον πάσης τι-
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ήίής κατόρθωμα, ότι έπέτυχεν δ κ. Σακελλαριάδης νά δώόο εις ημάς, όχι 
μόνον τούς λογίους και φιλίστσρας, άλλ’ άκόμη καί είς τους ειδικούς ερευ- 
νητάς, > αλώς σύνηγμένου 'καί συστηματικώς εκτεθείμέ'νον τό ιστορικόν καί 
εκπολιτιστικόν υλικόν, τό όποιον περιεσώθη από την αρχαιότητα καί άνα- 
•φέρεται ειδικώς είς την Θριίκην. Ά ν  προσέξη ό αναγνώστης είς τον τρό
πον τής συγγραφής, ιδίως δέ είς τον τρόπον, μέ τον όποιον πιστοΰνται 
δια τής παραπομπής είς τάς πηγάς τά μνημονευόμενα γεγονότα, είς την 
μνείαν των «ρμοζόντων έκάστοτε χωρίων αρχαίων συγγραφέων, θά κατα
νόηση πόσον ευσυνείδητοι' καί κοπιώδη εργασίαν εκαμεν ό συγγραφέας. 
Προτάσσεται κατάλογος, τής «βιβλιογραφίας καί των πηγών», επειτα έρ
χεται «έξήγημα συντετμημένων παραπομπών», τέλος κλείει τό όλον βιβλίον 
Παράρτημα, περιέχον αρχαίας έπιγραφάς τής Θράκης. Εκείνο τό όποιοι' 
θέλω. νά τονίσω είναι ότι καταφαίνεται ό κ.Σακελλαριάδης αληθής ερευνητής 
όχι μόνον είς την ιστορικήν αυτού έκθεσιν, άλλα καί είς τον τρόπον καί 
είς την. μέθοδον τής αναγραφής των πηγών. Μ’ ενθουσιάζει τόσον πολύ 
ή ειδικότης αυτή τής ακριβούς γνώσεως τού τρόπου κατά τόν όποιον πρέ
πει νά. γίνωνται αί παραπομπαί, τοΰ τρόπου γενικώτερον, κατά τόν όποιοι' 
πρέπει νά παρέχηται επιστημονικοί; τό · καταλειφθέν ιστορικόν υλικόν καί 
επίσης τοΰ τρόπου,· κατά τόν όποιον πρέπει νά γίνεται ή επιλογή, ώστε 
θά έλεγον είς πολλούς συγγραφείς, ακόμη καί ειδικούς έρευνητάς, νά 
προσέξουν πώς. είς άνήρ, ο όποιος δεν είναι έξ επαγγέλματος ειδικός 
ερευνητής,, είναι όμως πολυμαθής καί συγχρόνως ευσυνείδητος, δΰναται 
νά γΐνη υπόδειγμα είς εκείνους οί όποιοι ώφειλον νά έχουν κύριον, έρ
γο ν τόν ερευνητικόν τούτον τρόπον.

Δεν θά ήθελα νά τελεκόσω την βιβλιοκρισίαν μου ταύτην χωρίς νά 
έξάρω ιδιαίτερο.); τό κεφάλαιο ν τοΰ βιβλίου (τό τρίτον), τό οποίον εκ
θέτει τά Θέα μια τής Θράκης. Τό μέρος τούτο τοΰ βιβλίου είναι, άρτιον 
καί παρέχει πολυτιμοτάτην συμβολήν. ’Ενταύθα είναι προφανές, και επα
ναλαμβάνω πάλιν, εβοήθησε τόν συγγραφέα τό νομικόν πνεύμα αυτόν. 
Α λ λά  δεν είναι τούτο μόνον, ιόν εβοήθησε καί πολυμάθεια εξαίρετος καί 
έρευνα διεξοδική καί ενδελεχής. Σπουδαιότατοι είναι αί έκδρομαί τού συγ
γράφει»; ακόμη καί είς την Βυζαντινήν θεσμοθεσίαν καί πολιτειακήν όρ- 
γάνωσιν, σπουδαιότατοι δέ αί παρατηρήσεις καί αί συγκρίσεις μέ θέσμια 
καί νόμιμα Έλληνικοίν πόλεων άλλων αρχαίων χωρών. Θά ήτο επιθυμη
τόν καί θά παρείχε μεγίστην υπηρεσίαν ό συγγραφεΰς, διότι είναι ό μόνος 
κατάλληλος, αν συνεπλήρωνε ταΰτα μέ παρατηρήσεις καί συγκρίσεις λαμβα- 
νομένας από τά περισώθέντα λαογραφικά έθιμα καί τάς βιωτικάς συνήθειας 
των σημερινών Θρακών. ’Αλλά τούτο ίσως θά έφερε μακράν αυτόν, δέν 
.-πρέπει όμως νά λησμονήση ό κ. Σακελλάριάδης, ότι, αφού μέ τόσην εύ~
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σύνειδήσίαν καί μάθησιν, σ υ νή γα γε· to  υλικόν το περιστρεφόμενον εις την 
ιστορίαν καί τον βίον τών αρχαίων Θρακών, είναι ό μόνος ένδεδειγμένος 
νά παράσχη εις το “Εθνος και εις τούς συμπολίτας του το υλικόν τό 
όποιον θά διελευκάνη την διά μέσω μακρών καί πολυκύμαντων αιώνων 
διατήρησιν της ιστορικής και εθνικής συνοχής.

ΑΔΑΜ ΑΝΤΙΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ
Καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου

* **
Κ. Μνρτίλον ’ Αποοτολίδον. — ° Ο Στενίμαχος, ήτοι συνοπτική τής 

πόλεως Στενιμάχον ιστορία από των παλαιών μέχρι των καθ’ 
ή μας χρόνων. —3 Α&ήναι 1929 8ον σελ. 83.

Τό 1929 μάς έχάρισεν αρκετά συγγράμματα διά την Θράκην. Τό· 
περί Άνατ. Θράκης βιβλίον τοΰ άντισυνταγματάρχου κ. Καράσσου ήκο- 
/.οΰθησεν ή περισπούδαστος περί Πόλεων καί Θεσμίων τής Θράκης με
λέτη τοΰ ’Αρεοπαγίτου κ. Σακελλαριάδου.

Τελευταίως έξεδόθη τό υπό τον'ανωτέρω τίτλον έργον τον ακαμάτου 
έν Φιλιππουπόλει συνεργάτου τών «Θρακικών» κ. Μυρτίλου Άποστολίδου. 
Ό  κ. Άποστολίδης άφοΰ επί έτη έδίδαξεν εις τά αλησμόνητα Ζαρίφεια 
τής Φιλιππουπόλεως, δεν παύει από πολλοΰ ασχολούμενος εις παν δ,τι είνε 
δυνατόν νά διαφώτιση την άρχαίαν ή νεωτέραν ιστορίαν τής Θράκης. 
Έκτος τών έν τοίς «Θρακικοΐς» τοΰ 1928 καί 1929 δημοσιευθεισών πραγ
ματειών αύτοϋ, έδημοσίευσε διάφορα αρχαιολογικά κατά τό 1899 εις την 
τότε Ελληνιστί έκδιδομένην έν Φιλιππουπόλει εφημερίδα «Ειδήσεις τού 
Αίμου» καί από τοΰ 1921 Βουλγαριστί εις εφημερίδας καί ιδιαιτέρως 
διαφόρους μελέτας περί Φιλιππουπόλεως κλπ. “Ηδη χάρις ε!ς φιλογενεΐς 
Στενιμαχίτας άναλαβόντας την έκτύπωσιν, έξέδωκε την ιστορίαν -τής με- 
χρις εσχάτων έλληνικωτάτης πόλεως «Στενιμάχου» εκ τοΰ περί Θράκης 
καί Φιλιππουπόλεως ανεκδότου έργου του, τού οποίου ά'ς ευχηθώμεν άλλοι 
φιλογενεΐς πατριώται συντόμω; νά άναλάβουν την έκδοσιν.

Τής ιστορίας τής Στενιμάχου προηγείται περιγραφή τής τοποθεσίας, 
καί διαιρέσεω; τής Στενιμάχου, καί ετυμολογία τοΰ ονόματος τό όποιον 
κλίνει νά παραδεχθή ό συγγραφεύς δτι έκ μέρους τίνος ή έκ κτιρίου κα
λούμενου Σθενεμάχου—Σθενιμάχου—Στενιμάχου μετωνομάσθη καί ό περί, 
αυτήν συνοικισμός Σθενίμαχος —Στενίμαχος. Έ κ τής μελέτης τοΰ κ 
’Αποστολίδου πληροφορούμεθα δτι παρά τοΐς κατοίκοις έκφέρεται συνή
θως κατ’ αρσενικόν γένος, ενώ έ γ ν ω ρ ίζ α μ ε ν  συνήθως: ή Στενίμαχος, τό 
όποιον καί ό κ. Άποστολίδης παρ’ δλον τον τίτλον (ό Στενίμαχος) εις, 
πολλά μέρη αναφέρει (ή Στενίμαχος).
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Έκτος...τής ιστορίας, κοσμούμενης καί μέ άρκετάς εΙκόνας, Ιδιαίτερα-, 
κεφάλαια πραγματεύονται περί τοΰ 'Ελληνισμού τής Στενιμάχου, των Σχο
λείων καί ’Εκκλησιών αυτής των Ελληνικών αρχαιοτήτων, τών νεκροτα
φείων καί τών Ελληνικών παραδόσεων περί τοΰ φρουρίου. ’Ακολουθεί 
ή παρά τοΰ πρώην υπουργού καί εκ Στενιμάχου κ. Άποστ. Δοξιάδου δια
τριβή περί τών τελευταίων ημερών τής Ελληνικής Στενιμάχου καί π ί
να ξ έμφαίνων τους υπό τής ’Επιτροπής Άποκαταστάσεως Προσφύγων- 
εγκατασταθέντας έν 'Ελλάδι πρόσφυγας έκετθεν, καθ’ δν έγκατεστά- 
θησαν άγροτικώς εις διάφορα μέρη τής Μακεδονίας 810 οικογένεια* 
(3029 άτομα) καί εν Δυτική Θράκη 128 οίκογένειαι (514 άτομα) άγροτικώς 
καί 29 οίκογένειαι (88 άτομια) άστικώς.

Τελευτών την μικράν περί τοΰ βιβλίου τοΰ κ. Άποστολίδη σημείω- 
σίν μου δεν έχω παρά νά συγχαρώ τόσον τους φιλογενεΐς έκδότας όσον 
καί τον συγγραφέα διά τον ζήλον μεθ’ οΰ καταγίνεται εις τοιαύτας μελε
τάς. Εύχομαι τό παράδειγμα αυτών νά μιμηθώσι καί οί δυνάμενοι είτε 
ύλικώς ή:· πνευματικώς νά συντελέσωσιν. εις. την εκπόνησιν καί. έκδοσιν 
πραγματειών ιδία περί τής ’Ανατολικής Θράκης καί μονογραφιών περί 
τών διαφόρων αυτής πόλεων, τοσούτφ μάλλον όσον, αν δεν ύπάρχη ελπίς 
διά την Βόρειον Θράκιχν, δεν νομίζιυ δτι είναι δυνατόν ούτε ημείς νά λη- 
σμονήσωμεν τήν πατρίδα μας, άλλ’ ούτε ή άσφυκτιώσα Ελλάς νά μένη- 
άνευ τής εριβώλακος ’Ανατολικής Θράκης.

Μ. Α. Σ.

Ν Ε Α  Β Ι Β Λ Ι Α

Τοΰ Γιάννη Σχαμνοποόλου «Βόλτες °Ονομαχολογικεςΐ) σειρά πρώτη.
Ά-θήναι, 1929. Σελ. 328, 8ον.

Στο βιβλίο ετυμολογούνται περίπου δέκα χιλιάδες νεοελληνικά οικο
γενειακά ονόματα. ’Α π ’ αυτά όχι λίγα είναι από τή Θράκη. Τό βιβλίου- 
είναι άξιον πολλής προσοχής.

Χρ. Γ. Γϊάντελίδού, συντάκτου τοΰ 'Ιστορ. Λεξ,.τής Έλλ. γλώσ - 
σης «Φωνητική» τών Νεοελληνικών ’Ιδιωμάτων Κύπρου, Δωδεκάνησου- 
καί ’Ικαρίας. Ά-θήναι, 1929.



Μ Ν Η Μ Ο Σ Υ Ν Α

‘Τό κ θ  ρ α κ ικ  ό ν Κ έ ν τ ρ ο ν ν  την 20ήν Δεκεμβρίου S. έτ. έτ έλεαεν έν 
%fj άσφνκτικώς πλήρει αί&ούση της ’Αρχαιολογικής °Εταιρείας μνη- 
μόσννον φιλολογικόν τον αειμνήστου ’Αρίστ. Κονρτίδον, διαπρεπούς 
παιδαγωγοί’ καί λογοτέχνου Θρακός, μέλους δε τής Συντακτικής 
Επιτροπής των «Θρακικών». Κατά τούτο είσηγονμένον τον κ. 
Φιλίππου Μανονηλίδον προέδρου τον «Θρακικοϋ Κέντρου», (ομί
λησαν σνγκινητικώτατα μετ’ αυτόν κατά σειράν ό σεβαστός κ. Δ. Γρ. 
Καμπονρογλονς, άκαδημαϊκός, ό κ. Λ. Αάμψας Έκπαιδ. Σύμβουλος 
και παιδαγωγός καί ό κ. Γρ. Ξενόπονλος, ό επιφανής λογογράφος, 
άπήγγειλ.ε δε μετά πολλ,ής χάριτος καί τέχνης συγκινητικά ό μι
κρός Αάκης Κονρούκλης τρία τον ποιήματα καί άνέγνωαεν ένα 
τον διήγημα, ώς δείγμα τής συγγραφικής τον ικανότητας ή κ. Φε- 
ρέντσιο. Κατωτέρω δημοαιεύομεν τάς δμιλίας των άγορητών, τους 

, , όποιους τό «.Θρακικόν Κέντρον» ευχαριστεί όλοιμύχως καί από των 
στηλών τούτων.

Κυρίαι καί Κύριοι,
Δεν κπίστευα, δη  ενα καθήκον, έξόχως θλιβερόν, θά μέ υπεχρέωνε 

ν° απευθύνω επιμνημόσυνους επαίνους εις τον νεώτερόν μου Κουρτίδην, 
εις τον όίνδρα, τοΰ οποίου ή ακατάβλητος θέλησις και τό ακαταπόνητου 
πνεύμα, είχον πείσει τούς πάντας, δτι και τό σώμα του, τό όποιον είχε 

-στομώσει τό καθήκον, δεν ήθελε τόσον εξαφνικά ύποκύψει sic to  'μοιραΐον 
κτύπημα, δεν ήθελε τόσον προοίρως «γυμνωθή τοΰ φυσικού της χειτώνος 
ή άκαμπής του ψυχή».

Δεν έπίστευα, δτι ή μακρά καί αδιάσπαστος φιλία μας, ή οποία ήρ- 
χισε τόσον όμαλώς καί μέ τόσην φαιδρότητα, θά έτερματίζετο τόσον άπο- 
τόμως καί μέ τόσην τραγικότητα.

Καί παρέμεινεν αλησμόνητος ή ήμερα εκείνη, κατά την οποίαν ήλθε 
τό πρώτον προς εμέ κρατών συστατικήν επιστολήν Βυζαντινού φίλου μου. 
’Ήμουν ό πρώτος Έλλαδικός τον οποίον έγνώρισε. Διέμενα τότε εις ένα 
σπιτάκι τής δδοϋ Άκροπόλεως. Μοϋ είπε γρήγορα-γρήγορα τό δνομά του, 
τάς σπουδάς του, τάς σκέψεις του, τάς αποφάσεις του, τάς ελπίδας του. 
Τόν ήκουσα, τον- ενεθάρρυνα, νέοι δέ καί φαιδρότατοι καί οί δύο επροτι- 
μήσαμεν νά έξέλθωμεν εις τό ανοικτόν έ'δαφος, διά νά άνταλλάξωμεν περι
πατώντας τά απαραίτητα στοιχεία τής γνωριμίας μας, ή οποία καί κατέ- 
• ληξεν εϊς φιλίαν.



Μ νημόσυνα

Διηυθύνθημεν τότε προς τον λόφον τοΰ Φιλοπάππου. Έκεΐ ’ψηλά', 
έσκέφ'θην, θά είναι τό κατάλληλον σημεϊον, διά νά αίσθαν&ή τον πρώ
τον γοητευτικόν συγκλονισμόν, από τήν έμφάνιοιν τοΰ .’Αθηναϊκού δρα- 
ματισμοϋ. "Οταν έφθάσαμεν ώρμησεν δ Κουρτίδης, αγκάλιασε το Άντιοχι- 
κόν μνημεΐον και εφίλησε τό μάρμαρόν του. Άφοΰ δέ έπεσκόπησεν ένθους- 
τά πέριξ, έστράφη καί προς τήν Άκρόπολιν καί εμεινεν ακίνητος. Έλαμπο- 
κοποϋσάν τήν στιγμήν εκείνην τά γραφικά ερειπώματα τοΰ κορυφαίου τής- 
Αισθητικής καί τής Τέχνης δημιουργήματος.

— «’Αλλά δεν πρέπει νά λησμονήσωμεν, τοΰ είπα, αγαπητέ μου Κουρ- 
τίδη, δτι πατοΰμεν επί τοΰ εδάφους των Μουσών καί δτι εδώ κάπου θά 
εΰρίσκεται καί ό θρυλικός τάφος τοΰ Μουσαίου».

Ή ρχισαννά παρελαύνουν ενώπιον μας τότε εις φανταστικήν σειράν,, 
δλοι αί άρχέγονοι μύσται τής λατρεία; των Μουσών : όλοι οΐ πανάρχαιοι. 
κάτοχοι τοΰ μυστηρίου τοΰ ρυθμοΰ καί τοΰ μέλους’ εκείνοι τών οποίων 
τά ονόματα είναι σύμβολα τοΰ αρμονικού καί τοΰ ωραίου.

Τελευταίος όλων εις τήν σειράν ήρχετο δ γέρων Θρΰλος.
Δεν ελησμονήσαμεν ούτε τον Λίνον... ΙΙοΰ νά φαντασθώ τότε, δτι θά 

έλθη δ χρόνος! όπως οί αρχαίοι εθρήνησαν τόν Αίνον, διότι άπέθανεν, 
ένώ προσέφερε τούς καρπούς του, ότι θά έλθη 6 χρόνος νά θρηνήσω καί 
εγώ τόν Λίνον τής διανοητικής παραγωγής, τόν Αίνοι· τοΰ πνεύματος, τό 
οποίον δεν έχει νεότητα, άλλ’ ούτε καί γήρας έχει.

Τουλάχιστον δ φίλος μου ηύτύχησε νά μη δοκιμάση τάς πικρίας τον· 
παρατεινομένου επιλόγου τής ζωής, ότε δ άνθρωπος προπέμπει τάς ανα
μνήσεις του καί έπεται αυτός, μόνος, καί νεκροπομπός καί νεκρός.

Ό  Κουρτίδης έγεννήθη εις τήν χώραν τοΰ μυστηρίου, τοΰ ωραίου 
καί τής αγάπης. Εις την Θράκην τον Ό ρφέως’ εις τήν γην εκείνην οπού 
τό άσμα έκαμνε τους κορμούς τών δένδρων νά λησμονούν τήν ακινησίαν 
των* τούς βράχους τών βουνών νά λησμονούν τήν αναισθησίαν των καί 
τά θηρία νά έξέρχωνται από τούς φωλεούς των καί νά πλησιάζουν δειλά 
δειλά, διά νά ενωτισθοΰν τούς εύθέους τής λύρας παλμούς.

‘Ο Κουρτίδης δεν ήτο ναρθηκοφόρος τις εκ τών πολλών. Ή το  τέ
λειος μύστης τοΰ επιστητού, τών γραμμάτων καί τής τέχνης. Μέ πυρσόν 
ίεροφάντου διέσχιζε τό έρεβος τής άμαθείας καί δκοχέτευε τά διαυγή τών 
γνώσειόν του νάματα από τών άνωτάτων στρωμάτων μέχρι τής λαϊκής 
καλύβης. Καί αύτοφωτιζόμενος, ήρεύνα τόν μυστικόν θαλαμίσκον τής 
ψυχής τοΰ παιδιού, αλλά καί τόν λαβύρινθον τής ψυχής τής γυναικός. 
”Αν δέ πολλάκις έξήλθε νικητής τών σκέψεων, τούτο δεν ώφειλεν εις τήν 
βοήθειαν νήματος, άλλ’ εις τά εφόδια τών γνώσεών του, εις τήν ιδιοφυ
ίαν του καί εις τήν έμφυτον ευθυκρισίαν του.

m -
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Τό «θόρυβον τοΰ ύφους και τοΰ ήθους τοΰ Κουρτίδου, ή άνεπίδει- 
'-κτος εμφάνισίς του και ή μετριοφροσύνη του — δείγμα ασφαλές τής πρα
γματικής αξίας— είχαν περιορίσει, την πλήρη διάγνωσιν τής προσωπικό 
τητός του, εις τον κύκλον των διανοουμένων και των εξ αυτού μεταλα- 
43όντων φώς.

Τώρα πλέον ή επίγνωσις αύτη θά γενικευθή, διότι: ή αξία τοΰ άνθρώ- 
που καταφαίνεται, αναγνωρίζεται και υπολογίζεται ακριβώς, μόνον από 
τό κενόν πού θά μείνη μετά τον θάνατόν του.

Το έργον τοΰ Κουρτίδου υπήρξε πολισχιδές. Ά λλ’ οί διακλαδισμοί 
του πάντες εκφύονται από ένα κεντρικόν κορμόν, ό όποιος ονομάζεται: 
■φιλοπατρία καί αρετή.

Οί πνευματικοί αυτοί διακλαδισμοί δύνανται νά διευθετηθώσιν εις 
■δύο συνολικά συμπλέγματα : εις τό παιδαγωγικόν, ψυχολογικόν καί φιλο
σοφικόν καθόλου, καί έξ άλλου εις τό λογοτεχνικόν, τεχνοκριτικόν και 
αισθητικόν καθόλου.

Τά δύο αυτά σύνολα θά τά γνωρίσετε μετ’ ολίγον από τά χείλη δύο 
■■εκ των διαπρεπεσιάτων εκπροσώπων τής Επιστήμης καί των Γραμμάτων
-εις τούς οποίους τώρα ανήκει δ λόγος. f ,

* *
*

Κνρίαι καί Κύριοι,
"Οταν οι αξιότιμοι κύριοι, οί διοικούντες τό «Θρακικόν Κέντρον», 

•μοϋ έκαμαν την μεγάλην τιμήν νά μέ καλεσουν, όπως μετάσχω καί εγώ 
εις τό σημερινόν μνημόσυνον, είπα είς αυτούς : «Κύριοί μου ! "Ολοι, δσοι 
θά παρευρεθώμεν εις την ευγενή αυτήν τελετή ν, θά σάς εΐμεθα περισσό
τερον παρά εύγνώμονες, διότι μάς παρέχετε την επιθυμητήν ευκαιρίαν 
νά ζήσωμεν έστω καί δλίγας στιγμάς τοΰ χρόνου άποκλειστικώς μέ την 
μνήμην ενός εύγενούς μέν τέκνου τής Θράκης, άλλ’ έν ταυτφ καί πολυ
τίμου ί&νικοϋ ανδρός, αν ως εθνικοί ά'νδρες πρέπει νά λογίζωνται κατ’ 
εξοχήν εκείνοι, οί όποιοι συντελούν είς τό νά ανυψώνεται τό πνευματι
κόν καί τό ηθικόν επίπεδον τοΰ δλου ’Έθνους. Είς την άνύψωσιν δέ 
αυτήν συνετέλεσεν όσον ολίγοι ό ’Αριστοτέλης Κουρτίδης διά πεντηκον
ταετούς πολισχιδοΰς πνευματικής εργασίας, εις τρόπον ώστε νά μήν ΰπάρχη 
σχεδόν μορφωμένος "Ελλην των τελευταίων πεντήκοντα ετών, ό όποιος 
νά μήν έχη εις τήν ψυχήν του κατιτί από τον Κουρτίδην, κατιτί από τό 
πνεύμα του, τάς Ιδέας του καί τάς γνώσεις του, κατιτί από τά συναι
σθήματα του καί τήν καρδίαν του, κάτι τέλος καί από αυτό τό ύφος του 
•ακόμη». Αυτά είπα είς τούς κυρίους τού Θρακικοΰ Κέντρου, είμαι δέ βέ
βαιος, δτι καί δλοι σας θά ελέγατε τά ϊδια.



Μ νημόσυνα 495

Πολισχιδής είναι, καθώς είπα, ή πνευματική εργασία τοΰ Ά ρ. Κουρ- 
-τίδου, εις εμέ δέ έλαχεν δ κλήρος νά είκονίσω δι’ ολίγων ένα μέρος τής 
εργασίας του αυτής, την παιδαγωγικήν καί φιλοσοφικήν δράσίν του. Άλλα 
και ή δρασίς τρυ αυτή είναι πάλιν,, πολυμερής, ,δι’ ,αυτό δέ είμαι ήναγκα- 
■σμένος να έξάρω εδώ συντομώτατα τρία μόνον, τά μάλλον έξέχοντα, ση
μεία αυτής, νά σάς παρουσιάσω δηλαδή τον Άρ. Κουρτίδην α') ως επι
στήμονα παιδαγωγόν καί φιλόσοφον, β') ως μορφωτήν διδασκάλων' καί 
γ') ώς καλλιεργητήν τής παιδικής φιλολογίας, ως συγγραφέα δηλαδή βι
βλίων προωρισμένων διά τήν εξωσχολικήν άνάγνωσιν των παιδιών.

'Ως επιστήμων παιδαγωγικός καί φιλόσοφος δ Κουρτίδης στρέφει δι- 
ωιρκώς τήν προσοχήν του είς τήν ψυχολογίαν τον παιδιού ή δποία, καθώς 
ήξεύρετε, έρευνα τήν έξέλιξιν τής παιδικής -ψυχής καί ή δποία δι’ αυτό 
είναι ή κυριωτέρα από τάς βοηθητικός επιστήμας τής Παιδαγωγικής. 
ΓΙώς είναι δυνατόν τή άλ,-ηθεία; νά επιδρά δ παιδαγωγός επί τήν παιδι
κήν ψυχήν, αν δέν γνωρίζη τους νόμους, κατά τάς δποίους εξελίσσεται 
-αυτή; ’Ήδη ή πριοτη επιστημονική εργασία τοΰ Κουρτίδου, ή Γερμανιστΐ 
γραφεΐσα διατριβή του «Gew ohnung und Gewonheit» (Έθισμός καί 
^'θος,Άσκησις καί συνήθεια)—εργασία, τήν οποίαν χρησιμοποιούν πολλαχώς 
ακόμη καί σήμερον οϊ επιστήμονες, οι ασχολούμενοι μέ τό 'θέμια αυτό, 
—ε ιναιπρό παντός ψυχολογική εργασία,διότι,μολονότι κύριον θέμια της είναι ή 
κατάδειξις τής σπουδαίοιητος τοΰ έθισμοϋ ώς παιδαγωγικού καί διδακτικού 
ίμέσου,.εν τούτοις τό. μεγαλύτερου μέρος της διατίθεται είς τήν υποτύπω
σην τών ι|ιυχοφυσιολογικών παραγόντων, επί των όποιων βασίζεται δ έθι
σμός. Επακολουθούν άλλαι ψυχολογικά! έργασίαι τού Κουρτίδου, ελληνι
κά! αυταΐ, καθώς ή «ψυχολογία τοΰ παιδιού», «αί ψυχοπάθειαι έν τφ 
σχολείφ», «αί πνευματικαί ίδιοφυΐαι», «δ φόβος παρά τοΐς παιδίοις» καί 
,άλλαι, διά τών όποιων κατορθώνει όχι μιό.νον νά καθιστά τήν ψυχολογίαν 
τοΰ παιδιού οίκείαν είς όλονέν εύρυτέρους επιστημονικούς καί διδασκαλι
κούς κύκλους, άλλ’ άμια καί νά άναπτύσση αυτήν. Παρ’ δλην δμιως τήν 
■ σπουδαιότητα, τήν δποίαν έχουν αί ψυχολογικά! έργασίαι τοΰ Κουρτίδου, 
πολύ σπουδαιότεροι είναι αί καθαυτό παιδαγωγικοί, έξ αυτών δέ πάλιν 
■έκεΐναι, διά τών όποιων προσπαθεί νά κατάδειξη, πως πρέπει να διδά- 
ακωνται είς τα οχολεϊα αί φνσικαϊ επιστημαι, ιδίως δέ ή Φυσική 'Ιστορία, 
ή ■ Ζψολογία καί ή Βοτανική. Είς τά σχετικά συγγράμμιατα τοΰ Κουρτίδου 
οφείλεται κατά μέγα μέρος ή πρώτη έξέγερσις τοϋ ενδιαφέροντος τών δι
δασκάλων μας προς τάς φυσικάς επιστήμας, αί δποΐαι έ'ως τότε έζων μίαν 
αυτόχρημα υποτυπώδη καί μαρασμώδη ζωήν είς τά σχολειά μας. Θά άπο- 
•ρήσετε ίσως, Κυρίαι καί Κύριοι, πώς δ Αριστοτέλης Κουρτίδης, δ όποιος 
.εξέχει τόσον ώς φιλολογική καί λογοτεχνική φυσιογνωμία, εΐργάσθη μέ
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τόσον, φανατισμόν διά την βελτίωστν τής διδασκαλίας τών φυσικών επι
στημών εις τά σχολεία. Ή  απορία σας όμως. αυτή θά μεταβληιθή εις- 
θαυμασμόν προς την παιδαγωγικήν καί φιλοσοφικήν βαθύτητα τοϋ Κουρ- 
τίδοιη,ά'ν άναλογισθήτε τά δύο κύρια ελατήρια, τα όποια τον ώθησαν εις 
τήν ασχολίαν του αυτήν. Το ένα από τά ελατήρια αυτά θά το άκούσητε 
μέ τάς ιδίας Λέξεις τοΰ Κουρτίδου. "Οταν, κάποτε μετά τήν έκδοσιν ενός 
από τά περί ών πρόκειται συγγράμματα, του εσπευσα νά τον συγχαρώ διά 
αυτό, ό αείμνηστος άνήρ, 6 όποιος έγνώριζεν, ότι καί εγώ εργάζομαι μέ 
όλας μου τάς δυνάμεις διά τήν βελτίιοσιν τής παρ’ ήμίν φυσιογνωστικής. 
διδασκαλίας, μοΰ άπήντησεν ώς εξής : «’Αγαπητέ μου- φίλε ! Δέχομαι τά 
συγχαρητήριά σου μέ δ'λως ιδιαιτέραν χαράν, διότι προέρχονται από ένα: 
Παιδαγωγικόν, ό όποιος συμφωνεί μαζί μου εις τούτο, ότι εκείνοι οί λαοί 
θά επαρκούν εις τον οικονομικόν αγώνα τής ζωής, τών οποίων όσον τό 
δυνατόν ευρύτερα στρώματα κατέχουν όσον τό δυνατόν περισσοτέρας φυ- 
σιογνωστικάς γνώσεις... . .  .» Άκούοντες τώρα τήν λέξιν «αγών» μή νο
μίσετε, Κυρίαι καί Κύριοι, ότι ό Κουρτίδης έθεώρει ώς προορισμόν τών- 
λαών και τών ατόμων τον αγώνα καί τον ανταγωνισμόν, Ό  «κακός παι
δαγωγός καί φιλόσοφος ήτο περισσότερον από κάθε άλλον ειρηνιστής καί 
έφρόνει μαζί μέ τόσα άλλα εκλεκτά πνεύματα, ότι. λαοί καί άτομα ένα 
μόνον προορισμόν έχουν, όπως έν κοινωνία καί αδελφοσύνη προάγουν τά 
πνευματικά αγαθά τοϋ πολιτισμού. Διέβλεπεν έν τούτοις μέ τήν διακρί- 
νουσαν αυτόν βαθύτητα, ότι ή έκπλήρωσις τού προορισμού αυτού απο
βαίνει καθαρά ουτοπία, |φ* όσον δεν αίρεται από τό μέσον ό αμείλικτος 
οικονομικός ανταγωνισμός, καί έβλεπεν ακόμη, ότι αυτό ή μπορεί νά.γίνη, 
μόνον άν οί λαοί καί τά άτομα προικισθοΰν μέ τόσας φυσιογνωστικάς 
γνώσεις, ώστε νά δΰνανται νά υποτάξουν τήν φύσιν εις τους σκοπούς των 
καί νά εξασφαλίσουν τοιουτοτρόπως τήν υλικήν των ευημερίαν, διά νά 
ήμποροϋν κατόπιν νά έπιδίδωνται απερίσπαστοι εις τήν επιδίωξιν τών 
ευγενεστέρων ιδεωδών. Αυτό είναι τό ένα ελατήριον τής προκειμένης ασχο
λίας τοΰ Κουρτίδου. Ακόμη όμως βαθύτερον καί φιλοσοφικιότερον είναι 
τό άλλο του ελατήριον. Ό  Κουρτίδης έχει τήν δρθοτάτην γνώμην, ότι 
κάθε άνθρωπος, πολύ δέ περισσότερον φυσικά ό μορφούμενος διά; τής 
αγωγής, οφείλει νά παραδέχεται καί νά έπιδιώκη κάτι τι ώς προορισμόν 
του ό'χι εις τά τυφλά, άλλα στηρίζων τον προορισμόν του αυτόν επάνω 
εις μίαν ώρισμένην άντίληψιν περί τής ζωής, εις τρόπον ώστε νά ήμπορή 
νά λέγη : «φέρομαι έτσι καί έτσι, διότι αυτό μοΰ επιβάλλει ή περί τής 
ζωής άντίληψίς μου !» Διά νά σχηματίσωμεν όμως μίαν ώρισμένην άντί- 
ληψιν περί τής ζωής, πρέπει νά έχωμεν σχηματίσει μίαν ώρισμένην αντί-, 
ληψιν περί τοΰ όλου κόσμου, μέσα εις τον όποιον υπάρχει καί ή ζωή.
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Άλλα διά νά σχηματίσωμεν μίαν ώρισμένην άντίληψιν περί τοΰ κόσμου, 
πρέπει νά έχωμεν ερευνήσει καί νά έχωμεν γνωρίσει τήν ουσίαν καί τών 
δύο συντελεστών τοΰ κόσμου, τοϋ πνεύματος δηλαδή καί τής φύσεως, κα
θώς καί τήν σχέσιν, ή οποία ύφίσταται μεταξύ αυτών. ’Άνευ τής γνώ· 
σεως τής φύσεως καί τής σχέσεώς της προς τό πνεύμα είναι αδύνατος ό 
σχηματισμός ώρισμένης αντιλήψεως περί τοΰ κόσμου καί άνευ τού σχη
ματισμού μιας ώρισμένης αντιλήψεως περί τοΰ κόσμου είναι αδύνατος ό 
σχηματισμός μιας ώρισμένης αντιλήψεως περί τής ζωής μας καί τοΰ προ
ορισμού μας. ’Ιδού λοιπόν, διά ποιον άλλον λόγον άπέδιδεν ό Κουρτίδης 
τόσην σημασίαν εις τήν σπουδήν τής φύσεως.

Ά λλ’ άν είναι τόσον σπουδαία ή δρασις τοΰ Κουρτίδου ώς έπιστή- 
μονος παιδαγωγικού καί φιλοσόφου, δρασις, διά τής οποίας συνετέλει εμ
μέσως μέν, ούχ ήττον δ’ όμως σημαντικώτατα καί εις τήν μόρφωσιν τών 
διδασκάλων, δεν είναι όλιγώτερον σπουδαία ή ά'μεσος υπέρ αυτών εργα
σία του, ή δρασίς του δηλαδή ως μορφωτον διδασκάλων. Ύπηρετήσας 
έπ’ ολίγον κατά τάς άρχάς τοΰ διδασκαλικού σταδίου του ώς καθηγητής 
τών Παιδαγωγικών εις τό Διδασκαλεΐον άρρένων ’Αθηνών υπηρέτησε κα
τόπιν επί μακρά έτη ώς καθηγητής τοΰ αυτού μαθήματος εις τό Διδα
σκαλείου θηλέων ’Αθηνών, τό συντηρούμενου υπό τής Φιλεκπαιδευτικής 
Εταιρείας, καί εις τό Διδασκαλείου Νηπιαγωγών, τό συντηρούμενου υπό 
τής Ένώσεως τών Έλληνίδων, τέλος δέ έφ’ ικανόν χρόνον ώς διευθυν
τής τοΰ Διδασκαλείου θηλέων Πειραιώς. ’Από τον σύντομον αυτόν απο
λογισμόν τής διδασκαλικής του δράσεως παρατηρείτε, Κυρίαι καί Κύριοι, 
δτι ο αείμνηστος άνήρ άφιέρωσεν δ'λην σχεδόν τήν ενεργόν ζωήν του εις 
τήν μόρφωσιν διδασκαλισσών. Τό πράγμα δεν εινε τυχαΐον καί συμπτω- 
ματικόν, άλλα απόρροια τής έσκεμμένης καί ελευθέρας επιλογής του. Ό  
Κουρτίδης έλαβεν ύπ’ δι|ιει του άφ’ ενός, δτι ή σχολική αγωγή δέν ήμπο- 
ρεϊ νά άποφέρη άξιους λόγου καρπούς χωρίς τήν άμέριστον συνδρομήν 
τής οικιακής, δτι δέ κύριος παροχεύς τής οικιακής αγωγής θά μένη πάν
τοτε ή μητέρα, τής οποίας πάλιν μορφώτρια θά είναι πάντοτε ή διδα- 
σκάλισσα. Έ ξ άλλου ό Κουρτίδης ήξευρε πολύ καλά, δτι διά τήν μόρφω- 
σιν τών διδασκαλισσών απαιτούνται από τον Παιδαγωγικόν καί άλλα χα
ρίσματα από εκείνα τά όποια χρειάζονται διά τήν μόρφωσιν τώι διδα
σκάλων. Ό  μορφωτής διδασκαλισσών πρέπει νά είναι καί πλούσια συναι
σθηματική ψύσις, μέ τήν όποιαν ήμπορεΐ νά επιδρά επί τήν γυναικείοι* 
ψυχήν πολύ εύκολιότερα καί άμεσώτερα παρά μέ τήν ψυχράν διάνοιαν. 
’Έβλεπε δέ ό Κουρτίδης, δτι κατείχε τό μέσον αυτό τής έπιδράσεως πλου- 
σιώτερα από κάθε άλλον. Διά τούς λόγους λοιπόν αυτούς έ'θεσεν ό αεί
μνηστος άνήρ ώς αποκλειστικόν προορισμόν τής αμέσου παιδαγωγικής
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του δράσεως τήν μόρφωσιν διδασκαλισσών. Τό αποτέλεσμα της επιλογής 
του αυτής τό ήξεύρετε όλοι. Αί περισσότεροι, άλλα και καλύτεροι διδα- 
σκάλισσαι των τελευταίων τεσσαράκοντα ετών είναι μαθήτριαι τοΰ Κουρ- 
τίδου, ό όποιος έτσι αποβαίνει ένας από τούς κνριωτέρονς συντελεστές 
τής σχετικής άνυψώσεως τοΰ επιπέδου τής γυναικείας μορφώσεως εις την 
πατρίδα μας.

Άσυγκρίτως όμως σπουδαιότερα από τάς μέχρι τοΰδε είκονισθείσας 
είναι κατά την ταπεινήν μου άντίληψιν, Κυρίαι και Κύριοι, ή παιδαγω
γική εκείνη εργασία, την οποίαν παρουσιάζει ό Κουρτίδης ως καλλιεργη
τής τής παιδικής φιλολογίας, ώς συγγραψεύς έργων προωρισμένων διά την 
εξωσχολικήν άνάγνωσιν των παιδιών καί τών νέων, διά των οποίων πλέον 
όμιλεΐ αμέσως καί απ’ εύ&είας εις την ψυχήν τής νεολαίας. Τό ζήτημα, 
ποια ά'λλα βιβλία έκτος τών ολίγων καί κατ5 ανάγκην ξηρών σχολικών 
πρέπει νά δίδωνται εις τά παιδιά, ποία εξωσχολική πνευματική τροφή, 
ώς συμπλήρωσις, έπέκτασις καί εμβάΟυνσις τής σχολικής, άλλ’ έν ταύτφ 
καί ώς άνακούφισις από αυτήν, πρέπει νά παρέχεται εις τούς νέους, απα
σχολεί τύν Κουρτίδην ευθύς από τά πρώτα βήματα τής παιδαγωγικής του 
δράσεως. Τό ζήτημα αυτό —ζήτημα, τό όποιον είναι πάντοτε φλέγον εις 
κάθε μορφιυμένην κοινωνίαν, εις τρόπον ώστε καί εις τάς μικροτέρας 
ακόμη πόλεις τής Δΰσεως νά μή λείπουν σύλλογοι μεριμνώντες διά τήν 
εξωσχολικήν άνάγνωσιν τών νέων, σύλλογοι, εις τούς οποίους θεωρούν ώς 
ύψίστην των τιμήν, άλλ5 έν ταυτφ καί ώς ύψίστην των ύπο'χρέωσιν νά 
μετέχουν έξοχοι άνδρες καί επιφανείς γυναίκες, —τό ζήτημα αυτό μόλις 
ήρχισε νά άνακινήται παρ’ ήμΐν, δταν ήρχισε τήν σταδιοδρομίαν του ό 
Κουρτίδης. Τό ειχεν άνακινήσει πρώτος ό λαμπρός σύλλογος προς διάδο- 
σιν τών Ελληνικών γραμμάτων, ό όποιος καί έξέδωκεν ολίγα βιβλία διά 
τήν εξωσχολικήν άνάγνωσιν τών παιδιών, τά περισσότερα μεταφράσεις τοΰ 
αειμνήστου Α. Βαμπά, διά νά τό έγκαταλίπη όμως μετ’ ολίγον, διότι είχε 
νά άσχοληίΐή μέ πολλά άλλα, επίσης κεφαλαιώδη, ζητήματα. "Ο,τι δεν 
ήμπόρεσε νά συνέχιση ένας ισχυρός Σύλλογος, άνέλαβε νά τό κάμη ένας 
αδύνατος ιδιώτης, ό πολύτιμος "Ελλην καί εδώ παρών Νικόλαος Παπα- 
δόπουλος ό 'Υδραίος, ό δημιουργός τοΰ περίφημου παιδικού περιοδικού 
«.τής Διαπλάσεως τών παίδων». Μέ τον ΓΙαπαδόπουλον έσυγγένευσε καί 
συνεργάτης του εις τήν Διάπλασιν έγινεν ό άείμνηστος Κουρτίδης, διατε- 
λέσας αρχισυντάκτης της επί μακρά έτη. Ευρίσκομαι ήδη, Κυρίαι καί Κύ
ριοι, εις τήν μέσην ηλικίαν καί αναπολώ, μέ ποιαν λαχτάραν ώς μικρό 
παιδί έπερίμενα τό νέον φύλλον τής Διαπλάσεως, διά νά διαβάσω τό νέον 
διήγημα, τό νέον δραματάκι ή τήν κωμωδιοΰλα, τό νέον ποίημα ή τον 
νέον διάλογον, τον οποίον θά είχε γράψει εις αυτό ό Αιμίλιος Είμαυμένος,
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—είναι τό ψευδώνυμον, μέ το όποιον έγραφε συνήθως εις την Διάπλασιν 
ο άοίδημος Κουρτίδης. Τά περισσότερα από τά πρωτότυπα αυτά έργα 
του έδημοσιεύθησαν κα'ι εις ιδιαίτερα βιβλία, διά νά γίνουν προσιτά εις 
εύρύτατον κύκλον μικρών αναγνωστών, τέτοια δε είναι αί Παιδικαί Σελί
δες, τά Παιδικά Διηγήματα, οί Παιδικοί Διάλογοι, ή Παιδική Άνιδολο- 
γία, τό Θέατρον Οικογένειας καί Σχολείου καί άλλα. Δεν είναι έξ άλλου 
•ολίγα καί τά αριστουργήματα τής ξένης παιδικής φιλολογίας, τά οποία 
μετέφρασεν εις την Ελληνικήν ό Κουρτίδης καί εκ τών οποίων Σάς ανα
φέρω προχείρως τήν Άνθούλαν, τον Γΰρον τής Οικίας, τον Αγροτικόν 
•οίκίσκον, τους μαθητάς τοϋ Ευσεβίου, τήν Μουφλοϋ, τό εις τήν Θάλασ
σαν, τον Ναυαγόν τής Κυνθίας κ.τ.λ. Τά περισσότερα από τά πρωτότυπα 
αυτά έργα του τής παιδικής φιλολογίας, ιδίως δέ τά περισσότερα παιδικά 
διηγήματά του, είναι αυτόχρημα λογοτεχνικά αριστουργήματα, είναι έργα 
κλασικά, δυνάμενα νά άναγνωσθοΰν από άνιίροίπους κάθε ηλικίας. Διότι 
εις αυτά ό Κουρτίδης μάς παρουσιάζει ιδέας καί συναισθήματα θεμελιώδη, 
ιδέας καί συναισθήματα, τά όποια έχει καί διά τά οποία ένδιαφέρεται 
κάθε άνθρωπος όποιασδήποτε ηλικίας, τά παρουσιάζει δέ μέ λογοτεχνικήν 
•μορφήν απλήν καί απέριττου, δι’ αυτό δέ προσιτήν εις δλους. Έ ν  πάση δέ 
περιπτώσει ό Κουρτίδης μέ δλα του τά έργα τής παιδικής φιλολογίας όμι- 
,λεΐ απ’ ευθείας εις τήν παιδικήν ψυχήν, τήν τέρπει καί τήν διδάσκει, τήν 
συγκινεΐ καί τήν μορφώνει, τήν εξυψώνει συντόμως εις ανώτερου πνευμα
τικόν καί ηθικόν επίπεδον. Καί αν δέν είχε κάμει τίποτε άλλο ό Κουρτί
δης, θά έφθανε μόνη ή εργασία του αυτή, διά νά είναι άξιος τής Εθνικής 
ευγνωμοσύνης. ΔΤ αυτό θά Σάς παρακαλέσω, Κυρίαι καί Κύριοι, δπο>ς 
άποβλέποντες ιδίως εις τήν εργασίαν του αυτήν, άποβλέποντες εις τήν εύ- 
γενή πνευματικήν τροφήν, τήν οποίαν ό αείμνηστος άνήρ έδωκε, δίδει καί 
θά δίδη επί μάκρους χρόνους εις τά παιδιά μας, θελήσατε νά τον ευχα
ριστήσετε από τά βάθη τής ψυχής Σας, εγειρόμενοι καί μένοντες δρθιοι 
επί όλίγα δευτερόλερτα. (Γίνεται),

Αυτή είναι, Κυρίαι καί Κύριοι, μέ δλίγας καί ώχράς λέξεις ή παιδα
γωγική καί φιλοσοφική δράσις τού Άριστοτέλους Κουρτίδου. Τό τελευ
ταίου σημεΐόν της μάς φέρει πλέον εις τήν έν γένει λογοτεχνικήν εργα
σίαν τοΰ Κουρτίδου, ό οποίος έγραψε λογονεχνήματα δχι μόνον διά νά 
παιδιά, αλλά καί διά τούς μεγάλους, εργασίαν, τήν οποίαν θά σάς παρου- 
σιάση ό Ισάξιος συνεργάτης του καί επιφανής Έλλην λογοτέχνης κ. Γρ. 
Ξενόπουλος. Πριν παραδώσω τον λόγον εις αυτόν, θά Σάς παρακαλέσω 
νά μοΰ επιτρέψετε νά επιτάξω εις δσα είπα δύο μόνον λέξεις: Ή  δλη 
πνευματική εργασία τοΰ Ά ρ. Κουρτίδου, ιδίως δμως ή παιδαγωγική καί 
ή φιλοσοφική είναι τοσαύτη καί τοιαύτη, ώστε νά μή έχρ ανάγκην εσκεμ-
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μένιον καί (οργανωμένων μνημοσυνών, όπως τδ αποψινόν, διά νά ανακα
λείται εις την μνήμην μας’ είναι τοσαΰτη και τοιαΰτη, ώστε νά δίδη εις 
κάδε μορφωμένον κα'ι εύγενή άνθρωπον άδιακόπως άφορμάς νά κάμνη εις 
τά άδυτα τής ψυχής του ανεπίσημα μέν, αλλά δι’ αυτό όχι όλιγώτερον 
ιερά μνημόσυνα τοΰ Κουρτίδου. Καί τά μνημόσυνα αυτά θά είναι ή καλύ
τερα αμοιβή, δι’ δ'σα είργάσθη υπέρ τοΰ ’Έθνους ο αείμνηστος Αριστοτέ
λης Κουρτίδης.

ΔΗΜ . I  ΑΑΜ ΨΑΣ
*

Κνρίαι και Κύριοι,
Μου άνετέθη νά ομιλήσω περί τοΰ Άριστοτέλους Κουρτίδου μόνον- 

ως αισθητικού καί λογοτέχνου. Ά λλ’ ή άπομόνωσις κι’ ή χωριστή εξέτα- 
σις των ιδιοτήτων δεν είναι τόσον ευχερής. Ό  άνθρωπος δεν χωρίζεται. 
Καί προ πάντων διά νά κριθή κανείς ως λογοτέχνης, πρέπει νά ληφθοϋν 
ΰπ’ δψει καί δλαι του αί άλλαι ιδιότητες. “Οταν, επί τω θανάτω τοΰ Ά ρ ι
στοτέλους Κουρτίδου, έγραψα έ’να σύντομον χαρακτηρισμόν τοΰ ανθρώπου 
τον ώνόμασ.7. «ό λογοτέχνης παιδαγωγός». "Ενας άλλος θά ήμποροϋσε νά τύν 
όνομάση «ό παιδαγωγός λογοτέχνης». Αλλά προκειμένου περί τοΰ Ά ρ ι
στοτέλους Κουρτίδου, δεν θά ήμποροϋσε νά πή μόνον «ό παιδαγωγός», ή 
μόνον <(δ λ,ογοτέχνης». Ό  Αριστοτέλης Κουρτίδης ήτο ό «λογοτέχνης 
παιδαγωγός». Αυτός είναι ό χαρακτηρισμός του. Καί ύπ’ αυτήν ακριβώς 
τήν άποψιν ήτο τόσον ιδιότυπος καί μοναδικός εις την Ελλάδα, διότι 
δεν υπήρξεν ίσως άλλος "Ελλην παιδαγωγός μέ τό λογοτεχνικόν χάρισμα 
τοΰ Άριστοτέλους Κουρτίδου.

Μετά τήν έξήγησιν αυτήν, ήμποροΰμε τώρα νά έξετάσωμε χωριστά 
τό λογοτεχνικόν χάρισμα τοΰ παιδαγωγού μας. "Εν από τά κυριώτέρά του 
στοιχεία ήτον ό έν&οναιασμός. Τό περιστατικού τής πρώτης αθηναϊκής 
ημέρας τοΰ Άριστοτέλους Κουρτίδου, τό όποιον διηγήθη ό κ. Καμποΰ- 
ρογλους— δταν ό νέος Θρμξ ενηγκαλίσθη καί κατεφίλησε δακρύων τάρχαια 
μάρμαρα—μαρτυρεί περί αύτοΰ τοΰ ενθουσιασμού, ό οποίος ουδέποτε έγ- 
κατέλειψε τον λογοτέχνην παιδαγωγόν. Ή το  ενθουσιώδης καί ως άνθρω
πος καί ώς διδάσκαλος καί ώς συγγραφεός. Τό ώραΐον, τό υψηλόν, τό 
ευγενικόν, δπου τό εΰρισκεν, δπου τό έ'βλεπεν,—όπου τό έφαντάζετο ίσως 
ακόμη—τοΰ ανέβαζε δάκρυα στά μάτια καί τοΰ έκαμνε τήν φωνήν παλ- 
μώδη. Ήμιλοΰσε μ’ ενθουσιασμόν, εδίδασκε μ’ ενθουσιασμόν, έγραφε μ’ 
ενθουσιασμόν καί ένηγκαλίζετο μ’ ενθουσιασμόν, δπως τάρχαια μάρμαρα, 
δλα τά ιδεώδη. Ά πό τότε πού ήτο νέος, έ'ως τά εβδομήντα του χρόνια. 
Διαβάστε τό τελευταΐον του άρθρον, περί τής γυναικείας έν Έλλάδι έκ- 
παιδεύσεως, τό οποίον εδημοσιευθη εις τήν «Νέαν Εστίαν» ολίγον προ
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πού θανάτου του : Πάλλεται από ενθουσιασμόν,—τον ενθουσιασμόν του 
'Αριστοτέλους Κουρτίδου, τον κανονικόν τον παντοτεινόν, τον ακούρα
στου, τον αδιάπτωτου '

Πώς κατώρθωνε να τον διατηρή εις την ψυχήν του, ακόμη καί εις 
καιρούς πού δέν έ'βλεπε γύρω του, παρ’ ανθρώπους ψυχρούς, σκεπτικούς, 
■απογοητευμένους, κουρασμένους, νεκρούς; Μυστήριον, άλλα τον διατη
ρούσε' θαύμα, αλλά δέν τό άφινε ποτέ. Καί δμως ό ’Αριστοτέλης Κουρ- 
τίδης δέν έζοΰσεν, όπως θά έλεγε τώρα κανείς, εις άλλον κόσμον πού τον 
έπλασε με την φαντασίαν του, όπως συνήθως οί ποιηταί. ’Όχι. Έζοΰσεν 
■εις αυτόν τόν πραγματικόν καί τον κακορίζικον. ’Αλλά θά ήξευρε, φαίνε
ται, νά βλέπη μόνον τά καλά του, αυτά νά λογαριάζη, εις αυτά νά πι- 
•στεύη μέ αυτά νά ενθουσιάζεται καί—τό κυριώτεροτ— νά μεταδίδη τόν 
ενθουσιασμόν του είς τούς γύρω του. Καί οί γύρω του ήσαν προ πάν
των γυναίκες, — διδασκάλισσαι, μαθήτριαι. Τάς γυναικείας αύτάς ψυχάς, 
μέ την διδασκαλίαν του, μέ την ομιλίαν του, μέ τά βιβλία του, μέ την 
δράσιν του, μέ τό παράδειγμά του. δ ’Αριστοτέλης Κουρτίδης τάς έκρα- 
τοΰσεν υπό διαρκή ενθουσιασμόν. ’Ήσαν, αν θέλετε, ό κόσμος τον. Καί 
αν ήτο εν μέρει δημιούργημά του, ό κόσμος αυτός ήτον όμως πραγματι
κός, καί πραγματικήν εΐχεν έπίδρασιν επί τού δημιουργού καί εμπνευστοΰ 
του. Διά τούτο, δ έξετάζων τά λογοτεχνήματα τού παιδαγωγού, διακρίνει, 
καί είς εκείνα ακόμη πού δέν είναι γραμμένα γιά παιδιά, ότι δ γραφών 
•απευθύνεται προς άναγνώστας μέ τρυφερόν καί ευαίσθητου ψυχήν, χρη
σιμοποιούν όλην την τρυφερότητα καί την ευαισθησίαν τής ίδικής του.

Καί ιδού, μετά τόν ενθουσιασμόν, τό δεύτερον γνώρισμα τού λογο
τέχνου παιδαγωγού: ή τρυφερότης, ή καρδιά. Τά διηγήματά του,—καί 
τά παιδικά καί τά άλλα, —δέν είναι τά εγκεφαλικά, τά λογικά καί ψυχρά 
κατασκευάσματα των άλλων παιδαγωγών συγγραφέων. Προέρχονται από 
τό αίσθημα, απευθύνονται είς τό αίσθημα, γεννούν την συγκίνησιν, ςρέ 
•φουν τά δάκρυα. "Οταν είς τό τέλος ενός διηγήματος δακρύζΐ\ δ αναγνώ
στης, τούτο προέρχεται από δύο αίτια χωριστά, καί σπανίως ηνωμένα : 
ή από την μεγάλην τέχνην, ή από την αληθινήν τρυφερότητα. Ό  ’Αρι
στοτέλης Κουρτίδης είχε τό δεύτερον. Είναι αδύνατον νά διαβάση κανείς 
«ναδιήγημά του, — «τά Τρία Τριαντάφυλλα», «τό Ποτήρι μέ τά δάκρυα»— 
κάποτε καί μιάν απλώς του βιοβραφίαν—τού Ζάππα, τού Καπλάνη, τού 
Βαρβάκη—χωρίς νά αίσθανθή τά μάτια του υγρά..........

’Αλλά ευαισθησία καί καλαισθησία πηγαίνουν τόσο συχνά μαζί ! 
’Ίσως θά ευρισκε κανείς, ότι γενικώς όλοι οί ευαίσθητοι άνθρωποι είναι 
καί καλαίσθητοι. ’Οπωσδήποτε δ ’Αριστοτέλης Κουρτίδης ήταν. Κι’ ή 
ιμεγάλη του καλαισθησία διαλάμπει προ πάντων εις τό λογοτεχνικόν του
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ΰφος. Ή τον ένας έξοχος στνλίατας. ’Ά ν θέλετε μάλιστα, εις τό ΰφος αυτό,, 
πού τά περιλαμβάνει δλα—ενθουσιασμόν, ευαισθησίαν, καλαισθησίαν— 
έγκειται τό λογοτεχνικόν τάλαντόν του. Διότι μεγάλος δημιουργός δεν ήτο- 
βέβαια ό Κουρτίδης. Εΐχεν όμως έ'να προσωπικόν ύφος γεμάεο χάριν, δρο
σιάν, πνεϋμα καί ποιητικός εικόνας η μεταφοράς θαυμασίας. ’Αδύνατον 
νά δια βάση κανείς πέντε γραμμάς τοί1 χωρίς νά συνάντηση έ'να όπως, 
ένα ώσάν. Ή  είκών, ή παρομοίωσις, ή μεταφορά,—τό κυριώτερον γνώ
ρισμα τοΰ υφους του. Μετεχειρίζετο την γλώσσαν—καί προ πάντων την 
μικτήν καθαρεύουσαν, αυτή ήτο ή γλώσσα του : Τήν αμιγή δημοτικήν 
τήν έγραφε κατ’ ανάγκην,—μέ απαράμιλλου άκριβολογίαν' αί δέ παντοΐαι 
του γνώσεις, ή ψυχολογική κι’ ή άλλη του σοφία, καθίστων καί ουσιώ
δες παν δ',τι ήξευρε νά γράφη τόσον ωραία. Έ ξ άλλου, ή τελεία γνώσις 
τής παιδικής ψυχής κι’ ή φυσική του, ως εϊπομεν, τρυφερότης, τον έκα- 
μναν ειδικόν συγγραφέα τής νεότητος. "Ο,τι έχει δημεσιευσει εις τήν «Δι- 
άπλασιν» καί τά σχολικά του αναγνωστικά, αποτελούν ίσως τό δημιουρ- 
γικώτερον μέρος τής λογοτεχνικής του παραγωγής.

Λέγω ίσως, διότι δεν ριψοκινδυνεύω κρίσιν, έφ’ δσον τό έ'ργον τοΐ' 
Άριστοτέλους Κουρτίδου μένει σκορπισμένου εδώ κι’ εκεί. Διότι δεν 
είναι μόνον ή «Διάπλασις» τήν οποίαν, επί δεκαπέντε έτη, έτροφοδότησε 
μέ τά έξοχα παιδικά διηγήματα καί τά παντοΐα αναγνώσματα τοΰ Αιμί
λιου Είμαρμένου. "Οταν έπανήλθεν από τήν Ίέναν, μέ τό δίπλωμά του, 
διωρίσθη μέν καθηγητής, έξηκολοΰθησεν δμως έντονον τήν λογοτεχνικήν 
του δράσιν, γράφων εις εφημερίδας, περιοδικά καί ημερολόγια. Ό  φιλο- 
μετρών παλαιούς τόμους τής «Εστίας»,—καί τοΰ περιοδικού καί τής έφη- 
μερίδος,—τής «Έβδομάδος», τής «Έφημερίδος» τοΰ Κορόμηλά, τοΰ 
«’Άστεος», τοΰ «Νέου ’Άστεος» καί τοΰ Ημερολογίου Σκόκου, συναντά 
συχνότατα τήν υπογραφήν ’Αριστοτέλης Π. Κουρτίδης κάτωθεν διηγη- 
γημάτων, χρονογραφημάτων, ψυχολογικών, αισθητικών καί παιδαγωγικών 
μελετών, ή λογοτεχνικών καί θεατρικών κριτικών. Κατόπιν ειργάσθη, απο
κλειστικόν; σχεδόν, εις τά «Παναθήναια» τοΰ Μιχαηλίδου. Βαθμηδόν καί 
κατ’ ολίγον, ό παιδαγωγός άπερρόφα τον λογοτέχνην, ο καθηγητής έκυ- 
ρίευε τον συντάκτην,. Ή  λογοτεχνική δράσις τοΰ Κουρτίδου είναι κυρίως 
από τά 1890 έως τά 1905. Έκτοτε εμφανίζεται εις τον λογοτεχνικόν 
τόπον όλονέν αραιότερα. Δεν γράφει σχεδόν παρά βιβλία σχολικά. Κάπου 
—κάπου κάμνει καμμίαν δημοσίαν διάλεξιν. ‘Ωσότου ή έκδοσις τής «Νέας 
Εστίας»,—τοΰ περιοδικού τό οποίον έχω τήν τιμήν νά διευθύνω,—ανα
ζωπυρώνει τον παλαιόν του έρωτα, καί ιδού πάλιν ό ’Αριστοτέλης Κουρ
τίδης λογοτέχνης. Ή  μετάφρασις τοΰ «Γυιού» τοΰ Γκουναρσων μέ τον 
χαρακτηρισμόν αυτοΰ τοΰ νέου συγγραφέως,—ιό «Χέρι», μία .αισθητική
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κα'ι ψυχολογική εξήγησή τοϋ Μυστικού Δείπνου τοΰ Δαβίντσι,—οΐ «Μαρ
μαρυγές» συλλογή πρωτοτύπων γνωμικών,—κι5 ή μελέτη περί τοΰ φιλέλ- 
ληνος Γερμανού ποιητοΰ Γουλιέλμου Μΰλλερ, είναι άναντιρρήτως από 
τά ωραιότερα κομμάτια πού έδημοσιεύθησαν εις τό περιοδικόν μου. Κα'ι 
γνιορίζων μέ ποιαν αγάπην τον έδιάβαζαν παλαιοί καί νέοι θαυμασταί του, 
ό Κουρτίδης εσκόπει, αποχωρούν από τήν διεύθυνσιν τού Διδασκαλείου, 
νάφοσιωθή πλέον εις τήν «Νέαν Εστίαν» καί εις τήν λογοτεχνίαν. 'Ο 
•θάνατος,—πρόωρος θάνατος δΓ ένα τόσον άκμαΐον καί σφριγηλόν εβδο
μηκοντούτη,— δεν τώ έπέτρεψε τήν πραγματοποίησιν τοΰ ωραίου τούτου 
σχεδίου.

Δύο λέξεις ακόμη περί τοΰ Κουρτίδου ώς αισθητικού καί κριτικού. 
'Η  αισθητική ήτο τό μεγαλύτερον ίσως μέρος τού φιλοσοφικού του κα
ταρτισμού, τον όποιον δεν είμαι διόλου αρμόδιος νά κρίνω. Ά λλ’ αυτό 
δεν μ3 εμποδίζει νά θαυμάζω τήν γνώσιν, τήν ειλικρίνειαν, τον ενθουσι
ασμόν καί τό πάντοτε αυστηρόν ύφος των κριτικών του περί λογοτεχνι
κών ή θεατρικών έργων. "Ενα καιρόν μάλιστα, δικαίως ό Κουρτίδης έθε- 
ωρεΐτο ο κατ’ εξοχήν θεατρικός μας κριτικός,—όπως π. χ. σήμερον ό 
’Άλκης Θρύλος, ό όποιο?, κατά σύμπτωσιν, υπήρξε μαθητής του.

Καί θά τελειώσω μέ τήν ευχήν όπως τό «Θρακικόν Κέντρον», τό 
πατριωτικώτατον, άναλάβη τήν συγκέντρωσιν καί τήν έκδοσιν τού διε- 
σκορπισμένου αυτού "Εργου τού Άριστοτέλους Κουρτίδου, τού μεγάλου 
Θρακός. Τούτο θά ήτο τό ωραιότερου μνημόσυνου καί τό προσήκον 
μνημείου.

ΓΡ. ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ



ΕΠΙΣΤΗΜ ΟΝΙΚΑΙ ΕΡΓΑ ΣΙΑ Ι ΑΡΙΣΤ. ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ

1 Παιδαγωγικόν Φροντιστήριον τοΰ εν Ίένη Πανεπιστημίου, 181)1, 
Κλείω Λειψίας.

2 Φοιτψαϊ εν 'Αθήναις κατά τους παλαιούς χρόνους (ίστορ. παιδ.) 
πεοιοδ. «Εστία» 1892.

ο cO Τολατόη ώς παιδαγωγός (ίστορ. παιδ.) Παρνασσός 1892.
4 Gewilhnung und Gewonlieit eine psycliologiscli padago- 

gisclie M onographic 1894.
5 Ψυχολογία του παιδιού. Έπετηρίς Δημοτ. έκπαιδεΰσεως Μπου- 

κουβάλα 1902.
6 ’Αγωγή τής γνναικός. Πρακτικά τοΰ Α' έλλην. έκπαιδ. συνεδρ. 1904.
7 Ψυχοπάθεια/, έν τφ  Σχολείω. Ψυχιατρική καί νευρολογική έπι- 

θεοίρησις 1906.
8 Πνευματικοί ίδιοψνΐαι κτλ. 1907.
9 Διανοητική εργασία καθ’ ύπνον. Μελέτη 1907.

10 Το συναίσθημα τής φνσεως και οι "Ελλ.ηνες πατέρες τής ’’Εκκ/.η 
σίας (αισθητική μελέτη) 1901).

11 Περί ονείρων. Έλλην. Επιθεώρησες 191').
12 Εικόνες βίου των ζο’ιων (έν συνεργασία) 1912.
Ιο ' Υποδείγματα διδασκαλίας τής Ζωολογίας. 1912 (διδακτική).
14 )> » τής Φυτολογίας. 1918 »
15 Η  δημοτική ποίησις εις τά σχολεία. (Διάλεξις εις διδασκαλ. συνέ

δριου) Πινακοθήκη 1916,
16 Διαφέρει ψυχικώς ή γυναίκα από τον ανδρα ; Διάλεξις 1917 (αδη

μοσίευτος).
17 ° Η  γυναίκα ίνώπιον τοΰ κινδύνου. Διάλεξις 1918 (αδημοσίευτος).
18 'Ο  φόβος πα/οά τοίς παιδίοις. Έκπαιδ. έπιθεώρησις Ζαμάνη 1921. 

Ψυχολ. μελέτη.
19 Το 'Ελλην. διήγημα μέχρι τής ’Επαναατάσεως. Γραμματολογική 

μελέτη 192).
20 'Η  σχολή των απόρων παίδων τοΰ Παρνασσού. (Κοινωνικοπαι- 

δαγωγική μελέτη 1923.
21 'Η  αγωγή κατά τήν Μοντεσσόρη. 1924 Έλευθερουδάκης.
22 'Ο  Βααιλειάδης και ή σχολή των απόρων παίδων. 1925 (λογοτε

χνική καί παιδαγωγ. μελέτη).
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23 'Η  μητέρα τον Γκαϊτε
24 CH  μητέρα του Βύρωνος
25 Μ.ύλλερ, ο ποιητής των 

1027.

1924 
1927 
Gaieclienlieder.

ανέκδοτοι

ΙΙεριοδ. «Νέα Εστία»

Καί τα λοιπά ως: Ήμετανάστευσις εις τό σχολεΐον.Υγιεινή τής ψυχής.Τά 
πρώτα βήματα τής άνθρωπότητος. Ο ί'άσιγκτων.Ό γϋρος τής οικίας. Ή με- 
•ρολόγιον Ερημίτου κλπ.



Π I Ν Α Ξ

Τ ώ ν  εις  τά τέοσαρα  τ ε ύ χ η  το ϋ  Β '  τ ό μ ο υ  ό ν ο μ ά τ ω ν  
κ α ί  Ιδ ιω μ α τ ικ ώ ν  λέξεω ν .

Α ' Ο Ν Ο Μ Α Τ Α

Ά γ α θ ο υ π ο λ ι ς  4 8 5 .
Α γ ί α  Ί ο υ σ τ ί ν η  ( π ό λ .)  8 4 1 .
'Α γ ία  Π α ρ α σ κ ε υ ή  (μ ο ν .)  3 5 0 , 3 7 5 .  
" Α γ ιο ι  Α ν ά ρ γ υ ρ ο ι  ( μ ο ν . )  3 5 0 .
" Α γ ιο ς  Γ ε ώ ρ γ ιο ς  3 5 0 .
" Α γ ιο ς  Π ο λ ύ κ α ρ π ο ς  1 5 0 , 151 . 
Ά γ ρ η π ι ό τ η ς  Ν . 5 3 .
Ά γ ρ ι ά ν η ς  8 4 .
Ά γ ρ ι ά ν ο ς  6 6 ,  7 5 , 7 6 ,  7 8 , 7 9 .
Ά γ χ ά ν η  ( κ ώ μ .)  3 5 0 .
Ά γ χ ί α λ ο ς  2 8 7 , 3 1 0 , 3 1 3 , 3 6 9 , 4 4 3 .  
’ Α δ ά  ( κ α ζ .  Ά δ ρ ) π ό λ ε ω ς )  7 5 .
Ά δ ρ ι α ν ε ΐ ς  1 8 , 19 .
Ά δ ρ ι α ν ί ς  1 9 , 2 0 .
Ά δ ρ ι α ν ο υ π ο λ ί τ η ς  Ά θ α ν .  7 0 , 8 0 . 
Ά δ ρ ι α ν ό ς  (β α σ ιλ .)  6 6 .
Ά δ ρ ι α ν ο ύ π ο λ ι ς  7, 8 ,  3 3 , 4 6 , 6 0 , 6 6 , 6 7 , 

7 0 , 7 2 , 7 5 , 7 6 , 7 9 , 8 0 , 8 1 , 8 3 , 8 4 , 8 ο ,  
8 6 , 9 0 , 9 1 ,  1 8 3 , 2 5 0 , 2 5 1 ,  2 5 2 , 2 7 9 ,  
3 3 8 , 3 7 2 , 3 8 2 , 3 8 5 , 4 1 4 , 4 7 4 .

’Α ε τ ό ς  ( π ό λ .)  3 4 1 .

Ά ζ α τ λ ή  92 .
Ά ζ ε ρ ά  4 4 3 , 4 4 4 .
Ά θ α ν α σ ι ά δ η ς  Γ ε ώ ρ γ ·  1 1 0 .
Α θ α ν ά σ ι ο ς  ’ Α δ ρ )π ό λ ε ω ς  7 0 , 7 1 . 
’Α θ α ν ά σ ι ο ς  ( μ η τ ρ ο π ο λ . Α ί ν ο υ )  2 9 8 .  
Α Ιλ ία  8 3 .
Α Ι μ ίμ ο ν τ ο ν  15  
Α ίμ ο ς  3 6 9 , 3 7 3 .
Ά ί ν α ρ τ ζ ί κ  3 9 , 4 0 .
Α ίν ίτ η ς  ’Α ν τ ώ ν ιο ς  5 9 .
Α ί ν ο ς  3 9 , 4 0 ,  4 5 , 4 6 , 4 7 , 4 9 , 5 0 , 6 0 , 6 2 ,  

6 6 , 7 7 , 7 8 , 2 7 9 , 2 8 0 , 2 8 1 , 2 8 2 , 2 8 3 ,  
2 9 5 , 3 1 4 ,  3 2 1 .

Ά κ — β ο υ ν ά ρ  9 1 , 9 2 .
Ά λ ε ς α ν δ ρ ο ΰ π ο λ ι ς  2 8 2 , 2 8 3 .
’ Α λ μ π ά ν η ς  Δ η μ . 5 3 .
*Α λπονλοΰ  2 5 0 .

Ά λ τ ι ν α λ μ ά ξ η  ’Α ρ γ υ ρ ή ς  5 2 .
Ά μ η ν α ά μ  Γ ια ν ν α κ ό ς  5 2 .

Ά μ η ρ ο ΰ δ η ς  6 2 .
Α μ υ γ δ α λ ι ά  1 3 2 .
Ά ν α ν ί α ς  ( Ά γ χ ι ά λ ο υ )  3 0 7 .
’Α ν α τ ο λ ικ ή  Ρ ω μ υ λ ία  1 1 9 , 121 , 3 5 0 .  
Ά ν δ ρ ε 'ο υ  Β α σ ιλ ·  5 1 .
’Α ν δ ρ ό ν ικ ο ς  (δ ιδ .)  95 .
" Α ν θ ιμ ο ς  Β ' 6 5 .
" Α ν θ ιμ ο ς  ( μ η τ ρ ο π ο λ .  Α ΐ ν .)  3 1 2 . 
" Α ν θ ιμ ο ;  (ή γ ο ΰ μ . Σ κ α λ ω τ ή ς )  3 1 5 , 320- 
" Α ν θ ιμ ο ς  (ή γ ο υ μ . Σ κ ε π α σ τ ή ς )  3 2 1 .  
’Α ν τ ώ ν ιο ς  ( π α τ ρ ιά ρ χ .  έςρημ.) 3 0 3 .  
’Α π ο λ λ ω ν ί α  3 1 , 2 8 4 ,  2 8 6 , 2 9 2 , 4 8 3 .  

’ Α π ρ η ν ό ς  4 2 .
" Α π ρ ω  3 9 , κ ε ξ . 3 2 3 .
Ά ρ ά π — τ ε π έ δ ε ς  2 7 6 .
Ά ρ β α ν ι τ ο χ ώ ρ ι ο ν  3 5 0 .
’ Α ρ γ υ ρ ιά δ η ς  Δ η μ .  1 1 0 , 115 .
Ά ρ ί σ β ο ς  ( Τ ό ν ζ ο ς )  3 3 9 .
Ά ρ κ α δ ι ο ύ π ο λ ι ς  8 4 .
Ά ρ μ α τ ο ς  ( β ικ ά ρ ιο ς  Θ ρ ά κ .)  1 5 .
Ά ρ τ α ς  8 3 .
Α ρ τ ε μ ί σ ι α ς  (φ υ λ ή )  2 0 .

Ά ρ τ έ σ κ ο ς  8 6 .
Ά ρ τ ΰ σ ι ο ς  ( Ά ρ τ α - Μ α ρ ί τ ζ α )  6 6 , 7 7 , 78> 
Ά ρ χ ι γ έ ν η ς  Σ α ρ ά ν τ η ς  9 7 , 3 8 0 , 383 ·  
Ά ρ χ ι γ έ ν η ς  3 7 3 , 3 7 7 , 3 7 8 ,  3 7 9 , 3 8 0 ,  

3 8 2 ,  3 8 3 .
Ά ρ χ ι γ έ ν ο υ ς  ’Ε λ έ ν η  3 7 7 , R 80, 3 8 1 . 
Ά ρ χ ι γ έ ν ο υ ς  Φώτιος 3 7 7 , 3 7 9 , 3 8 0 , 3 8 1 . 

’Α σ β ε σ τ ά δ ε ς  9 1 .
Ά σ ή λ — β ε γ λ ή  4 4 4 .
Ά σ κ λ η π ι ά ς  (φ υ λ ή )  2 0 .
Α υ τ ιά  Δ η μ ή τ ρ . 5 2 .
Α υ τ ιά  Κ ύ ρ κ ο ς  52*
Ά χ ε λ ώ  1 5 4 .
Ά χ λ α π ή ς  Γ ι ά ν ν η ς  5 1 .
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Β α β ά — Έ σ κ ί  4 4 4 .
Β ά ρ ν α  2 9 0 , 3 6 9 .
Β α σ ιά δ η ς  'Η ρ α κ λ ή ς  105.
Βάτσκοβον (κώμ.) 350.
Β α φ ε ίδ η ς  Κ ω ν . 8 7 .
Βεζεβε'ρης Βασίλ. 123. 
Β ελίγι-γετίν-μαχαλέ (συνοικ. Ά δ ρ ια ν .)  

7 5 .

Β ε ν δ ί π π ρ α  3 0 , 3 1 .
Β ε ν δ Ι ς  3 0 .
Β ε ρ γ ά δ η ς  ’Ι ω ά ν .  116 .
Β ε ρ ν α ρ δ ά κ η ς  Γ ρ η γ ό ρ . 1 1 0 , 116.
Β ί ζ α  4 4 3 ,
Β ι σ β ίζ η ς  ( ο ίκ ο γ .)  5 0 .
Β ι σ β ίζ η ς  Ά ν τ ώ ν .  5 2 , 54 , 5 5 , 5 6 , 5 7 , 5 8 .  
Β λ α σ τ ίτ σ α  (κ ω μ .)  3 5 0 .
Β ο δ ε ν ά  (Θ ρ ρ κ .)  22 .
Β ο δ έ ν η  (κ ώ μ .)  3 5 0 .’
Β ό ρ ε ιο ς  €>ρ£κη  152.
Β ό σ π ο ρ ο ς  2 6 1 , 2 6 2 .
Β ο ό β α  (λ ό φ .)  87 .
Β ο υ λ γ κ ά ρ - κ ι ο ϊ  9 2 .
Β ο υ ν ά ρ  4 4 3 .

Β ο υ ρ γ ά ζ ι - Μ π α μ π ά - Έ σ κ ί  4 4 3 .  
Β ο υ ρ γ α σ έ λ η  Σ ά β β α ς  5 1 .
Β ρ α χ ώ ρ ι  4 4 3 .
Β υ ζ ά ν τ ι ο ν  6 6 , 2 6 2 .
Β υ ζ ίη  8 1 .
Β υ ζ ο ϋ  8 1 .

Γ α β ρ ιή λ  (μ η τ ρ ο π ο ) ,. Α ϊ ν . )  3 1 0 .  
Γ α ν ο χ ω ρ ίτ η ς  Ά λ έ ξ .  2 8 3 .
Γ ε δ ε ώ ν  ( μ η τ ρ ο π . Α ϊ ν . )  3 0 4 , 3 0 5 .
Γ έ ν α  4 4 3 .
Γ ε ν ή - ίμ α ρ έ τ  6 8 .
Γ ε ν ή - κ ι ο ϊ  9 2 , 4 4 4 .
Γ ε ω ρ γ ιά δ η ς  Ά ν α σ τ .  96 .
Γ ε ώ ρ γ ιο ς  ( έ π ί σ κ .  Δ ε β λ ε τ ο υ )  8 1 . 
Γ ε ώ ρ γ ιο ς  ( ε π ί σ κ ο π .  Α ί ν ιτ ώ ν )  9 7 .  
Γ ε ω ρ γ ίο υ  Β α σ ίλ .  5 2 .
Γ ια ν ν α κ ά κ η ς  1 2 3 .
Γ ια τ ρ ο ύ δ ε ν α ς  Φ ρ α ν τ ζ ή ς  3 2 . 
Γ ιό ν τ ο υ ς - Γ ιό ν τ σ ο ς  3 4 2 ,4 8 1 .  
Γ κ έ λ ο γ λ ο υ ς  1 2 2 .
Γ κ ια ο ύ ρ -Κ ο υ ρ α κ λ ή  
Γ ^Η ,οιιμίΐυλτζίνα  2 5 0 .  

Γ κ ιο υ μ ο υ σ γ ε ρ δ ά ν η ς  1 0 3 , 1 0 5 , 1 0 8 , 1Γ2.

Γ κ ο ρ λ ό ν η ς  Χ ρ ισ τ ό φ . 5 3 .
Γ ρ η γ ο ρ ιά δ η ς  Σ τ α υ ρ ά κ η ς  ( Α ϊν ιο ς )  311 ... 
Γ ρ η γ ό ρ ιο ς  ( μ η τ ρ ο π ο λ .  Α ίν ο υ )  3 0 3 , 3 0 9 ,  

3 1 5 . 3 1 6 ,  3 1 9 , 320 ,
Γ ρ η γ ό ρ ιο ς  ( ;)  3 0 7 .

Δ α δ ιά  9 1 , 2 3 4 .
Δ α μ α σ κ η ν ό ς  ( μ η τ ρ ο π ο λ .  Β υ ζ ίη ς )  3 0 2 .  
Δ α ν ιή λ  (μ η τ ρ ο π .  Λ ϊν ο υ )  2 9 8 , 3 0 1 , 3 0 2 , .  

3 0 5 .
Δ α ρ δ α ν έ λ ια  2 5 1 .
Δ ε δ ε α γ ά τ ς  4 8 , 5 0 , 2 5 0 .
Δ ε ι ώ Δ ι ώ  2 7 , 28 .
Δ ε λ η γ ι ά ν ν η ς  Ν . 2 5 2 .  
Δ ε λ η -Δ ο ΰ κ α -Μ η χ α ή λ  5 2 .
Δ ε λ ιώ ν ε ς  2 7 5 , 2 7 6 .
Δ ε ρ ρ ίς  ή Δ έ ρ ις  13 .
Δ ε ρ σ α ϊο ι  12 .
Δ έ ρ τ α λ ο ς  1 2 .
Δ ζ α μ π ά ς - Ί μ π λ ε δ ί ν  9 2 .
Δ η μ η τ ρ ιά δ η ς  Π α ν α γ .  95 .
Δ η μ η τ ρ ίο υ  Ε ύ φ ρ ω ν  (Β α λ α σ ΐς )  2 8 1 .  
Δ η μ ο κ ρ ά ν ε ια  3 7 4 .
Δ ιο ν ύ σ ιο ς  ( μ η τ ρ ο π ο λ . Φ ιλ ι π π ο υ π .)  2 9 8 . 
Δ ιο ν ύ σ ιο ς  ( μ η τ ρ ο π ο λ .  Α ί ν ο υ )  2 9 8 , 3 0 6 ,  

3 0 7 .
Δ ιο ν ύ σ ιο ς  Σ η λ υ β ρ ία ς  3 1 9 .
Δ ιο ν ύ σ ις  2 8 .
Δ ιο π ε ίΟ η ς  1 9 , 20 .
Δ ιδ υ μ ό τ ε ι χ ο ν  7 7 , 8 4 , 8 7 , 8 9 , 9 0 , 9 1 . .

9 2 , 9 3 , 2 3 5 , 3 3 7 , 3 7 0 , 3 7 5 .
Δ ο γ ά ν - κ ιο ί  (Μ α λ γ ά ρ ω ν )  4 0 1 , 4 0 6 , 4 0 7 , 

4 0 8 , 4 4 1 .
Δ ο λ ίο ν ε ς  2 78 ·
Δ ό ρ ζ α ς  12
Δ ο ρ ό σ τ ο λ ο ν  ( Σ ι λ ί σ τ ρ ι α )  3 6 9 , 3 7 1 . 
Δ ό ρ σ ο ς  12 .
Δ ο ρ τ ά ζ η  1 2 .
Δ ο ρ τ α ζ η ν ό ς  ( ’Α π ό λ λ ω ν )  1 1 , 1 2  13 . 
Δ ο ρ ι ι κ ό ν  12 .
Δ ο υ γ α ν τ ζτ )  92·
Δ ω ρ ό θ ε ο ς  6 0 .
Δ ω ρ ό θ ε ο ς  ( μ η τ ρ ο π ο λ . Α ίν ο υ )  3 0 0 , 3 1 2 .  

Έ β ρ η ΐ ;  (φ υ λ ή )  1 9 .
" Ε β ρ ο ς  3 4 , 3 5  4 7 , 6 6 . 7 7 ,  8 3 , 8 4 , 8 6 .  

3 3 7 .
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’Έκκλησιαστ·. Ά λήήεια  τοϋ 1906, 39. 
Έλευθερόπουλος Βασιλ. 381. 
Έςάστερο 396.
Έ π ία ιο ς  27.
Έ π ιβ ά τα ι 83, 97, 138, 250, 275, 276, 

307, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 
378, 379, 381, 382, 383.

"Εργκενες 77.
Έ ριγών π. 444.
*Εσκή-κιοϊ 92.
Έσκή-τξαμί 68.
Εύδυβούλης ’Ιωακείμ 120.
Εύκάριον 443.
Εύμολπίαι 19.
Εύμολπος 262.
Ευρώπη (έπαρχ. Θράκης) 15.

Ζαγορά 76, $1.
Ζαγοράς 66.
■ Ζαλιφάκι 91, 92.
Ζαλίφι-’Ασλάν 92.
Ζαμαρίας Άλέξ. 110, 116.
•Ζαρζαβούλς (6) 240.
Ζαρίφειον 102, 104, 106, 107, 108, 109

111.
Ζαρίφης Γεώργ. 106.
Ζαφείρης 166.
Ζινδάν 88.
ΖωγράφιΥας Θεοδωράκης καί 6 αδελ

φός του 52.
Ζωΰλος 28'

Ή μερη Γεωργ. 53.
Η ράκλεια  39, 42. 209, 210, 265, 396, 

397.
'Ηρακλή!; (φυλή) 20.
'Ηρακλής 18, .20,

■θάμυρις .262, 263.
■Θεοδόσιος ,(Μηδείας-Σωζοπόλεως) 65. 
Θεοδόσιος (μητροπ. Αίνου) 306. 
■θεοδοσιούπολις 39, 40.
■Θεόδωτος (.επιγραφής) 324.
Θεράπων "Αγιος. (Έ ν  Συκερτζή Κων

σταντινουπόλεως) 381. 
θρφκίδαι 263. 
θρφκική Χερσ. 39.

<Θσφ| 263.

Ίαννούπολις-Γιάμπολι 84. 
Ίατρουδάκις 116.
'Ιερεμίας (μητροπ. Αΐν.) 305. 
Ιερεμ ίας (Χριστιανουπόλεως) 307. 
Ίλδερίμ. 79.
Ίλτερίμ 68.
"Ιμβρος 35, 36.
Ίντζέ-κ ιο ϊ 92.
Ίσάρ καποΰ 16.
Ίσκούταρι (καζ. Άνδριανουπόλεως) 

75.
’Ιωάννης Βαρεύς ("Αγιος) 73. 
’Ιωάννης (μητροπ. Αΐν.) 297, 298. 
Ίωαννίδης Δαμιανός 116.
Ίχμαλπασιά- μαχαλέ (συνοικ. Ά δριαν.) 

75.

Καβάκης Κωνστ. 53.
Καβακλή 92, 476, 477. 
Καβιρισαρτεμιπωδεία 285. 
Καγκλαμάνος Μανώλης 51.
Καδή κιοϊ 91, 92, 275.
Καθ·ανείς 217.
Καινίς 26, 483.
Κακαμάντης 124.
Καλαμάντης Κωνστ. 123.
Καλαφάτης ΆΟαν. 53.
Καλλικράτεια 83, 373, 375.
Καλλίνικος (άρχιερ. Διδυμοτ.) 87. 
Καλλίπολις 251·
Καλλίτσες 217.
Καλογιάννης 336, 337, 338.
Καμπάνα Σαάτ-τεπέ 20.
Καμπούρης Κωσταντής 52.
Καμπούρης Μηνάς 52.
Καμπούρης Μ. Δημ. 52.
Καναβούτζης Αύγουσταριάκης 281. 
Καραγάτζι 77, 86.
Καραγιάννης 53.
Καραγκιόζογλους 123.
Καραγκουλές Γεώργ. 53.
Καραδούκας 52.
Καρακασίμι 92.
Καρακατσανίδης Δημ. 110. 
Καρακατσανίδης ’Ιωάν. 116. 
Καρα-Μανώλης 53.
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Καρα-Μπεϊλή 91.
Καραμπουνάρ 91, 92.
Καρασακλή 92.
Καρά-Φεϊζή 443.
Καραχαμζά 92.
Καραβούνης Δούκας 53.
Καρδένθης 23.
Καρέτσας-Παρέτσας 341, 481. 
Καριστηράν 84.
Καρκαντζέλ’ 450.
Καρλή 92.
Κάρβαλον 26.
Καρόλου ΙΒ ' φυλακή 88.
Καρπό δαίμων 84.
Καστανιές 132, 140, 396.
Κατίκιοϊ 396.
Κενδρισηίς (φυλή) 19.
Κεντζεντζιλέρ καπή (συνοικ. Ά δριαν.) 

74.
Κερμιέν 323, 329.
Κεπές ντάγ 286.
Κεσσάνη (πόλ. καί ύποδιοικ.) 133, 307. 
Κετσέ-Ίσάρ-Καλεσί (φρούρ.) 449. 
Κεφάλας Γεώργ. 53.
Κεχρί (πύργος) 89.
Κηδόνης Ά θ α ν . 51.
Κηρισχανας 79.
Κιζιλτείκ-κιοϊ 91.
Κινζανλίκι 76.
Κινικλί 83.
Κιουκούδης Κωνστ. 52.
Κ ιοπέκβέης (ήγεμών των σκύλων) 429. 
Κιουπλί 91.
Κιοκτσοΰκ-Μπουπλίκ 289. 
Κιουτσοΰκ-Τσεκμετζέ 250. 
Κιρεστιτζόγλου Γιαννακάκης 52. 
Κιρεστιτζόγλου Δημήτρ. 52.
Κίρκ Κλισέ 250.
Κιρμέντη Γιάννης 53.
Κισανιώτης Κωνσταντής 51.
Κίτκος 226.
C laudia A prensis 39.
Κλεόβουλος Γ. 99.
Κόγιοβο 444.
Κοϊμτζιόγλου ’Ιωάν. 363.
Κόϊντος Ά ιρ ιο ς  Κλόνιος (διοικ. Θρά

κης) 29, 31.
Κολαζίλης Χριστόφορ. 51.
Κόλπος Θεοδωράκης 53,
Κολυκαραία Παναγία 71, 73- 
Κομιζόπουλος ’Λντών. 102.. 
Κομνενάκης 53.
Κονάκη Δημήτρ, 53.
Κορνοφωλιά 34, 91.
Κοονικός 341.
Κουχλενη (κώμ.) 350·
Κουλακλή 91, 92.
Κουλελή—βουργας 91, 92.,
Κουμαριανός Δημ. 120.
Κούμποβον 389.
Κουμπουργάζι 83.
Κουρατζή 92.
Κουρδέλας Κωνστ' 53.
Κουρμένης Στρατής 51.
Κουρμπετέλις Θεόδ. 53.
Κουρούχσεσμε (συνοικ. Ά δριαν.) 75,. 
Κουρουτζή 91.
Κούρτ 92.
Κουρτίδης ’Αριστοτέλης 243, 244, 492,. 

493. 494. 495, 496, 497, 498, 499,. 
500, 501, 502, 503.

Ιίουρφόβουνο 92.
Κουστή—Ουλή 92.
K utsuk—P aris 24.
Κουφόβουνο (λόφ.) Διδυμ. 87, 91. 
Κριύέα 46.
Κρηνίς (Μπουναρτζίκ) 17, 20, 482, 483,. 
Κρυτζιμός 341.
X " Κυριάκου Χρυσόσκουλος 51. 
Κύριλλος (μητροπολ. Αΐν.) 309, 310. 
Κύριλλος (Φιλιππουπ.) 321.
Κύριλλος (Μεσημβρίας) 319.
Κυρίλλου Σερπετζόγλου άνε-ψιός 385·,. 
Κύρσα 31. 32, 483.
Κύρσας 293.
Κωνσταντινίδης Γεώργ. 107, 109, 116„ 
Κωνσταντινίδης Σκαρλάτος 121. 
Κωνσταντινούπολις 14, 271, 280·. 
Κωστή (χωρ.) 91.

Λαμποΰς (μονή) 25!..
Λαμπουσιάδης 251.
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Λασέβης (κώμ.) 850·
Λασκαράκης 52,
ΑασκΟράκης Ά ντώ ν. 60,
Λατούσης Γιάννης 52.
Λεβόσχη 350.
Αεόντιος (μοναχ. Αΐν.) 317, 318, 319. 
Αεόντιος μοναχ.) 315.
Λιάκος 158.
Λιβαδάριος Ίω άν. 282.
Λίνος 493.
Λίτζα 66.
Λουλέ—Μπουργάζι 84, 250.
Λυκούργος (βασιλ. Θράκης) 262. 
Λουφετζή 444.

.Λύτιτζα 77.

'Μαδυτινός Σταμ. 91.
Μάδυτος 377.
Μακάριος (μητροπολ. Αϊν.) 304. 
Μακάριος (μητρ. Μεσημβρίας) 307. 
Μάλγαρα 308, 324 
Μάνδρα 91, 250.
Μμνδρίτσα 92.
Μανουήλ τού 'Αγγέλου 282. 
Μανώλκογλου 123.
Μαράσλειος σχολή 112.
Μαρασλής Γρηγόρ. 113,114.
Μάρδας 122.
Μαρίτσα 77, 85.
Μαρκιανούπολις 369, 370, 371. 
Μαρούλη Θεοδωρής 52.
Μαρώνεια 46, 49, 60, 77. 
Μαστρογιάννης 166.

-Ματθαίος (μητροπ. Αΐν.) 300, 307, 308, 
309.

Μαυρίκιος (βικάρ. Θράκης) 13. 
Μαύρογλου Άποστ. 52.
Μεγαπένθης 18, 19, 20.
Μεζεβίρης Γ. 123.
Μεζεβίρης Χρ. Βασίλ. 123.
.Μεθόδιος (μητροπ. Αϊν.) 305- 
Μέλας Κ· 13, 46.

-Μελέτιος (μητροπ. Αΐν.) 312.
Μέσον δρος 19.
Μέστον 46.
3 [έτραι ή "Αθυρα 42, 83, 250-

Μήδεια 4, 43.
Μηνάς Φράγκος 53.
Μητάφη Γεώργ. 51.
Μ ιθριδάτης 25, 26.
Μιλητία 27.
Μιχαήλ (μητροπ. Αΐν.) 297.
Μιχαλάκης βέης 482.
Μοισία Κατ. (έπσρχ. Θράκ·) 15, 369, 

371.
Μοναστήριον (Καζ. Άδρ)πόλεως) 75- 
Μόσχου 282.
Μουράτ Α' 90.
Μουρατιέ 68.
Μουρούζη Ζωή 102.
Μουσικός Ίω αν . (Φιλιππουπ.) 98. 
Μουσουτιέ 68.
Μουσταά 84.
Μπασαΐτι 132,
Μπαχτσιβάνης Τριαντάφυλλος 51. 
Μπέαδος 341.
Μπέη Ά λέξης 52 
Μπεσέ-Κουσιάκ (Πύργος) 89·
Μπόταλου Κατρώνης 52.
Μπουγιοΰκ ντερέ 444.
Μπου τζ ιο ύκ-τεπές 85.
Μπουτινέλης Ά νδρ. 51.
Μυριόφυτα 42.
Μυστακίδης Βασιλ. 109

Ναδηρλή 444.
Νεόφυτος (μητροπ. Ά δριαν.) 9. 
Νεόφυτος (μητροπ. Φιλιππ.) 95. 
Νεόφυτος (μητροπολ. Αΐν.) 305. 
Νεόφυτος ( Άγαθουπόλεως) 307.
(τής) Νεράγδας Πηγάδι 181.
Νερόπορτα (Διδυμοτ.) 90.
Νερόπορτα 91·
Νέσος (ποτ.) 46.
Νικηφόρος (μητροπολ.) 98.
Νικηφόρος (μητροπολ. Αΐν.) 304. 
Νικηφόρος (μητροπολ. Φιλιππ.) 365 
Νικόδημος (ίερομόν.) 105.
Νικόδημος Φιλιππουπολίτης 482. 
Νικολαΐδης Ντούλας 114.
Νικολέτος Γατελοΰξος (άρχ. Α ΐν.) 298, 

299.
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Ηικόηολις προς ’Ίστρφ 370, 371. 
ΤίΓχερνελόγλου Κωαχής 51.
Νχόχζου Δημηχράχης 52.
Νχριζόκωλη (παραμύθ.) 155. 156, 157. 
ΐϋυμφόδίορος 294.

Ξαφίξας 122.
3ένος Δημήτρ- 280.
3ερξης 31, 32, 33.

Όδυσσός (Βάρνα) 369, 371. 
Ώίκονομειό 396.
Ό λΰμπιος Αίνων 297.
Όρβστιάς 83, 336, 337, 382. 
Ό ρχάκαπη (συνοικ. Ά δριαν.) 75. 
Ό ρφεύς 262.
Όϋξούν Κιουπροϋ 84.
Οΰης.
■Ούχζ-Σεριφιλή 68.

Παζαρ?.ή 91, 92.
Ηαΐσιος (μηχροπολ· Αϊν.) 303 
Παζαροκασχρίχης Ά γ .  Γεώργιος 90. 
Παλιούρι 91, 92.
Παναγία (κώμ.) 350,
Πάνογλου Ά νχώ ν. 53 ·
Π ανιαλία 370.
Πανχελεήμων "Αγ. (μονή) 319. 
Παντοβασίλισσα (Παναγία) 49. 
Παπαγεωργίου Πέχρος 109. 
Παηαϊωαννίδης Κ. 247. 
Παπακωνσχανχινόπουλος Γ. 103. 
Παπακωνσταντίνου Γεο>ργ. 101. 
Παπαπολίχης ΆγΥβλής 51.
Παραμονή 136.
Παρασκευά Κωνσιανχής 53.
Παρθένιος (μηχροπ. Ή ρακλ.) 302. 
Π αρθένιο; (μητροπολ. Αϊν.) 302, 303. 
Πασά—Ίνχζέ (Γενίκιοϊ) 92.
Πέεφ Ά λεξ. 24.
ΓΙεντάζωνο; 89, 90.
Πέρινθος 39, 265.
Περισχίτξα 341.
Πέχρα 413.
Πετράδες 91, 92.
Π εχριτξιονίπσσα 341, 481.

Πεχσόγλου 89.
Πεχλιβανλάρ—μαχαλέ (συνοικ. Άδρ)- 

πόλεως) 75.
Πηγαδίσια (Διδυμοχ ) 90. 
Πλιοτινόπουλοί 370.
Πολυάναξ 31, 32, 483.
Πολύχρονης Νοταρας 80,
Ποταμός Δέβνα (Βάρνης) 369.
Πράγγ 91.
Πραγκϊ 92.
Πρίκ?,ος 28.
Πρίμος 122.
Προπονχίς 372, 373, 374, 376. 
Πριοιοτέχραδο 146.

Ραιδεσχός 40, 42, 250, 251.
Ραρέλθη 41.
Ρέμπιτς (χωρ.) 403.
Ρήγιος 83.
Ροδόπη 12, 15, 19 , 22, 297 , 336,340. 

341.
Ροδοπηΐς (φυλή) 20.

Σακελλαρίου Φίλιπ. 116.
Σάκκοι 131.
Σαλμιδησσός 292.
Σαλτίνι 91.
Σαμακόβιον 443.
Σαμοθράκη 45.

Σαμουήλ (μηχροπολ Φιλιπ.) 350. 
Σαντερή υιός 53.
Σαπάν χσιφλΐκ 324.
Σαρακήναι 443.
Σαράντα Έκκλησίαι 84, 183, 250, 382, 

440.
Σαραπλάρ 32.
Σαρδική 370.
Σαρησχαΰρος 102, 115.
Σαχτάν—Ντερέ 444.
Σελίμης Σουλχάν 68,
Σέλυμνος 97.
Σηλυβρία 139, 141, 183, 276, 373, 374, 

376, 396.
Σησχός 46,
Σίλυμνος 84.
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Σινα'ιτικον μετόχ. Άδρ)πόλεως 72. 
Σιουργκοόν—κιόϊ 276.
Σκαλωτή Παναγία 48-
Σκαλωτή (μονή) 315 , 317 , 318, 320.
Σκάρλος Ίω ά ν . 350.
Σκεπαστός 443.
Σκόπελος 443.
Σκοπός 443.
Σκορδέλης Γ . Ά ριστείδ . 96.
Σκορδέλης Βλάσ- 103, 104, 109, 116,

121.

Σκουρτοχώρι 31, 92.
Σκυθία (έπαρχ. Θράκης) 15. 
Σκυλοδόντ, 88.
Σολομών Οΰη; (βικάρ. θράκ.) 14, 15. 
Σοφίδες 207, 211.
Σουλτάν Μουράτ Α' 67.
Σουλτάν Σελίμη (κτίρ. Ά δριαν.) 65. 
Σουφλί 87, 90, 91, 477.
Σπαντωνάκης 95.
Σταμάτη Χριστόδουλος 52.
Σταμάτη Κωσταντής 52.
Σχαμάτιος Άδρ)πολίτης 80.
Σχαμάτιος θάσιος 80.
Στενήμαχος 22, 95, 103, 121, 122, 123, 

135, 128, 335, 839, 340, 345, 346, 
350, 490, 491.

Στεφανίδης Μεθόδιος 283,
Στέφανος (έθνομάρτυς) 279·
Στράντξα 396. 397- 
Στρίτζου Γιάννης 52.
Στρίτζου Μανώλ. 52.
Στρόεβον 28, 30.
Σύλιμνος 76.
Συρόπουλος Γεώργ· 51.
Συρόπουλος Συρόπ 59.
Σφιτίλης Μανώλ. 53.
Σωζόπολις 31, 152, 154, 155, 161, 172, 

181, 247, 284, 286 , 287, 288, 289, 
290, 291, 292, 485.

Σωτηριάδης Γ . 110, 116.
Σωφρόνιος (μητροπ. Α ίν.) 310·

Ταξιδαριά (Παναγία) 49·
Τάξος 63, 84, 85.
Τάξος—Τηίναρος 76.

Τατάρ 92.
Τεργιακσς Άναοτάσ. 53.
Τζέπαινα 341.
Τζεπχανέ (συνοικ. Ά δριαν.) 7ό. 
Τζάνας Ά νδρ . 52.
Τζιακέλη Δούκας 51.
Τζορλοΰς 84.
Τζόρτζης (ίατροφιλόσοφ.) 80.
Τζουρλόη—Τυρολόη 42.
Τιμόθεος (μητροπ. Αϊν.) 306.
Τόπακάς 451.
Τοπ—χανέ (Διδυμοχ.) 90.
Τουνας 132.
Τούνχζας 75, 77.
Τσακμάκ 92.
Τσαλίκογλου 103.
Τσαλόγλου Κοΰρτοβιχς 99.
Τσανδώ 249.
Τσανχώ 396.
Τσεκμεχξέτ 83, 250.
Τσιαλή 92.
Τσιαουπλή 92.
Τσιαουσλή 92.
Τσιόμπα 92.
Τσιφλικάκι 92.
Τσόρλος 209, 210.
Τσορλοΰ 443.
Τσουκαλάς Γεώργ. (Ζάκυνθος) 96, 9Γ 
Τσουκαλάς Ξανθόπουλος 53.
Τσουκαλάς Γ. (συγγραφ") 347. 
Τσουμπαλή 91.
Τσοόλκας Κωνστ. 116.
Τσούντας Χρ. 109, 116, 123.
Τυρνοβον 339, 375.
Τυρολόη 250.
Τυρονλοΰς 83.

Ύ άμπολις 76.
"Υβρεις (δνομ.) 31, 32, 483.

Φαμέος Φράγκος 53.
Φανάρι 396.
Φιλαλήθης "Ιωάν. 283.
Φιλάρετος (μητροπ. Διδυμοτ.) 87, 
Φιλυιπούπολις 11, 13, 17, 19, 20, 21, 

22, 26, 28, 29, 46, 47, 66, 83, 94, 971
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98, 99, 101, 102, 104, 105, 106, 111, Χαχζή-Άργΰρης 122.
120, 300, 325, 329, 333, 334, 335, 336, Χατζή Κώνστας Αύσσαι
337, 338, 339, 340, 341, 342, 344, Σατζή-Λασκαράκης Χα
345, 316, 349, 350, 353, 361, 362, 317.
363, 368, 481, 483, 490. Χατζή—Νικόλα 122.

Φουντουκλί 76. Χ ατζή—Χρυσάψης 122.
Φουντοόκη Π. Διαμαντούλα 63. Χιδιρλίκ—Τεπές 85.
Φρανχζβσκος Παλαμίδη 280. Χισάρ 443.
Φυλακχός Ά θαν· 116. Χοΰλαρης Ά όα ν . 53.
Φώτιος Κ. 377. Χρύσανθ-ος (μηχροπ.) 10

Χάλκη 284, 313 Ψαλχης Σχαμ. 110.
Χαριούιχολις 324. 
Χάρος 150. 151.

Ψάρογλου Γιαννάκης 53

Χασβουγα,ς 208. "Ωχρού Πετρουμαχαλεσΐ
Χασεκή (καζ. Ά δριαν.) 75. • δριαν.) 75.

Β ' ΙΔΙΩΜΑΤΙΚΑΙ ΛΕΞΕΙΣ

“Αμδι 450. Γαργάρα 230.
Ά νάμο 141, 148. Γερέντισα 401.
Ά νελή 145. Γιαβακλοϋ 411.
Ά νχίκα  367 Γιαμζάς 366. ■
Ά νχίχαρα 455. Γιλνιιζέδες 402.
Ά ργιά νι (τό) 405. Γιορκάνια 410.
Άρκανχάσδες 404. Γκαλέχσια (χά) 234.
Ασλάνιον 482. Γκλαβανή (ή) 234.
Άχχαποόχχου 173. Γκογκόφια (χά) 234. 

Γκορώνιο 170.

Βαλαμιδιά 226. Γκραβάν (το) 231.

Βαράκ’ (ιό) 227. Γλίντζα (ή) 232.

Βαρβάρα 226. Γλίνχζας (ό) 232.
Βαρχαλαμϋδ (χό) 227. Γλυτήρ’ (ή) 231.

Βαρυμέν’ 227· Γοόνουμα 385.
Βασχαγεριά 150. Γονργόν (τό) 232.

Βάχα (ή) 228. Γουρνί# (χό) 232.
Βήχα 385. Γρουνίζω 232,
Βίδους (ό) 228. Γκυργκυλιάνους (ό) 232.
ΒιργΙ (χό) 228. 
ΒλαχΙν (χό) 199.

Γόσμπα (ή) 233.

Βλαχόσχιαρου (χό) 229. Γ)αβούλ (χό) 237.
Βόχρυδα 145, 228. ϋαής 237.
Βουρδίλα (ή) 229’ ϋαρδάνα 237.
Βρονχάρι (τουφέκι) 395. ϋαρδανιάζω 237. 

Δγιαλέζου 235.
Γαράφης 138. Δγιαλυσχήρα 235,

110, 116.

Θ ρ α κ ι «  α 3 3
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Δγιαγέρνου 235.
Δεϊξα (ή) 235. 
ϋ ξ έ ιι (ή) ‘233.
Δέρνω (γυρίζω) 405, 
ϋ ζ ιά  238.
Δ ψ οκα τίν ια  325.

‘ ϋ ιρ δ ιρ ίζω  236.
Δκέντρα (ή) 235,
Δόξα (ουράν. τό |ον ) 180. 
Οουκάνα (ή) 237.
Οούπλα, (ή) 237.
Δουράκινο (τό) 236. 
Θ ουρβανίζω 238.
Δουοιμές 386.
Δραγάτς 235,
Δρόπικας 236.
Δωδεκαήμερα 450.

Έ γκλαβή  152.
Έ γκόρ φ ι 385.
Ε ϊα  (ή) 239.
Έ ί.ά κ ια  386.
Έ ξά γ ι μαργαριτάρι 366. 
Έ σ ναμ π η ς-Έ δζνεβή ς 330, 481.

Ζάγκους (ό) 241·
Ζακάτο 212.
Ζακάτου (τό) 240.
Ζακουμνιά 212.
Ζακούμνια 212.
Ζακουμώνω 212.
Ζαναγιέτ 212.
Ζ α ν ιά  212.
Ζαπώνω 213.
Ζαραφούχτ 485.
Ζαρηφλίκια 407.
Ζαρίφς (ό) 240.
Ζαροφούχτ' 213.
Ζαφε'ιρ (τό) 239.
Ζάφτο) 213.
Ζαχερές 213.
Ζγατζεμένος 213.
Ζγατζεάγω 213.
Ζερβοσκουτέλλα (ή) 213. 
Ζερντέλ' (τό) 213.
Ζερντελιά (ή) 213·

ΖέΟι (ή) 239.
Ζ ιάμπα (ή) 240. 
Ζορέχω 214, 485. 
Ζουβακίξοι 414. 
Ζουγραλίδα 240. 
Ζουγρό (τό) 240. 
Ζουλομανίταρο 179. 
Ζουλάφια 214. 
Ζουμακώνω 485. 
Ζ ουμίζ’ 214.
Ζ ουντίμ ’ (τό) 241. 
Ζουπούν’ (τό) 214, 48 
Ζουργκούτξι 368. 
Ζουρεΐ 214.
Ζούρλα (ή) 214. 
Ζοΰφα 214.
Ζούφιο (τό) 241. 
Ζουφωμένος 214. 
Ζουφώντο 214. 
Ζυγούδια (τά) 241. 
Ζ φδιον (τό) 242. 
Ζωλώτα 214. 
Ζωντίμκος 214.

"Η πατα  (τά) 242. 
Ή σκερός 215. 
"Η σκιούμενος 215.

Θ άματος 474. 
θ α φ τ ικ ά  (τά) 475. 
Θ ειαφίζω  215. 
Θ εκιάζω  215. 
Θ ελόσταχτ’ (215). 
Θ εραπευμέν’ 475. 
Θ ηλύκ’ (τό) 215. 
Θ λιβγω  216.
Θλίψιμο 21ο,
Θράψου (τό) 475. 
Θρέμμα (τό) 476. 
Θρ£βγω 216.
Θυρίδα (ή) 476.
Θωριά 216.

"Ιδρους 477. 
"Ίδρωτήρια 216, 477. 
Ίζαριές (ό) 216.

I Ι δ ιω μ α τ ικ ώ ν  λ έξ εω ν
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Ίκράμια  216.
Ί λ ερ  (ή) 216.
""Ιλερη 477.
Ίμλάκια 217.
Ί σ ο  133.
Ί σ μ π α  (ή) 217.

Καββαδάτο 477. 
Καβραντίζω 217. 
Καικαίς (ό) 217. 
Καίσκαι 217.
Κακανίζω 217. 
Κακιώνουμ’ 218. 
Κακονάς 217.
Κάκου (ή) 477. 
Κακουψύχ’ (τό) 480. 
Καλαμάισα (ή) 218. 
Καλαμιάζω 217. 
Καλάμνιασμα 217. 
Καλαφατίζω 218. 
Καλέσματα 216. 
Καληνίτσα 432, 433. 
Καλοπίχερος 218, 478· 
Καλπάκι 395.
Καμάδα 219.
Καματερή 478. 
Καμιιαρτίζω 220. 
Καμποχάς 396.
Καμπωτά 219. 
Καμτσουρίζω 219, 484. 
Καντίζω 220.
Κάπεια (τά) 220. 
Καποτνός 221.
Καπουτζή 91, 92. 
Καηρυάζω 221.
Καπνίζω 221.
Καρίδες (ο'ι) 221. 
Καρκάτσα (ή) 479. 
Καρπουζοκαμπούκια 395. 
Καρσακόγουνα 383. 
Καρτουλάδικο 179. 
Καρυοφύλλια 222. 
Κασμερεύγω 224. 
Κασοατούρα (ή) 221. 
Κατακωριάζω 478. 
Κάτανας (ό) 223. 
Καταπάτια 222·

Καταπόδ’ 485.
Καταποδνός 222, 485. 
Κατέρατα (τά) 222. 
Κατηβασιά 222.
Κατήχανα 222.
Κατηλώ 222.
Κάτι (τό) 385.
Κατλαβάκια (τά) 222. 
Κατρακέφαλα 223.
Κατσιβελιά (ή) 223, 478. 
Κατσιπουδιάζου 478. 
Κατσούλ’ (τύ) 223. 
Κατσουλώνω 223.
ΚαφέρεγγΙ 224.
Καφίδα (ή) 224.
Κάφκι (τό) 223.
Καψίδια (τά) 224.
Κειθώστε 224.
Κειμνιά 224.
Κεϊται 224.
Κεντίκλα 225.
Κενώνω 485.
Κερσμειό (στέγη) 133. 
Κερβάνια (τά) 224.
Κερπίτσια 224.
Κέσιά (ή) 224.
Κεφαλόδεμα 385.
Κεφάλωσ’ (ή) 225.
Κηνχατίζω 225, 485. 
Κηρουψάλιδου (τό) 480. 
Κιαραμόδος (ό) 224.
Κιβούρι 133,
Κιβουροκάπακο 133, 137, 1£8· 
Κινηθώ 225.
Κινητικό 225.
Κινιάζω 225.
Κιορλούκ’ (χό) 457. 
Κιουκιουριιάζω 225.
Κιούτ—πάτ—κιούτ 226. 
Κιρμπάτζ  .226. 
Κιτρινοφυλλιάζω 226.
Κλαιτα 457.
Κλημνιά (ή) 457.
Κλούστικο 457.
Κλώκα 457.
Κλωσιρό 457.
Κνα 403.
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Κνωιχό 457. Κράνοιχχα 164.
Κοιλιάρφανο 457. Κράνχρας 464.
Κοκολέκα 458. ι· ·' ' Κρίνο 386.
Κοκονιάζω 458. Κρομμυδομανχούκα 395.
Κολιανχρός 143. Κχενιές 137'
Κονεύγω 458. Κυκλομέσαλον 367.
Κονχίζω 459. Κυλίμι 367.
Κοντόφωχη (ή) 457. ;; Κύμνος (ό) 465.
Κονχυλώ 457. Κύπειρος 155.
Κόπανος 459. ' Κωλοκόκουρο (χό) 465.
Κόιχχσα 407,
Κορακισχά 459. Λαγγομαχώ 46ο. ■·■■
Κορακώνουμαι 459. Ααγώγερος 465.
Κόρζα 459, 480. ..........  Λλάζω 473.
Κορώνω 459. Λαιμουδιά 132.
Κοσεύγω 460. ■ Λαλάγγια η λαλαγγίχες (χά
Κοσή (ή) 459. Λαλεμεκές 473.
Κοχάρα 460. Λαλήμαχα (μουσ. ό ρ γ .^ θ β .
Κοχήμαχα 460. Λανό 467.
Κόχς (τό) 460. Λαχίνα (λουλούδι) 467.-
Κουβαλανχίζω 462. Λαχομαχώ 473.
Κουβανιούμαι 462. Λαχοΐίρ’ (ιό) 468.
Κουβλανχώ 462. Λεγάμενος (ό) 473· ,
Κουγί 460. Λεγνύς 468.
Κούκερος (ό) 461. Λεκανοΐμιιρικον 367.
Κουκκίίω 461. Λεντζηπέρς 469.
Κουκουρίζω 461.' Λεπεχοούρ’ (χό) 469.
Κουλές 366. Λευτεριά (ή) (γέννα) 470..
Κουλίκες 136, 137, 138. Λεύχερος 469.
Κουλίκια 143, 461. Λευχερώνουμ’ 470.
Κουλκούχα (ή) 461. Λημόρια 470.
Κούλ’κα (ή) 462. Λιαλιουρός 477.
Ιίουμάρ’ (τό) 462. Λιαλιουρίζ’ 474.
Κοΰντρος 460. Λιαλώ 470.
Κουπανέρι 391. Λιγλιές χής πόλεως 366»
Κουιχάζω 462. Λιμάρκος 474.
Κουπάνα (ή) 462. ' Λιμάρς (ό) 471, 474.
Κουράδα (ή) 463. Λίμνος 131.
Κουρκουνχώ 463. Λιμπούχζα (ή) 471.
Κοΰρμπες 463. Α ιμηουιζώιω 471.
Κουρμπιάζω 463. Λιπανάβαχος 471.
Κουρουλουνχίζουμ’ 463i Λ3γγάδι 153.
Κουρχσαλιά (ή) 463. Λογκαιλόγερα 472.
Κουσούρι 186. Λογυριά (ή) 472.
Κουσηίζω 463. Λάθρα (ή) 472.
Κουτρώ 463. Λουκχίζω 472.
Κονχτή (ή) 464. Λονλονδι διαμαντένιο 36&.
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.Άουλουκίζω 473.
Λούνσ 472.
Λουντρί (τύ) 472.
Λούρδα (ή) 478·
Λουρδίζω 473.
Λυκοπρόγονα 473.
Λωλοφακή (ή) 473.

ΜάΕος 149.
Μεντέρες 385.
Μιντεροΰδες 385, 386. 
Μεριδοχάρτι 145, 148, 149. 
Μεσάλα 148.
Μουκάτι 385.
Μουχαρές 366. .
Μπακιράκι 432.
Μπαλκόνι (ορος) 418. 
Μπαλντιράνι 395.
Μπαρμπέτα 408.
Μπατζάκι 165.
Μπελμπιλένια (αηδονιού) 404. 
Μπιντοΰνκο 147.
Μπλαστήρ (6) 408.
Μπό(γ)ος 367, 385.
Μπουζιά 148.
Μπουλντουρτζούμι (ορτύκι) 405. 
Μπουρλειά (ή) 385.

Νόΐντι 409.
Νταούλι 394.
Νταρμπούκ’ (μουσ. ΰργ.) 404. 
Ντερλυκώνω 405.
Ντουντούκα 395.

Ξενομελικίζω 155.
Ξεχαντριστά 143-

Ό βριά  164.
Ούτζάκι-περδεσί 385.

Παλιοτσέρβουλας 391.
Πάλλα 134.
Παπαδιά 148.
Παραμάνες (συγγενείς) 397. 
Πατερίκα 450.
ΣΠέραντρο 132.

Πηλοκούτι 367.
Πικροβούκ’ 136.
Πιστιμάλλ1 368, 386. 
Πλαντάζω 435.
Πογεννήτης 180.
Πάγος 386.
Προικοχάρτι 364.

Ραγατεύω 410.
Ραγιάτι 409, 410.
Ρετσέλι 146.

Σανδάνι 367, 386.
Σαχνικό άπλάτο 367.
Σαχνικό καπακίδικο 367. 
Σεντούκι 385.
Σεπέτι 367.
Σιακτάνι 385·
Σιδεροσίνι 143.
Σιδερομιντερί 386.
Σ ινί 141, 143, 367, 385, 386. 
Σιτζαντές 152.
Σκουλαρίκι 365.
Σκουλλΰ 162.
Σοργούτσια 407.
Σούρβα 431.
Σοφραΐδα 132,
Στέφανο 149.
Συγκόρνισα 401.
Συναστρεΐ 180.
Συντρόφι 385, 386.

Ταβλομέσαλο 136.
Τακίμι 366, 385.
Ταμπαρικό ασημένιο 3ο8. 
Ταμπούκιο 182.
Τεπελήκια 408.
Τζαγανός 169.
Τζαχείλας (ό) 239.
Τζεβρές 385, 386, 389.
Τζιάρι 867, 368·.
Τζιμπέρι 385, 386,
Τουμάνι 367.
Τραπεζομέσαλον 367.
Τριβόλι 143.
Τσάπα 149.
Τσερβούλι 157, 158, 160.
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Φαράσι 38.5,, 386. 
Φερεντζές 585.

Τσέφλι 395. Χαυσά 84.
Χινδηστανήσιον (αντερί) 366. 
Χολομανώ 150,

Χαμαδή 206. 
Χαυλί 367.

Ψαθάδες 91, 92. 
Ψιλοτσουτσουδίζω 397.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Α' ΚΑΘ’ ΥΛΗΝ

Γεωγραφι-Λα.

Περιγραφή τής Άδριανουπόλεως, ’Ιγνατίου Σαράφογλου 66—82. Περιγραφή* 
τής Άδριανουπόλεως καί τινων των πέριξ τής Θρμκης μερών, Κυρίλλου ζ" τοΰ' 
Άδριανοπολίτου 83—8υ. ‘Οδοιπορικόν επί των ημερών τής ελληνικής κατοχής τής 
Ά ν . Θρρκης, Γ. Λαμπουσιάδου 87—93. ‘Οδοιπορικόν, Γ. Λαμπουσιάδου 323—324..

Θρςικικά μελετήματα, Κ. Πετρίδη 32—38. Μητρόπολις Ά πρω  καί Μητροπο
λίτης Ά π ρ ω  κλπ., Β. Α. Μυσιακίδου 39—43. Θρακικά, ίδιου 43—47. *Ενια— Α ΐνια,. 
ίδίου 47—64, Τά ελληνικά έν Φιλιππουπόλει σχολεία επί Τουρκοκρατίας καί τοΰ- 
Βουλγαρικού καθεστώτος μέχρι τής καταλύσεως τής ελληνικής κοινότητος, Μυρτί- 
λου /Αποστολίδου 94—120. ’Απομνημονεύματα, Βλ. Σκορδέλη 121—128. Σηαειιό- 
ματα α') ή παρά τήν Ά δριανούπολιν μονή τής Λαμποϋς, έπιδιόρθωσις χρονολο
γίας 251—-252, β') Παρατήρησις διά τό «χέρι τής Παναγίας» 252, γ') Πόθεν αΐ 
δημοσιευθεϊσαι περιγραφαί Άδριανουπόλεως 252—253), Α δαμάντιου Ά δαμαντίου. 
Περί Θρφκών καί Θρρκης, Π. Καρολίδου 261—264. Ό  φυσικός λιμήν τής ’Απολ
λωνίας—Σωζοπόλεως πάλαι καί νΰν 570 π. X .—1930 μ. Χ·, Κ. Παπαϊωαννίδου 
284—294· Πατριαρχική αλληλογραφία Β. Μυστακίδου 315—323. Δύο έγγραφα έκ 
Φιλιππουπόλεως άπό τών αρχών τοΰ 19ου αίώνος, Άποστολίδου Κ. Μυρτίλου 
32δ—367. Ά ρχιγένεια , Άδαμαντίου Ταμβακίδου 372—384. Δύο προικοσύμφωνα έξ. 
Άδριανουπόλεως, «τά Θρρκικά» 385—386. Θρακικά (Αίνος, ’Εκκλησία Αίνου, Π ί
ναξ κυριωτέρων ονομάτων τοΰ Α' μέρους), Β. Α. Μυστακίδου 295—314· Προσθή- 
και είς τό «περί φυσικού λιμενος τής Σωζοπόλεως» Κ. Παπαϊωαννίδου 485—486.

Ά ρτοφόριον τής μητροπολιτικής εκκλησίας Άδριανουπόλεως, Γ. Α. Σωτη
ρίου 7·—10. Έ πιγραψαί έκ τής Φιλιππουπόλεως, Μυρτίλου Ά ποστολίδου 11—13-

‘Ιστορικά.

’Α ρχαιολογικά .
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Ά ντιτυπ ον Περιανάικόν ενός χάλκινου τού 'Ηρακλείου, De la  Coste—M esseliere 
265—271. Μωσαϊκών δάπεδον, ’Ιωάν. Β . ΙΙαπαδοπούλου 2 7 5 —278. Έπιγραψαι Α ί
νου, Σαμίδου 279.

Μ ν η μ ό σ υ ν α .

«’Αριστοτέλης Κουρτίδης», Δ. Γρ. Καμπούρογλου 241—246. Ό μ ιλίαι αγορη
τών κατά τό μνημόσυνου Ά ριστ. Ινουρτίδου τή 20 Δ)βρίου, Δ. Γρ. Καμίτούρο- 
γλου 492—494, Δημ I. Λάμψα 494—500 καί Γρ, Ξενοπούλου 500—508.

Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α —β ιβ λ ιο κ ρ ισ ία .  Σ η μ ε ι ώ μ α τ α .

Χρήστου Δ. Κ α ρά σου...«ή  ‘Ανατολική Θράκη. Στρατιωτική γεωγραφία μετά 
15 χαρτών, . .  Ά θή να ι, «Πυρσού», 8ον σ. 156. Μ. Α. Σ. 249—251. Η μαρτημένα  
καί προσθήκαι εις τήν μελέτην «Δύο έγγραφα έκ Φιλιππουπόλεως», Μυρτίλ. Ά π ο-  
στολίδου 481—483, Εις τήν μελέτην Β. Μυστακίδού διορθ-ωτέα. Εις τά γραφόμενα 
Κ. Μυρτίλου (τελευτ. «Θρακικά» σ. 23). Εις τό αίνιγμα Κ. Παπαϊωννίδου (σελ· 
174), Β. Ν, Δεληγιάννη 484—485, Κ. Μυρτίλου Άποστολίδου, ό Στενήμαχος κλπ’ 
βιβλιοκρισία Μ. Α, Σ. 490—491, Σπήλ. X. Σακελλαριάδου, πόλεις και Οέσμια Θρά
κης κλπ. Έ ν Ά θή να ις 1929. Ά δαμ. ’Αδαμάντιου. Νέα βιβλία 491.

Γ λ ω σ σ ικ ά ,

Γλωσσάριο των Σαράντα Εκκλησιών τής Ά ν . Θράκης, Πολυδ. Παπαχριστο- 
δούλου (Ζ —Κ) 212—226. Γλωσσάριο Άδριανουπόλεως, Γ. Ααμπουσιάδου (Β—Η) 
226—242. Γλωσσάριο των Σαράντα ’Εκκλησιών τής ’Α ν. Θράκης (συνέχεια), (Κ 
κεξ), Πολυδ. Παπαχριστοδούλου 457—474. Γλωσσάριο Άδριανουπόλεως, Γ . Λαμ- 
πουσιάδου 472.

Π ρ ο κ η ρ ύ ξ ε ι ς  κ α ί  λ ο γ ο δ ο σ ία ι .

Λογοδοσία  τού Διοικ. Συμβουλίου καί τής διευθ. επιτροπής άναγνωσΟ-εϊσα 
τή 10 Ρεβρ. 1929 έν τή Γεν. Συνελεύσει υπό τού προέδρου κ. Φιλ. Μανουηλίδου 
1—16 (παράρτ.). Λαογραφικός γλωσσικός διαγωνισμός των «Θρρκικών» 247—249. 
Προκήρυξις δευτέρου λαογραφικοΰ καί γλωσσικού διαγωνισμού τού Θρρκικοϋ κέν
τρου 255.

Πίνακες,

Πίνας σύντομος κυριωτέρων ονομάτων τού Α' τόμου 313—314. Πίνας σύν
τομος τών κυριωτέρων τού Β ' μέρους 322. Π ίναξ Πρωτομαϊστόροη’ Φιλιππουπό- 
λεως 351—352.

Λ Α ΟΓΡΑΦΙΚΑ.

"γιόματα.

Παραλαγαί 1—2—3 άδόμεναι έν  Σωζοπόλει, Π . Π α παϊω αννίδον 153—154. 
Μοιρολόγι Θράκης, Έ λπ. Σταμούλη Σαραντή 134—136. Δίστιχα του Κλήδονα έν
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Σωζοπόλει, Κ .  Π α π α ϊ ω α ν ν ί δ ο υ  154—155. Λιανοτράγουδα Θράκης (ερωτικά, π α ι
νέματα, καϊμοί, βάσανα τής αγάπης, πόθ-οι ευχές, μπατινάδες, χωρισμός, όρκοι 
κλπ. κλπ.), Π ο λ υ δ .  Π α π α χ ρ ι σ τ ο δ ο ύ λ ο υ  183— 198. Θρφκιώιικα τραγούδια (μουσική), 
Μόσχου Παπαχριστοδούλου 199—206. Δείγματα νεωτέρας λαϊκής στιχουργίας ; (ό 
διωγμός τοΰ χοορίου Σοφίδες) 207—211. Θρρκιώτικα τραγούδια, Μ ό σ χ ο ν  Π α π α χ ρ ι -  
σ το δ ο ύ λ ο υ  389—395. Τραγούδι τής ’Αρετής, Έ λ η ,  Σ τ α μ ,  Σ α ρ α ν τ ή  396—399. Τ ρα 
γούδι τής ’Αρετής, Σ ω σ ι π ά τ ρ ο υ  Δ η μ ο σ & ε ν ο π ο ύ λ ο υ  399—400. Δημοτικά τραγούδια 
Άδριανουπόλεως, I. Λαμπουσιάδου 414—427. Τραγούδι «τού Παύλου τό γεφύρι» 
427.

Έ π ω δ α ί .

Έ ν § 16, Σύμμικτα Λαογραφικά Κων. Χατζοπούλου 447. Έ ν  λέξει «κότς», 
Γλωσσάριο Πολ· Παπαχριστοδούλου 460.

Α ι ν ί γ μ α τ α  κ α ί  γ λ ω σ β ο δ έ τα ι .

Αινίγματα έ.τιχωριάζοντα έν Σωζοπόλει, Κ Παπαϊωννίδου 172—178. Γλωσσο
δέτες—παιδιές, Πολυδ. Παπαχριστοδούλου 428—419. Κουβουκλιώτικο αίνιγμα, Β· 
Ν. Δεληγιάννη 484.

Ε ύ χ α ί  κ α ί  κ α τ ά ρ α ι , ύ β ρ ε ι ς  κ α ί  δρ κ ο ι

Εύχαΐ σέ πεθ-αμένον, ’Ελπινίκης Σταμούλ. Σαραντή, 134. Ευχές, Πολυδώρου 
Παπαχριστοδούλου 434—435. Κατάρες, Π. Παπαχριστοδούλου 435. Εόχαί-κατάραι," 
Κων. Χατζοπούλου 456. Βρισιές, II. Παπαχριστοδούλου 435. "Ορκοι, Π. Παπα- 
χριστοδούλου 434. ’Απειλή έν λες. κουκουρίζω, Γλωσσάριο Π. Παπαχριστοδούλου 
461. Ευχή «πρό τού τάφου» 138. Έ ν λ. κωλοσφούγγια 465.

Τ Ια ρο ιμ ΐα ι

Παροιμίαι έπιχωριάζουσαι έν Σωζοπόλει, Κ. Παπαϊωανίδου 161—172· Έ ν  
ύποσημ. δύο εγγράφων έκ Φιλιπ)λεως, Κ. Μ. Άποστολίδου 363. Έ ν λεξ. «κου- 
κίζω», Γλωσσάρ. Π. Παπαχριστοδούλου 461. Έ ν  λέξ.«λάδ», Γλωσ. Πολ. Παπαχρι- 
στοδούλου 465. Έ ν  λεξ. «Θωμάς», Γλωσ. Γ. Λαμπουσιάδ. 476. Έ ν λ. «ελιά», ΐδίου. 
Εν λες. «καλαΐΠ» ίδιου. Έ ν  λες. «κάλτσα» ίδιου 477.

Π α ρ α μ ύ & ια

Ή  Ντριζόκωλη (Σωζοπόλεως), Κ. Παπαϊωαννίδη 155—157- Τής Κεράς 
Μηλιάς ή κόρη (Σωζοπόλεως), Κ. Παπαϊωαννίδου 157—161.

Π α ρ α δ ό σ ε ις

Ή  ’Ανάσταση τοΰ Λαζάρου, από τά εδαμ· τής Θράκης Έ λπ. Σαραντή 149. 
Ή  καλή γριά ό "Αγιος Πολύκαρπος καί δ Χάρος, από τά έθ·ιμ. τής Θράκης Έ λπ Γ  
νίκης Σαραντή 150. Ή  Νεράγδα, Κ. Παπαϊωαννίδου 181—182. Παραδόσεις περί
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Χρίστου κλπ., εκ Δογάνκιοϊ (Μαλγάρων) 411, 422, 413. Παράδ. Νεράιδας, ’Εξω
τικών, Δράκου, Λάμιας, Μεγάλου ’Αλεξάνδρου, Π . Παπαχριστοδοΰλου 437. Λου
τρό τοΰ Κούκκου, Π . Παπαχριστοδοΰλου 438—439. Βρυκόλακες, Φαντάσματα, 
Στοιχειά, Τοπακάδες, Έ νυπνιάοματα κλπ. Κ. Χατζοπούλου 450— 151. Νεράιδες, 
Κ.' Χατξοποΰλου 452.

321

Γ ά μ ο ς

Συμμικτ. Λαογρ., Κ. Χατξοποΰλου, αρραβώνες καί γόμοι 453—435.

Λ α τ ρ ε ί α

Ή  παραμονή τής Παναγίας καί το πικροβοΰκ’, από τά έθιμα τής Θράκης Ε λ π ι
νίκης Σαραντή 136. Τής Γονατιστή; ε. άν. 145. Τά Διονυσία, Πολ· Παπαχριστο- 
δούλου 429—410. Ή  Άπόκρειο, ένθ. άν. 430—431. Τ ό .ν έ ο ν  έτος, ένθ. άν. 431.
Έ θιμον τοΰ Ά γ . Γειοργίου, ένθ. άν. 331. Πρωτομαγιά-Πρωτοχρονιά, Κ. Χατξο- 

πούλου 35-3—35ό. Χοΰχουτο; ή Κοΰκηοος, Π ολ. Παπαχριστοδοΰλου 361.

Μ α ν τ ι κ ή ,

Καληνίτσα, Πολ. Παπαχριστοδοΰλου 432—133. Διάφοροι μαντικαί, Π. Παπα- 
χριστοδού/.ου 433. Οιωνοί ένθ. άν. 435—136. Μαντεΐαι Κ. Χατξοποΰλου 438—450. 
Ό νειρα-Ο ίω νοί ενθ. άν. 452—453.

Μ α γ ικ α ί  κ α ι  Δ ε ισ ιδ α ίμ ο ν ε ς  ο υ ν ή ϋ 'ε ια ι .

Προλήψεις καί Δεισιδαιμονίαι, Κ. Παπαϊωανίδου 178—181. Μαγικαί δεισι- 
δαίμονες προλήψεις. Π. Παπαχριστοδοΰλου 433—431. Προλήψεις—Δεισιδαιμονίες 
ενθ. άν. 436—437' Ξεχωριστή δΰναμις των αγίων καί λατρεία ενθ. άν. 439. Δει 
σιδαιμονίαι.—Προλήψεις, Κ. Χατξοποΰλου 410—448.

Β ί ο ι ,

Ό  Τρύγος (γεωργ. ζωή) Κ. Χατξοποΰλου 455.

Τ ε λ ε τ ή .

Τό ψυχομάχημα. Ή  Α γία  Μετάδοσις. Τό άγγελόκομμα. Ό  νεκρός. Τό σαβά- 
νωμα, ’Ελπινίκη; Σταμουλ. Σαραντή 131. Τό πέραντρο ή οβολός τον Χάρου. Τό 
κιβούρι,, ενθ . άν. 131. Ή  τύχη τοΰ νεκροΰ. Γιά νά μή βρυνολακιάσει. Στό σπίτι 
τοΰ νεκροΰ, ενθ. άν. 133. Τό μοιρολόγηιια, ενθ. άν. 134, Γιά τό μνήμα 
ενθ. άν 136. Τό σήκωμα τοΰ λειψάνου ενθ. άν. 137. Πρό τοΰ τάφου ένθ. 
άν. 138. Τό τρισάγιο καί ή παρηγοριά. Ή  μακαριά. Τό σπαθί τοΰ χάρου. Ή  
ψυχή ενθ. άν. 139. Τό τρισάγιο στό μνήμα. Οί θλιμμένες ένθ. άν·140— 142, Μνη
μόσυνα. Τά κόλυβα. Τά τρίμερα. Τά σαράντα ένθ . άν. 142—145. Στό μνήμα, 
ενθ. άν. 143. Νεκρικά ή νεκρικάτα. Δεν χωρούν τά κόλυβα. Τό ξεχωμάτιασμα, 
ένθ . άν. 144. Δροσιά γιά τις ψυχές. Τής γωνατιστής, ενθ . άν. 145. Γιά τήν ψυχή
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τ ω ν  ζ ω ν τ α ν ώ ν .  Ή  Π α ν α γ ί α  κ α ι  ο ί  ψ υ χ έ ς , έ ν θ .  ά ν .  1 4 6 . Τ ό  ψ υ χ ο σ ά β β α τ ο  τ ο ϋ  Μ ά η ,, 
έ ν θ .  ά ν .  1 4 7 — 1 4 8 . Τ ό  ψ υ χοσά β βα τά )' τ ή ς  Ά π ο κ ρ η ά ς  καί τ ο ΰ  'Α γ ίο υ  Θ ε ο δ ιό ρ ο υ , έ ν θ .  
ά ν .  149 .

Β' ΚΑΤΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ.

’Α δ α μ α ν τ ί α ν  ’Α δ α μ α ν τ ί α ν .— Ή  παρά τήν Ά δριανούπολιν μονή τής Λαμποΰς. 
Έ πανόρθωσις χρονολογίας. 251—252. Σπηλιού Σακελλαριάδη : Πόλεις καί 
θέσμια Θράκης καί ’Ιωνίας. Ά Ο ήν. 1929. βιβλιοκρισία.

Ά π ο σ τ ο λ ί δ ο υ  Μ υ ρ τ ί λ ο υ  Κ . — Έ πιγραφ αί έκ τής Φιλιππουπόλεως 11—33.
Ά π ο σ τ ο λ ί δ ο υ  Μ υ ρ τ ί λ ο υ  Κ . — 'Γά ελληνικά έν Φιλιππουπόλει σχολεία επί Τουρ

κοκρατίας καί τοΰ Βουλγαρικού καθεστώτος μέχρι τής Καταλύσεως τής ελλη
νικής Κοινότητος 94—121 .Η μαρτημένα  καί προσθήκαι εις τήν μελέτην «Δύο 
έγγραφα έκ Φιλιπ)λεως 481—483.

" Α π ο σ τ ο λ ίδ ο υ  Μ υ ρ τ ί λ ο υ  Κ ,— Δύο έγγραφα έκ Φιλιππουπόλεως από των αρχών 
τοΰ 19ου αίώνος 325—368. ’Αρχαία νομίσματα έκ Μαρκιανοιτόλεως 369—371.

Δ ε λ η γ ιά ν ν η  Β . — Παρατηρήσεις διά τό «χέρι τής Παναγίας» τής σελ. 130 τοϋ 
Α' τόμ. 252.

Δ ε λ η γ ιά ν ν η  Β α σ ι λ . — Σϋμμικτα λαογραφικά 401—413. Διόρθωμα έκ σελ. 23. 22. 
174. κλπ . 484—485.

Δ η μ ο σ Α ε ν ο π ο ύ λ ο υ  Σ ω σ ι π ά τ ρ ο ν . — Τραγούδι τής Ά ρειή ς 399—400.
«Θ ρακιχά».— Δύο προικοσύμφωνα έξ Άδριανουπόλειος 385—386.
ε Θ ρ α κ ι κ ό ν  Κ έ ν τ ρ ο ν ».— Προκήρυζις λαογραφικοϋ καί γλωσσικού διαγωνισμού τοΰ 

Θρρκικοϋ Κέντρου 2δδ. Μνημόσυνου Ά ρ ισ τ . Κουρτίδου. Ό μ ιλίαι αγορητών 
Δ. Γρ. Καμποΰρογλου, Δ μ . Λάμψα καί Γρ. Ξενοπούλου 492—503.

Κ α μ π ο ν ρ ο γ λ ο υ . Γ ρ η γ  Δ . — ’Αριστοτέλης Κουρτίδης (σπουδαί, έργα, έπιστηιιονική 
καί κοινωνική δράσις αύτοϋ) 243—246.

Κ υ ρ ι α κ ί δ ο υ  Σ ι ί λ π . —, Ε υ σ τ ρ . Π ε λ ε κ ί δ η  Λοογραφικός καί γλωσσικός διαγωνι
σμός των «Θρφκικών». ’Έκθεσις τής Κριτικής ’Επιτροπής 247—249.

Κ α ρ ο λ ίδ η  Π α ύ λ ο υ . — Περί Θρρκών καί Θράκης 261—264.
Κ υ ρ ί λ λ ο υ  ς '  τοϋ Ά δριανουπολίτου. Περιγραφή Άδριανουπόλεως καί τινων των 

πέριξ τής Θράκης μερών 83—86.
Λ α μ τ τ ο ν α ιά δ ο υ  Γ .— 'Οδοιπορικόν τής Ε λληνικής Κατοχής τής Ά να τ . Θρά

κης 87—93.
Α α μ π ο ν σ ι ά δ ο υ  Γ . — Γλωσσάριο Ά δριανουπόλεω ς (συνέχεια από τον προηγούμε

νου τόμον) 226—212.
Α α μ π ο ν σ ι ά δ ο υ  Γ . — 'Οδοιπορικόν 3 2 3 - 324 καί 474. 1
Α α μ π ο ν σ ι ά δ ο υ  Γ . — Δημοτικά τραγούδια Άδριανουπόλεως 414 —427 .
Α ά μ ψ α  Δ η μ .— 'Ομιλία εις μνημόσυνου Ά ρ . Κουρτίδου 492—500.
Μ α ν ο υ η λ ίδ η  Φ ι λ .— Λογοδοσία τοΰ Δ. Συμβουλίου καί τής Διεθνούς ’Επιτροπής. 

ΙΙαραρτ. 1—16.
Μ α ν ο υ η λ ί δ η  Φ ιλ .  καί Χ α τ ζ η γ ι ά ν ν η  Δ η μ ο σ Α . — Προς τούς απανταχού Θράκας, 

καί λοιπούς συνδρομητής των «Θρρκικών» 3.
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Messeliere de la Gose.— Ά ντίτυπον Περινθιακόν ενός χάλκινου τοϋ 'Ηρακλείου? 
2 6 5 -2 7 4 .

2 .  Α .  Μ .  βιβλιοκρισία ·. Κ. Μυρτιλ. Άποστολίδαυ. 'Ο Σιενίμαχος κλπ. Άθην... 
1929 490—191.

Μ υ σ τ α κ ί δ ο υ  Β .  Α , — Μητρόπολις Ά π ρω  καί Μητροπολίτης Ά π ρω  39—43. 
Μ υ σ τ α κ ί δ ο υ  Β .  Α .— Θρακικά όρια 43—47.
Μ υ σ τ α κ ί δ ο υ  Β. Α .— ”Ενια—Αΐνια 47—64.
Μ υ σ τ α κ ί δ ο υ  Β ,  Α — Θρρκικά, ΑΤνσς, έκκλησία Αίνου 295—314.
Μ υ σ τ α κ ί δ ο υ  Β .  Α ,— Βιβλιογραφικά σημειοόματα 65.

Μ υ σ τ α κ ί δ ο υ  Β ,  Α ,— Πατριαρχική άλληλογαφία 315—323· Ξενοπούλου Γρηγ. ομι
λία εις μνημόσυνον Ά ρ· Κυρτίδου 500—503·

Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ  Β .  ‘Ι ω α ν . — Μωσαϊκόν δάπεδον έν Δελιώνες 275—278. 
Π α π α ϊ ω α ν ν ί δ ο ν  Κ . — Σύμμικτα λαογραφικά 153—182.

Π α π α ϊ ω α ν ν ί δ ο ν  Κ . — Ό  φυσικός λιμήν τής ’Απολλωνίας—Σωζοπόλεως πάλαι καί. 
νϋν 570 π. X. —1930 μ. X . 284—294, Προσθήκαι 485—436.

Παπαχριστοδούλου Μ ό σ χ ο υ .— Θρφκιώτικα Τραγούδια 201—206. 

Π α π α χ ρ ι σ τ ο δ ο ύ λ ο υ  Μ ό σ χ ο υ .— Θρακιώτικα Τραγούδια 389—395. 

Π α π α χ ρ ι σ τ ο δ ο ύ λ ο υ  Ι Ι ο λ υ δ . — Λιανοτράγουδα Θράκης 183—198.

Π α π α χ ρ ι σ τ ο δ ο ύ λ ο υ  Π ο λ υ δ .— Γλωσσάριο των Σαράντα ’Εκκλησιών τής Ά ν . Θρά
κης (συνέχεια άπό  το ν  προηγ. τόμ. Ζ·Κ) 212—226.

Π α π α χ ρ ι σ τ ο δ ο ύ λ ο υ  Π ο λ υ δ .— Σύμμικτα λαογραφικά Άνδριανουπόλεως 428—439... 
Π α π α χ ρ ι σ τ ο δ ο ύ λ ο υ  Π ο λ υ δ .— Γλωσσάριο τών Σαράντα Εκκλησιών Ά να τ . Θράκης 

(συνέχεια άπό τά προηγούμενα τεύχη) 457.
Π ε τ ρ ί δ ο ν  Π .— Θρακικά μ ε λ ε τ ή μ α τα  34—38.

Μ. Α . X. Βιβλιοργαφία-βιβλιοκρισία Χρήστου Δ. (Καράσσου: ή ’Ανατολική Θράκη,. 
Ά θ ή νσ ι τυπ. Πυρσού 8ον σ. 156) 249—251.

Σ α μ ί δ ο υ .— Έ πιγραφαί Αίνου 279.

Σ α ρ ά φ ο γ λ ο υ  Ί γ ν α τ .— Περιγραφή ’Αδριανουπόλεως 66—82.

Σ κ ο ρ δ έ λ η  Β λ α σ , —’Απομνημονεύματα 121—128.

Σ τ α μ ο ν λ η  Σ α ρ α ν τ ή  Ε λ π ι ν ί κ η ς . — ’Από τά έθιμα τής Θράκης 131—151.

Α ο υ λ ο ύ κ α  Λ υ κ ο π ο ύ λ ο υ ,— Δείγμα τής νεωτέρας λαϊκής στιχουργίας 207—211. 

Σ τ α μ ο ν λ η  Σ α ρ α ν τ ή  Έ λ π , — Τραγούδι τής ’Αρετής 306—399.

Σ ω τ η ρ ί ο υ  Α ,  Γ .— Ά ρτοφόριον τής μητροπολιτικής εκκλησίας ’Αδριανουπόλεως 
7—10.

Τ α μ β α κ ί δ ο υ  ’Α δ α μ α ν τ . — 'Ιστορία τών Ά ρχιγενείω ν εν Έ πιβάταις ’Εκπαιδευτη
ρίων 372—384.

Χ α τ ξ ο π ο ύ λ ο υ  Ν .  Κ ω ν .— (1873), Σαράντα ’Εκκλησιών σύμμικτα λαογραφικόκ,
440 -4 5 6 .
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ΕΙΚΟΝΕΣ ΕΝ ΤΩ ΚΕΙΜΕΝΟ.

1. Τό άρτοφόριον τής μητροπολιτικής εκκλησίας Άδριανουπόλεως 8.
2. ‘Ο πύργος τοϋ αΰτοκράτορος Ίωάννου Κατακουζηνοΰ εν Ά δριανουπόλει 

-Mai έπ'αύτοϋ ό πύργος τού 'Ωρολογίου 33.
3. Τό έν Άδριανουπόλει Σ ιναΐτικον Μετόχιον τοϋ Α γίο υ  Ίω άννου τοϋ Θεο- 

•λόγου, τό επικαλούμενου Όρφανοΰ 72.
4. Τά ερείπια τής εκκλησίας ή μοναστηριού τής Α γία ς  Σοφίας 74.
5. Άνασκαφή έν Σηλυβρία τύμβου υπό G. Seur καί Ά ν .  Σταμούλη 82.
6. Διάφορα μονογράμματα καί σχήμ. άντιγεγραμμενα διά χειρός. Γ . Λαμ- 

-πουσιάδου 88.
7. Οί τελειόφοιτοι τής Έ λλην. Σχολής Φιλιππουπόλεως τοϋ 1871—1872 μετά 

-των διδασκάλων των 104.
8. 'Ο διδασκαλικός σύλλογος των Ζαριφείων διδασκαλείων τοϋ 1874—1875.
9· Τό Ζαρίφειον οικοτροφείου τών άρρένων 108.

10. Μαράσλειος σχολή 112.
11. Ί Ι  'Ελληνική σχολή Μαρασλή έν Φιλιππουπόλει 114.
12. 'Αριστοτέλης Κουρτίδης. ,
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ΔΗΛΩΣΙΣ ΤΩΝ «ΘΡΑΚΙΚΩΝ»

Έ πί τώ έορτασμώ της Ελληνικής έκατονταετηρίδος κατά τό 1930’ 
αντί τοϋ τακτικού τόμου τού περιοδικού θέλει έκδοθή πλουσίως εικονο
γραφημένοι· τεύχος έξ 20 τυπογραφικών φύλλων επί πολυτελούς χάρτου 
μέ περισπούδαστου ύλην. Προς τούτο καλούνται θερμώς όπως καί οι έχον- 
τες Θρακικάς εικόνας, ήτοι εκκλησιών, σχολείων, ευαγών ιδρυμάτων, καί 
άλλων κειμηλίων: ευαγγελίων, χειρογράφων, εικόνων κλπ., άποστείλωσιν 
αυτάς μέχρι τής 15 Μαρτίου προς τό «Θρακικόν Κέντρου», (Μέγαρον Του__ 
ρίστ, Βουλή; Ι8)έπί επιστροφή, καθώς καί 6,τι σχετικόν γνωρίζουσιν διά 
την συμβολήν τών Θρακών εις τούς υπέρ τής ανεξαρτησίας αγώνας ή τούς 
διωγμούς καί καταπιέσεις τών ομογενών τής Θράκης συνεισφέροντες ούτω 
εις τήν όσον οίόν τε άρτιωτέραν εμφάνισιν τοϋ πανηγυρικού τεύχους, 
τών «Θρακικών».



Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ—ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ—ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΚ Α -Γ Ε Ω ΓΡΑ Φ ΙΚ Α

ΙΙανΧον Καρολίδου
D e la  Coste M esselie ie

ΓΙερί Θρακών καί Θράκης
Ά ντίτυπον Περινθιακόν ενός χάλκινου

Σελ. 26 ί—264

τοΰ 'Ηρακλείου * 265—274
*Ιω ά ν . ϋ α π α δ ο π ο ύ λ ο ν Μωσαϊκόν δάπεδον έν Δελιώνες 275—278
Σ α  μ ίδον Έ πιγραφαΙ Α ίνου 279—283
ϋΓ· ΤΙαοταϊωαννίδον *0 φυσικός λιμήν τής ’Απολλωνίας—Σω·

ζοπόλεως πάλαι καί νυν 284—294
Μ. Λ. Μ νοταχίδον Θρακικά > 295—321
1\  Ααμπονσιάδον 'Οδοιπορικόν Λ» 3 2 2 -8 2 4
Κ ,  Μ. *Α ποβτολίδου Δύο έγγραφα έκ Φιλιπ)πόλεως 3 2 5 -3 6 8

* * » ’Αρχαία νόμισμαια Μαρκιανοπόλεως - 369—371
*Αδαμ, Ταμβαχίδον Ά ρχιγένεια  ‘ 3 7 2 -3 8 4
« θραχιχά* Δυο προικοσύμφωνα έξ Άδρ)πόλεως > 885—386

ΑΑΟΓΡΑΦΙΚΑ—ΓΛΩΣΣΙΚΑ

Μ .  Κ α η α χ ρ ιο τ ο δ ο ν Χ ο υ Δημοτικά τραγούδια Θράκης > 389—395
rEXj*. Σ τ α μ . Σ α ρ α ν τ η  και)

( Τό Τραγούδι τής ’Αρετής 
Σ&*σ, Δ'ημοσ'σ 'ενοπονΧον y

> 3ΰ6—400

Β ,  Α ε λ η γ ιά ν ν η Σύμμικτα Ααογραφικά > 401—413
Α α μ π ο ν α ι ,ά δ ο υ Τραγούδια Ά δρ)«ολίτικα » 414—427

Π , Ι ϊ α π α χ ρ ι σ τ ο δ ο ύ λ ο υ Σύμμικτα Ααογραφικά Άδρ)πόλεως » 428—439
Κ .  Ν .  Χ α τ ζ ο π ο ν λ ο ν Σύμμικτα Λαογρ. Σαράντα—Εκκλησιών 440—456
ΤΙ. Μ αηο ,^ρκχτο δο νλο ν Γλωσσάριο Σαράντα—’Εκκλησιών » 457—474
Ρ .  Α α μ π ο ν σ ι ά δ ο ν Γλωσσάριο Άδρ)πόλεω; > 474—480

Δ Ι ΑΦΟΡ Α

■Σημειώματα > 481—486
Βιβλιοκρισία καί Νέα βιββία » 487—491
Μνημόσυνα » 492—503
‘Ε πιστημονικοί εργασίαι Ά ριστοτέλους  Κ ουρτίδον 504-505

Πίνακες περιεχομένω ν » 50ό—524



Τ Ι Μ Η  Τ Ο Υ  Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ο Υ

Διά τό Εσωτερικόν 

Διά την Ευρώπην

Διά την ’Αμερικήν

εξαμηνιαία............. .........  Δρ. 75-
ετη σ ία ................... 150

εξαμηνιαία.............. . . . .  Σελ. 8
ετησ ία ...................... . . . » 15

εξαμηνιαία............ 2
ετησία................... 4

Διά πάσαν εργασίαν δημοσιευομένην, άναφερομένην δέ εις την ερευνάν 
τής Θράκης, ειδικός συνεργάτης των «Θρακικών» αναλαμβάνει 

νά γράψη βιβλιοκρισίαν.

Τά «Θ ρ α π ι κ ά» ανταλλάσσονται μέ κάθε επιστημονικόν περιοδικόν 
άποστελλόμενον προς την διεύθυνσιν αυτών.

« Θ Ρ Α Κ Ι Κ Ε Σ  Η Θ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ »

Προμηθευθήτε δλοι οί Θράκες τις «Θρακικές ’Ηθογραφίες» τοϋ ΙΙολυδ. 
Παπαχριστοδοΰλου, πού άνασταίνουν μια ζωή πού χάνεται 

—ίσως μια ζωή πού εχαθη.
(ΙΙωλοϋνται εις δλα τά Βιβλιοπωλεία)

Τιμή τοϋ ηαρόντος διπΧοϋ τεύχους δραχ. 7 5

τυποις ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ οικου *‘0  ΚΟΡΑΗΣ,


