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μής, διερχομένης δι’ αυτής. Μέχρι προ ολίγων ετών δ πληθυσμός των Μέ
τρων ήτ° εξ ολοκλήρου ελληνικός, άλλα μετά τον ρωσσοτουρκικόν πόλεμον 
του 1878, μετηνάστευσαν αύιόθι πάμπολλοι Τούρκοι λόγω καί τής εκ Μέ
τρων διαβάσεως τής σιδηροδρομικής γραμμής. ’Ήδη δέ μετά την κατόπιν 
τής μικρασιατικής καταστροφής γενομένην ανταλλαγήν των πληθυσμών, 
"Ελληνες πλέον αυτόθι δεν ύπάρχουσιν. cO Μετρών καί 5Αθόρων, έδρεΰων 
εν Τσατάλτζα, είχε τελευταίου έτησίαν έπιχορήγησιν 300 λιρών ’Οθωμα
νικών 0).

Ό  εξ "Ανδρου ιερομόναχος Νείλος Μηντρινός έψηφίσθη επίσκοπος 
Μειρών την 19 Φεβρουάριου 1697, καθ’ ήν ημέραν ακριβώς δ τέως Με
τρών Μακάριος προήγετο εις την Μητρύπολιν ’Άρτης καί Ναύπακτού. 
Άλλ’ οί κάτοικοι Άρτης άντέστησαν εις την εκεί μετάβασιν τοΰ Μακαρίου 
καί δ Πατριάρχης Καλλίνικος Β' δ Άκαρνάν ήναγκάσθη νά προβή εις την 
άκΰρωσιν τών κανονικών ψήφων τής εκλογής ως μητροπολίτου Άρτης καί 
Ναυπάκτου του Μακαρίου. Άπεφάνθη δ’ δτι εδικαιούτο ουτος νά λάβη έτέ- 
ραν ανεξάρτητον επισκοπήν αντί τής τών Μετρών, εις ήν παρέμεινεν επί
σκοπος δ Νείλος.

Τό όνομα τοΰ Νείλου ως επισκόπου Μετρών σημειοΰται εις δυο άνα- 
γραφάς άρχιερέιον, άκμασάντων έν τέλει τής ΪΖ' καί έν άρχαις τής ΙΗ ' έκα- 
τονταετηρίδος, ών μία μέν έκδέδοται εν τώ ΙΓ ' τομω τής «Ελληνικής Βι
βλιοθήκης» τοΰ Φαβρικίου, κατά τήν εκδοσιν τοΰ 1726, έτέρα δέ υπό ’Αθ. 
Παπαδοποΰλου Κεραμέως έν τώ Γ ' τόμφ τοΰ «Δελτίου τής "Ιστορικής καί 
Εθνολογικής Εταιρείας τής 'Ελλάδος» (σ. 468—478). Έν τή δευτέρα 
ταΰτη αναγραφή σημειοΰνται ώς επίσκοποι Μετρών κατά σειράν Γεδεών, 
Μακάριος, Νείλος. Άναφέρεται δ’ δ Νείλος ά)ς επίσκοπος Μετρών καί εις 
τούς Πατριαρχικούς κώδικας.

’Αναγράφεται δέ τό όνομα τοΰ Μετρών καί Άθΰρων Νείλου μεταξύ 
τών μεγάλο^ν ευεργετών τής έν τώ άγιωνύμω ορει ιεράς Μονής τής Μεγί
στης Λαύρας (1 2). Εις τήν Μονήν δέ ταύτην καί έξεμέτρησε τό ζήν έν πολιώ 
γήρατι. Είνε δέ γνωστόν δτι έν τή εύαγεΐ ταύτη μονή μετέστη σισαύτως προς 
Κύριον καί δ επίσης έκ τής νήσου ’Άνδρου οικουμενικός πατριάρχης Διο
νύσιος Γ' δ Βαρδαλής (3).

1) Περί, της επισκοπής Μετρών καί Ά θΰρω ν μετίτω ο φιλίστωρ αναγνώστης 
γενικώτερον Χρ. Κνήτη, Συμβολαί εις τον κατάλογον επισκόπων Μετρών καί 
Ά θΰρω ν, «’Εκκλησιαστική ’Αλήθεια» Κωνσταντινουπόλεως, τ. ΚΗ', σ. 407,—’Ιεζε
κιήλ Βελανιδιώτου (νυν μητροπολίτου Θεσσαλιώτιδος), ΤΙ ’Επισκοπή Μετρών, 
ένθ. άν., τ. Λ' (1910), άρ. 2.—Μ. Ί .  Γ[εδεών], Οί επίσκοποι Μετρών καί Ά θ ΰ -  
ρων, ένθ. άν., άρ. Β—4.

2) [Γεράσιμον Σμνρνάκη], Τό "Αγιον ’Όρος, σ. Β97.
Β) Μακαρίου Τρίγωνη, Προσκυνητάριον Λαύρας, σ. 9-10.—Μανουήλ Ί .  Γε-
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Κατά σημείωμα σωζόμενον εν τφ Κώδικι τής έν ’Άνδρφ μονής Πανα
χράντου, ο άρχιερεύς Νείλος έδωρήσατο τφ 1708 εις την μονήν ταΰτην 
σταυρόν άργυροΰν, είκονίζοντα ένθεν μέν την Σταΰρωσιν, έτέρωθεν δε τήν 
Θεοτόκον καί κάτωθεν τούς δοόδεκα αποστόλους. Έν έτέρω σημειώματι τοϋ 
Κώδικος τής ιδίας μονής Παναχράντου άναγινοόσκονται:

«1705. Έφέρθησαν υπό Νείλου αρχιερέως πριοην Μέτρων καί Άθΰ- 
ρας το έπίθετον αυτού Μηντρινος δυο κιβώτια ασημένια, γράφουν δέ καί 
τό ό'νομά του απάνω' έτι δυο έξαπταίρυγα ασημένια" αυτά είναι τοΰ ιερού' 
δυο ευαγγέλια, καθημερινόν ένα, καί έτερον' καί ασημένιων σταυρόν τοΰ 
μπακαρί,ου, τον όποιον βάζουν εις τό προσκυνητάρι ταίς έορταΐς» (!).

'Ο άρχιερεύς Νείλος εμεγέθυνε καί εκαλλώπισε τό 1713 καί τήν Τρά
πεζαν τής έν Γαυρείω τής ’Άνδρου μονής τής Ζωοδόχου Πηγής ή Αγίας 
καί έπέστροτσε τό δάπεδον αυτής διά μαρμάρων, καθ’ ά αναφέρει σημεί
ωμα σωζόμενον έν τφ Κώδικι τής μονής ταύτης καί έχον ωδε :

«7 αψιγ' εμαρμαροστρώθη ή τράπεζα διά συνδρομής καί εξόδου Νείλου 
αρχιερέως τοΰ εξ ’Άνδρου».

Περί τοΰ υπό τοΰ Μέτρων καί Άθΰρων γενομένων εις τήν μονήν τής 
Παναχράντου αφιερωμάτων σώζεται τό εξής ανέκδοτον πατριαρχικόν γράμμα!

«-]- Κοσμάς ελέφ θεού αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως Νέας Ρώ
μης καί Οικουμενικός Πατριάρχης.

7  Εΐθισται τοΐς άνθρώποις, καί καλώς είθισται, τό κατοχυροΰν γράμ- 
μασι τάς κατά καιρούς αυτών υποθέσεις καί συμφωνίας' δηλωτικά καί γάρ 
εισι τών πραγμάτων τά γράμματα, καί κατά πάντα καιρόν παραστατικά των 
διαταχθέντων καί πραχθέντων' άλλως γάρ δίχα τής τών γραμμάτων ύπο- 
μνήσεως ούκ ένεστι διαμνημονευόμενα τά πράγματα σιόζεσθαι καθά διετά- 
χθησαν καί έπράχθησαν.

Επειδή τοιγαροΰν διαφοράν έσχηκότες προς άλλήλους δ,τε θεοφιλέστα
τος επίσκοπος πρώην Μετρών καί Άθΰρων κύρ Νείλος, καί οι πατέρες τού 
έν τή αρχιεπισκοπή ’Άνδρου ιερού μοναστηριού τής Παναχράντου περί 
τινων ιερών σκευών, ήτοι δυο ευαγγελίων άργυροκοσμημένιυν, καί δυο κι
βωτίων αργυρών, καί σταυρού τοΰ παγκαριού, καί λοιπών ειδών προαπο- 
σταλέντων παρά τοΰ κύρ Νείλου εις τό ρηθέν μοναστήριον τής Παναχράν
του, συμπαρέστησαν επί συνόδου έμπροσθεν τής ημών μετριότητος, καί ό 
μέν κύρ Νείλος έζήτει έπαναλαβεΐν τά ρηθέντα ιερά σκεύη, άτε άποστείλας, 
φησίν, εις τό μοναστήριον προς φΰλαξιν, σκοπόν έχων παραγενέσθαι έκεΐσε,

δεών, 'Ο ’Ά θω ς. Έ ν  Κωνσιαντινουπόλει, άτοπε', σ. 159-160. Περί τοϋ οικουμενι
κού πατριάρχου Διονυσίου τοΰ Γ ' ύ γράφων έφιλοπόνησεν ίδιον φρόντισμα, άπομέ- 
νον είσέτι ανέκδοτον.

1) Κώδικος μονής Παναχράντου σ. 172,
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και εάν ευαρεστηθώ τότε άφιερώσαι τφ μοναστηρίφ της Παναχράντου τα 
σκετίη ταΰτα, και ποιήσαι εν τφ μοναστηρίφ την κατοικίαν αυτού. Άπελ- 
θών δέ και μή ευαρεστηθείς έζήτει έπαναλαβεΐν αυτά' οΐ δέ πατέρες τού 
μοναστηριού απολογούμενοι έλεγον, ώς άφιερώσατο ό κυρ Νείλος τω ίερφ 
αυτών μοναστηρίφ ταΰτα, καί εν τάξει αφιερωμάτων έξαπέστειλεν εις τό 
μοναστήριον αυτά, τά δ’ εκκλησιαστικά αφιερώματα, άπαξ άφιερω- 
τθέντα, εΐ,σί τού λοιπού αναφαίρετα καί αναπόσπαστα' κάντεΰιθεν διαφερο- 
μένους άλλήλοις, καί των προβαλλόμενων παρ’ έκατέρου μέρους μή δντων 
καθαρώς διευκρινισμένων, έκρίθη εύλογον καί άπεφάνθημςν συνοδικώς, τά 
μεν ρηθέντα σκευή μένειν εν τφ μοναστηρίω τής Παναχράντου αναφαίρετα 
καί αναπόσπαστα, διδόναι δέ τούς πατέρας τοΰ αυτοΰ μοναστηριού τφ κυρ 
Νείλφ κατ’ έτος άνά τριάκοντα γρόσια. Καί έν όσφ μέν τοι καιρφ διατρίβεί καί 
κατοικεί καί εύρίσκεται ό κυρ Νείλος έν τή νήσφ ’Άνδρφ, έν τοσοΰτφλαμβά- 
νειν αυτόν παρά των πατέρων τής Παναχράντου τά ανω τριάκοντα γρόσια κατ’ 
έτος προς μερικήν αυτοΰ περίθαλψιν καί ζωάρκειαν' άναχωρήσαντος δέ 
τούτου έκεΐθεν, εκ τής νήσου ’Άνδρου δηλονότι, καί άλλαχόθι μεταβάντος 
καί μετοικήσαντος, μηκέτι όφείλειν τούς πατέρας τής Παναχράντου διδόναι 
αύτφ κατ’ έτος τά τριάκοντα γρόσια. Τούτου χάριν γράφομεν καί άποφαι- 
νόμεθα συνοδικώς μετά τών περί ημάς ίερωτάτων μιητροπολιτών καί υπερ- 
τίμων, τών εν άγίφ πνεύματι αγαπητών ημών αδελφών καί συλλειτουργών, 
ί'να ή γενομένη ευ λογοφα νής συνοδική άπόφασις περί τών προειρημένων 
ιερών σκευών έχει τό κύρος καί μένει αδιασάλευτος καί άμετάτρεπτος, καί 
κατ’ αυτήν τά μέν ρηθέντα σκεύη μένειν έν τφ μοναστήρια) τής Παναχράν
του αναφαίρετα καί αναπόσπαστα, όφείλουσι δέ οί πατέρες τοΰ αυτού μονα
στηριού παρέχειν κατ’ έτος τά συνοδικώς διορισθέντα καί άποφασισθέντα 
τριάκοντα γρόσια τφ κύρ Νείλφ, έν δσφ καιρφ δήλα δή εύρίσκεται καί κα
τοικεί έν τή νήσφ ’Άνδρφ, όψεποτε δ’ αν θελήση άναχωρήσαι έκεΐθεν καί 
μεταβήναί τε καί κατοικήσαι αλλαχού παύεσθαι τήν προς τούτον κατ’ έτος 
δύσιν τών τριάκοντα γροσίων, μενόντων εις τό εξής τών πατέρων τοΰ μονα
στηριού άκαταζητήτων καί άνενοχλήτων ύπ’ αυτού. "Οθεν εις ένδειξιν έγέ- 
ιετο καί τό παρόν έπιβεβαιωτικόν γράμμα καί έπεδόθη τοΐς πατράσι τοΰ 
ιερού μοναστηριού τής Παναχράντου, αψιε', εν μηνί ίανουαρίφ κη'».

Εΐνε δ’ ή οικογένεια Μηντρποΰ, έξ ής ό περί ού τό μετά χεΐρας φρόν- 
τισμα επίσκοπος Μετρών καί Άθύρων Νείλος, εκ τών έν ’Ά ιδρφ παλαιοτέ- 
ρων. Έν εγγράφφ επί μεμβράνης τοΰ έτους 1572, Ιανουάριου 30, ίνδικτιώ- 
νος ιε', συντεταγμένφ εις χύ έν ’Άνδρορ χοορίον Λάμυρα υπό τοΰ νοταρίου 
Ίωάννου Στρατηγοπούλου, γίνεται μνεία τοΰ κύρ Μαρή τοΰ ποτέ μαΐστορος 
Νικολάου Μηντρινοΰ ('). 'Υπήρξε δέ συγχρόνως ή οικογένεια Μηντρι-

Δ. Π. ΙΙασχάλη, 'Ο Σπαρτιάτης Στρατηγόπουλος, δημόσιος υπό βασιλικήν
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νοΰ καί έκ των εν τή νήσφ λευϊτικών. Δυο έχομεν εκ ταυ της ίεράρχας, τον 
περί ού πρόκειται ενταύθα επίσκοπον Μέτρων καί Άθΰρων Νείλον καί τον 
μητροπολίτην Προΰσης Κωνστάντιον τον έπιλεγόμενον Καλογεράν^). Πλήν 
τούτων ό γραφών, άναδιφών κονισαλέα χειρόγραφα καί άνατρέχων καί εις 
άλλας πηγάς, ήδυνήθη νά εξακρίβωση την ΰπαρξιν καί πολλών άλλων εκ 
της οικογένειας ταΰτης κληρικών, ών κυριώτεροι οί εξής :

— Γερμανός Μηντρινός, ηγούμενος τήςέν’Άνδρφ ίεράς μονής τής Πανα
χράντου, την ΰπαρξιν τοΰ οποίου διεπιστώσαμεν έκ τοϋ εξής σημεκόματος 
σωζομένου εν κώδικι χαρτφφ τοϋ ιζ~' αίώνος τής ώς είρητσι μονής : «7ω 
παρών μιναίών ίπάρχι της μονής της Παναχράντου tv τώ Καταφίγι εν τι 
Ά ντρο καί είτις τα> άποξενόαι εξ αντίς της μονής νά έχι τάς αράς τον πα
τέρων. Καθηγούμενος τής Παναχράντου Γερμανός ιερομόναχος τω επίκλι 
Μηντρινός» (* 1 2).

— Λεονάρδος Μηντρινός. Ούτος κατά παλαιόν γράμμα τοΰ ’Άνδρου 
Μακαρίου (1626—1630) αναγνωρίζεται ώς έκ προγόνων κεκτημένος τρεις 
εκκλησίας κειμένας εις τό χωρίον Αψηλού, την Κοίμησιν τής Παναγίας, 
τον "Αγιον Ίωάννην τον Θεολόγον καί τον Μέγαν Βασίλειον τον Ούρα- 
νοφάντορα (3).

— Παπά Αυξέντιος Μηντρινός. ’Έζη έν έτει 1697, δτε κληθείς έξετί- 
μησε την αξίαν διαφόρων χωραφίων.

— Παπά Νικολός Μηντρινός, ύπογραφόμενος έν έγγράφφ τοΰ έτους 
1713 (4).

— ’Ιγνάτιος ιερομόναχος Μηντρινός. ’Ήκμασε τελευτώντος τοΰ ΙΖ' 
αίώνος καί υπήρξεν υιός τοΰ παπά Λεονάρδου Μηντρινοΰ. Οΰτος άναφέ- 
ρεται μεταξύ τών έκ τής νήσου ’Άνδρου βιβλιογράφων, γράψας έν έτει 1786 
Άνθολόγιον σωζόμενον έν τή βιβλιοθήκη τής έν Ά γίφ ’Όρει μονής τοΰ 
Ξηροποτάμου (5).

εξουσίαν νοτάριος έν Ά νδοω . Ειδήσεις περί τών έν Ά νδ ρ φ  νοταρίων έπί Φραγ
κοκρατίας καί Τουρκοκρατίας έν περιοδ. «Byzantinisch — Neugriecliische Jalirbii- 
clien», Athen 1930, σ. 87-98.

1) Δ. Π. Π α σχά λη ,  Κωνσ;άνπος Δ. Καλογερας, μητροπολίτης Προΰσης (1801- 
1870), έν Ά θ ή να ις  1927.

2) Δ. Π. Π ασχάλη ,  Χριστιανική Ά νδρος, τεϋχ. Β', έν Ά θή να ις  1925, σ. 11.
3) Δ. Π. Π ασχάλης ,  ένθ. άν.—Τον αυτόν,  Α ναγραφή χρονολογική τών από 

Χρίστου αρχιερατέυσαντων έν τή νήσφ ’Ά νδρφ από Ζωΐλου (362) μέχρι Μητροφά- 
νους (γ1889) καί ειδήσεις ιστορικά! περί αυτών, έν περιοδ. «Θεολογία», τ. Δ' (1926), 
σ. 362.

4) Δ. Π. Π ασχάλης ,  εν θ’, άν.
5) Δ. Π. Π α σχά λη ,  Ά νδρ ιο ι βιβλιογράφοι καί κωδίκων κτήτορες κατά τούς 

μέσους Αιώνας καί έπ ί Τουρκοκρατίας, έν Ά θ ή να ις  1927, σ. 10-11.



8 Δημ. Γ. Π α σχά λη

— Πρωτοσΰγκελος 5Ιγνάτιος Μηντρινός. Έν τη έν Ά νδρφ μονή τής 
Ζωοδόχου Πηγής ή 'Αγίας σορζεται μικρά αργυρά πυξίς εν σχήματι καρποΰ 
χειρός, εν ή εΰρηται προσηρμοσμένη ή χειρ τοΰ 'Αγίου Κηρΰκου. Φέρει ή 
πυξίς αυτή καί 7 λίθους. Έπί τοΰ κάτωθεν αυτής μιέρους άναγινώσκεται 
ήδε ή επιγραφή :

Ον τη η χιρα τον άγιον μ αρτνρος Κνρικον εοτι τον μοναστηριού Αν
δρον της Ζωοδοχον IIη γης τον Γαβριον Αγιας και επωληϋη νπο Ναθα
ναήλ εις τον μητροπολίτην Λαριασης και την ηγορασεν ο πριοτοσνγγελος 
Ιγνάτιος Μηντρινός δια γροσια 320. Ετος 1708 (λ).

Πιθανώς ό πρωτοσΰγκελος ’Ιγνάτιος Μηντρινός να εινε ό αυτός με τον 
προαναφερθέντα ομώνυμόν του ιερομόναχον.

— Ό  ευλαβέστατος έν ίερεϋσι παπά κνρ * 2 3Αντώνιος Μηντρινός, άνα- 
φερόμενος έν εγγράφω τοΰ έτους 1768 (2).

— Παπά 3Ιωάννης Μηντρινός (3).
—ΊΙα π ά  Λ ημητριος Μηντρινός. Δαπάνη τοΰ του κατεσκευάσθη έν έτει 

1708 κρήνη θολοσκεπής ευρισκόμενη έπί τής όδοΰ τής άγοΰσης από τοΰ 
χωρίου 'Υψηλού εις Μεσαθοΰριον, άφ’ής διά διπλών μαρμάρινων κρουνών 
ρέει άπαΰστοίς καί άμειώτως χειμώνός τε καί θέρους ΰδωρ πηγαΐον άφθο- 
νώτατον καί διαυγέστατον.

— Παπά Αεονάρδος Μηντρινός, ίερεΰς έν έτει 1785 τής έν Κάτω 
Κάστρω τής ’Άνδρου εκκλησίας Παναγίας Θεοακέπαατης. Ούτος ών ιδιο
κτήτης τής μικράς παλαι,άς εκκλησίας τής Παναγίας «κειμένης έξω από τό 
κάστρον τής ’Άνδρου, κάτω εις τον πύργον τοΰ αγά», αφιέρωσε ταΰτην την 
3 ’Ιουνίου 1790 «διά νά γίνη μετόχιον τοΰ Σινά ’Όρους», υπό την απαρά
βατου ύποχρέωσιν «νά γίνεται εις αυτήν τον καθ’ έκαστον χρόνον δυο φο- 
ραΐς κοινή λιτανία κατά τήν τοπικήν συνήθειαν, μία τής ορθοδοξίας καί 
άλλη τής διακαινισίμου, ήτις κοινή ψήφηο καί γνώμη θέλουν νά γίνεται εις 
τον άπαντα αιώνα, χωρίς τίνος ένοχλήσεως ή προφάσεως τοΰ κατά καιρόν 
πρωτοσυγκέλλου σιναΐτου, ωσάν όποΰ όμοφώνως άπαντες τή γνώμη τοΰ 
πανιερώτάτου αγίου άνδρου κυρίου κυρίου διονυσίου ήθέλησαν νά άφιε- 
ρωθή εις τό Σινά όρος με τοιαΰτην ύπόσχεσιν». Τό άφιερωτικόν γράμμα 
συνέταξεν δ έν ’Άνδρφ πρωτοσΰγκελλος σιναΐτης Ίωαννίκιος Μπίστης,δστις 
καί ΰπέγραψεν αυτό αποδεχθείς τον όρον τής τελέσεως έτησίως τών δυο

]) Δ. Π. Π ασχάλη ,  Μεσαιωνικών καί μεταγενεστέρων επιγραφών τής νήσου 
Ά νδρου συμπλήρωμα, έν «Έ πετηρ 'δι τής Ε τα ιρείας Βυζαντινών Σπουδών», τ. ζ" 
(1929), σ. 206-7.

2) Δ. Π. Π ασχάλη ,  Α ναγραφή χρονολογική τών έν Ά νδ ρ φ  άρχιερατευσάν- 
των, περιοδ. «Θεολογία», τ. Ε ' (1927) καί έν ίδιαιτέρφ τε'ίχει, σ. 12.

3) Δ. Π . Π ασχάλης ,  ένδ. αν., σ. 12 καί 13.
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λιτανειών κατά τήν κρατούσαν εν ’Άνδρα) παλαιάν συνήθειαν καί παρέδωσε 
τό συνταχθέν άφιερωτικόν έγγραφον «τοϊς εύγενεστάτοις άρχουσι καί πρωε- 
στώσι τής νήσου ’Άνδρου εις διηνεκή τήν άπόδειξιν». Τω 1835 δ από Σι- 
ναίου οικουμενικός πατριάρχης Κωνστάντιος έδώρησε τήν εκκλησίαν ταΰτην 
εις τήν τότε συνισϋωμένην Καίρειον Σχολήν, όπως οί έν αυτή διαιτώμβνοι 
μαθηταί άκροώνται τήν λειτουργίαν εις τήν εκκλησίαν ταΰτην, ήτις έκειτο 
πλησιέστατα εις τύ Καίρειον Όρφανοτροφεΐον (') Βραδΰτερον ή εκκλησία 
αυτή μεγεθυνθεΐσα έγένετο ένοριακή, μεταφερθέντων εις αυτήν των σκευών 
καί τοϋ καλλιτεχνικού ξυλόγλυπτου τεμπλέου τής διαλυ θείσης γυναικείας 
μονής τής 'Αγίας Μαρίνης τών Αποικιών. Κατά τά τελευταία έτη αΰτη 
κατεδαφίσθη καί επί τοΰ άνωθεν αυτής υψώματος άνηγέρθη νέα μεγάλη 
μετά τροΰλλου κατ’ άτυχή βυζαντιακήν άπομίμησιν εκκλησία, τό δέ λαμ
πρόν ξυλόγλυπτου τέμπλον άντεκατεστάΟη άπειροκάλως υπό άλλου μαρμά
ρινου. Λί δυο έτήσιαι λιτανεΐαι από πολλοϋ έπαυσαν τελοΰμεναι, εις ήν δέ 
θέσιν ήτο ή παλαιά εκκλησία τής Παναγίας είναι σήμερον κήπος μετ’ ανα
βρυτηρίου.

— ’Αγαθάγγελος Μηντρινός. Έν τω ίερώ ναψ τής έν ’Άνδρο) εϋαγοϋς 
μονής τής Παναχράντου άνάκειται είκών τής Θεομήτορος, πέριξ τής οποίας 
παρίστανται δτά χειρός καλλιτέχνου οι δώδεκα μεγάλοι προφήται. CH είκών 
φέρει βαρύτιμον άργυρήλατον καί έγχρυσον πλαίσιον, λίαν καλαισθήτως είρ- 
γασμένον, υπάρχει δ’ επ’ αΰτοΰ εγχάρακτος ή εξής ανορθόγραφος επιγραφή :

f  Ένκαικοομηθι η νπεραγία νκόν της θαιοτόκου διά εξόδου τον παν- 
οοιιυτάτον προηγουμένου Κυρ. ’Αγαθάγγελον Μηντρινον' 1795, Ιουνίου 11. 
t  Διά χειρός ’Αντωνίου ΙΙαρυοι.

Έπί εΐκόνος δέ τοΰ Χρίστου, έν τώ αΰτώ ωσαύτως ναώ άνακειμένης 
καί φεροΰσης επίσης πλουσιώτατον κόσμον εξ άργΰρου καί χρυσοΰ, εΰρη- 
ται κεχαραγμένον επί τοϋ άργυρηλάτου πλαισίου τό έτος 1796 καί τό όνομα 
τοϋ προηγουμένου Αγαθάγγελου Μηντρινοϋ, κάτωθεν δ’ όμοίαις τό όνομα 
τοϋ καλλιτέχνου τορευτοϋ Αντωνίου Παρίση, όστις, εάν κρίνωμεν εκ τοϋ 
έπωνυμίου του, ήτο, κατά πάσαν πιθανότητα, Τήνιος τήν πατρίδα.

Εις τους άνωτέρω πρέπει νά καταλέξωμεν καί τον είκονογράφον Νικό
λαον Μ η ν τρ ιν ό ν Ηκμασεν οΰτος τήν ΙΗ'έκ. καί ήτο έξΆποικίων τής ’Ά ν
δρου. Τά έργα αυτόν, αληθή καλλιτεχνήματα, φέρουσι χρονολο-

αυτοϋ ολογράφως, τό δ’ έπώνυ-γιαν, και το μεν κυριωνυμον 
μον διά τοϋ μονογράμματος : 
ζονται εις τάς εξής έν ’Άνδρο)

IvRi ’Έργα τοϋ καλλιτέχνου τοΰιου σώ- 
έκκλησίας : Τήν Σάριζαν τών ’Α 

ποικιών (Γενέσιον τής Θεοτόκου), τήν Κατασνρτην (Κοίμησιν τής Θεοτό- 1

1) Δ ημ ητρ .  Π . Π ασχάλη ,  Θεόφιλος Καιρης, έν Ά θή να ις  1928, σ, 55.
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κου), ένθα ωραία είκών αύτοΰ τοΰ Παντοκράτορος, έν τή εκκλησία τής Με
σαριάς Παναγία Βονργάρα, ένθα δυο εΰμεγέθεις πίνακες αυτού είκονίζον- 
τες την Κοίμησιν τής Θεοτόκου καί τον "Αγιον Ίωάννην τον Πρόδρομον, 
καθώς καί εις τον κατά την συνοικίαν τής Καμάρας του Κάτω Κάστρου τής 
"Ανδρου ναόν τής r Αγίας Βαρβάρας, ένθα είκών αύτοΰ τής Θεοτόκου βρε - 
φοκομοΰσης. Δυστυχώς, παρά τάς κατ’ έπανάληψιν γενομένας υποδείξεις 
καί παραστάσεις, ούδεμία λαμβάνεται πρόνοια προς όιάσωσιν των έργων 
τούτων, όσημέραι άφανιξομένων διά τε την επήρειαν των καιρών καί την 
αγροικίαν των επιτρόπων των ναών, οΐτινες χάριν χυδαίας επιδείξεοος δεν 
όκνοΰσι νά αντικαθιστώσι τά παλαιά σεπτά καί εύτεχνα των ναών κειμήλια 
διά συγχρόνων βαναυσουργημάτων τής εσχάτως απειροκαλίας.

Σημειωτέων έν τελεί, ο τι οί σημερινοί απόγονοι των Μηντρινών μετέ- 
βαλον κακοζήλως τό έπώνυμον αυτών εις Μενδρινός, πιθηκίζοντες άλλα 
ξενικά τοιαΰτα επωνυμία. "Ετσι άσυναισθήτως έχώρισαν εαυτούς από τών 
προγόνων των, οί όποιοι επί αιώνας έτίμησαν τό όνομά των άνευ κηλϊδος 
και ψόγου.

Β'

Μ εΰημβρίας  Γρηγόριος Π εράκη Σ πυρ ίδος

Ό  Μεσημβρίας Γρηγόριος έγεννήθη έν τώ χωρίο.) Άπατούρια τής 
"Ανδρου, υιός ών τού έκ τών προκρίτων τής νήσου Περάκη Σπυρίδου, τής 
γνωστής έν "Ανδρφ αρχοντικής οικογένειας, ήτις είχε διακλαδώσεις εν Κάτω 
Κάστρφ, ένΜεσαρία καί έν Άποικίοις τής ιδίας νήσου. Ό  Περάκης Σπυ- 
ρίδος είχε τέσσαρας υιούς, τον περί ού πρόκειται μητροπολίτην Γρηγόριον, 
δύο ίερομονάχους, τον Λεόντιον καί Νικόδημον, καί ενα κοσμικόν, τύν Μι
χαήλ, ου τίνος υιός ήτο ό Γεώργιος Σπυρίδος ό επιλεγόμενος Πουγγίας, έκ 
τών έντίμως μεθεξάντων εις τον υπέρ πίστεως καί πατρίδος αγώνα τοΰ 
1821 (’)· Κατά τον ΙΖ' αίώνα? καί ίδιους κατό τά έτη 1678 καί 169'.) άναψε- 
ρεται ό αφέντης ΙΙερά<ης Σπυρίδος, τώ δε 1800 μνεία γίνεται τοΰ έκ τών 
προυχόντων τοΰ Κάτω Κάστρου Ζανή Σπυρίδου τοΰ επιλεγόμενου Καζα- 
νόβα. Γνωστός ωσαύτως είναι έκ τής οικογένειας ταυ της ό Άντ. Σπυρίδος, 
διατελέσας συμβολαιογράφος κατά τό πρώτον ήμισυ τοΰ 1Θ' αίώνος.

Μητροπολίτης ών Δρύστρας ό Γρηγόριος μετετέθη εις την Μητρόπολιν 
Μεσημβρίας τώ 1801. ’Επί τής δευτέρας πατριαρχείας Γρηγορίου τοΰ Ε' 
(1306 —1808) ευρίσκομεν τον Μεσημβρίας ένδημοΰντα εις Κωνσταντινού- 1

1) Βλ. Δ. Π. Π ασχάλη ,  Ή  ’Άνδρος κατά την έπανάατασιν τοΰ 1821. Μετ’ 
ανεκδότων έγγραφων. Έ ν  Ά θ ή να ις  1930, σ. 84;
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πολιν ώς συνοδικόν, ώς τοιούτος δέ φέρεται συνυπογεγραμμένος μεταξύ των 
λοιπών συνοδικών κατά Φεβρουάριον τού 1800 έν τώ περ'ι της έν Άνδρω 
γυναικείας οικογενειακής αυτού μονής τής 'Αγίας Ειρήνης σ.γιλλίφ, δι’ ού 
ή μονή αυτή καθίσταται σταυροπηγιακή, καί κατά Δεκέμβριον τού 1807 έν 
σιγιλλιώδειγράμματι «περί τού ελληνικού σχολείου τού κειμένου έν τή επαρ
χία ’Αθηνών τού έπιλεγομένου τού Πετράκη» (’).

Τώ 1808 παραιτηθείς ό Γρη·\όριος τής Μητροπόλεως Μεσημβρίας με- 
τέβη εις ’Άνδρον, όπως άναλάβη αυτοπροσώπως την διεύθυνσιν τής ευαγούς 
καί ίεράς μονής τής 'Αγίας Ειρήνης, την οποίαν ιδία δαπάνη άνήγειρεν ό 
αδελφός του Ιερομόναχος Λεόντιος Περάκη Σπυρίδος, είχε δέ την έπιστασίαν 
ταυ της μετά τον θάνατον τού Αεοντίου ό άδεφός του ωσαύτως ιερομόναχος 
Νικόδημος. ’Αλλά θανόντος καί τούτου καί τής μονής, ή τις ήτο γυναικεία 
καί ειχεν άναχθή εις μεγάλην ακμήν, έχούσης ανάγκην αυστηρός έποπτείας, 
ήναγκάσθη νά μεταβή εις ’Άνδρον προς τούτο ό Μεσημβρίας Γρηγόριος, 
εις δν ή μονή αύτη είχε περί έλθει μετά τών πολλών κτημάτων της κληρονο
μικά) δικαιώματι μιετά τον θάνατον τών δύο αδελφών του, έχόντων κτητορικόν 
έπ’ αυτής δικαίωμα. Μετ’ ασκητικής δ’ όντως αύστηρότητος διηύθυνε ό Γρη- 
γόριος τά τής μονής ταύτης, έν ή καί κατέλυσε τον βίον μετά τό 1820 (1 2).

Το όνομα τού Μεσημβρίας Γρηγορίου μνημονεύεται έν έπιγραφή έν 
τώ ναώ τής ώς εΐρηται μονής τής 'Αγίας Ειρήνης, άνωθεν τής αριστερός 
θύρας τού τέμπλου.Είνε δ’ ή έπιγραφή μετά πολλής τής έπιμελείας γεγλυμ- 
μένη διά κεφ  χλαιωδών γραμιμάτων κατά τό βυζαντιακόν ίδιόχυπον, καί έχει 
κατά κοινήν μεταγραφήν φδε

Τ 'Η  μεν εκ βάθρων άνέγεραις τον ναόν τούτου ώκοδομήϋη παρά 
Αεοντίου Ιερομον Αχόν αψζγ', ο δε καλλοπιαμδς αυτού νυν απαρτία 0 η διά 
προτροπής καί ίδιας δαπάνης τον πανιεροτάτον άγιον Μεσημβρίας Κ ύ
ριον Γρηγορίου κατά το αως' (1806).

Έν τώ χωρίφ Κνπρίνια τής ’Άνδρου, τήν έπίκλησιν λαβόντι έκ τού 
παρ’αύτφ μο- υδρίου τού Άγιου Κυπριανού, εγείρεται ναός τής Αγίας Τριά- 
δος, πάλαι ποτέ ένοριακύς. ’Έχει 6 ναός ούτος τέμπλον ξυλόγλυπτον, έφ’ 
ού συν άλλοις άνάκειται εικών, δεξιάς χειρός έργον, φέρουσα χρονολογίαν 
1804. Έν Μηναίφ δέ τής έκκλησίας ταύτης, έ'χοντι άποκεκομμένην τήν 
πρώτην σελίδα, άνέγνωμεν πρό τινων ετών τό εξής έν τώ τελευταίφ παρα- 
φύλλφ σημείωμια :

«Καί τόδε συν τοΐς άλλοις έν τοΐς κτήμασι πέφυκε τής μονής τής αγίας 
ενδόξου μεγαλομιάρτυρος Ειρήνης, άτινα μέ τό νά εύρέθησαν πεπαλαιωμένα

1) J3. Α . Μ νσ τα κ ίδης ,  έν περιοδ. «Παρνασσφ·, τ. Θ' (1885), σ. 293.
2) Δ. Π. Π ασχάλη ,  Μονή Α γ ία ς  Ειρήνης, έ ν Ά& ήναις 1930,
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και σεσαθρωμένα εσταχώθησαν καί έδιορθώθησαν διά προτροπής καί εξό
δων του πανιερωτάτου καί θεοπροβλήτου μητροπολίτου αγίου Μεσημβρίας 
κυροϋ Γρηγορίου Σπυρίδου, κατά το ,.ως~'».

Γ'

Μ εσημβρίας  ’Ιω σ ή φ  Α εφ ά κ ης

’Άνδριος την πατρίδα, γεννηθείς έν Χώναις τοϋ Κορθίου ό Ιωσήφ 
Λεφάκης, προήχθη, επώνυμος ών επίσκοπος Μελιτηνής, εις την Μητρόπολιν 
Μεσημβρίας τω 1814. Ιερομόναχος ών κατελέγετο εν τοις διακριθεΐσι δι- 
δασκάλοις τής περιώνυμου σχολής του Μεγάλου Ρεύματος (Άρναούτκιοϊ) 
Κωνσταντινουπόλεως (Χ), ώς τοιοϋτος δ’ έχειροτονήθη έν αΰτφ τω πατριαρ- 
χικφναφ εις επίσκοπον τιτουλάριον Μελιτηνής (1 2) κατ’ Αύγουστον του 1809 
επί Καλλινίκου Ε' τοΰ ατό Νικαίας «κατά τθερμάς δεήσεις καί παρακλήσεις 
των εκεί κάτοικου ετών ευσεβών καί ορθοδόξων χριστιανών επί τω άποκατα- 
σταθήναι προεστώτα εν τή ιερά εκκλησία των Παμμεγίστων Ταξιαρχών» (3 4) 
Καθ’ ά δέ σημειοΰται εν τφ ίερφ κώδικι τής εκκλησίας τών Άσωμάτων τοϋ 
Μεγάλου'Ρεύματος,ό άγιος Μελιτηνής έπλήρωνε 1440 γρόσια έμβατίκια μη
νών δεκαοκτώ καί ημερών δεκαεπτά, έξ ών τά μέν 440 διά τούς παρελθόντος 
εξ μήνας καί 17 ημέρας, τά δέ 1000 διά τό ελευσόμενον νέον έτος, δήλα δή 
από τής α Μαρτίου τοϋ αωζ' έτους ('*). Βραδύτερου ό Μελιτηνής έχοροστάτει 
εις την εν Τζουπαλή, ενορίαν τής Κωνσταντινουπόλεως, εκκλησίαν τοϋ 
"Αγίου Νικολάου, καί έδίδασκεν εις το σχολεΐον αυτής τά ελληνικά.

Τφ 1813 ό Ιωσήφ εγκατέλιψε την Κωνσταντινούπολη' καί άπήλθεν 
ε’ις ’Άνδρον, έλαυνόμενος υπό τής επιθυμίας νά συστήση εν Κορθίιρ, τή 
ιδιαιτέρα πατρίδι του, σχολεΐον καί διδάξη έν αύτφ. Φαίνεται δέ ότι καί πριν 
ή γείνη άρχιερεύς έδίδαξεν επί τινα χρόνον εις τήν επί αρχιεπισκόπου ’Ά ν
δρου Διονυσίου Β' συσταθεΐσαν έν Κάτω Κάστρφ τής ’Άνδρου σχολήν ελ-

1) Β. Α .  Μ υ σ ζα κ ίδης ,  έν περιοδ. «Παρνασσφ», t. Θ', σ. 294.—Φαίδωνος Κ ο υ - 
κ ο υλέ , 'Ιστορικά σημειώματα περί τών σχολών Μεγάλου Ρεύματος, έν περιοδ. c Ξέ
νοφαν ει», X. Ε’ (1907), σ. 453-463 καί τ. 7 '  (1909), σ. 87-93 καί 110-117.

2) Ή  Μελιτηνή ήν πόλις επίσημος τής Καππαδοκίας, έν αυτή δ5 έγεννήθη ό 
άγιος Ευθύμιος ό Μέγας καί έμ/.ρτύρησεν ό άγιος Πολύευκτος, υπήρξε δέ καί πα- 
τρίς Μελετίου τοΰ θεσπεσίου πατριάρχου ’Αντιόχειας. Κατεστράφη τον ΙΔ ' αιώνα.

3) Άβασανίστως έγραψαν τίνος, δ π  έχειροτονήθη έπί τής δευτέρας πατριαρ- 
χείας τοΰ αοιδίμου Γρηγορίου τοϋ Ε ' Ά λ λ ’ ό μέν ’Ιωσήφ έχειροτονήθη έπίσκοπος 
Μελιτηνής τόν Αύγουστον τοΰ 1806, ό δέ Γρηγόριος ανέλαβε το δεύτερον τήν πα- 
τριαρχείαν άρχομένου τοΰ ’Οκτωβρίου τοΰ έτους τούτου. Μ. "I. Γεδεών, Πατριαρ 
χικοί Πίνακες, σ. 680.

4) Κωδικός σ. 124.
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ληνικών γραμμάτων, ώς τεκμιαίρεται εξ αλληλογραφίας μεταξύ άμφοτέρων, 
σωζομένης παρά τφ γράφοντι (ι).

Άλλ’ ένφ άμα τη άφί,ξει του, φέροντος μιεθ’ εαυτού έκ Κωνσταντινου
πόλεως και δεκάδα υποτρόφων μαθητών, τφ έγένετο λαμπρά έν Κορθία) 
δεξίισσις και προσεφέρθη μιάλιστα εις αυτόν όπως έγχατασταθή εΰπρεπώς ό 
εν Κορθίψ πύργος τού Καμπάνη τού επιλεγόμενου Σταθακοπούλου, βρα
δύτερου έπήλθε ρήξις μεταξύ αυτού και των προκρίτων τού Κορθίου, άξι- 
ούντων όπως ή Σχολή άνεγερθή εν Μοσχιώνι, ενφ ό άγιος Μελιτηνής επέ
μενε νά συστήση αυτήν είς τό γενέθλιον χωρίον του Χώναις. "Ενεκα δέ 
και άνεπαρκείας των προσφερομιένων είς αυτόν έν Κορθίω μέσων, ιδίως 
μετά την αντικατάστασή τοϋ εξ Άηδονίων τού Κορθίου κοτζαμπάση Ίω- 
άννου Καμιπανάκη διά τού έκ Κάτω Κάστρου Δημιητρίου Π. Καμπάνη, εξη- 
ναγκάσθη ό Μελιτηνής, πιεζόμενος και υπό τού νέου κοτζαμπάση, τά με- 
ταβή έκών αχών είς Κάτω Κάστρον καί νά άναλάβη την 7 ’Ιουνίου 1813 διά 
συμφωνητικού την διεΰθυνσιν τής εκεί Σχολής Ελληνικών Γραμμιάτων καί 
την επιστασίαν τής άνεγειρομένης διά την Σχολήν ταύτην νέας οίκοδομιής 
επί έτησίω μισθφ 1200 γροσίων,ύποχρεούμενος όπως διά τούτων πληρώνη 
καί τον μισθόν ενός ύποδιδασκάλου βοηθού του.

Ό  μιισθύς δέ αυτού, καθώς καί τά προς άνέγερσιν τής σχολής άναγ- 
καιούντα χρήμιατα, θά κατεβάλλοντο είς αυτόν κατά τήν ουναφθεΐσαν συμ
φωνίαν υπό των επιτρόπων τής σχολής, είς ούς ειχεν άνατεθή καί «ή σύνα- 
ξις των συνδρομών διά τά έξοδα τής οικοδομής». Ό  δέ επίσκοπος Μελι- 
τηνής ύπεσχέθη άφ’ ετέρου εν τφ ίδίφ από 7 Ίιυνίου 1813 συμιφωνητικφ 
νά αφιέρωση υπέρ τής σχολής ταύιης τού Κάτω Κάστρου δέκα χιλιάδας 
γροσίων, τάς οποίας είχε δανεισμένος επί τόκφ είς τήν έν Κωνσταντινου- 
πόλει Συντεχνίαν τών Γουναράδων, όπως έκ τού τόκου αυτών μιετά τον θά
νατον τού άφιερούντος λαμβάνη τον μισθόν αυτού ό κατά καιρούς διδάσκα
λος τής σχολής.

’Ήρχισε δέ τακτική ή διδασκαλία τού Μελιτηνής, μετ’ ένθέου ζήλου 
έργαζομένου, καί προέβαινεν έν τφ μεταξύ τούτα) καί ή οικοδομή τής σχο
λής, τής οποίας ό ΒΑ τοίχος υψώθη μιέχρι τών θυρωμιάτων (1 2). Ά λλ’ επειδή 
οί συλλεγέντες έρανοι δεν άντεπεκρίνοντο προς τάς άπαιτουμένας διά τήν 
οίκοδομιήν δαπάνας οί έπίτροποι τής σχολής δέν έφαίνοντο συνεπείς προς

1) Πρβλ. Δ ημητρ .  Π. Π ασχάλη ,  'Η  έν Κάτω Κάστρο) τής ’Άνδρου Σχολή 'Ε λ 
ληνικών Γραμιμάτων καί ή έν Κορθίω τής Α γ ία ς  Τριάδος (Συμβολή είς τήν ιστο
ρίαν τής παιδείας έν Έ λλάδι επ ί Τουρκοκρατίας) έν «Δελτίφ 'Ιστορικής καί Ε θ ν ο 
λογικής Ε τα ιρεία ς τής 'Ελλάδος. , τ. Θ' (192(5), σ. 222-2(58 καί έν ιδιαιτέρα) τευχει.

2) Έ π ί των θεμελίων τής σχολής ταύτης άνήγειρε τό Όρφανοτροφέΐόν του ό 
Θεόφιλος Καΐρης.
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τάς άναληφθείσας υποχρεώσεις των. Έπήλθεν ουτω έντασις των σχέσεων 
μεταξύ αυτών και τού Μελιτηνής, ητις έφθασεν μέχρι ρήξεως εκ τού έξης 
άναφυέντος επεισοδίου. Μεταξύ των άλλων τής σχολής μαθητών ήχο καί τις 
ιεροδιάκονος Μακάριος Δαπόντες Μάκολας, Ικανώς μεν προηγμένος την 
ηλικίαν, άλλα σφοδρά φυγόπονος, ανυπότακτος και θρασύς. Καί ποτέ ό άλ
λως εύόργητος Μελιτηνής έξαφύεις διά την αυθάδειαν τού διακόνου μα
θητου εδειρεν αυτόν ανηλεώς διά τής διδασκαλικής ράβδου, και ου μόνον 
τούτο, αλλά και «έστρωσεν εις τον φάλαγγα», τιμωρίαν αύστηροτάτην μέν, 
άλλ’ έκ τών συνήθχον σωφρονιστικών μέσων τών έν χρήσει εις τά επί τουρ
κοκρατίας σχολεία.

Επειδή δέ συνεπεία δριμυτάτων παραπόνων τού πατρος τού δαρέντος 
διακόνου, δστις ήτο δ'χι μόνον έκ τών σημαινόντων αρχόντων, άλλ’επί πλέον 
και «καρικάτος τής Άουστρίας», πολύς έδημιουργεΐτο θόρυβος υπό τών 
θεωρησάντων εαυτούς ως προσβεβλημένοΐ'ς αρχόντων τής νήσου, ό μητρο
πολίτης ’Άνδρου Διονύσιος ήναγκάσθη νά άπευθύνη προς τον Μελιτηνής 
έγγραφον, έν φ εχαρακτήριζεν ως άνάρμοστον την ποινήν καί άνευ τινός 
δικαιώματος έπιβληθείσαν, διότι ό τιμωρηθείς ήτο μέν μαθητής, αλλά πρω- 
τίστως ΐεροδιάκονος, τον όποιον ούδείς ήδύνατο νά ύποβάλη εις τοιαύτην 
εξευτελιστικήν τιμωρίαν καί δστις άλλως ύπήγετο υπό τήν δικαιοδοσίαν τού 
κανονικού επισκόπου του, μόνου αρμοδίου νά τιμωρήση αυτόν παρεκτρε- 
πόμενον κατά τά υπό τών κανόνων κελευόμενα, ό Μελιτηνής, έχων καί άλ
λος άφορμάς, διότι τελευταίον έπιέζετο δ'χι μόνον ικανόν μέρος τού ίδιου 
μισθού νά καταλείπη, αλλά καί νά προκαταβολή μάλιστα τά ύποσχεθέντα 
μετά θάνατον δεκακισχίλια γρόσια τής ιδιαιτέρας περιουσίας του διά τήν άπο- 
περάτωσιν τής οικοδομής τού σχολείου, με τήν ύπόσχεσιν δτι θά τφ άπε- 
δίδοντο ταύτα βραδύτερου, άνεχώρησεν εξαπίνης δι1 επί τούτω ναυλτοθέντος 
ύπ’ αυτού πλοίου εις Χίον, οθεν άπέστειλε προς τον μητροπολίτην ’Άνδρου 
τήν εξής επιστολήν :

Τφ πανιερωτάτω καί θεοπροβλήτφ μητροπολίτη άγίω άνδρου κυρίφ 
μοι κφ διονυσία) τφ σεβαστφ μοι δεσοπότη

εις άνδρον προσκυνητώς
Γΐ)ν σεβαστήν μοι αυτής πανιερότητα προσκυνώ ως είκός.
— Έγώ, δεσπότη μου, σήμερον έκ Χίου κινώ διά τήν πόλιν, πρύς ήν 

υπάγω νά θεωρήσω μερικάς υποθέσεις μου, καί μετ’ δλίγας ημέρας επι
στρέφω’ δεν εί.πον τινός αυτού δτι πηγαίνω εις βασιλεύουσαν, διότι μέ 
εμπόδιζαν μέ πολλούς φοβερισμυύς φυλακής, καί δαρμών, κατά τήν προλα- 
βούσαν ορμήν’ παρακαλώ νά προστάζετε τον γεωργάκην γούναρην πελο· 
ποννήσιον νά πάρη όλα τά πράγματά μου εις το οσπήτιόν του νά τά φυλάξη 
έως νά επιστρέφω' ό σεραφείμ ας έχη τήν φροντίδα τών μαθητών καθώς
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του παρήγγειλα" εγώ άφ’ ού τελειώσω τάς υποθέσεις επιστρέφω- ταϋτα και 
μένω δλοος πειθήνιος εις τάς προσταγάς τής πανιερότητός της. 

αωιγω ’Ιουνίου ιε.
‘Ο Μελιτηνης

Πάντας τούς άρχοντας 
προσαγορεύω- τά γάρ τά λά
φυρα διά τούς . . .  λέγει ό ό
μηρός.

Ά λλ’ ό Μελιτηνης μεταβάς εις Κωνσταντινούπολιν δεν επανήλθε 
πλέον εις ’Άνδρον. Παρακαλούμενος δε νά έπιστρέψη και νά άναλάβη και 
αύθις την διεύθυνσιν τής σχολής, έγραφε τή 30 ’Απριλίου 1814 εις τον 
μητροπολίτην ’Άνδρου Διονύσιον, δτι δεν ήδύνατο νά στέρξη εις τούτο, 
εάν προηγουμένως δεν ικανοποιείτο έπαρκώς δι’ δσα έπαθεν ύβρισθείς και 
ζημιωθείς. ΙΤαρεπονειτο δέ καί κατά τού Μιχαήλ Καΐ'ρη, αδελφού τού ύπο- 
διδασκάλου Σεραφείμ Πέτρου Καΐρη, επί τφ λύγφ δτι οΰτος ελαβεν εκ τού 
σχολείου διάφορα πράγματά του, τά όποια αυθαιρέτους κατεκράτει, καί ή- 
πείλει τούτον δι’ άφορισμού, εάν δεν τού άπέστελλεν αυτά εις Κωνσταντι- 
νούπολιν.

Αλλά πριν ή παρέλθη δίμηνον από τού χρόνου καθ’ ον έγραφε την 
τελευταίαν ταύτην προς τον Άνδρου Διονύσιον επιστολήν ό Μελιτηνής 
’Ιωσήφ Λεφάκης έξελέγετο μητροπολίτης Μεσημβρίας τον ’Ιούλιον τού 
1814,των κανονικών ψήφων τής εκλογής αυτού γενομένων επί πατριάρχου 
Κυρίλλου ς ' τού από Άδριανουπόλεως εν τφ πατριαρχικφ ναφ τού Τίμιου 
Προδρόμου, τω μεταξύ Κουρούτσεσμε καί Άρναούτκιοϊ κατά τήν παραλίαν 
κειμένφ, δστις κοινότερον ελέγετο τού Σεράφ Μπουρνού, πλησίον τού οποί
ου καί τό εαρινόν ή το άλλοτε πατριαρχείων (J). 1

1) Β. Α .  Μ υ σ τα χ ίδη ς ,  Περί των εν τοΐς ναοϊς τοϋ Κουρουτσεσμέ χειροτονιών, 
μεταθέσεων κλπ., «Εκκλησιαστική Α λήθεια» Κωνσταντινουπόλεως, έτ. 1885, σ. 
454-462. — Τοϋ αντοϋ,  Ίστορικαί ειδήσεις περί Κουρου τσκσμέ, σ. 77 καί έν περιοδ. 
«Παρνασσό)», τ. Θ', σ. 298.— Φαίδωνος Κ ουχουλέ ,  Περί τής διοικήσεώς των κοινών 
Μεγάλου Ρεύματος από τοϋ 1750 μέχρι τοϋ 1850, έ ν περιοδ. «Ξενοφάνει», τ. Γ'(1905), 
σ. 410 κ. έ.—Τον  αντοϋ , 'Ιστορικά σημειώματα περί των σχολών Μεγάλου Ρεύμα
τος, εν-ft. άν., τ. Ε ' (1907), σ. 458-465 καί τ. <Γ (1909), σ. 87-93 καί 110-117.— Σ π .  
Π. Λ ά μ π ρ ο ν ,  Κατάλογοι κωδίκων έν ταΐς μοναϊς τής νήσου Ά νδρου Ά γ ίφ  Νικο- 
λάω καί ΙΙαναχράντω καί έν τη βιβλιοθήκη τοϋ ελληνικού σχολείου Κορθίου, σ. 4, 
ένθα  έσφαλμένως έν επιστολή Ίω . Τέντε αναγράφεται τό όνομα τοϋ Μελιτηνής 
Ίωάσαφ ά ν ιί τοϋ 6ο 9οϋ “Ιωσήφ.—Ε νστα& ίον Ά & α νασ ιάδον ,  Προσλαλιά γενομένη 
έν τή αιθούση τοϋ έν Έρμουπόλει Συλλόγου των Ά νδρίων τή 14 Σεπτεμβρίω 1884, 
σ. 9, ένθα έξ ασύγγνωστου άνεπιστασ'α; ύ Μελιτηνής άναφέρεται ώς ονομαζόμε
νος Μελέτιος αντί τοϋ πραγματικού “Ιωσήφ.
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Περί της δράσεώς του ώς μητροπολίτου Μεσημβρίας οΰδεμίαν ειδησιν 
εχομιεν. "Ο,τι μόνον γινώσκομεν περί αύτοΰ είναι δτι ήτο μέλος τής Φιλι
κής Εταιρείας, από τοΰ 1818 μεμυημένος, καί δτι άπέθανε κατά Μάϊον 
τοΰ 1821. Έκ τοΰ χρόνου δέ τοΰ Όανάτου του, συμιπίπτοντος πρός τά δρα
ματικά συμιβάντα τής έκρήξεως τής Ελληνικής Έπαναστάσεως, έξεφρά- 
ζομεν άλλοτε την υπόνοιαν, δα. ό ’Ιωσήφ Λεφάκης εινε λίαν ενδεχόμενον 
νά ύπήρξεν εκ τής αγίας χορείας των εθνομαρτύρων τοΰ υπέρ πίστεως και 
πατρίδος ίεροΰ άγώνος, τούς οποίους ήγνόησεν άτυχώς ή ιστορία διά την 
έκ των ανωμάλων καιρών ελλειψιν είδήσειον καί οϊτινες δεν εινε ούτε οι 
όλιγαριθμιύτεροι, οΰτε ίσως οί δλιγώτερον συνεργήσαντες, εις τήν εθνικήν 
αναγέννηση'. Καί ή υπόδεσις ημών αυτή έξηλέγχθη εις τών υστέρων δχι 
άβάσιιιος, διότι έκ νεωτέρων ημών ερευνών ήρΰσθημεν τήν άναμφήριστον 
πληροφορίαν, δτι ό εΰπαίδευτος τής Μεσημβρίας μητροπολίτης, μεταφερό- 
μενος υπό στρατιωτικήν συνοδείαν εις Κα)νσταντινοΰπολιν καί αποπειραθείς 
νά δραπέτευση από τοΰ χανιού, εν ω ειχον διανυκτερεΰσει, έπυροβολήθη καί 
είτα έκρεμάσθη διά βρόχου από τίνος κατά τήν οδόν δένδρου.

9Ε ν Λ νδρο.), Μ αΐου φϋίνοντος 1931.
Δημήτριος Π. Πααχάλης.



Κ. Μ ΥΡΤΙΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ
Διδάκτορας της Φιλολογίας.

Ο ΑΠΟ ΣΗΛΥΒΡΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΩΣ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ Π Α ΤΣΙΟ Σ (*)

§1) Ή  Ελληνική όοθόδοξος κοινότης Φιλιππουπόλεως ηύτύχησε κατά 
τούς μάκρους χρόνους της τουρκοκρατίας (1363-1878) νά εχη μητροπολί- 
τας διαπρέψαντας επί παιδεία, σιυφροσΰνη και διοικητικαΐς άρεταις, ών 
τινες άνήλθον καί εις τόν πατριαρχικόν τής Κωνσταντινουπόλεως θρόνον, 
ούκ ολίγοι δε εποίμαναν εύδοκίμως καί άλλας τοϋ οικουμενικού πατριαρ
χικού κλίματος επαρχίας. Μεταξύ τούτων συγκαταριθμεΐται καί ό από 
Τρίκκης μεν τής Θεσσαλίας καταγόμενος, από Σηλυβρίας δε εις τον μη- 
τροπολιτικύν Θρόνον τής αγιωτάτης μητροπόλεως Φιλιππουπόλεως άναρ- 
ρηθείς άκων υπό τής ΐεράς Συνόδου πατριαρχεύοντος τού Κυρίλλου αρχι- 
ερεύς Παίσιος, όστις εποίμανε την Κοινότητα περινούστατα κατά τούς ταρα- 
χωδεστάτους αυτής χρόνους, νοσήσας δέ άπέθανε καί ετάψη έν Φιλιππου- 
πόλει φθίνοντος τού έτους 182l(* 1). eO οικονόμος ΚωνσταντινοςΓίερεύς Φι-

(*) 'Ο  Μ. I. Γεδεών έδημοσίευσεν υπό την επιγραφήν 'Ο  Κώδιξ τοϋ Παΐσίου 
21 έπιστολάς καί άρκετάς περί αύτοϋ πληροφορίας εις τον Θ' τόμον τής Ε κ κ λ η 
σιαστικής ’Αλήθειας (1888) σελ. 4 καί εξής. Α ναφέρει όιι έγραψε επιγράμματα 
καί στίχους πολλούς περί διαφόρων μονών τοΰ 'Αγίου ’Ό ρους καί εξ αυτών έξεδό- 
θησαν 18 στίχοι καί τό Προσκυνητάριον τοϋ βα Α έλ. μοναστηριού τοϋ Δοχεια- 
ρίου τοϋ έν τω 'Αγιωνύμφ δρει έν Βουκουρεστίω 1843 καί μετέφρασε εις την δη
μοτικήν τά περί συστάσεως τοϋ έν Κων]πόλει σεβασμίου οίκου τής Ζωοδόχου Πη
γής τοϋ Καλλίστου Ξανθοποΰλου έκδοθέν τά έν Κων]πόλει τω 1812. ’Αναφέρει δτι 
άπέθανε τω 1821.

1) Ή  χρονολογία τοϋ θανάτου του δεν είναι ακριβώς ύμΐν γνωστή. Τό έν τω 
κώδικι τής ιεράς μητροπόλεως (1781-1845) τελευταϊον πρακτικόν τό φέρον τήν 
υπογραφήν του είναι τής 8ης ’Απριλίου τοΰ 1821 (σελ. θα'). ’Επειδή δμως άκολου- 
θοϋσι έτερα δυο πρακτικά, τό μέν διαζυγίου από Αύγουστου 29, τό δέ κληρονομι
κού συμβιβασμού από ’Οκτωβρίου 14 τοϋ αύτοϋ έτους, ανυπόγραφα μέν ύπ’ αύτοϋ 
άλλα συντεταγμένα τή ιδία χειρί, αύτοϋ, άπό δέ τοϋ 1822 αρχιερατεύει ό Σαμου
ήλ (Τσουκαλά, ίστοριογεωγραφική περιγραφή τής επαρχίας Φιλιππουπόλεως, 1851, 
σελ. 84), όστις ούδέν πρακτικόν κατέλιπεν έν τω κώδικι, διότι ταϋτα άρχονται π ά 
λιν έπί τοΰ Νικηφόρου άπό τοΰ 1824, εικάζεται ό ιι ό ΙΙαισιος άπέθανε φθίνοντος 
τοϋ 1821 ή άρχομένου τοΰ 1822.

Θ Q α Η L Η ά 2
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λιππουπολίτης και διευθυντής τής ελληνικής κεντρικής σχολής άφιερών 
εις τον Παΐσιον τό τΰποις έν Βιέννη εκδοθέν έγχειρίδιόν του περ'ι τής έ- 
παρχίας Φιλιππουπόλεως προς οίλλοις γράφει περί αύτοϋ εν τή αφιερώσει 
του από μηνός Μα'ίου 1891 και τάδε: «....Αυτός καί γάρ νευσει τοΰ κρείτ- 
τονος πατήρ έν Χριστώ καί ποιμήν κατά πάντα χριστομίμητος ταυτησί τής 
επαρχίας είναι κεκλήρωσαι. ’Ένθεν τοι καί προνοεΐς έκάστοτε έμφρόνως 
την των λογικών σου προβάτων βελτίωσιν, ποδηγετών ημάς άπαντας επί 
νομάς σωτηρίους, αί κατά τον διπλοΰν ημάς άνθρωπον άπαρτίζουσι. Δέος 
δέ με κατείχε καθορώντα τό άνάβημα λιτόν ον πάνυ καί ανάξιον, μη δτι 
γε τώ ΰμετέρω πανίερη) σηκφ άνατεθήναι, άλλ’ ουδ’ εις όψιν τής ύμετέρας 
μεγαλοφνίας έλθειν..»(1).

§ 2) Ή  ελληνική ορθόδοξος κοινότης Φιλιππουπόλεως συνεστήθη πι
θανώς άμα νή άλώσει τής πόλεως υπό τών Τούρκων υπό τών εναπυμει- 
νάντων καί τών καταφυγόντων εις αυτήν άλλοθεν χριστιανών άντικαταστή- 
σασα τήν ηόλιν, δθεν έκλήθη πολιτεία Φιλιππουπόλεως(1 2 3). Οί τέως ελεύ
θεροι χριστιανοί μεταπεσόντες εις δοΰλους (ραγιάδες) τών κατακτητών 
συνηδελφώθησαν καί συνησπίσθησαν περί τάς μόνας έπιτραπείσας αύτοΐς 
εκκλησιαστικός άρχάς, εις άς κατέφευγον προς λυσιν τών προς άλλήλους 
διαφορών καί έπικΰρωσιν τών ποικίλων κοινωνικών καί οικογενειακών των 
υποθέσεων. Μετά τήν πτώσιν τής βασιλευοΰσης άναγνωρισθέντος υπό τοΰ 
κατακτητοϋ Μωάμεθ Βου τοΰ οίκουμενικπΰ πατριάρχου ως εκκλησιαστικού 
καί πνευματικού αρχηγού τών έν τή ’Οθωμανική αυτοκρατορία ορθοδόξων 
χριστιανών (Ρωμαίων) μετά τών γνωστών προνομιιών άπεστάλη μητροπο
λίτης Φιλιππουπόλεως ό από Πελοπόννησου Διονύσιος, μαθητής Μάρκου 
τοΰ Εΰγενικοϋ, πατριαρχεύσας βραδΰτερον.. (ή) Οΰτος άναλαβών τά εκκλη
σιαστικά του καθήκοντο προφανώς χρώμιενος ταϊς χορηγηθείσαις υπό τοΰ 
σουλτάνου τή εκκλησία προνομίαις, άνέλαβε καί τήν διοίκησιν της πολιτείας, 
αντιπροσωπεύουν αυτήν προ τών τοπικών διοικητικών αρχών, καί ών ύπεΰ- 
θυνος αΰταΐς διά τήν νομιιμοφροσΰνην καί ΰποτέλειαν τοΰ έκκλησιαστικοΰ 
του ποιμνίου. Έκ τοΰτου τό κΰρος καί ή δΰναμις τής εκκλησίας ως άνεγνω-

1) Οικονόμου Κ ίονσταντ ίνου  ίερέως, περί τής επαρχίας Φιλιππουπόλεως, Βιέν
νη, έτος 1819, σελ. 6.

2) Έ ν  τοΐς κώδιξι τής ίερας μητροπόλεως, ως καί έν τοΐς άρχείοι,ς τοΰ έν Φι- 
λιππουπόλει ρουφετίου τών άμπατζήδων, τό δνομια π ο λ ι τ ε ία  αντί τοΰ ή κ ο ιν ό τη ς , 
άπαντα μιέχρι τών αρχών σχεδόν τής δευτέρας πεντηκονταετίας τοΰ δέκατου ένα
του ανώνος.Σημειωτέον δέ οτι ό άπλοΰς λαός τής τε Φιλιππουπόλεως καί τοΰ Στε- 
νιμάχου μετεχειρίζετο μιέχρις έσχατων τήν λέξι,ν π ο λ ι τ ε ία  αντί τοΰ πόλις .

3) Πατριαρχικής ιστορίας Κων)πόλεως 1451-1588, σελ. 107, έκδ. Βόννης.—Κ 
Κ ο νμα ,  ίστορίαι τών ανθρωπίνων πράξεων, τόμι. γΐχ,  σελ. 436 καί εξής, Βιέννη 
1831.— Τσουκάλα  Γ. αυτόθι, σελ. 82.
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ρισμένης επισήμου αρχής άπέβη ακλόνητος πλέον παρά τοΐς μέλεσι τής 
κοινότητος. Ό  μητροπολίτης προς διοίκησιν των εις την μητρόπολίν του 
υπαγόμενων ευαγών ιδρυμάτων καί προς απονομήν ευθυδικίας εις τους 
αίτουμένους παρ’ αύτοΰ τοιαΰιην κατήρτισε περί εαυτόν συμβοΰλιον έκ των 
προκρίτων (αρχόντων) τής πολιτείας καί των σεβασμιωτέρων κληρικών. 
Οΰτω κατηρτίσθη ή πρώτη διοικητική τής πολιτείας αρχή έν τή μητροπό- 
λει υπό τήν προεδρείαν του μητροπολίτου ή τοΰ αντιπροσώπου αύτοΰ, 
πάντως κληρικού, κωλυόμενου τοΰ μητροπολίτου. Αΰτη συνερχόμενη έν 
τακταις ήμέραις τής εβδομάδος συνεσκέπτετο περί τών πραγμάτων τής 
πολιτείας καί άπεφάσιζε περί τών υποβαλλόμενων τή μητροπόλει υπό τών 
πολιτών ΰποθέσεών των γινομένου πρακτικού καί καταχωριζομένου έν τφ 
κώδικι τής μητροπόλεως, συνυπογραφομένου δέ υπό πάντων τών παριστα- 
μένων κατά τήν άπόψασιν καί έπιβεβαιουμένου υπό τοΰ μητροπολίτου.

Τά μέλη τοΰ συμβουλίου δεν ήσαν αιρετά, άλλ’ ώνομάζοντο υπό τοΰ 
μητροπολίτου έφ’ ορού ζωής, άποθνήσκοντα δέ ή άποχωροΰντα αντικαθί
σταντο υπό τών απογόνων αυτών, έκ τούτου έδημιουργήθη αριστοκρατική 
τις κοινωνική εΰγενών περί τήν μητρόπολίν τάξις από τών πρώτων τής 
τουρκοκρατίας χρόνων, ή τών αρχόντων. Εΐχον δέ οΰτοι καί τίτλους παρα- 
μείναντας από τής βυζαντινοκρατίας, με θ ’ ών αείποτε συνυπεγράφοντο. Οί 
τίτλοι των ήσαν αρχών λογόΰ'έζης, ρήτωρ, δικαιοφύλαξ, διερμηνενς, ακεν- 
οφνλαξ, χαρτονλάριος, ρεφερενδάρίος καί υατιάριος. Έ φ ' όσον δέ προϊόν” 
τος τοΰ χρόνου ή πολιτεία έπληΟΰνετο διά τής έγκαταστάσεως νέων μελών 
εις τήν πόλιν καί αί συντεχνίαι (ρουφέτια) διοργανωθεΐσαι προώδευον καί 
καθίσταντο οίκονομικώς ίσχυραί καί έρείσματα τής πολιτείας, επί το- 
σοΰτον τό εργον τοΰ διοικητικού συμβουλίου έγίνετο πολυσχιδέστερον καί 
σπουδαιότερου, διό ό μητροπολίτης ήρξατο προσκαλών ώς μέλη καί τους 
πρωτομαΐστορας τών πλουσιοτέρων ρουφετίων ή διατελέσαντας τοιοΰτους 
καί άπολαΰοντας φήμης καί σεβασμού παρά τοΐς πολίταις. Οΰτοι ήσαν συ
νήθως οί εΰδοκιμήσαντες έν τφ έπαγγέλματί των, ιδίως έκ τών άμπατζή- 
δων, καυταντζήδων καί γουναράδων. οΐτινες έγνώρισαν καί άλλας χώρας 
άποδημήσαντες δι' έμιπορικάς υποθέσεις των καί έπλουτίσθησαν, φιλοτι- 
μοΰμενοι δέ ν’ άνέλθωσι κοινωνικώς υψηλότερου, συνηνοόθησαν μετά τών 
εΰγενών καί οΰτω ή τάξις αυτών ηΰξήθη προστεθέντων αυτή καί τών ζά
πλουτων μπεγληκτζήδων. Οΰτω δέ διηρέθησαν τά μέλη τής πολιτείας εις 
δυο τάξεις, τήν τών εΰγενών (αρχόντων - προκρίτων—τσελεμπήδων—τζορ- 
πατζήδων) καί τήν τών έπαγγελματιών, τών άνηκόντων εις τά ρουφέτια 
(πατρίκιοι—πληβείοι).

Μέχρι τών αρχών τοΰ δεκάτου ένάτου αίώνος ή κοινότης (πολιτεία) δι- 
ηυθΰνετο υπό τοΰ προειρημένου συμβουλίου τών προκρίτων καί κληρικών,
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δπερ επί των προσαγομένων αϋτφ προς έκδίκασιν Ιδιωτικών υποθέσεων 
έπεΐχε τόπον εκκλησιαστικού δικαστηρίου' δθεν καί ό τύπος τοϋ πρακτι
κού επί οίασδήποτε άποφάσεως αΰτοΰ ήτο! «Διά τοϋ παρόντος αποδεικτικού 
καί έμμαρτύρου γράμματος γίνεται δήλον δτι παραστάς ή παραστάντες έμ
προσθεν ημών (τοϋ μητροπολίτου) ή έμπροσθεν τής ταπεινότητος ημών 
καί τών εντιμότατων κληρικών καί τών ευγενεστάτων αρχόντων τής πολι
τείας ο... ή οι...» εν δέ τώ τελεί: «*Όθεν εις ένδειξιν καί ασφάλειαν εγένετο 
τό παρόν έμμάρτυρον γράμμα επιβεβαιώσει τής ήμετέρας ταπεινότητος καί 
μαρτυρία τών εντιμότατων κληρικών καί ευγενεστάτων αρχόντων τής πολι
τείας καί έδόθη εις χεΐρας τοϋ.,.καταστρωθέν καί έν τώ κώδικι τής μητρο- 
πόλεως» από δέ του 19ου αιώνος «ίνα έχη τό κΰρος καί την ίσχύν εν παντί 
κριτηρίω δικαιοσύνης».

§ 3) ’Επί τοϋ μητροπολίτου Ίωαννικίου τοϋ Βυζαντίου (1809—1816), 
άνδρός λογίου μέν, ήκιστα δέ διοικητικοϋ, τά ρουφέτια, πρωτοστατοϋντος 
τοϋ τών άμπατζήδων, ήξίωσαν δπως τό εκκλησιαστικόν δικαστήριον, τό έκδι- 
κάζον τάς υποθέσεις τών μελών τής πολιτείας, άποτελεϊται άποκλειστικώς 
έκ μελών εκλεγόμενων υπό τών ρουφετίων υπό την προεδρείαν τοϋ έκά- 
στοτε μητροπολίτου καί οϋχί έκ μελών έκ τών προκρίτων, διοριζομιένων 
υπό τοϋ μητροπολίτου. CH τοιαΰτη άξίωσις δέν εγένετο δεκτή υπό τε τοϋ 
μητροπολίτου καί τών εϋγενών έκ φόβου πιθανώς μ ή όχλοκρατηθή βαθμη
δόν ή πολιτεία καί εντεύθεν ήρξαντο αί έριδες καί αί ραδιουργίαι μιεταξύ 
τών δυο προμνημονευθεισών τάξεων. ’Επειδή δέ, ως φαίνεται, υπέρ τών 
ρουφετίων έτάχθη ό λαοφιλής σακκελλάριος τής μητροπόλεως κυρ Μανουήλ 
καί ύπελήφΟη υπό τών εϋγενών ώς ή πέτρα τών σκανδάλων, κατ’ αΐτησιν 
τοϋ μητροπολίτου καί τοΰ συμβουλίου καθηρέθη υπό τοϋ πατριαρχείου. Τό 
τοιοϋτον έξηρέθισεν έπί πλέον τήν λαϊκήν τάξιν καί έκορϋφωσε τά πάθη 
καί τά μίση μεταξύ τών ρουφετίων καί τών εϋγενών καί τών οπαδών των, 
ώστε, αύτός δ μητροπολίτης προς εϊ,ρήνευσιν τοϋ ποιμνίου του ήναγκάσθη 
νά συστήση ειςτό πατριαρχεΐον τήν γενομένην αναφοράν πάντων τών ρου
φετίων υπέρ τής άποκαταστάσεως τοϋ προμνημονευθέντος σακκελλαρίου, εις 
τό ιερατικόν του υπούργημα, ώς μετανοήσαντος καί υποσχόμενου δτι δέν 
θ ’ άναμιγνύηται τοϋ λοιποϋ εις πράγματα άλλότρια τών καθηκόντων του. 
Τό πατριαρχεΐον άποκατέστησε διά συνοδικού γράμματος τον καθαιρεθέντα 
σακκελλάριον εις τό ιερατικόν αϋτού υπούργημα μεθ ’ δλων τών προτέρων 
δικαιωμάτων του, συγχρόνως δέ εν τώ αϋτφ γράμματι έξέπεμψεν άφορι- 
σμόν κατά τών ταραξιών τής κοινότητος επί τή έλπίδι δτι θά έπήρχετο 
οϋτω ή ποθητή γαλήνη παρά τοΐς Χρισαανοΐς. Παρατιθέμεθα ενταύθα τό 
δεύτερον μέρος τοϋ συνοδικού τούτου γράμματος, δπως καταδειχθή εις 
ποιαν κατάστασιν περιήλθεν ή κοινότης τότε,
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«Κύριλλος έλέω θεοϋ αρχιεπίσκοπος Κων)πόλεως, νέας Ρώμης και οικου
μενικός πατριάρχης....Έπεί δε έμάθομεν δτι εξ έπηρείας τοΰ μισοκάλου 
δαίμονος διατρέχουσιν έριδες, διχόνοιαι και άλλα τοιαϋτα πάθη σατανικά 
μεταξύ τινων εις τά αυτόθι καί έκ τούτων πολλάκις αναφύονται καί προς 
άλλήλους καταδρομαί καί συσκευάζονται εν γωνία καί παραβνσταύ σκευωρί,αι 
διά τε γραμμάτων καί τρόπων άλλων διαφόρων εναντίον αδελφών Χρι
στιανών, χρέος έκπληροϋντες εκκλησιαστικόν πρώτον μεν έντελλόμεθα καί 
έπιτάττομεν πάσιν ΰμιν, ινα διάγητε προς άλλήλους εν όμυνοία αδελφική 
καί αγάπη άνυποκρίτφ χωρίς τρόπων πεισμονικών καί εκδικήσεων μήτε κοι
νώς μήτε μερικώς, καθότι τά τοιαϋτα καί τφ χριστιανικφ χαρακτήρι άνάρ- 
μοστά είσι προφανώς καί καταντώσι πολλάκις εις όλεθρον καί άφανισμύν 
ψυχικόν άμα καί σωματικόν τών κακοβουλως αυτά εργαζομένων* παγίδι γάρ 
φησί, άλώσονται οί ευφραινόμενοι επί πτώσει ευσεβών καί οδύνη κατανα
λώσει αυτόθι προ τοϋ θανάτου αυτών. Ταϋτα προηγουμένως παραγγέλλο- 
μεν, ινα προσέχητε συμπαντες καλώς, είδότες ότι γνωστοί γενόμενοι όνο- 
μαστί οι έπιχαιρέκακοι ουτοι έκτος της εκκλησιαστικής καί δριμυτάτην πολι
τικήν ύποστήσονται παιδείαν.

Είτα δε άποφαινόμεθα συνοδικώς, ινα, όσοι καί όποιοι τών χριστιανών 
Ιερωμένοι ή λαϊκοί, μικροί ή μεγάλοι, έκάστης τάξεως καί βαθμού, άθετοϋν- 
τες τάς πατρικάς ήμών έντολάς ταυτας έπιμέντοσι τή σατανική πεισμονή 
αυτών καί κακοβούλφ προαιρέσει, καί είτε εξ ίδιοπαθείας είτε εξ άλλης 
τίνος αιτίας κινηθώσι κρυφίως ή φανερώς προς έκδίκησιν καί καταδρομήν 
τίνος τών αδελφών αυτών χριστιανών καί συρράψωσι κατ’ αυτών διαβολάς 
καί κατηγορίας είτε έγγράφως είτε άγράφως, έργον ασυνειδήτους την βλά
βην καί ζημίαν τοϋ πλησίον ποιούμενοι, οΐ τοιοϋτοι, ώς κακόβουλοι, δόλιοι, 
μισάδελφοι, κακεντρεχείς καί πολέμιοι τής κοινής ησυχίας καί όμονοίας, άορω- 
ρισμένοι ύπάρχωσιν από θεοϋ καί κατηραμένοι καί ασυγχώρητοι καί μετά 
θάνατον άλυτοι καί τυμπανιαΐοι καί πέτρα καί σίδηρος λυθείησαν, αυτοί δέ 
μηδαμώς, κληρονομήσειαν τήν λέπραν τοϋ Γιεζή καί την αγχόνην τοϋ Ίοΰδα 
στένοντες είεν καί τρέμοντες επί τής γης ως ό Καιν, σχισθεΐσα ή γή κατα- 
πίοι αυτούς ως τον Δαθάν και τύν Άβειρών, άγγελος κυρίου καταέιώξας 
αυτούς εν πύρινη ρομφαία, ή οργή τοϋ θεοϋ εϊη επί τάς κεφαλάς αυτών καί 
προκοπήν μήποτε ΐδοιεν μηδέ πρόσωπον θεοϋ έχοντες καί τάς άοάς πάντων 
τών απ’ αίώνος αγίων καί τών οσίων καί θεοφόρων τής εκκλησίας πατέ
ρων τών έν Νικαία καί τών λοιπών αγίων συνόδων, άν μή ποιήσωσιν, ώς 
γράφομεν έξ άποφάσεως.

αωιεή έν μηνί Δεκεμβρίω Ήδικτιόνος δη.
Καισαρείας Φιλόθεος, ‘Ηράκλειά; Μελέτιος, Νίκαιας Ίουαννίκιος, Τουρ- 

νόβου Μακάριος,Έλασσώνος ’Άνθιμος, Νυσσης Μελέτιος, Χαλκηδόνος Γε
ράσιμος»
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.‘Ο Φιλιππουπόλεως Ίωαννικιος ύποβεβαιοΐ ότι ίσον έστί (')
Δυστυχώς 6 συνοδικός άφορισμός δεν έπενήργησε προς καΟησύχασιν 

τής κυινότητος, έφ’ βσον δεν έξεπληροΰτο ή άξίωσις των ρουφετίων. Ί Ι  
δέ απρονοησία τοΰ Ίωαννικίου έπετράχυνε την κατάστασιν. ΓΩς φαίνεται 
εκ των αρχείων των άμπατζήδων ό μητροπολίτης’τή βοηθείο! τοΰ ναζίρη 
(διοικητοΰ) τής πόλεως περιώρισε προς σωφρονισμόν ταραξίας τινάς εκ των 
μαϊστόρων εις την δίωρον άπέχουσαν τής πόλεως επί τής Ροδόπης μονήν 
τοΰ αγίου Γεωργίου. Ή  πράξίς του αΰτη συνήνωσεν άπαντα τά ρουφέτια 
κατ’ αυτού, άτινα διεμαρτυρήθησαν προς τον διοικητήν καί τήν επομένην 
Κυριακήν περί τους 500 μαϊστόρους έπεσκέψαντο δι’ ίππων, αμαξών καί 
άλλων υποζυγίων έπιδεικτικώς τούς περιωρισμένους έν τή μονή οΰς καί 
έπανήγαγον εις τήν πόλιν. Μετά τούτο ό μεν Ίωαννικιος εξεδιώχΟη από 
τής μητροπόλεως, διωρίσθη δέ πάλιν μητροπολίτης υπό τών πολιτών ό κλη
ρικός Φιλιππουπολίτη Ευγένιος, διδάσκαλος έν τή κεντρική σχολή, δστις 
προηγουμένως δίς ήρχιεράτευσεν επί τινα χρόνον τώ 1807 μετά τύν -θάνα
τον τοΰ Κυρίλλου, εκθρονιστείς υπό τοΰ έξ Άγχιάλου έπιβήτορος Ίωάσαφ 
καί τφ 1809 καθαιρεθέντος τούτου υπό τής μεγάλης εκκλησίας μετά δεκαο
κτώ μηνών άρχιερατείαν άμα τή πτώσει από τής αρχής τοΰ προστάτου του 
βεζΰρου μέχρι τής άφίξεως τοΰ από Έλασσώνος άναδειχθέντος μητροπολί
του Φιλιππουπόλεως Ίωαννικίου (1 2). 'Η μεγάλη εκκλησία συναισθομιένη 
επί τέλους δτι ή Κοινότης Φίλιππου πόλε ο>ς, δπως ήσυχάση, χρήζει στιβαράς 
καί σώφρονος διοικητικής χειρός, άνέδειξε μητροπολίτην αυτής τφ 1810 
τον από Σηλυβρίας Παίσιον, γέροντα σεβάσμιον, διακριθέντα άλλοτε ως 
έ'ςαρχον έν τή ταρασσομιένη Πελοποννήσω καί έν άλλαις ύπηρεσίαις, δστις 
άφικόμενος εις τήν πόλιν τή 21η Μαΐου έγένετο δεκτός μετά πάσης φιλο
φροσύνης καί ενθουσιασμού υπό συμπάντων τών πολιτών.

§ 4) Πρώτον μέλημα τοΰ ΓΙαϊσίου άμα τή εγκαταστάσει εις τήν μη
τρόπολη' ήτο ή συναδέλφωσις τοΰ διϊσταμένου ποιμίνιου του’ δθεν μηλετήσας 
καλώς τήν κατάστασιν καί συζητήσας αυτήν μιετά τε τών προκρίτων καί τών 
πρωτομαϊστόρων τών ρουφετίων, κατώρΟωσε συμβουλεύουν καί κατηχών νά 
συμφιλιώση τούς πάντας, έπιτρέψας νά συστηθή έπταμελές συμβούλιον, 
έκλεγόμενον κοινή γνώμη υπό πάντων τών ρουφετίων, δπερ ώφειλε συ\- 
ερχόμιενον εις τήν μητρόπολιν δίς τής έβδομάδος μετά τοΰ οικονόμου καί 
σακκελλίου νά θεωρή έκκλησιαστικώς τάς μεταξύ τών χριστιανών ύπαρχού- 
σας κρισολογίας καί διαφοράς. Οΰτω δέ πρός τφ μιονίμφ διοικητική) συμιβου- 
λίφ τής κοινότητος συνεστήΟη καί τό αιρετόν λαϊκόν δικαστήριον. Βραδύ-

1) Κώδικας ίεράς μητροπόλεως (1781—1845) σελ. 91.
2) Τσουκαλά Γ. αυτόθι, σελ. 83.
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τερον δέ κατά τά τελευταία ετη τής άρχιερατείας Νικηφόρου του Λεσβίου 
τούτο σιωπηλώς εξ ολιγωρίας των πολιτών κατηργήθη (’) παρέμεινε δέ περί 
τον μητροπολίτην διοικητικόν συμβούλιου, δπερ άπετέλεσε την δημογερον
τίαν τής κοινότητος, έχουσαν υπό την προεδρείαν αείποτε τοΰ έκάστοτε μη
τροπολίτου ή τοΰ αντιπροσώπου αυτού την διαχείρισιν των κοινοτικών 
πραγμάτων καί την έκδίκασιν κατά την διακέλευσιν τών εκκλησιαστικών 
νόμων τών μεταξύ τών χριστιανών διαφορών. Εί καί δέ ή δημογεροντία 
ήτο πλέον αιρετή, οι πλείονες τών δημογερόντων έξελέγοντο έκ τών ευγε
νίαν καί τών πλουσίων, οΐτινες πολλαχώς φαινόμενοι ωφέλιμοι καί αρωγοί 
εις την κοινότητα ε'ϊχον αείποτε τον σεβασμόν καί την έκτίμησιν τοΰ λαοΰ 
(τών ρουφετίαιν), οί δέ λοιποί ήσαν έκ τών πρωτομαϊστόρων τών κυριωτέ- 
ρων ρουφετίων.

ΙΙαρατιΟέμεθα ενταύθα τό πρακτικόν τής συμφιλιώσεως τών μελών 
τής κοινότητος καί τής συστάσεως τοΰ επταμελοΰς λαϊκού εκκλησιαστικού 
συμβουλίου συνταχδέν ύπ’ αΰτοΰ τοΰ μητροπολίτου ΓΙαϊσίου.

Διά τοΰ παρόντος εκκλησ.αστικού αποδεικτικού καί συμφωνητικού 
γράμματος δηλοποιεΐται ότι φθόνφ καί συνεργεία διαβολική μέ τό νά ήταν 
εχθροπάθεια άναμέσον τών εντιμοτάτων προυχόντων καί δημογερόντων 
τής πολιτείας ταΰτης Φιλιππουπόλεως καί έκ τούτου συνέβαινον πολλάκις 
άλληλομαχίαι καί σκάνδαλα καί κατηγορίαι άνάμεσόν των, ή ταπεινότης ή 
εμή προβλέπουσα ταϋτα μέ Ολίψιν τής καρδίας μου ότι εισίν εναντία τών 
χριστιανών καί τής χριστιανικής πίστεως άλλότρια καί όέλουσι φέρει τέλη 
κακά καί επιζήμια εις τε άλλήλους καί εις δλην την πολιτείαν, Θεού βοή
θεια παραινέσαντες αυτούς τά δέοντα τούς ήγαπήσαμεν άνάμεσόν τους καί 
έφιλιώθησαν όμολογήσαντες καί υποσχόμενοι μέ τό εν φόβω Θεού, διά νά 
φυλάξωσιν έως τέλους την τοιαύτην αδελφικήν αγάπην καί ομόνοιαν, χωρίς 
νά κατηγορηθώσιν ενώπιον ενός καί άλλου, χωρίς νά κατατρεχθώσι προς 
ζημίαν τους" εις τον όποιον σύνδεσμον τής αγάπης εισίν υποσχόμενοι οί τε 
χρησιμιότατοι πραγματευταί καί τιμιώτατοι. πρωτομαΐστορες τοΰ ίσναφίου 
τών άμπατζήδων, καυταντζήδων, γουναράδων καί μπακάληδων καί τών 
λοιπών ρουφετίων, διά νά είναι όλοι ήνωμένοι καί συνδεδεμένοι ώς μία 
αδελφότης καί ετι εξ αυτών νά διορισΰ-ώσι με κοινήν γνώμην επτά υπο
κείμενα άνδρες τίμιοι, δυο έκ τών πραγματευτούν,δύο έκ τών άμπατζήδων, 
εις έκ τών καυταντζήδων, εις έκ τών γουναράδων καί εις έκ τών μπακά
ληδων, διά νά ϋεωοώσι πάσαν έμπίπτονσαν νπόϋεσιν τών μαχαλάδων των, 
συνερχόμενοι καί εις τήν μητρόπολιν δίς τής έβδομάδος τή τετράδι, έ'στιν 
δτε καί τή παρασκευή όμοΰ μετά τοΰ οικονόμου καί σακκελλίου διά νά ϋ·εω- 
ρώνται εκκλησιαστικώς ενώπιον αυτών, εΐ τινες κρισολογίαι τυχαίοι καί 1

1) Τσουκαλά  Γ . 'Η Βουλγαροσλαυϊκή συμμορία κτλ. εν Κων]πόλει, έτ. 1859, σ.42,
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διαψοραι μεταξύ των. χριστιανών, άι δποιαι δφείλονσι ϋεωρεΤσϋαι έμπρο
σθεν αυτών κατά τμν διακέλενοιν των ιερών καί εκκλησιαστικών νόμων 
δικαίως. Εί δέ τις φωραθή διαστρέφουν ταΰτα ή κακία φερόμενος θελήση 
νά άνατρέψη την χριστιανικήν ταύτην συμφωνίαν ή να κίνηση γλώσσαν 
κατήγορον κατά τοϋ άλλου ή χεΐρα άρπαγα καί ζημιώδη, ό τοιοΰτος νά 
είναι υπόδικος τή αγανακτήσει καί οργή τοΰ παντοκράτορος Θεοΰ καί ταΤς 
άραΐς των αγίων πατέρων καί νά κατατρέχηται υπό πάντων των λοιπών 
προυχόντων καί δημογερόντων δθεν καί εγένετο τό παρόν συμφωνητικόν 
γράμμα ήμετέρα προτροπή καί γνώμη καί αΰτοβουλήτω αυτών προαιρέσει 
συν βεβαιώσει των ιδίων υπογραφών επιβεβαιωθέν συνήθως καί παρ’ ημών 
καί καταστρωθέν εν τω κώδικι τής καθ’ ημάς μητροπόλεως Φιλιππουπύ· 
λεως τοΰ είναι εις ένδειξιν καί διηνεκή την ασφάλειαν, 

σωιηή ’Ιουνίου ατη.
ό οίκονόμος Κωνσταντίνος ίερεΰς 
ό σακκελλίου ’Ιωάννης ίερεΰς 
ό σακκελλάριος Εμμανουήλ ίερεΰς 
ό πρωτονοτάριος ’Ιωάννης ίερεΰς 
’Ιωάννης Θεοδοσίου Σλαβοΰϊας 
Αθανάσιος X" Δημητρίου Γκιου- 

[μοΰς γκερδάνη 
Δημήτριος Μιχαήλ Κόρου 
Πέτρος Παπά Σαούλ 
Αθανάσιος Γοβεδάρογλους 
Πέτρος Γεωργίου Ράνου 
Άγγελής Εμμανουήλ Κοκόσης 
Άργυρτζος X." Στοΐτζου 
Χριστόδουλος X "  Στογιάνου 
’Αθανάσιος Γεωργίου Πολίτογλου 
X "  Κυριάκος Μελκών πρωτομαΐ- 

[στωρ των άμπατζήδων

X" Παύλος Τζόνη 
Δημήτριος X'' Γιαννάκογλους 
X” Κωνσταντίνος ΓΙαπαδημητρίου 
Γιαννάκης Βέλιου πρωτομαΐστωρ 

[τών καυταντζήδων 
Νιλόλαος Δημητρίου Γιαζιτζής 
Κωνσταντίνος Χρήστου Άρναου*

[τογλους
X "  Σκάρλος Ίωάννου 
’Ιωάννης πρωτομαΐστα)ρ τών γου- 

[ναράδων
Κωνσταντίνος Κυριάκου Γουναρης 
Γρηγόριος Παναγιώτης πρωτομαΐ- 

[στωρ τών μπακαλήδων 
Γιαννάκης Κανταρτζής»(1)

§ δ) Επόμενος δ Παΐσιος εις τήν ανέκαθεν επικρατούσαν συνήθειαν, δ 
έκάστοτε αναγορευόμενος εις τον θρόνον τής μητροπόλεως Φιλιππουπόλεως 
άμα τή άναλήψει τοΰ υπουργήματος του νά σημειοΐ ίδιοχείρως έν τφ 
κώδικι τής μητροπόλεως ολίγα τινά περί τής άναρρήσεως καί τοΰ προτέρου 
του βίου παρέχει ήμϊν σύντομον αΰτόγραφον βιογραφίαν του μέχρι τής 
ημέρας τής εις Φιλιππουπολιν άφίξεώς του. ’Ιδού αΰτη :

«Οΰδέν τών έν τφ κόσμφ, δσα έν οΰρανφ καί δσα ΰπ ουρανόν επί τής 1

1) Κώδικος τής ίεράς μητροπόλεως, σελ, νγ',
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γης, δ μή ύπόκειται και διεξάγεται τη μακαρία καί θειοτάτη προνοία καί 
ού μόνον εφορεύουσα αυτή οίκονομεΐ καί διέπει δσα νοεράς καί λογικής 
εχονται δυνάμεως καί ουσίας κτίσματα καί δσα μόνον έμψυχου καί φυτικής 
δονάμεως, άλλ’ έξικνείται ή αυτής ροπή καί ενέργεια επί των άψυχων καί 
αναίσθητων καί άχρι των εγκάτων τής γης, μετάλλων λέγω καί υπογείων 
ύδάτων καί περίγειων' ούδέν γάρ απρονόητου, ούδέν ήμελημένον. Διό καί 
ό προφητάναξ Δαβίδ βοά λέγων: έί)αυμαστώθη ή γνώσις σου έξ έμοΰ, κύ
ριε, καί πάντα εν σοφία εποίησας. Την δέ τοιαΰτην θειοτάτην πρόνοιαν καί 
διεξαγωγήν πολλφ πλέον εκτείνει καί ενεργεί ό εις τής όμοουσίου καί 
αγίας τριάδος σωτήρ ημών Χριστός καί Θεός ό δι’ ημάς ένανθρωπήσας 
επί την άγιωτάτην καί ορθόδοξον αυτού εκκλησίαν, έχομένως δέ καί επί 
τούς εκκλησιαστικούς καί ιερούς αυτού δεράποντας καί υπουργούς κατά 
την έν ιεροΐς εύαγγελλίοις εύειδεστάτην (;) αυτού επαγγελίαν «ιδού εγώ 
μεδ’ υμών είμί πάσας τάς ημέρας τής ζωής υμών μέχρι τής συντέλειας τού 
αίώνος». 'Υπό ταΰτης τής δειοτάτης καί μακαρίας προνοίας επισκιαζόμε
νος καί έπισκετττομενος κάγώ ό έλάχ στος τών αρχιερέων καί αμαρτωλός 
Παΐσιος ό εκ Τρίκκης έξορμώμενος τής Θετταλίας εκ κωμοπόλεως Κλει- 
νόβου καί πρότερον εν τφ εκεΐσε χλίμματι χρηματ^σας χρόνους ικανούς 
επίσκοπος Σταγών, είτα έκεϊθεν άπάρας διά πατριαρχικής συνοδικής προσ- 
κλήσεως καί επιταγής διέπλευσα εις τό άγιώνυμον δρος τού ’Άδωνος 
δπου κατά εκκλησιαστικήν διακέλευσιν καί παντός τού ήμετέρου γένους 
έπίκρισιν καί ψήφον εσυστησάμην εν ελληνικόν σχολείου εν τή τοποθεσία 
τών Καρυών προς γύμνασιν καί μαθήτευσιν τών καλογηροπαίδων καί υπο
τακτικών καί άλλων νέων έξωθεν ερχομένων, έπι συλλογή εράνου καί συν
δρομή παρά τε τών σεβασμίων μοναστηρίων καί παρά τών ιερών σκήτεων 
καί χελλεΐων εις εκπλήρωσιν τού ετησίου μισθού τού ελληνικού καδηγη- 
τού. Καί μετά την περαίωσιν τού τοιούτου δεαρέστου έργου διακελεύσει 
εκκλησιαστική άνήλθον εις την βασιλίδα τών πόλεων παραμείνας εκεΐσε 
μερικόν τινα καιρόν. Ο u πολλού μέντοι παραρρυέντος καιρού χρείας κατε- 
πειγοΰσης καθ’ υψηλήν επιταγήν του βασιλείου κράτους προς τήν άγιωτά- 
την εκκλησίαν άπεστάλην έξαρχος εις Πελοπόννησον καί Λακωνικήν, λέγω 
τήν Μάνην, καί περιήλθον ταΰτας κατά πόλεις καί κωμοπόλεις δι’ υψηλού 
βασιλικού ορισμού καί γραμμάτων πατριαρχικών συνοδικών διδάσκων καί 
στηρίζων τον χριστεπώνυμου λαόν καί υποτελή επί ευνομία, ειρήνη καί 
δφειλομένη υποταγή εις τό βασίλειον κράτος* καθότι τότε ό εκ γής καί 
χαμέρπων ανυψωθείς Γάλλος Ναπολλεων Μπονεπάρτης δυνάστης καί βασι
λεύς τής Γαλλίας άντινόμως άναγορευθείς κατεπάτησε καί κατεκυρίευσε 
ικανούς τόπους τών πέριξ εκεΐσε βασιλείων, επέπλευσε δέ καί εις Αίγυ
πτον' στρατοτταιδεΰσας καί κρατήσας κάκείνης καί δι ’οικείων κατασκόπ<υν
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καί σκευωριών ένέτεινε τά δολερά αΰτοΰ δίκτυα τής ταραχής καί αποστα
σίας καί εν ΙΙελοποννήσω καί Λακωνία. Τής θείας δέ προνοίας άλλα βου- 
λευομένης τά κατ’ εκείνον τον χώρον ή ως εκείνος ήννόει, ειρήνη πάλιν 
καί ευνομία έγένετο εν τώ Πελοποννησιακώ καί Λακωνικφ λαφ καί ή 
πρέπουσα υποταγή καί φορολογία επί τδ βασίλειον κράτος. Έγώ δέ μετά 
την έκτέλεσιν του τοιοΰτου έξαρχικοΰ υπουργήματος άπάρας τής Πελοπόν
νησου άνήλθον εις βασιλεύουσαν' κάκεΐσε παρέμεινα χρόνους δέκα διορι- 
αί)εις υπό τής αγίας εκκλησίας καί των προυχόντων τοΰ γέννους ποτέ μέν 
επί την εφορίαν καί επιτροπήν τοΰ εις Κουρουτσεσμέ γενικού καί πατριαρ
χικού σχολείου, ποτέ δέ εις τά νοσοκομεία πόλεως καί Γαλατά. Ειτα ψή- 
φω εκκλησιαστικέ-] άρχιερεύς άνεδείχθην τής ίεράς μητροπόλεως Σηλυβρίας, 
ένθα διαμείνας καί άρχιερατεΰσας επί μήνας δεκαοκτώ είρηνικώς καί ευ
χαρίστως μετά τοΰ έκεΐσε χριστεπώνυμου λαοΰ, αίφνης καί παρ’ ελπίδα 
δι’ έξάρχου πατριαρχικού καί συνοδικών γραμμάτων καί διασακτζή έπετάχ- 
θην ϊν < άνέλθω εις βασιλεύουσαν άμεταθέτοος καί ανυπερθέτως' ύπείκων 
δέ τώ εκκλησιαστικό) έπιτάγματι κατά τό όφειλόμενόν μοι χρέος καί άβου- 
λήτως άπεδήμησα εις πόλιν κάκεΐ εύρον έκτελεσθείσας τάς έκκλησιαστικάς 
ψήφους τής μεταΟέσεώς μου κατά την εκκλησιαστικήν ύποτΰπωσιν καί ά- 
πόντος μου καί αντί Σηλυβρίας Φιλιππουπόλεως οτε παναγιώτατος δεσπό
της κύριος Κύριλλος θεοσεβώς καί άρίστως πατριαρχεΰων καί ή περί αυτόν 
ιερά σύνοδος τών σεβαστών αγίων γερόντων προσεφώνησάν με : καλώς 
ήλθες άγιε Φιλιππουπόλεως. Τό αίφνίδιον τοΰ ακούσματος καί τής άθρόας 
μεταθέσεως ή πράξις έφερε μοι θόρυβον παραχρήμα καί άθυμίαν καί ήρ- 
ξαντο οί οφθαλμοί μου δακρυροεΐν καί κλαίειν στενάζοντος καί άθυμοΰντος 
καί προσκλαιομένου διά τό μάκρος τής οδοιπορίας άχρι τής Φιλίππου έν 
ταύτη μου τή προβεβηκυία ηλικία, διά τε τό πολυφρόντιστον τής επαρχίας 
ταυτης καί διά τάς έκεΐσε τότε έμφιλοχωροΰσας διχοστασίας τών χριστια
νών καί έριδας κινηθέντων κατά τοΰ προαρχιερατεΰσαντος προκατόχου μου 
κυρίου Ίωαννικίου. "Οθεν εκών άκων ΰπέκλινα δουλικώς τον αυχένα καί 
άνεδεξάμην ταυτην την επαρχίαν Φιλιππουπόλεως μετά χρέους αΰλικοΰ 
πουγγίων τριακοσίων εξήκοντα' εΰρέθησαν παλαιά επί τοΰ προκατόχου μου 
διακόσια εξήκοντα καί εκατόν προσετέΟησαν τά νεωστί συν τή γενομένη 
ποσοτική προσθήκη τών πεντήκοντα πέντε πουγγίων από τής γενικής διά
νο,ιιής τοΰ εκκλησιαστικού χρέους τοΰ κοινοΰ καθ’ δλας τάς επαρχίας τοΰ 
οικουμενικού θρόνου Τά δέ ίδιά μου χρέη, ά έδαπανήθησαν εις τακτικά 
δωρίσματα, έν πόλεί φιλοτιμήματα καί έλέη καν τή έπαρχίφ εις δώρα πρου
χόντων έξωτερικών καί ήμετέρων χριστιανών συνεποσώθησαν ά'χρι τών π ε ν  
τήκοντα χιλιάδων.
Καί άρξαμένης τής όδοΰ διά τό ψδε έφθασα εις Φιλιπποΰπολιν κατά τήν
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εικοστήν πρώτην Mott ου του χιλιοστού οκτακοσιοστού δέκατου ογδόου έν τή 
ήμερα των αγίων και ίσαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης υποδεχθείς 
παρά των ευλογημένων μου χριστιανών προκρίτων και ιδιωτών συν πάση 
φιλοφροσύνη και δεξιότηπ. Ό  δέ πανάγαθος θεός γένοιτό μοι οδηγός τών 
πρακταιων, βοηθός και άντιλήπτωρ επί τά βάρη του ζυγού μου τά τε πνευ
ματικά και υλικά καί διατηροίη έν όμονοία, ευτυχία και άκυμάντη) διαγωγή 
πάντας τούς ευλογημένους χριστιανούς τής επαρχίας ταΰτης καί τέλος αξιά)- 
σοι πάντας ημάς ποιμένα τε και ποίμνιον τής ουρανίου καί ανεκλάλητου 
μακαριότητος. Γένοιτο, γένοιτο. ’Έτι σωτηρία) 1818,’Ιουνίου ιελ (*)

§ 6) Μόλις έκόπασεν ό εσωτερικός τής κοινότητος σάλος καί νέος κίν
δυνος, εξωτερικός αυτός, έπεκρεμάσθη επ’ αυτήν σοβαρότερος. Κατά Μάρ
τιον τού 1821 άνηγγέλθη ή έν Μολδοβλαχία κήρυξις υπό του Άλεξ. ‘Υψη- 
λάντου τής επαναστάσεως τοϋ ελληνικού γένους. Οί Φιλιππουπολΐται "Ελ
ληνες, ών τινες τών άποδημοΰντων δι’ έμπορικάς των υποθέσεις εις Ραισ- 
σίαν καί Αυστρίαν ήσαν μεμυημένοι υπό τών εκεί φίλων των καί συμπολι
τών εις την φιλικήν εταιρείαν, έπεθύμουν βεβαίως ώς σΰμπαντες οί "Ελ
ληνες τήν άνάστασιν καί άπολΰτρωσιν τού έθνους των, ζώντες δμώς μεταξύ 
συμπαγούς τουρκικού καί Βουλγαρικού πληθυσμού έν τή χώρα των ουδέ
ποτε διενοήθησαν νά λάβωσι τά δπλα υπέρ τής ελευθερίας των. Φόβος 
δμως κατέλαβε πάντας μή ύποληφθώσιν ώς συνένοχοι υπό τών καχυπόπτα)ν 
καί εξαγριωθέντων Μα)αμεθανών καί έπαναληφθώσιν αί καταδιώξεις καί 
αί σφαγαί τού 1769. Ευτυχώς ή σώφρων διαγωγή καί ή σύντονος ενέργεια 
τού ΙΙαϊσίου άπεσόβησε τότε τον κίνδυνοί’, πείσασα τόν τε διοικητήν καί 
τούς χωροδεσπότας Τούρκους περί τής νομιμοφροσύνης καί τής πιστής καί 
απολύτου ύπακοής τού ποιμνίου του εις τήν κραταιάν αυτοκρατορίαν. "Αμα 
τή λήψει τής γνωστής συ . οδικής εγκυκλίου τής άποσταλείσης εις πάσας τάς 
μητροπόλεις τού οικουμενικού κλίματος υπό τού άειμνήστ. υ πατριάρχου 1

1) Αί έν τφ  κειμένω άνορθογροκρόαι υπογραμμίζονται. Λέξεις τινες είναι συν- 
τετμημέναι, άς αντιγράφων συμπληρώ. Τό επισκεπτό μένος φαίνεται μοι lapsus 
calami αντί τοϋ έπισκεπόμενος  εκ παραλλήλου τιΟέμενον προς τό προτασσόμενον 
επισκιαζόμενος.— Έ κ  τοϋ αύτοϋ κωδικός σελ. νε—νζ'.
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μάρτυρος Γρηγορίου του Ε', δστις προσεπάθησε να καταστείλη τό επανα
στατικόν πνεύμα των Ελλήνων είτε εξ ϊ \  δομΰχου πεποιθήσεο3ς δτι πάσα 
βασιλεία είναι θεόθεν διωρισμένη καί ή των Γραικών ψυχική σωτηρία εξηρ- 
τάτο απολύτως από τής τυφλής εις τάς κρατοΰσας άρχάς ύπακοής (') είτε έξ 
αδήριτου ανάγκης επιβεβλημένης υπό των τότε περιστάσεων, ό Π αίσιος 
ενήργησε συντόνως κατά τάς οδηγίας τής εγκυκλίου και προσείλκυσε την 
των Τούρκων εμπιστοσύνην επί την κοινότητα τής Φιλιππουπύλεως. ’Ιδού 
τί έγραψεν αυτός πρός τον πατριάρχην περί τής ένεργείας του.
«Δύω Οεσπεσίας ευχετικάς μοι δεσποτικάς αυτής επιστολάς έν μια έβδομάδι 
εύλαβώς παρέλαβον, την μέν διά Τατάρεως (* 2) τής υψηλής Πόρτας προ 
οκτώ ημερών, την δέ διά Τατάρεως τοΰ ενδοξότατου ναζήρ αγά έφένδη μας 
Βελή άγή, την αυτήν έννοιαν περιεχοΰσας ένεκεν τής κακοτροπίας καί α
γνωμοσύνης είς τό θεοφρούρητον βασίλειον κράτος τών δύω εκείνων απο
στατών καί παραχρήμα έκτοτε δλαις δυνάμεσιν άνεδυσάμην ταύτην τήν ύπό- 
θεσιν μέ πάσαν σπουδήν καί ά'οκνον επιμέλειαν καί μεταφράσας τα σταλ- 
θέντα μοι συνοδικά εκκλησιαστικά γράμματα είς τήν βουλγαρικήν διάλεκτον 
άπέστειλα είς έκαστον μέρος χρειώδες τής ταπεινής μιυ παροικίας μέ εξε
πίτηδες ανθρώπους μου και πνευματικούς ταξειδιώτας νά άναγνωσθώσιν 
είς δλα τά μέρη καί νά γείνωσι διάδηλα καί γνωστά τά σωτήρια παραγγέλ
ματα τής άγιωτάτης εκκλησίας είς άπαντας τούς ευσεβείς καί ορθοδόξους 
χριστιανούς καί πιστούς ραγιάδες τής κραταιοτάτης καί άηττήτου βασιλείας 
καί νά γείνωσι πασίδηλα τά επιχειρήματα καί χαρεκέτια (3) τών κακοβούλων 
εκείνων καί νά φυλαχθώσιν οί χριστιανοί ως από πυράς από τά τοιαΰτα ρα- 
διουργήματα καί επιβλαβέστατα επιχειρήματα καί ζημιώδη αποτελέσματα 
ψυχή τε καί σώματι. Καί έκτοτε πάραυτα έσύναξα καί πάντας τούς ενταύθα 
έγκριτωτέρους χριστιανούς τούς εν Φιλιππουπόλει άναγνώσας καί επ’ εκκλη
σίας τά συνοδικά γράμματα, έλαβον παρ’ αυτών τά πιστά τής εν άλλήλοις 
αυτών έγ/υήσεως, οΐτινες είναι δλοι πιστοί ραγιάδες καί σκλάβοι τού ύψη- 
λοτάτου δουβλετίου καί φυλάττουσιν ως δόγμα πίστεως τήν πρέπουσαν εύ- 
πείθειαν καί πάσαν υποταγήν καί τό σατακάτι (4) είς τον γαληνότατον, δι- 
καιότατον, κραταιότατον καί εύσπλαχνικώτατον ημών ά'νακτα, ωσάν όπου 
εν ταύτη τή εποχή ζώσιν εν άνέσει καί ελευθερία είς δλα τους τά χρειώδη.

]) ”Ιδε, Κ .  Κ ο ύ μ α ,  αυτόθι, τόμ. X II, σελ. 515.
2) 'Ο  Βασιλικός ταχυδρόμος. Διότι Τάταροι ήσαν κατ’ άρχάς οί ταχυδρόμο1 

ιππείς, οΐτινες διέτρεχον τάς κυριωτέρας όδικάς αρτηρίας τής Τουρκικής αυτοκρα
τορίας. Έ ξ  αιτίας τούτων σταθμευόντων παρά τή άρχαία Βησσαπάοα συνωκίσθη 
τό Τατάρ—παζαρτξήκ παρά τω άνω Έ β ρ φ

3) Ή  λ. τουρκική=κινήσεις.
4) 'Η  λ. Τουρκική—πίστις.
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Διό καί ποιήσας κοινήν αναφοράν ένυπόγραφον καί ενσφράγιστον υπέδειξα 
αυτήν τώ ενδοξότατα) αγά έφένδη μας ναζήρ άγα όμιλήσας μιετ’ αύτοΰ τά 
δέοντα καί του παρευρεθέντος κριτοϋ μούλα έφένδη, (δτις κατ’ αύτάς τάς 
ημέρας αναχωρεί διά τά αυτόθι περαιω θείσης της διορίας του) καί μετά 
των λοιπών αυθεντοτόπων μπέϊδων, οί όποιοι άπαντες ωμολόγησαν δτι 
από τον ράγιάν τους ενταύθα είναι ευχάριστοι καί ανύποπτοι λίαν, καθώς 
καί ό ίδιος ναζήρ αγάς έφένδης μας γράφει ιδίως εις τήν υψηλήν πόρταν, 
άποδεικνυων τήν εμπιστοσύνην καί πάσαν υποταγήν εις τό σατακάτι των εν
ταύθα πιστοτάτων υπηκόων ή οποία κοινή αναφορά μετά τοΰ γράμματος 
τοΰ ένδοξοτάτου ναζήρ-άγά έφένδη μας Βελή αγά διά του ίδίου Τατάρεώς 
του προφθάνει εντός ολίγου εις βασιλεύουσαν μετά καί τοΰ έτδοθέντος ίλα- 
μίου (*) παρά τής βασιλικής κρίσεως. Ταΰτα μέν δουλικώς εις άπάντησιν 
των θεσπεσίων ευχετικών μοι πατριαρχικών γραμμάτων' αί δέ πανάγιοι 
καί θεοπειθείς υμών εύχαί εϊησαν κάμοί εν γήρατι ήδη διατελοΰντι βαθεί 
καί σωματικώ παθήματι φυλακτήριοι καί οδηγοί διά βίου παντός.

Έν Φιλιππουπόλει αωκα ’Απριλίου η λ
Της Ύμετέρα: θεοσεβεστάτης καί σεβασμιωτάτης μοι Παναγιότητος 

δούλος ευλαβέστατος καί ύποκλινέστατος Φιλιππουπόλεως Ιίαΐσ.ος» (1 2).
§ 7) Τελευτών αντιγράφω καί τήν εγγυητικήν κοινήν προς τον πα

τριάρχην Γρηγόριον τών Φιλιππουπολιτών επιστολήν ! (3)
«Έδεξάμεθα με θ’ εΰλαβείας τήν εις ημάς τους εταελεις ραγιάδες τής 

Φιλιππουπόλεως σταλεΐσαν πατριαρχικήν καί συνοδικήν επιταγήν, διακελεύ- 
ουσαν ήμΐν περί τοΰ καθήκοντος χρέους τοΰ ραγιαλικίου ημών' έφ’ φ καί 
χάριτας όμολογοΰμεν τή άγιωτάτη τοΰ Χριστοΰ μεγάλη εκκλησία, δτι ως 
κοινή μήτηρ νουθετεί καί ημάς τούς ταπεινούς αυτής δούλους καί συμβουλεύει 
τά δέοντα. "Οθεν διά τής παρούσης ημών κοινής αναφοράς κατά χρέος 
άποδιδόντες τάς δουλικάς ημών προσκυνήσεις τή ύμετέρα θειοτάτη πανα- 
γιότητι καί τοίς σεβασμιωτείτοις άγίοις γέρουσι, τοίς τε πανεκλαμπροτάτοις 
καί τιμιωτάτοις προΰχουσι καί προκρίτοις τοΰ γένους ημών άναφέρομεν τα- 
πεινώς, δτι άφοΰ έφθασαν ταΰτα τά ιερά γράμματα ανυπερθέτως ανεγνώ- 
σθησαν επ’ εκκλησίας καί έδόθη εις όλους αΰτη ή εϊδησις καί κοινώς καί 
ιδία έκάστφ καί έρευναν μεταξύ ημών έποιήσαμεν καί έγγυήσει τή μετ’ ολ- 
λήλων κατησφαλίσθημεν, αλλά θείω έλέει διά τών ύμετέρων παναγίων ευ
χών δλοι απλώς μικροί τε καί μεγάλοι ως ευσεβείς άτέκαθεν καί ορθόδοξοι

1) λ. Τ ου ρ κι κ ή= ά π ό φ α σις γραπτή.
2) Έ κ  τοΰ αύτοΰ κωδικός, σελ. ια'. «ίσον τής Ιδίας ημών επιστολής σταλείοης 

προς τον πατριάρχην» Φιλιπ. Παΐσιος.
3) Έ κ  τοϋ αύτοΰ κιόδικος, σελ. ξά '—Δ. «ίσον τής επιστολής εγγυητικής κοι

νής πρός τον πατριάρχην κύριον Γρηγόριον»,
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καί πτωχοί μέν, άλλα πιστοί καί σατικανέ (*) ραγιάδες τής κοινής ημών εΰ- 
εργέιιδος κραταιάς βασιλείας ώς δόγμα πίστεως ασφαλώς φυλάττομεν την 
εις τους κρατούντας ημών χρεωστουμένην υποταγήν καί εΰπείθειαν καθότι 
εις το έά μου (* 2) (;) τοΰτο τοΰ κραταιοΰ δεβλετίου πλουσιοπάροχους καθ’ 
έκάσ,ην απολαμβάνομε τά βασιλικά ελέη υπό μηδενός διόλου ενοχλούμε
νοι ούτε εις τά μικρά υποστατικά ημών ούτε εις την τιμήν ούτε εις την 
θρησκείαν, αλλά ζώντες διά πάντα εν πάση άνέσει καί ήσυχία καί μάλιστα 
εις τάς λαμπράς καί ευτυχείς ημέρας τοΰ νυν κραταιοτάτου, δικαιοτάτου 
καί εΰσπλαχνικωτάτου ημών άτακτος. "Οθεν δλοι όμοΰ συν γυναιξί καί τέ- 
κνοις οΰ παΰομεν νύκτα καί ημέραν καθικετεΰοντες αυτόν τον επουράνιον 
καί πολυέλαιον θεόν υπέρ τής μακροχρονίου ζωής καί υγείας τοΰ κράτους 
καί ΐνα διαιωνίζη τό κράτος αΰτοΰ εν ειρήνη τελεία πανευδαιμόνως καθυ- 
ποτάττων υπό τούς πόδας αύτοΰ πάντα εχθρόν καί πολέμιον. Οΰχ’ ήττον 
δε εσμέν ευχάριστοι καί δοατζήδες(3) εις τό κράτος αΰτοΰ, καθότι ήλέησεν 
ήμά: τον φακιρ φουκαράν (4) ράγιάν αΰτοΰ τή αποστολή εις τον τόπον ημών 
ενός τοιοότου φρονίμου, φιλοδίκαιου καί φιλοπτάνχου διοικητοΰ καί ήγεμό- 
νος τοΰ ένδοξοτάτου ναζήρ ημών Βελή αγά καπητζήμπαση, οστις ώς σαδι- 
κανές (δ) τής κραταιάς βασιλείας εΰθΰς, άφοΰ ήλθεν εις τον τόπον μας, 
πρώτην φροντίδα άνέλαβε τό σιανέτι ημών τών πτωχών ραγιάδων φρον- 
τίζων κατά πάντα διά την κοινήν ημών άνεσιν καί ησυχίαν. Ταΰτα μέν δου- 
λικώς- αί δε πανάγιαι καί θεοπειθεΐς αΰτής εΰχαί εϊησαν πάσιν ήμΐν σκέπη 
διά βίου καί σωτηρία. αωκαή ’Απριλίου α  ̂.

Τής ΰμετέρας θειοτάτης καί σεβασμιωτάτης ήμΐν παναγιότητος
7  Φιλιππουπόλεως Παϊσιος 
7 Ο οικονόμος Κωνσταντίνος ί- 

[ερεύς
-|-eO σακκελλάριος Έμμανουήλί- 

[ερεΰς
-f-'C) σακκελλίου ’Ιωάννης ίερεύς 
7  Ό  πρωτονοτάριος ’Ιωάννης ι- 

[ερεύς
Ό  ίερομνήμων Βασίλειος ίερεύς 
Οι εκ κωμοπόλεως Στενιμάχου 
X" Νικόλαος Κωνσταντίνου 
X" Κοσμάς ’Αγγέλου 
Χρυσάφης ’Αγγέλου 
Αναστάσιος Χρυσάφη

Δοΰλοι ταπεινότατοι.

Ιωάννης Θεοδοσίου Σκλαβοΰϊς 
Δημήτριος Μιχαήλ Κΰρου 
Πέτρος Παπά Σαούλ 
Πέτρος Γεωργίου Ράνου 
Στυυγιάνης Θεοδώρου 
Άγγελής Κοκόσης 
Δημήτριος X” Γιαννάκη».

Είτα άκολουθοΰσιν ύπογραφαί 
τών έπισημοτέρων κατά ρουφέτια 
μαϊστόρων προϋπογράφοντος τοΰ 
πρωτομαΐστορος έκάστης συντε
χνίας.

3) ή λ. Τουρκική
2) ή λ. Τουρκική
3) ή λ. Τουρκική—ψύχεται.
4) ή λ. Τουρκική—δυστυχή, πτωχόν.
5) ή λ. Τουρκική=πιστός,
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Οΰτω φέρονται του έσναφίου των άμιπατζήδων 9 υπόγραφα! μιαϊστόρων, 
τοΰ των καυταντζήδων 6, τοΰ των γουναράδων 7,τοϋ των μπακάληδων (παν
τοπωλών) 10, τοΰ των κοϊμτζήδων (χρυσοχόων) 2, του των καζαντζήδων 
(χαλκουργών) 6, τοΰ τών ραπτάδων 5, του τών δολγκέρηδων (κτιστών) 4, 
τοΰ τών άσταρτζήδων (υφαντών) 2, τοΰ τών ψωμάδων (αρτοποιών) ο, τοΰ 
τών καζάσηδων (μεταξουργών) τοΰ τών παπουτσήδων 3, τοΰ τών μουμτζή- 
δων (κηροποιών) 3, τοϋ τών μπακτζεβάνηδων (κηπουρών) 4,τοΰ τών ταχτα- 
τζήδων (ξυλεμπόρων) 2 και 2 τών τζορμπατζήδων τών έν τη πόλει Παυ- 
λικιάνων.

$ 8) Ό  Παίσιο;, γέρων ήδη, νόσησα; πιθανώς εκ τών συγκινήσεων 
καί κόπων, εις ου; υπεβλήθη κατά τούς ανωμάλους χρόνους τής έν Φιλιπ- 
πουπόλει άρχιερατείας του, άπέθανε, διάδοχος δέ αΰτοΰ εγένετο τώ 1822 ό 
Σαμουήλ, δστις έλθών εις συγκρουσιν προς τάς επιχωρίους τουρκικός διοι
κητικά; άρχάς, (α), αϊτινες ήρξαντο καταδιώκουσαι τους Φιλιππουπολίτας ώς 
μεμιυημένους εί; την φιλικήν εταιρείαν, προέβησαν δέ μάλιστα καί εις απαγ
χονισμούς τινων ώς τοϋ X "  Σκάρλου Ίωάνου (1 2), πάππου τοΰ έν Όδησ- 
σώ μεγάλου εθνικού ευεργέτου Γρηγορίου Μαρασλή, καί γενόμιενος ύπο
πτος καί κινδυνεΰων άνεκλήθη ϋπύ τής μεγάλης εκκλησίας εις την βασι
λεύουσαν, δπου ήναγκάσθη νά παραιτηθή ψηφισθέντος μητροπολίτου τή 
26η Σεπτεμβρίου τοΰ 1824 τοΰ Νικηφόρου Αεσβίου. Οΐ Φιλιππουπολΐται, 
οιτινες ήγάπησαν τον Σαμουήλ διά την καλήν του και εμφρονα ποιμαντικήν 
διά κοινή; αναφοράς έξηττισαντο παρά τοΰ πατριαρχείου τήν επάνοδόν του 
εις τήν επαρχίαν του, άλλα δεν είσηκοΰσθησαν. Άντίγραφον τής αναφοράς 
ταΰτης, συνταχθείσης υπό τοΰ οικονόμου Κωνσταντίνου ίερέως περιεσώθη 
έν τοΐς έγγραφοι; τής ΐεράς μιητροπύλεως (νΰν Βουλγαρικής), ή ας έχει ώ; 
εξής :

«Τήν ύμετέραν τθειοτάτην καί σεβασμιιωτάτην ήμίν παναγιότητα συν τή 
περί αυτήν αγία καί ιερά συνόδω τών σεβασμιωτάτων αγίων γερόντων δου- 
λικώς προσκυνοΰμεν και τήν χαριτόβρυτον αυτής δεξιάν πανευλαβώς άσπα- 
ζόμεθα, ήν διατηροίη τό θειον εν άκροτάτη ύγιεία καί διηνεκεΐ ευημερία 
μετά μιακροζωιας καί άκλονήτου διαμιονής έπί τοΰ παναγίου καί οίκουμιενι- 
κοΰ αύτης θρόνου προς συστασιν καί καταρτισμόν παντός τοΰ ορθοδόξου 
πληριοματος, καύχημά τε καί σκέπην ημών τών ευτελών αυτής δοΰλων. 
Μετά τήν δουλικήν ημών έδαφιαίαν προσκΰνησιν ΐκετικώς άναφέρομεν τή 
κοινή ημών μητρί άγιωτάτη τοΰ Χριστοΰ μεγάλη εκκλησία περί τοΰ σεβα- 
σμιωτάτου ήμιών αρχιερέα); αγίου Φιλιππουπόλεως κυρίου Σαμιουήλ, δτι

1) Τσουκαλά, Γ. αυτόθι σελ. 84.
2) Έ ν  πρακτικω τής ίεράς μητροπόλεως, κώδικ. σελ. ξζ υπογράφεται X" 

Σκάρλας Μαρασλής.
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δλοι άτλώς οί επαρχιώταί του και ταπεινοί δοϋλοί της, μικροΓτε καί μεγά
λοι, εϊμεθα κατά πάντα ευχαριστημένοι από τής αυτού πανιερότητος, ωσαύ
τως καί ή πανιερότης άφ’ ημών. Διό παρά πάντων κοινώς τιμάται καί άγα- 
πάται ώς πνευματικός ημών πατήρ καί νόμιμος καί κανονικός ημών αρχιε
ρείς διά την καλήν αυτού καί έμφρονα ποιμαντικήν, ήν έδειξε καί δεικνύει 
πάντοτε έπαγρυπνών καί φροντίζων υπέρ τοΰ λογικού αυτοΰ ποιμνίου κοι
νώς τε καί ιδίρ υπέρ ενός έκάστου καί μή διαλείπων καθ’ ημέραν έργφ τε 
καί λόγφ διδάσκειν ημάς τά προς σωτηρίαν καί δσα καθήκοντα εις τό πιστόν 
ραγιαλίκιον- αλλά καί οΐ ταπεινοί δούλοι της, παναγιώτατε καί σεβασμιώτατε 
αύΟέντα καί δέσποτα, ώ; ευσεβείς καί ορθόδοξοι ανέκαθεν, καί πτωχοί μέν, 
αλλά πιστοί έκ προγόνων καί σαδικανέ ραγιάδες τής κοινής ημών τροφού 
καί εύεργέτιδος κραταιάς βασιλείας ώς δόγμα πίστεως φυλάττομεν ακριβώς 
την εις τούς κρατούντας ημών χρεωστουμένην κατά πάντα υποταγήν καί 
εύπείθειαν. 'Όθεν καί άπαξάπαντες συν γυναιξί καί τέκνοις ού παΰομεν νύ
κτα καί ημέραν καθικετεΰοντες αυτόν τον έπουράνιον καί πολυέλεον Θεόν 
υπέρ τού κραταιοτάτου, δικαιοτάτου καί εύσπλαχνικωτάτου ημών ά'νακτος 
(ού τό κράτος εΐη άήττητον καί θριαμβεΰον εις τούς αιώνας), καθότι 
άφθονα καί πλουσιοπάροχα άπολαμβάνομεν καθ’ έκάστην τά βασιλικά 
αυτού ελέη, ούχ ήττον δέ καθότι έπεσκέψατο καί ήλέησεν ημάς τον φακίρ 
φουκαράν ράγιάν του, έξαποστείλας εις τον τόπον ημών ένα τοιούτον σεβά
σμιον γέροντα, φρόνιμον κατά πάντα, φιλοδίκαιον καί φιλόπτατχον διοικη
τήν καί ηγεμόνα, τον νΰν ενδοξότατον ναζήρην μας X" Όσμάν αγά, δστις, 
ώς σαδικανές καί πιστός καθ’ υλα τής κραταιάς βασιλείας, φροk τίζει δλως 
δι’ δλου διά την ά'νεσιν καί ησυχίαν παντός τού τόπου, έξαιρέτως δέ διά τό 
σιανέτι τού φακήρ φουκαρά ραγιά, προσπαθών κατά πάντα τρόπον διά τήν 
κοινήν ωφέλειαν μέ διαφόρους εύποιΐας καί χαϊράτια(1). Ταύτα μέν δουλι- 
κώς' επειδή δέ είναι υποψία μήπως τινές ιδιόρρυθμοι έγραψαν αύτόσε εις 
τήν άγιωτάτην τού Χριστού μεγάλην εκκλησίαν κατά τού άρχιερέως ημών 
κάποια ανύπαρκτα, θέλοντες νά ταράξωσιν τήν ησυχίαν ημών τε καί της 
εκείνου πανιερότητος, διά τούτο παρακαλονμεν θερμώς, εί έστι τι τοιούτον, 
τό γράμμα εκείνο, άν είναι ορισμός τις νά σταλή προς ημάς τούς δούλους 
της διά νά έξελέγξωμεν κατά πρόσωπον τούς τοιούτους φιλοταράχους καί 
νά παύσωσι τάς κακοηθείας των. Ούτω παρακαλοϋμεν καί αύθις, αί δέ 
πανάγιαι καί θεοπειθεΐς εύχαί καί εύλογίαι εϊησαν ήμΐν διά βίου παντός 
σκέπη καί σωτηρία.—Τής ύμετέοας θειοτάτης καί σεβασμιωτάτης ήμΐν 
παναγιότητος δούλοι ταπεινότατοι. — αωκδΦ ’Ιουλίου θ'».

1) λ. Τουρκική—χάριτας.
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Προσ& ήκαι και ονμ πληρώ μ α τα  εις τά  περ ί τον  
μ η τρ ο π ο λ ίτο υ  Π αϊο ίου.

Μετά την εΐρήνευσιν και την έπελθοϋσαν γαλήνην παρά τή κοινότητι 
Φιλιππουπόλεως ό Παΐσιος έστρεψε την προσοχήν του εις τήν ελληνικήν 
κεντρικήν σχολήν καί τό νοσοκομεΐον (όσπιτάλια) τής κοινότητος.'Όθεν τή 
15η Ίανουαρίου τού 1819 εν γενική των πολιτών συνελεϋσει εξέλεξε καί 
διυόρισεν εκ των προκρίτων καί ευυπολήπτων πολιτών έπταμελή μέν επι
τροπείαν διά την σχολήν, πενταμελή δέ διά τδ νοσοκομεΐον: «Συν θεφ
άγίφ γνώμη κοινή πάντων τών έν Φιλιππουπόλει ευσεβών χριστιανών διω- 
ρίσθησαν τή ήμετέρα εκλογή καί συναινέσει επίτροποι τής μέν έν Φιλιππου- 
πόλει ελληνικής σχολής οΐ τιμιώτατοι κύριοι.... τοϋ δέ έν Φιλιππουπόλει 
νοσοκομείου οί τιμιώτατοι....»,(*) δπως έχωσι τήν έποπτείαν καί τήν οικονο
μικήν διαχείρισιν τών κεφαλαίων αυτών προς προαγωγήν καί βελτίωσιν άμ- 
φοτέρων τών ευαγών ιδρυμάτων. Θεωρηθέντος δέ καί έλεγχθέντος του λο
γαριασμού δλων τών κεφαλαίων τής χρηματικής καταστάσεως τής τε σχο
λής καί τοϋ νοσοκομείου τή 2 Φεβρουάριου τοϋ αύτοΰ έτους, άτινα ήσαν 
υπό ετήσιον τόκον δέκα επί τοΐς εκατόν έν όμολογίαις παρά ταΐς κοινότησι 
τής επαρχίας καί τοΐς ρουφετίοις τής πόλεως συμποσοϋμενα εις γρ, 39564:26 
άπηΰθυνε προς το εκκλησιαστικόν του ποίμνιον τήν δε' τήν εγκύκλιον! 
«Εντιμότατοι κληρικοί, ευσεβέστατοι ιερείς οΐ ψάλλοντες έν ταΐς άγίαις 
έκκλησίαις τής πολιτείας ταΰτης καί χρησιμώτατοι πραγματευταί καί τιμιοά- 
τοι πρωτομαΐστορες τών ρουφετίων καί λοιποί πάντες ευλογημένοι χριστι
ανοί, τέκνα έν Κυρία) αγαπητά τής ημών ταπεινότητος, χάρις εΐη ύμΐν από 
θεού, παρ’ ήμών δέ ευχή, ευλογία καί συγχώρησις. Έκ πάντων τών έργων 
καί πράξεων, δσα συντείνουσι καί ώφελοϋσιν εις τό ανθρώπινον γένος, τό 
μέγιστον καί ώφελιμώτερον είναι ή παιδεία καί ή μάθησις, ωσάν όπου ω
φελεί καί κοσμεί τον άνθρωπον κατά τά δΰω καί κατά τήν τ^υχήν καί κατά 
τό σώμα' καθότι ή ψυχή διά τής θείας διδασκαλίας, νουθεσίας καί σοφής 
παραινέσεως τών διδασκάλων μεταπλάττεται επί τό κρεΐττον καί απ’ άγριο- 
πλάστου έγκεντρίζεται εις καλόπλαστον κατά τον θειον απόστολον' κατά 
δέ τό σώμα οόφελεΐ, καθότι κάμνει τύν άνθρωπον έ'μπειρον, πρακτικόν καί 
άξ'.ον εις καθέν επιχείρημα, είτε πολιτικόν είτε πραγματικόν’ διά τοϋτο ό 
σοφός Σολομών ταΰτην τήν σοφίαν καί μάθησιν ύπερεπαινών τήν ονομάζει 
δτι έστί τιμιωτέρα χρυσρΰ καί λίθων πολυτελών, καί αλλαχού ό αυτός λέγει: 
σοφίας ου κατισχΰσει ποτέ κακία' καθότι διά τής μαθήσεως καί σοφίας 
περιφράττει ό άνθρωπος τον εαυτόν του καί διαφυλάττει από τάς κακίας 1

1) Κώδικ. ίερας μητροπόλεως (1794-1856) σελ. 56. 
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καί τάς ένέδρας των ορατών και αοράτων εχθρών καί εις οσας πολιτείας 
καί χώρας καί κωμοπόλεις έμφιλοχωρεΐ ή τοιαΰτη σοφία καί μάθησις καί 
φήμην έχουσιν α! τοιαΰται πόλεις παρά πάσι καί ευτυχίαν μεγάλην. 
Διό καί ημείς έπιθυμοΰντες καί την πρόοδον υμών τών πνευματικών 
τέκνων μας θελομεν νά ένεργήται άκαταπαόστως έν ταΰτη τή πο
λιτεία ή μάθησις καί ή παιδεία εις τά φίλτατα τέκνα σας' διό άναλα- 
βόντες φροντίδα υπέρ συστάσεως καί καλλιέργειας τοΰ ελληνικού σχο" 
λείου έδιωρίσαμεν επιτρόπους τοΰτου με κοινήν γνώμην καί σύναισιν 
τόν τε κυρ Ίωάννην Σλαβουϊα, τον κυρ ’Αθανάσιον Γεωργίου Πολίτογ- 
λου, τόν Χ'Έωνσταντϊνον Παπα-Δημητρίου, τόν κυρ Νικόλαον Γιαζιτζήν, 
τόν κυρ Γρηγόριον Δόντζογλου, οΐ οποίοι όντες καλοπροαίρετοι καί φιλο- 
γενεϊς θέλουσιν έχει πάσαν πρόνοιαν καί φροντίδα, υπέρ συστάσεως κα
λής οικονομίας καί βελτιώσεως τοΰ αύτοΰ σχολείου καί προκοπής τών έν 
αύτφ μαθητευόντων. Ά λλ’ επειδή παραγγελίαν ευαγγελικήν (έχομεν) διά 
νά προνοοΰμεθα καί νά έπισκεπτόμεθα καί τους αδελφούς μας χριστιανούς 
ασθενείς καί πτωχούς, ξένους καί απόρους, δπου εΰρίοκονται εν τοΐς νο- 
σοκομείοις κατά τήν ευαγγελικήν ρήσιν: «ασθενής ήμην καί ήλθετέ πρός 
με», καθότι ή ευσπλαχνία καί ή ελεημοσύνη πρός τούς τοιούτους, είνε υ
πέρτερα πασών τών αρετών, διά τούτο λαβόντες φροντίδα εδιοτρίσαμεν καί 
sv αύτοϊς επιτρόπους κατ’ίδίαν εύαρέστησιν τούς έντιμωτάτους κύρΧ'Ήαΰ- 
λον Τζόνου, κύρ Γιαννάκην Βελίου πρωτομαίστορα, κύρ Λιαμαντήν Γού- 
ναρην καί κυρ Γιαννάκην Κανταρτζήν καί κύρ Χριστόδουλον Νακαχτζό- 
γλου διά νά έχωσι φροντίδα καί επιμέλειαν τών έκεΐσε διακειμένων χρι
στιανών, πτωχών καί ξένων, άγωνιζόμενοι μετ’ έπιμελείας καί προθυμο
ποιούμενοι διά τήν κυβέρνησιν καί καλήν κατάστασιν τών νοσοκομείοτν. cO 
δε πανάγαθος Θεός άποδώσοι τοίς άνωθεν είρηαένοις έπιτρόποις τοΰτε Έλλ. 
σχολείου καί τοΰ νοσοκομείου ένεκα τών εκδουλεύσεων καί κόπων αυτών 
τήν αντιμισθίαν άνωθεν έν τε τφ νΰν αίώνι καί έν τφ μιέλλοντι."Οποιος δε 
έχει αφιέρωμα νά προσφέρη είτε εις τό σχολεΐον είτε εις τό νοσοκομεΐον, 
ιδιαιτέρως τοΰ μέν σχολείου έδιωρίσθη σακουλλάριος ό κύρ ’Αθανάσιος 
Γεωργίου Πολίτογλου, τοΰ δέ νοσοκοιιείου ό κύρ X" Παύλος Τζόνου καί 
εις αυτών τάς χειρας νά δίδη έκαστος ΰ,τι βούλεται καί θέλει νά άφιεροόση. 
Ουτω γινώσκετε πάντες' ή δέ ευχή τής ημών ταπεινότητος εΐη μετά πάν
των υμών.

'Ο Φιλιππουπόλεως Παΐσιος ύποκυροΐ» ( ’).
Περί τοΰ έν Φιλιππουπόλει θανάτου τοΰ Παϊσίου καί τής διαδοχής 

αύτοΰ υπό τοΰ Σαμουήλ υπάρχει ή ακόλουθος είδησις : 1

1) Κώδικ. Ι'ερ. μιητροπόλεως (1794—1856) σελ. S6—87,
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«Τοΰ πανιερωτάτου αγίου Φιλιππουπόλεως κυρίου Παϊσίου γήρα πίονι 
καί ασθένεια to ζην εκμετρήσανχος καί εις τάς αίωνίας μιονάς μεταστάντος, 
ψήφοις κανονικοις καί εκλογή τής άγιωτάτης τοΰ Χριστού μεγάλης Εκκλη
σίας έψηφίσθη καί έχειροτονήθη ό ήδη εύκλεώς άρχιερατεΰων πανιερώτατος 
καί σεβασμιώτατος άγιος Φιλιππουπόλεως κύριος κύριος Σαμουήλ καί έ'λαβε 
την πηδαλιουχίαν καί πνευματικήν ποιμιαντορίαν τής αυτής επαρχίας’ εξ ΰτου 
καί άρχονται καταγράφεσθαι έν τφδε τφ ίερω κώδικι άπασαι αί έν ταϊς 
ή αέρες τής αύτοΰ σεβάσμιο τη το ς συμπίπτουσαι υποθέσεις, τά τε εξοφλητικά 
καί επιτροπικά καί δσα αν έθος ήν καί γράφεσθαι καί φυλάττεσθαι. αωκβ', 
’Ιανουάριου κε'» [1). 1

1) Κώδικ, ίεράς μητροπόλειος( 179Φ—1856), σελ. 89,
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ΧΙΟΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΒΙΖΥ ΗΣ ΙΪΑΑΤΩΝ ΣΚΟΥΑΙΚΙΔΗΣ

Έγεννήθη κατά τό 1806 έν τφ χωρίο) Βασιλεώνοικον τής Χίου. 
Οι γονείς του ώνομάζοντο Θεόδωρος καί Μαρία. Ή  το αδελφός τής έν 
Χία) Νέας Μονής. Νεώτατος ών μετέβη εις Σύρον παρά τφ θείφ του 
Μητροπολίτη Σύρου Δανιήλ τή συστάσει τοΰ οποίου έμαθήτευσε παρά τφ 
σοφφ διδασκάλφ Νεοφΰτω Βάμβα. Έπανελθών εις Χίον διετέλεσε επί 
τριετίαν ’Αρχιδιάκονος τοΰ Μητροπολίτου Χίου Σωφρονίου καί είτα μετα- 
βάς εις Κωνσταντινοΰπολιν προσελήφθη κατ’ άρχάς εις τά "Εξ Μάρμαρα 
υπό των Χίων καί είτα εις την έν Γαλατά εκκλησίαν τοΰ "Αγίου Ίωάννου 
των Χίων, ώς Προϊστάμενος. "Ο τότε Πατριάρχης Κων)πόλεα)ς Έυακείμ 
ό Β' παρέλαβε τον Πλάτωνα εις την υπηρεσίαν των Πατριαρχεία))' καί 
μετά παρέλευσιν μικρού διαστήματος προήγαγεν εις Πρα)τοσυγγελον των 
Πατριαρχείου. Διατέλεσεν ώς τοιοΰτος επί τριετίαν. Τή 27 Φεβρουάριου 
1863 εκλέγεται Μητροπολίτης Βι,ζΰης αντί τοΰ θανύντος Ματθαίου καί 
χειροτονείται υπό τοΰ ίδιου ’Ιωακείμ τοΰ Β'. Μετά δεκαπενταετή σχεδόν 
ποιμαντορίαν έν Βιζΰη άσθενήσας κατήλθεν εις Κων)πολιν δι,αμένων εις 
Χαλκιδόνα ένθα καί άπέθανε τό 1880. ΗΤτο εΰθΰς τον χαρακτήρα καί 
μειλίχιος^1)

Ο ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΘΥΡΩΝ ΝΕΟΦ ΥΤΟΣ ΚΑ ΑΟ ΓΕΡΙΔΗΣ

Κατήγετο εκ Χίου. Μετά την άποφοίτησίν του έκ τής Θεολο- 
γικής Σχολής Χάλκης τό 1868 εκλέγεται μετά παρέλευσιν ολίγου χρόνου 
επίσκοπος τής έν Κρήτη επισκοπής 'Τέρας καί Σιτείας, αλλά παραιτηθείς 
έφησΰχαζεν εις Κων)πολιν. Τή 18 Αύγουστου 1888 εκλέγεται υπό τής έν 
Ραιδεστφ συνελτθοΰσης Συνόδου των υπό τον ιθρόνον τής Τ. Μητροπό- 
λεως "Ηράκλειας τελουντων έπισκόπο)ν, έπίσκοπος Μέτρων καί Άθΰρων 
αντί τοΰ εις την Μητρόπολιν Κώου προαχθέιτος Αθανασίου. Τον Μάρτιον 
τοΰ 1890 ένεκα των κατ’ αύτοΰ παραπόνων των Χριστιανών Μέτρων παραι- 
τεΐται τής επισκοπής έπί Μητροπολίτου "Ηράκλειας Γερμιανοΰ καί έλθών 
εις Κων)πολιν άποστέλλεται υπό τής Τ. Συνόδου των Πατριαρχείων τής 
Κων)πόλεως εις Νεοκαισάρειαν, ώς βοηθός τοΰ Μητροπολίτου Κωνσταν
τίνου. Διαμείνας έν αύτφ έπί τι διάστημα έπανήλθεν εις Κων)πολιν ένθα 
καί άπεβίωσε τό 1898 ώς πρώην Μέτρων καί Άθυρων.^,) 1 2

1) ’Ίδε  έν Έκκλ. Ά ληθεία  ετ. Β' 1882 σ. 183.
2) » » » έτ. Γ 1890 σ. 90, 193,
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Ο ΣΗ Α Υ Β ΡΙΑ Σ ΓΕΡΜ ΑΝΟΣ Α Π Ο ΣΤΟ Λ ΙΔΙΊΣ

Έγεννήθη το 1836 έν Μεγάλο) Ρεΰμάτι Κων)πόλεως έχ γονέων 
Χίων. Μαθών αυτόθι τά πρώτα γράμματα μετέβη εις Σμύρνην τό 1853 
είσαχθείς χάριν εύρυτέρων σπουδών εις την αυτόθι Ευαγγελικήν Σχολήν. 
Άποχωρήσας έξ αυτής τό 1856 μετέβη εις Κων)πολιν και διωρίσθη διδά
σκαλος εις την Σχολήν Βελιγραδιού Κων)πόλεως έκτελών συγχρόνως καί 
χρέη διακόνου έν τη ατιτόθι Εκκλησία. Ακολούθως έδίδαξεν έν τή Σχολή 
Π ασά Μπαξέ του Βοσπόρου. Τό 1860 προσελήφθη υπό τοϋ ΙΙατριάρχου 
Κων)πόλεως Ιωακείμ του Β' ως διάκονος έν τοίς Πατριαρχείοις, τό δε 
1863 τή συνδρομή του φιλογενοΰς Βερνουδάκη τοϋ Χίου άποστέλλεται εις 
τήν έν’Αθήναις Ριζάρειον’Εκκλησιαστικήν Σχολήν έξ ήςάπεφοίτησε τό 1867. 
Είτα φοιτήσας επί έν έτος εις τήν έν Άθήναις Θεολογικήν Σχολήν του 
Πανεπιστημίου ’Αθηνών, μεταβαίνει εις Ρωσσίαν καί εϊσάγεται εις τήν έν 
Μόσχα Πνευματικήν ’Ακαδημίαν έξ ής άπεφοίτησε τό 1873 μετά διπλώ
ματος Κανδιδάτου. Τόσον έξετιμήθη ό Γερμανός υπό τών έν Ρωσσία, ώστε 
διορίζεται διδάσκαλος τών Ελληνικών εις τό έν Βίλνα Σεμινάριον, άλλα 
μόλις έτος έδίδαξεν έν αύτα>. Έλθών εις Κων)πολιν διωρισθη έν Μεγ. 
Ρεΰματι κατ’ άρχάς μέν ιερατικός Προϊστάμενος καί είτα αρχιερατικός 
υπό τοΰ Πατριάρχου ’Ιωακείμ τοΰ Β' υπό τον τίτλον τής πάλαι ποτέ δια- 
λαμψάσης έπισκοπής Είρηνουπόλεως. Τό 1877 επί τοΰ αΰτοΰ Πατριάρχου 
προάγεταί εις τήν Μητρόπολιν Μογλενών καί τή 4 Νοεμβρίου 1881 εις 
την Μητρόπολιν Σηλυβρίας αντί τοϋ θανόντος προέδρου αυτής Κυρίλλου. 
Ενταύθα πλεΐστα θεάρεστα είργάσατο καί έκ τοϋ ίδιου ταμείου μάλιστα εί- 
σενεγκών προς επισκευήν τοϋ αυτόθι Βυζαντινού ναοΰ τοϋ 'Αγίου Σπυρί
δωνος. Άπεβίωσε τή 7 ’Απριλίου 1892 έν Κων)πόλει ταφείς εν Μπα* 
λουκλί.

Έχρημάτισε συνοδικός ώς Μογλενών τό 1880 έπί Πατριάρχου Κων)πό- 
λεως ’Ιωακείμ τοϋ Γ', τό 1889 έπί ΙΙατριάρχου Διονυσίου τοΰ Ε' καί ώς 
μέλος τοΰ Δ.Ε Μ. Συμβουλίου τών Πατριαρχείων. ’Επίσης Πρόεδρος τοΰ 
Ίωακειμίου ΙΙαρθεναγαιγείου καί ταμίας τής ένΧάλκη ΘεολογικήςΣχολής^1)

Ο Μ ΥΡΙΟΦΥΤΟΥ ΚΑΙ Π Ε ΡΙΣ Τ Α Σ Ε Ω Σ  Γ Ρ Η Γ Ο Ρ ΙΟ Σ  ΦΩΤΕΙΝΟΣ

Έγεννήθη τό 1814 έν τώ χωρίορ τής νήσοι' Χίου Θολοποτάμι. 
Νεώτατος ών μόλις διεσώθη έκ τής κατά τό 1822 γενομένης έν τή νήσω 
σφαγής υπό τών Τούρκων. Τά πρώτα γράμματα έδιδάχθη έν τή έν Χίφ 
Νέα Μονή, ένθα προσελήφθη ώς υποτακτικός τοΰ ηγουμένου Νεοφύτου

1) "Ιδε έν Έκκλ. ’Αλήθεια ”E t. ΙΒ ' 1892 σ. 43, Έφημερίς Νεολόγος Κων)πόλε- 
ως έτος 1892 άριθ. 0808.



3 8 3Α ρ χ ιμ α νδρ ίτο υ  °Ιωάννου ΆνδρεάδΎ}

Γιομέλου, και κατόπιν έ'νεκα τής καταστροφής των σχολείων τής νήσου με- 
τέβη εις Κων]πολιν και διήκουσε τα. πρώτα μαθήματα έν τή παλαιγενή Με
γάλη τοΰ Γένους Σχολή καί ειτα τά Γυμνασιακά εν Έρμουπόλει τής Σΰρου 
επί Σερουΐου. Το 1833 δεκαεννεαετής ών χειροτονείται διάκονος έν τφ έν 
Χίφ ίερφ ναφ τής Παναγίας Κουρνάς καί τφ 1846 μετά τάς έν τφ Πανε
πιστήμιο,) ’Αθηνών σπουδάς του ΐερευς έν Άθήναις υπό τοΰ τότε Μητρο
πολίτου ’Αθηνών εν τφ ίερφ ναφ τών 'Αγίων ’Αποστόλων τή 29 ’Ιουνίου. 
’Ενταύθα διέμενε έπαγγελλύμενος τον ιερέα καί διδάσκαλον. Έχρημάτισεν 
επίσης επί ικανά έτη ώς εφημέριος καί έν τή έν Μασσαλία Ελληνική ’Ορ
θό δόςφ Κοινότητι προσκληθείς υπό τών αυτόθι εγκατεστημένων Χίων, καί 
μετά ταΰτα ως ίεροκήρυξ καί διδάσκαλος τών ιερών μαθημάτων έν τφ Γυ
μνάσιο) τής Χίου διδάξας έπί πολλά έτη αυτά.Ενταύθα διήλθε τον πλεΐστον 
του βίον, άπολαΰων τής άμερίστου αγάπης καί τοΰ σεβασμού πάντων ανε
ξαιρέτως τών Χίων ανεξαρτήτως φυλής καί θρησκεύματος. Έχρημάτισεν 
έπίσης έν ’Άνδρο) καί μαθητής τοΰ Καΐρη. ’Αδελφός ών τής έν Χίο) Νέας 
Μονής τής υπό τοΰ Κωνσταντίνου τοΰ Μονομάχου ΐδρυθείσης, διετέλεσεν έπί 
ικανά έτη ηγούμενος αυτής, έργασθείς υπέρ πάντα άλλον υπέρ τών συμφέ
ροντα))' αυτής. Ή  σχολή θ η έπίσης καί εις την σύνταξιν τής ιστορίας τής 
Μονής ταΰτης, συντάξας β' βιβλίον τών Νεαμονησίων, το όποιον συνεξέ- 
δωκε τό 1864 μετά τοΰ σ/ βιβλίου τοΰ αειμνήστου Νικηφόρου τοΰ Χίου, 
τοΰ συγγραφέως τοΰ ίεροΰ Λειμωνάριου υπό τον τίτλον «Τά Νεαμονήσια». 
Έν τφ έργφ τοΰτφ ό Γρηγόριος Φωτεινός ένεσωμάτωσεν δλας τάς ΰφιστα- 
μένας έν Χίφ παραδόσεις περί τής Νέας Μονής καί τών κτημάτων αυτής- 
έξέδωκε δε καί τά τοΰ άρχειοφυλακίου αυτής έγγραφα μεγίστην παρασχών 
τή ιστορική επιστήμη υπηρεσίαν. Τφ 1864 άπεστάλη υπό τοΰ Πατριάρχου 
Κων]πόλεως Σωφρονίου έξαρχος εις ΙΙάτμον καί άμα τή έπανόδφ του εις 
Κων]πολιν χειροτονείται υπό τοΰ αΰτοΰ Πατριάρχου ’Αρχιμανδρίτης. Τό 
1870 έπί Πατριάρχου Γρηγορίου τοΰ ζ"’ άπεστάλη τό δεύτερον έξαρχος γε
νικός εις Κρήτην έφ’ όλης τής νήσου καί μετά διετή περίπου εξαρχίαν έπα- 
νελθών εις Κων]πολιν άποστέλλεται καί πάλιν ως τοιοΰτος εις Θεσσαλίαν 
έπί Πατριάρχου ’Ανθίμου τοΰ ζήλ Έπανελθών εις Κων]πολιν διορίζεται 
υπό τής Τέρας Συνόδου διευθυντής τής έν Χάλκη Θεολογικής Σχολής δια
δεχθείς τό 1872 τον τότε Άγχιάλου καί ειτα Σμύρνης Βασίλειον. Συμμε- 
τέσχεν έπίσης καί τής Μεγάλης Συνόδου κατά Βουλγάρων. Τον Μάϊον τοΰ 
1881 έκλέγεται βοηθός έπίσκοπος τοΰ Μητροπολίτου Χίου ’Αμβροσίου 
υπό τον τίτλον τής πάλαι ποτέ διαλαμψάσης έπισκοπής Σιών καί χειροτο
νείται έν τφ κατά Γαλατάν ίερφ ναφ τοΰ Αγίου Ίωάννου τών Χίων έπί
σκοπος καί κατά Ιανουάριον τοΰ 1882 προτάσει τοΰ Μητροπολίτου 'Ηρά
κλειας Γρηγορίου προάγεται εις έπίσκοπον Μυριοφΰτου καί Περιστάσεως. 
Τήν επισκοπήν ταΰτην έποίμανε θεοφιλώς μέχρι τοΰ 1890 οπότε παραιτη-
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θεις άπήλθεν εις την πατρίδα του Χίον ένθα και άπεβίωσε τον Μάρτιον 
τοϋ 1900. Περιερχόμενος τά χωρία της επισκοπής του συνεβοΰλευε και περί 
διασώσεως των αρχαιοτήτων, καί εάν τι συνήθροιζε, διέσωζέν εν τφ νεωτέρφ 
κώδικι τής επισκοπής καταστραφέντι τή 27 Ίουλίφ 1912 υπό τοϋ τότε γε- 
νομένου φοβερού σεισμού. Ευτυχώς τά κυριώτερα των μεταγραφόμενων 
πέμπων προς τον Μ. Γεδεών εσωσεν ουτω παρ’ αύτώ. Κατά τό 1880 συν
οδική άποφάσει άπυστέλλεται έξαρχος εις Χίον προς έξακρίβωσιν καί διευ
θέτηση' των τής Νέας Μονής ζητημάτων καί ιδίως τό των Άποτρίτων.

Αϋτόγραφος βιογραφία τοϋ Γρηγορίου Φωτεινού σώζεται εν τή εν 
Χίορ Βιβλιοθήκη τοϋ ’Αδαμάντιου Κοραή εις έξώφυλλον ενός τετραδίου εν 
τφ οποίφ περιέχεται ποίημα υπό τοϋ ίδιου ποιηθέντος «"Υμνος προς τον 
Θεόν» καί έκδοθέντος τό 1842 έν Έρμουπόλει εις γλώσσαν άρχαΐζουσαν, 
καί αρκετά εκτενούς όντος. Τό τετράδιον τοΰτο έφερε μεθ’ εαυτού έν Μυ- 
ριοφΰτω ευρισκόμενος, καθότι άνωθεν υπάρχει ή σημείωσις «Βιβλίον τών 
επιχορηγήσεων άρχόμενυν από τοϋ ’Ιανουάριου τοϋ 1882», επιχορηγήσεις 
όμιυς δεν άναφέρυνται ούδαμοΰ τοϋ βιβλίου, αλλά μόνον, ώς εΐπομεν, δ 
«"Υμνος προς τον Θεόν».

Ό  Γρηγόριος Φωτεινός ήτο εις τών επί πολυμαθεία καί θεολογικαΐς 
γνώσεσι διακρινομένων αρχιερέων, εγκρατέστατος Βία τής αρχαίας Ελλη
νικής γλώσσης, καθώς καί τής Γαλλικής φιλολογίας. Έφησυχάζων έν Χίφ 
καί τεκμήριών την πρός την Θεολογικήν Σχολήν Χάλκης αγάπην του, άπέ- 
στειλε τον Νοέμβριον τοϋ 1896 διά τοϋ τότε Άρχειοφϋλακος τών ΙΙατρι- 
αρχείων ’Αρχιμανδρίτου Ιωακείμ Φοροπούλου πρός τον Οικουμενικόν Πα
τριάρχην "Ανθιμον τύν Ζ' τρεις χειρογράφους κώδικας, αξιών, όπως δωρη- 
θώσιν εις την Θεολογικήν Σχολήν Χάλκης. Έκ τούτων ό μέν πρώτος είναι 
Εύαγγελιάριον επί μεμβράνης τοϋ I' περίπου αίώνος, ό δε δεύτερος ό Δαυ- 
ϊιικός ψαλτήρ εις στίχους μεταπεφρασμένος υπό τοϋ σοφού εκκλησιαστι
κού συγγραφέως τοϋ Δ' αίώνος Άπολλιναρίον τού Λαοδικείας καί ό τρίτος 
τό Νόμιμον Μανουήλ τοϋ Μαλαξού άκμάσαντος κατά τον Ις-' αιώνα περιέ- 
χων καί τι να ανέκδοτα. Τους κώδικας τούτους περιέγραψε λεπτομερώς δ Α. 
ΙΙαπαδόπουλος Κεραμεύς εις την μελέτην αυτού: «από Σηλυβρίας μέχρι 
Καλλιπόλεως» δημοσιευθεΐσαν εις τό Παράρτημα τοϋ 1Ζ' τόμου (1886) 
τοϋ έν Κων]πολει Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου.

Έξ αντιγράφου τοϋ χειρογράφου τού εύρισκομένου' παρά. τω σεβαστφ 
κυρίφ Άναστασίφ Σταμοΰλη, τφ έκ Σηλυβρίας, μανθάνομεν, ότι δ Γρη
γόριος Φωτεινός συνέταξε τό μέχρι τοϋ 1922 ψαλλόμενον έν ΤΙρακλείτσα 
τής Θράκης άπολυτίκιον τοϋ 'Αγίου Τρύφωνος,τό οποίον εινε γεγραμμένυν 
εις τό τέλος τής χειρογράφου ακολουθίας τοϋ Εσπερινού τής εορτής τοϋ 
'Αγίου Τρύφωνος, γραφείσης κατά τήν έν τή τελευταία σελίδι αυτής σημεί- 
ωσιν τό 1855 καί έχον ούτως:
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Τον τάφον σου Σωτήρ.
«Άστήρ φωτολαμπής εκ Λαμψάκου της κώμης, εφάνης επί γης, α

δαμάντινε Τρύφων, και γάρ εκ νεότητος ήξιώθης της χάςιτες των ίάσεων, 
καί καΒ·’ εκάστην παρέχεις τοΐς τελοΰσί σου την πανσεβάσμιον μνήμην καί 
πόθφ τιμώσί σε».

(ΰπογ.) Ό  Μυριοφΰτου Γρηγόριος Φωτεινός
1889.»

Ό  υιός του σεβαστού κ. ’Αναστασίου Σταμοΰλη Μητροπολίτης Έλευ- 
θερουπόλεως κ. Σωφρόνιος, όστις πάνυ προθΰμως καί εΰγενώς παρεχώρη- 
σέ μοι τοΰτο, είνε της γνώμης, δτι ίσως τό δλον καί ή υπογραφή νά είνε αΰ- 
τόγραφον τοΰ αειμνήστου Γρηγορίου Φωτεινού. Εις την εν Χίφ Βιβλιοθή
κην του ’Αδαμάντιου Ινοραή σώζονται πλεΐστα τοΰτου χειρόγραφα, ως καί 
παρά τω κ. Άλεξ. Ν. Παχνψ. Επίσης εις την ‘Ιστορίαν τής Χίου υπό Γ. 
I. Ζολώτα γραφεΐσαν, δημοσιεύονται άποσπάσματά τινα των απομνημονευ
μάτων τοΰ Γρηγορίου, διά των οποίων ουτος διεκτραγωδεί με τά μελανώ
τερα χρώματα τά κατά τό 1822 καί 1827 συμβάντα έν τή νήσφ Χίφ καί τά 
τής διασώσεως αύτοΰ ως καί των ταλαιπωριών καί κακουχιών του. (’)

Τοιοΰτος ύπήρξεν εν συντόμφ ό αείμνηστος Γρηγόριος Φωτεινός. 1

1) Τόμ. Γ' Μέρ. Β' σελ. 627-074. ’Ίδε περί αυτοί) Έκκλ. Αληί). ετ. Β' 1881-82 
σ. 243, Κ' 1908 σελ. 110, ΛΒ' 1912 σελ. 414.



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΜΙΊΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑΙ

Π ερί Δ ω ροθέου Π ρω ίου.

Έπιτραπήτω μοι νά προσθέσω τα ολίγα ταΰτα είς υσα εγρουψεν δ Κα
θηγητής Κ. ’Άμαντος είς τό ’Έκτακτον τείχος των Θρμκικών σελ. 102-1 95 
περί Δωροθέου Πρωίου.(*)

Ουτος κατά κόσμον ωνομάζετο Θεόδωρος καί καρείς μοναχός μετωνο- 
μάσθη Δωρόθεος. Τά πρώτα γράμματα έδιδάχθη έν Χίω, τά δέ εγκύκλια 
έν Πάτμω παρά Δανιήλ τω Κεραμεϊ.ί1 1) Έν Χίω διδάσκων έ'χαιρε μεγάλης 
φήμης διά τοϋτο καί πολλοί συνέρρεον εκ τε των γειτνιαζουσών νήσων καί 
τής’Ασιατικής καί Ε υρωπαϊκής Ελλάδος, όπως άκροασθώσι τοΰ Δωροθέου, 
διδάσκοντος τήν φιλοσοφίαν καί ιδίως τά φυσικομαθηματικά, διότι είς κα
νένα άλλο μέρος τής Ελλάδος οΰδέν έ'τερον ύπήρχεν έκτος ή Γραμματική 
καί ολίγα τινά μαθηματικά τοΰ Μπάλάν ου καί τά φιλοσοφικά τοΰ Βλεμμΰ- 
δου καί τοΰ Κορυδαλέως.(?) Κατά τήν εποχήν ταΰτην (1793) μετέφρασεν έν 
Χίω τήν Λογικήν του Άββά Γενουηνσίου καί έγραφεν είς πολλούς, όπως 
ένισχΰσωσι το έργον του. (")

Ό  Δθ)ρόθεος ώς Μητροπολίτης Άδριανουπόλεως υπογράφει είς τό επί 
Πατριάρχου Κυρίλλου τοΰ C"' τό 1813 έκδοθέν συγίλλιον περί τής Σχο
λής Έδιρνέ Καποΰ('1) είς τό συνοδικόν Υπόμνημα κατ’ Αύγουστον τοΰ 
1813 άφορών τήν εκλογήν τοΰ ’Αντιόχειας Σεραφείμ λαβοΰσαν χώραν έν 
τω έν Ξηροκρήνη Ναώ τοΰ Τίμιου Προδρόμου(5) είς τον κατά τοΰ ‘Υ
ψη λάντου καί Σοΰτσου καί λοιπών αρχηγών τής έπαναστάσεως εκδοθέντα 
Πατριαρχικόν καί Συνοδικόν άφορισμόν επί Πατριάρχου Γρηγορίου τοΰ 
Ελ τή 23 Μαρτίου 1821. ('’) καί είς τάς κατά Μάρτιον τοΰ 1821 επί 
τοΰ αυτοΰ Πατριάρχου προς τούς αρχιερείς καί χριστιανούς έκδοθείσας 
προτρεπτικάς εγκυκλίους, δι’ ών άποκηρΰττετοα ή υπό τινων γενομένη

{'■') Ο Σεβαστός φίλος καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου κ. ’Ά μαντος πρός αποφυ
γήν παρεξηγήσεως δηλοϊ δτι είς τό παράρτημα τοΰ Γ ' τόμου των Θ ρακικώ ν  έ
γραψε μόνον περί τοΰ Δωροθέου Πρωίου (σελ. 192-195) οΰδέν δ3 άλλο καί ότι μά
λιστα ε'ς τάς ίδικάς του σημειώσεις είς τήν βιογραφίαν τοΰ ανωτέρω εθνομάρτυρας 
παρενεβλήθησαν καί τινες παρατηρήσεις τοΰ έπιστατήσαντος είς τήν έκδοσιν τών 
Θρακικών. Τήν δήλωσιν αυτήν κάιινει διότι πιθανόν νά νομισθή οτι καί τάς προ 
τοΰ Δωροθέου Πρωίου βιογραφίας έ'γγραψεν αυτός (ΣΔΘ).

1) Δ. Καμπονρ. Μελέτη περί τοΰ βίου καί τής δράσ. τοΰ Παλ. Πατρ. Γερμανού 
σελ. 18 Έ λλ. Φιλ. Σύλλ. Κων)πόλεως ΙΓ ' σελ. 211-212).

2) Έκκλ. Ά λήθ . ’Έ τ. Γ ' 1883 σ, 474. Μ. Γεδ. Χρον. Πατρ. Άκαδημ.
3) Έ λλην. Φιλ. Σΰλ. Κων)πόλεως Τόμ. ΙΓ ' σ. 209.
4) Μ. Γεδ. Έορτ. Κων)του σ. 382.
5) Μ. Γεδ. Πατρ. Πίν. σ. 296.
6) I. Φιλήμ. Δοκ, Έ λλην. Έ παν. Τόμ, Β' σ. 314,



4 2 “Α ρ χ ιμ α νδρ ίτο υ  Ίω ά ν ν ο ν  Ά ν δ ρ εά δ η

έπανάστασις και ή συμμετοχή του Πατριαρχείου εις αυτήν και προτρέπον- 
ται οι αρχιερείς «εις τήν αναστολήν των καταχρήσεων καί τήν επιστροφήν 
των πλάνηθέντων» (1)

Του Δωροθέου Πρωί ου ή αρχιερατική μίτρα σώζεται εις τήν εν Χίφ 
Βιβλιοθήκην του ’Αδαμάντιου Κοραή τοποθετημένη παρά τη άνηρτημενη 
έν αυτή είκόνι του και επ’ αυτής άναγινώσκονται τά έξης «κτήμα Δωρο
θέου Μ Φιλαδέλφειας του ΙΙρωίου αωζ'» δωρηθεϊσα εις τήν Κοινότητα 
Χίου υπό τοϋ αειμνήστου ΙΙατριάρχου Κων)πόλεως Κωνσταντίνου τοϋ Ε', 
τοϋ Βαλιάδου, ευρόντος αυτήν, καθ’ ήν ημέραν έξετίθεντο εις δημοπρα
σίαν αρχιερατικά άμφια, εις εϊθισται, έν τοίς Ιίατριαρχείοις.

Μητροπολίτης Φιλαδέλφειας έξελέγη τή 11 ’Οκτωβρίου 1805 αντί 
τοΰ παραιτηθέντος ’Ιακώβου καί τή έπιουση έχειροτονήθη άρχιερεύς υπό 
τοϋ τότε Οικουμενικοί Πατριάρχου Καλλινίκου.^1 2)

Ό  αοίδιμος Κωνσταντίνος Οικονόμος ό έξ Οικονομιών εις χόν προς τον 
Πατριάρχην Γρηγόριον τον Ε' έκφωνηθέντα λόγον του, αναφέρει καί περί 
τοϋ Δωροθέου τά έξης. «Καί συ ό μετ’ αύτοϋ (Γρηγορίου δηλ.) συγχρόνως 
συναθλήσας αοίδιμε Δωρόθεε ΙΙρώιε, ή δόξα τής Χίου, ο κατακοσμήσας 
διά τής σοφής ποΐ[ΐαντορίας σου τήν Άδριανουπολιν -καί τήν Φιλαδέλ
φειαν πρότερον, καί έτι πρότερον διοικήσας τήν έν Κων)πόλει φιλοσο
φικήν τοϋ Γένους Σχολήν, παίδευμα τής θείας σοφίας καί κάλλιστε διδά
σκαλε τής Ελλάδος.» (Έκκλ. Λόγοι σ. 48).

Ό  Β ίζ ύ η ς  Γ ρηγόριός Κ ω ναζαντινίδης

Έγεννήθη το 1795 έν τψ χωρίφ τής νήσου Χίου «Κοινή» κατά 
κόσμον ονομαζόμενος Γεώργιος. Ό  πατήρ του Κωνσταντίνος, έξ ου καί 
το έπώνυμον Κωνσταντινίδης έγεννήθη εν Κύπρη) καί είχε θειον καί α
δελφόν Μητροπολίτας Κόπρου. Έλθών δέ εις Χίον έπαγγελόμενος τον δι
δάσκαλον, ένυμφευθη εις το ρηθέν χωρίον Κοινή ένθα καί εγέννησε τον 
Γρηγόριον. Ό  Γρηγόριος ένηλικιωθείς ήλθεν είς Κων)πολιν δπως ύπηρε- 
τήση τύν κερδφον Έρμήν. ’Αλλά παρ’ ελπίδα έπροτίμησε τύ κληρικόν στά- 
διον καί χειροτονείται διάκονος τοϋ έν Γαλατά ίεροΰ Ναοϋ τοϋ 'Αγίου 
Ίωάννου των Χίων καί μετά παρέλευσιν ολίγου χρόνου Πατριαρχική επι
νεύσει διορίζεται Τριττεύων των Πατριαρχείων καί άποστέλλεται ως έξαρ- 
χος είς Κρήτην καί εις άλλα μέρη έκπληρώσας εύδοκίμως τά τής αποστο
λής του. Τό 1829 μετά τήν άποκατάστασιν τής ησυχίας καί τάξεως εν Χίω 
καί τήν επιστροφήν των διασωθέντων έκ τής καταστροφής Χίων εις τήν

1) Σπ. Τρικ. 'Ιστ. Έ λλην. Έ παν. Τόμ. Α'. α. 251—263 ’Έκδ. Γ \.
2) Έ λλ . Φιλ. Συλλ. Κων)πόλί-(ος Τόμ. 1Γ' 1880 σ. 251.
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νήσον, εκλέγεται 6 Γρηγοριος κατά ’Ιούνιον τοΰ έτους τούτου Μητροπολί
της Χίου και κατ’ Αύγουστον τοΰ 1837 μετατίθεται εις τήν Μητρόπολιν 
Βιζύης, τήν οποίαν εποίμανε μέχρι τής 27 Σεπτεμβρίου 1855, δτε μετα
τίθεται καί πάλιν εις Χίον, ένθα μετά δεκαεννέα ημερών άπύ τής επανό
δου του εις Χίον διακυβέρνησιν άπεδήμησε προς Κύριον τήν 9 ’Απριλίου 
1856 εις ηλικίαν εξήκοντα και ενός έτους.

Έπί τής σωζομένης μέχρι σήμερον έν τω νεκροταφεία) τής πό/εως 
Χίου επιταφίου μαρμάρινης πλακός ε’ινε έγκεχαραγμένα τά εξής:

«Άρητήρ Γρηγοριος 
Κω1, σταντινίδης Κοι
νής κλήν λίγος τήδ’ 
έμόν λίππον σκήνος 
οκτώ προέστην έτη Χίοιο 
ΙΙάτρης, οκτώ καί δέκα 
Βιζώης άρχιπόντου 
Χίον δ’ αύτ’ ενός τής εξηκον
τούτης ποθητός ποιμήν 
άλα ώ φεϋ ματαιότης'
Αίφνης γαρ ήονς μετ’ εν
νέα προς δέκα παμμέδων 
ήρε προς δόμους 
μ’ ’Ολύμπιους

Τήν 9 ’Απριλίου 1856.»
Ό  Γρηγοριος ήτο προσέτι καί βαθύς γνώστης τής Βυζαντινής Εκκλη

σιαστικής Μουσικής.



Β. Α. ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ
’Άρχοντας Διδασκάλου τής τοΰ Χρίστου Μεγάλης Εκκλησίας

Θ Ρ A Κ I Κ A (*)

Ύποβοηθών, κατά το έμοί ενταύθα δυνατόν, τφ ΐερώ σκοπώ των 
Θρακικών, άτινα θεωρώ, τό γε νϋν, ταμεϊον των περί τής Θράκης καί των 
κατά την Θράκην καθόλου πραγμάτων, συνεχίζω κατά τό αυτό πρόγραμμα 
την δημοσίενσιν νέων σημειωμάτων θρακικών καί δη τών εις τήν Αίνον 
καί τον "Εβρον άφοροάντων υπό τά στοιχεία IV καί V* Προσεπάθησα ί'να 
περισυλλέξω έν ίδίαι.ς § § μετ’ ιδίας παραπομπάς προς έλεγχον τεσσαρά
κοντα έν δλφ. 'Ω~ ο ευμενής καί υπομονητικός αναγνώστης παρατηρήσει, 
ποικίλης ύλης ειδήσεις εν ταίς $ § ταΰταις περισυλλέγονται καί τίθενται βάσις 
μελλοΰσης γενικής επεξεργασίας καί εργασίας διά τήν ιστορίαν τής Θρά
κης· εντεύθεν δέ δ λόγος άτονώτερος άλλα καί πολυμερής περί μονών, σχο- 
λείων, εκκλησιών, παρεκκλησίων, συντεχνιών (έσναφίων), ευεργετών, πεσόν- 
των υπέρ πατρίδος κατά τον υπέρ ανεξαρτησίας αγώνα, επιγραφών, άνα- 
μείκτων σημειώσεων εκ κωδίκων, επισήμων Αίνίων, ιχθυοτροφίας κλ. κλ. 
Καί ταΰτα μεν άλις καί τφ θεφ ημών χάρις.

’Αλλά : έπιτραπήτω μοι ΐνα τά μικρά ταΰτα μελετήματα αφιερώσω δια- 
πρεπεστάτω και έλλογιμωτάτω καθηγητή τοΰ πανεπιστημίου τοΰ Φραϊβούρ- 
γου, τφ φίλω κφ Ο. Immish μυστικοσυμβούλιο καί επιτίμφ προέδρω τοΰ 
Συλλόγου τών Γερμανών καθηγητών τών Γυμνασίων, δστις, εί καί έξ αλλη
λογραφίας, μόνον γνώριμος, ώς άλλοι συμφράδμονες αΰτφ, μετά τήν εκ 
Κ)πόλεως εις τό ενταύθα άναχωρητήριόν μου άποχώρησιν εΰνουστερον έμοί 
διατεθείς καί τάς δημοσιεύσεις μου παρακολουθών τελευταΐον μετά τήν 
άνάγνωσιν τών καί εν τφ προ τούτου τεύχει τών Θρακικών προλόγου μου 
(σ. 296) μεταξύ άλλων συγκινοΰντων με βαθύτατα γράφων κατέληγε «mit 
herzliclier Bewegung lese ich Jlir Vorwort : mochten die όρνιθες
Jhnen frenudliche ornina bringen und erfullungreiche .. Jhr 0.

Οΐα ψυχική άνακούφισις εκ μέρους ξένων!
Νέον Κονρί, Θεσσαλονίκης, 19 Σεπτεμβρίου 1930.

(*) 'Ό ρα  I, I I  καί I I I  έν τφ προηγουμένου τοπίου (1929).
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IV-

Έν τώ μέρει τοΰχφ κρίνω εύλογον ίνα άπαξ διά παντός σημειωθώσι: 
§ 1. α.'Ότι: Διά την διαρρΰθμισιν των επαρχιών επί το βέλτιον αλλά 

καί προς επάρκειαν των της Αίνου μητροπολιτικών αναγκών υπό θρησκευ
τικήν τε καί πολιτικήν έ'ποψιν κατά τό 1885 προσηρτήθησαν τή μητροπό- 
λει Αίνου τύ Δεδέ-αγάτς (έδρα ύποδιοικήσεως ύψωθεΐσα μετά ταϋτα εις 
διοίκηση· υπό την γενικήν ιοιαύτην (βιλαέτιον) τής ’ Αδριανουπόλεως), όπου 
μετηνέχθη καί ή μητροπολιτική έδρα, άμα δέ καί δέκα τέσσαρα άλλα χ(Ο
ρια, άποσπασθένχα τής μητροπόλεως Μαρωνείας. Περί τό Δεδέ-αγάτς κυ
ρίως μετά τον ρωσοτουρκικόν πόλεμον συνφκίσθησαν χωρία έκ Τούρκων 
καί Βουλγάρων. Οι τελευταίοι ένισχύοντο έξωθεν επί πολιχικώ προγράμμαχι 
ίνα έπιδειχθή έν μέλλοντι καιρφ ότι καί τά μέρη ταϋτα είναι βουλγαρικά·..(]) 
καί δη καί σχισματικά βουλγαρόφωνα.

β. οτι έκ τών τριών μοναστηρίων τών έν τή έπαρχία Αίνου.
Πρώτον του αγίου ΙΙαντελεημονος παρά τό χωρίον Μαΐστρο εις άπό- 

στασιν μιας καί ήμισείας ώρας από τής πόλεως Αίνου έμεινε προσηρχημέ- 
νον τή κεντρική σχολή τής πόλεως, ότε κατά τό 1847 έπιδιωρΟώθη, καθώς 
καί 6 έν τώ περιβόλφ τής σχολής υπάρχων βυζαντινός τρουλλωτός ναΐσκος 
τοΰ αγίου Μιυάννον τον θεολόγον ολίγον τι έπεσκευάσθη. (*) Η1 Σχολή 
ήτο κτίριον στερεόν, ευρύ, διώροφον μετά μεγάλων αιθουσών δυο, δωμα
τίων διά παραδόσεις πέντε έν τή άνω οροφή, υπό τήν οποίαν τό δημοτι
κόν τμήμα άνέτως έστεγάζετο, του παρθεναγωγείου έν έτέρα οικοδομή πε- 
ριοριζομένου. Διά τήν ιστορίαν οφείλω ίνα παραδώσω εις ΐεράν μνήμην 
τά ονόματα τών εις τήν έκ βάθρων σχεδόν άνοικοδόμησιν τής σχολής κατά 
τό 1847 τιμίως έργασθέντων εφόρουν. (3). Είναι δέ ταϋτα: X . Χαρίλαος, Έ -  1

1) ή καί σχισματικά. Έ ν  τα ϊς άνεκδότοις σημειώσεσί μου αναφέρω τό Δερ-  
β έ ν τ ι , (180) οικογ:) το Δογάν Ά σ σ ά ρ  (200 οίκ:), τό Ν δομουζ-δερέ  (2ωρον, 
Βωρον, άωρον άπέχοντα τοΰ'Δεδέαγατς) καί τό Λ ο ύ δ ζ ο -κ ιο ι  , Πρβλ. νΰν έμά Γε- 
ωγραφ: "Ατακτα έν Έ κ κ λ .  Ά λ η Φ ε ία ς  (1920) τελευταίοις φΰλλοις.

2) καί Προδρόμον:  ορα σημείωσιν έν σ. 19—50 τοΰ πρώτου τεύχους τοΰ π α 
ρελθόντος έτους (1929).

3) ΤΙ σχολή έφερε τό όνομα ανέκαθεν ’Α φ η ν α  τό δέ νεοσΰστατον Άναγνα>-  
στήριον  περί οϋ ανωτέρω έν σ. 312 τών Θρακικών τοΰ 1929 μνε.'α, τό όνομα Ε υ α γ 
γελισμός.  Έ ν  τή Σχολή κατά τό 1831 μέχρι τοΰ 1811 έξ Ά ρτάκης προσελθών έδί- 
δαξεν ό έκ Μουδανίων 5Ιω ά ννη ς  ΦιλαλήΦης, ό κατόπιν εις τήν διδασκαλίαν έν 
τή Μ. τοΰ Γένους Σχολή κληθείς. 'Ο  μακαρίτης καί έμοΰ ακόμη διδάσκαλος 
υπήρξε σύν τω γεραρω Ά ν τ ω ν ί ω  τω Χ αριλάω .  Οί δυο οδτοι διδάσκαλοι τοΰ Γ έ
νους θεωρούνται οί τελευταίοι αντιπρόσωποι τής έν τοϊς γραμμαϊικόΐς παραδύσε- 
ως τής γεραρας πατριαρχικής Άκαδημείας, καθ’ ά λίαν όρθώς λέγει καί 6 κ. Μ. 
Γεδεών έν τοΤς Χ ρ ο ν ικ ο ΐς .  Π . Α .  σ. 157.
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λενϋέριος Μήρτζον, Χ ατζή  Λαακαράκης, Χαδζή Άνδρέας, Χαδζή Μ α
νώλης, Χατ ζή  5Αντώνιος και 3Άγγελος Χνρύττονλος, ταμίας, ένεργήσας 
δρασιηρίως εις την τελείαν καί άπρόσκοπτον τού έργου ουντέλεσιν,θείοςτοΰ 
καί κατά το 1.880 82 έφορευσαντος μακαρίτου Σνροπονλον Σνροττονλον (J).

Ή  Σχολή είχε καί Βιβλιοθήκην πλουτισθείσαν πολλοΐς βιβλ'.οις καί 
δ.ά των βιβλίων του αοίδιμο j Κ . Κοντσονρέλη, άνδρος ΑΙ \ ίου, Ιατρού, 
προξένου εν ’Ιερουσαλήμ, δανόντος τώ 1879 καί κληροδοτήσαντος ταΐς 
αχολαΐς τής έζυτοΰ πατρίδος χιλίας χρ. λίρας, δπως λαμβανωνται οι τόκοι 
τοΰ ποσοΰ τούτου. Τον ευεργέτην Κουεσουρέλην δεν έγνώριζον εν Αϊνω, 
δτε ήλθε το άκουσμά τοΰ σπουδαίου κληροδοτήματος μάλιστα εν στενοΐς 
οίκονομικοϊς χρόνοις- είχε προ 52 ετών καταλίπει την Αίνον καί εις 
Ελλάδα κατελθών κατέλαβε δημοσίας θέσεις μάλιστα επί ’Όθωνος καί διά 
τάς υπηρεσίας αύτοϋ καί διά παρασήμου τοΰ Σωτήρος έ τιμή δη. ‘Ο μακαρί- 
της άγαμος μάνας κ χτέθηκε ι εις την Εθνικήν Τράπεζαν άναποσπάστως 
το άνω ποσόν καί παρήγγειλε τοΐς επιζώσιν άδελφοίς αΰτοΰ, εάν καί 
oucoi την άγαμίαν προτιμήσωσι μή έπιλάθωνται των αναγκών τής γεννε- 
τείρζς αυτών. Έ φ ’ ω και κατ’ έτος μνημόσυνον τελείται κατά την εορτήν 
τών αγίων Κωνσταντίνου καί Ελένης.

—"Ετερον οΰχ ήττον σπουδαίου κληροδότημα, ου τοΐς τόκοις έβοηδοΰντο 
αί σχολαί, είναι καί τό τοΰ αοιδίμου ’Ιώβ. Χρηστόν καί ό μακαρίτης Ίώβ 
τέκνον τής Αίνου, μακράν τής πατρίδος τραφείς καί παιδευδείς, δευτερεΰων 
αρχιδιάκονος εν τφ πατριαρχεία) τών 'Ιεροσολύμων κατά τό 1830, άπεστάλη 
εις Αυστρίαν προς συλλογήν συνδρομών υπέρ τοΰ παναγίου Τάφου.... Ά πο- 
θνήσκων κατέλιπε διά διαθήκης άναπαλλοτριώτως έν τη Ρωσική Τραπέζη 
περί τάς 1300 λ. Τ. υπέρ τών σχολών. cO τόκος έλαμβάνετο εξ Ιεροσολύ
μων, ηΰτΰχησε δέ ό γράφουν ταΰτα, ή μάλλον ό εκ σημεια>μάτων ταϋτα συν
απαρτίζουν, δπως παρά τοΰ έν Κήπύλει αντιπροσώπου τοΰ Π. Τάφου μη
τροπολίτου Σκυδουπόλεως Γερασίμου, τοΰ μετά ταΰτα καί πατριάρχου 
'Ιεροσολύμων, συνάξω καθυστερουμένας δόσεις τόκων καί επιδώσω τη έφο- 1

(1) Περί Σ υρο πο ΰλο ν  οίκου Πρβλβ. έμά έν Θ ρα κ ικο ΐς , 1920 σ. 51 καί 59 
Έ πιτραπήτω  έν τφ  μέρει τούτω, έστω καί έν υποσημειώσει, ίνα  καταθέσω καί 
την κάτωθι σημείωστν οΰχί άχρηστον, ως φρονώ. Συρό πο νλο ς  άναφέρεται έν επ ι
γραφή ναΐσκου τών αγίων ’Αναργύρων παρά την ίεράν Μονήν τών αγίων ’Απο
στόλων Πέτρου καί Παύλου έν τη έπαρχία Κασεορ'ας. Έ ν  τη επιγραφή τοΰ ν α ΐ
σκου τούτου, άναγινώσκεται... άνηγέρθη κατά τό 1736... έξόδοις τοΰ... καί άνιστο-  
ρή&η έξόδοις τών έντιμοτάτων αρχόντων κ. Συροπούλου έκ τής Άηδονοχώρου 
[εγγύς τών Σερρών] καί τοΰ Πσναγιώτου Ντεσίνου έκ... τφ 1750 Μαΐου 18. "Ορα: 
Έ κ κ λ η σ .  "Α λη τε ία ς ,  1900 σ. 319 ένθα εκτενής πραγματεία περί τών έν τή επαρ
χία Καστοριάς ιερών μονών τοΰ νΰν Γέροντος Ή ρακλε 'ας κ. Φιλαρέτου, τότε Κα
στοριάς,
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ρεία (J) η τις αμέσως εις διορθώσεις ελλείψεων προέβη. Ετήσιον μνημόσυνον 
ετελεΐτο έν μονοκλησία δι’ αρχιερατικής λειτουργίας εν τφ να'ίσκφ των 
Σχολών τοΰ αγίου Ίιυάννον τον Θεολόγον, καθ’ ο κατά σειράν εμνημο- 
νεύοντο τά ονόματα των ευεργετών τών εκπαιδευτηρίων καί τοΰ Νοσοκο
μείου— I γηροκομείου. (1 2)

Δ ι3 άλλο κληροδότημα διατεθέν υπέρ τών σχολών δρα $ 17 κατωτέρω.
Δεύτερον την σειράν μοναστήριον έρχεται!
Τό της Παναγίας, τής Σκαλιστής, επί τοΰ Ίωάννου τοΰ Κομνηνοΰ, τοΰ 

Καλογιάννη, κατά τό 1140 άνεγερΟέν άπέχον είκοσάλεπτον τοΰ χωρίου 
’Αμυγδαλιά, ένθεν διά δυσβάτου καί ανωφερούς όδοΰ ανέρχεται τις. Θέα 
άπλετος, θαυμασία’ εξ αυτής βλέπει τις τον φανόν τοΰ Δεδε-άγάτς, την Σα- 
μοθράκην, την ’Ίμβρον, την Θάσον καί τους φανούς ακόμη τών τψρουρίων 
τών Δαρδανελλίων, καιροΰ έπιτρέποντος. Τό μοναστήριον διετήρησε την 
σταυροπηγιακήν αξίαν άρχήθεν, διεσώζοντο δέ κατά την έπίσκεψίν μου τέσ- 
σαρα σιγίλλια πατριαρχικά, ών τό άρχαιότερον επί Νεοφύτου τοΰ Β ' τώ 
1609 άπολυθέν μνημονεύει καί παλαιοτέρων ετι, άτινα δυστυχώς άπώλοντο* 
έφ’ άπαξ ταΐς Σχολαΐς τής Αίνου προσηλωθέν κατά τό 1832 άπεσπάσθη 
βραδύτερον μετά δεκαπενταετίαν επί ’Ανθίμου τοΰ κατά τό 1847.

('ή Καλόν ινα υπό τών ενδιαφερομένων άναγνωσθώσι καί αί δλίγαι

(1) Έ κ  σημειώσεων τοΰ έτους 1881. 01 αδελφοί Κ. Κουτσουρέλη ώνομάζοντο 
5Ιω άννης  καί Γρηγόριος.  Παραπέμπονται οΐ πλείονα ζητοΰντες, ινα πληροφορη- 
θώσιν εις τό σπουδαιότατον βιβλίον τοΰ κ. Ζαβιτσάνου, εάν τι σχετικόν ΰπάρχη, 
έμοί ενταύθα διατρίβοντι άγνωστον.

(2) Τό Νοσοκομείον έφ ’ ύ"ψηλού οροπεδίου προ τών οχθών τοΰ έβρου εΐχεν έξ 
αρχής δέκα καί τέσσαρα δωμάτια, ών μόλις τά ή μίση κατά τό 1880 διετηροϋντο έν 
καλή καΐαστάσει. Περιεθάλποντο ασθενείς καί εΰρισκον άνάπαυσιν γέροντες. 
Ε ίχε  τρεις περιβόλους τετειχισμένους από τοΰ 1868 καί ιός νεκροταφεία χρησι
μεύοντας καί ναόν τοΰ αγίου Γεωργίου. Κατά την επέτειον καί λειτουργία έτε- 
λεΐτο, μνημονευόμενων πάντων, ευεργετών, κτιτόρων. Μετά την θείαν λειτουρ
γίαν τό πλήθος έξεχύνετο εις την πεδιάδα καί ήγεν έν συνεχεία πανήγυριν δ ι ’ 
αγώνων,  οις έπαθλα ή εφορεία συνήθως ώριζεν έν άρνίον καί δύο α’γίδια. Πολύ 
πλήθος χριστιανών καί μουσουλμάνων έκ τών πέριξ παρηκολούθει τούς αγώνας 
(πάλην, πεζοδρομίαν, ιπποδρομίαν) αί δέ φαγητοποσίαι έν τυμπάνοίς καί χοροΐς 
μέχρις εσπέρας διήρκουν. Περί τών αγώνων έγραψα εις αλληλογραφίαν τοΰ Νεο- 
λό γο υ , 1881 έξ Λίνου κατά την 10]22 Μαΐου καί εις τήν cΕ βδομάδα  τοΰ φιλτάτου 
ακαδημαϊκού κ. Δ. Γρ. Κ αμπ ο ύρ ογ λ ου.

(3) Έ ν  τφ  περυσινφ τόμω βλέπε παραπομπάς σ. 48—19, διόρθου δέ καί τήν 
χρονολογίαν τής κτίσεως 1040 αντί  1140, λάθος ευτυχώς εύκολώτατα νοοώιενον 
έκ τής παρά τήν χρονολογίαν μνείας τοΰ ονόματος τοΰ αύτοκράτορος.Τά κατά τήν 
Μονήν καί τύν σταυροπήγιον σταυρόν τοΰ επί τοΰ Μ ανο νή λ  τον Κ ο μ νη νο ΰ  -καί 
Μ ιχα ή λ  τοΰ άγιωτάτου καί οικουμενικού πατριάρχου εις τό μοναστήριον δοθέντα 
είδον κατά τήν έμήν έπίσκεψίν καί έ δημοσίευσα έν έκτενεΐ αλληλογραφία τοϋ
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σειραί, ας προσέθηκα εν tfj ’Εκκλησιαστική 'Αληϋεία  (1920) γραφών Θρα- 
κικήν Γεωγραφίαν περί των κατά την Μονήν ταύτην, ής αγνοώ νυν άν 
και ερείπια διασφζονται! Διά την ιστορίαν δμως τής Εκκλησίας πρέπει ϊνα 
κατατεθώσιν έν τφ μέρει τούτφ δτι τής ωραίας δέσεως τής Μονής διπλω
ματικόύ και εκκλησιαστικάI διαπραγματεύσεις εμνήσθησαν. Εξηγούμαι. Ώς 
άνεκοινώσατό μοι ό ατό Αί'νου μητροπολίτης Χαλκηδόνος μακαρίτης Ιω α
κείμ, άτοφάσει τής αγίας καί ιεράς Συνόδου ληφθείση κατά την συνεδρίαν 
τής 8 Ιουνίου τοϋ 1902 έκρίθη, ή χειροτονία τοΰ έψηφισμένου Σκοπείων 
Φιρμιλιανον έν τή μονή τής Σκαλωτής έν Αϊι φ Ϊνα τελεσδή. Κατά την 12 
λοιπόν ’Ιουλίου έτελέσδη έν λίαν στενή όμηγύρει θεία λειτουργία καί χει- 
ροτονία τοϋ Σκοπείων Φιρμιλιανον, τελεταρχοΰντος τοΰ μητροπολίτου Χίον 
Κιυναταντίνου συλλειτουργοΰντων των αγίων Βοδενών Νικοδήμου καί Λι- 
τίτσης Νικηφόρου.{ι) Κατά διαταγήν πατριαρχικήν καί κυβερνητικήν 
συναίνεσιν προσήλθον εις τήν Μονήν καί παρήσαν έν τή χειροτονία ό έν 
Θεσσαλονίκη γεν: πρόξενος τής Ρωσίας, ό τής Σερβίας ό άναπ?τηρωτής τοΰ 
έν Δεδέ-άγάτς έλληνος προξένου μετά των κλητήρων τής μητροπόλεως 
Σκοπείων, ή τις ήν από τινων ετών το μήλον εκκλησιαστικών φιλονικιών, 
ώς γνωστόν. Προσήλθε καί ό τής Αίνου μητροπολίτης μακαρίτης Γερ
μανό; (Θεοτοκάς) καί στρατιωτική υπό χιλίαρχον κουστωδία, «ϊνα προφυ- 
λάσση τούς παρεστώτας εισερχόμενους καί έξερχομένους τής Μονής» καί 
αυτός ό υποδιοικητής, οστις καί έν τή μονή διενυκτέρευσε κατ’ άνωτέρας 
διαταγάς τάς υπηρεσίας αυτού φιλοφρόνως παρασχών.

(2) ‘Η έπίσκεψις αΰτη τών αγίων συνοδικών καί ή χειροτονία μένει 
καί μενεΐ έν τή ιστορία τής ιεράς Μονής ή τελευταία αίγλήεσσά πως 
λάμψις....

Έν ίδίφ μέρει τής μεγάλης οικοδομής υπήρχε καί ναΐδιον (άγίαΤριάς), 
ένώ ώς έν σκευοφυλακίφ δήθεν τά σπουδαία έγγραφα σιγίλλια καί τά 
τίμια σκεύη, εάν έσώζοντο, έφυλάσσοντο. * 1

Ν εολόγου  1882 άρ. 3934, 3937. "Ορα Παρατηρήσεις έν σ. 9 τής Θ ρακικης Έ ατετη-  
ρίδος  (1895) υπό τοϋ φιλτάτου Κεραμικός. c() τιμιώτατος Σταυρός έξ ορειχάλκου? 
δν πρώτος είδον καί περιέγραψα, ποϋ άραγε αναπαύεται;

(1) "Ο Βοδενών Ν ικ ό δη μ ο ς  είναι ό μετά ταϋτα Βάρνης καί νυν ΙΙρούσης, 
συνοδικός. Ό  Λ ι τ ί τ α η ς  Ν ικ ηφ ό ρ ο ς  είναι ό νΰν Μεσημβρίας.

(2) "Εκδεσις τής επισήμου ταύτης, εις τήν ήρειπωμένην σχεδόν παλαίμαχον 
Μονήν έπισκέψεως έδημοσιεύθη έν τή *Έκκλ. "Άλη&εία, τοϋ 1902 σ. 324—326 
ούδέν τι νέον παρέχουσα. 'Ο μακαρίτης Λαμπάκης, ό καί τήν Μονήν έπισκεψά- 
μενος ώς άνακοινοϋταί μοι εύμενώς εις τήν έρώτησίν μου άποκρινόμενος ό σεμνός 
φίλος κ. Μ. Σταμούλης, γερουσιαστής, κατεχώρισεν τά έγγραφα τοϋ ιστορικού 
τούτου έκκλησιασακοϋ έπεισοδίου έν τώ Η' τεύχει τοΰ Χ ρ :  Α .  *Ε τα ιρ ία ς , (1909, 
σ. Β5--37) οπερ ευτυχώ ς!!! εύρέθη έν Ά θήνα ις.
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Έπισημειωθήτω εν τφ μέρει τοΰτω ότι :
—to Μαΐστρο ήτο οίμιγές χωρίον. Εκκλησία: άγιος Γεώργιος.
—ή "Αμυγδαλιά, επίσης αμιγές. Εκκλησία: Κοιμήσεως τής Θεοτόκον.

§ 2. Ώς παρατηρεΐται εις δλα τα μέρη χής Τουρκίας και από των εκκλη
σιών λαμβάνουσι το δνυμα και αί συνοικίαι έν τφ έπισήμφ του κράτους 
καταλόγω, είτε αύται είναι κατωκημέναι, είτε ου. Ή  πόλις κατά συνοικίας 
ήκολούδει ώς επί τό πλειστον τήν εκκλησιαστικήν διαίρεσιν. Έάν άνα- 
φερο.) έν τώ έδαφίφ τοΰτω τήν τής (Κοιμήσεως) Παναγίας, ό λόγος ιδιαί
τερος δα, ό εις αργυρά σκευή (πολυέλαιος...) καί εις επάργυρους εικόνας 
πλούτος τοΰ ναοί μετά τήν πυρπόλησιν (12 Αυγ. 1867) μετά τινα έτη 
κατά γενικήν τών ενοριτών άπόφασιν διά πρακτικοί ληφδεΐσαν κατά μέ
ρος εν Ιν)πόλει έπωλήΟη καί τό είσπραχΟέν ποσόν ασφαλώς υπέρ τής συν- 
τηρήσεως τών σχολών κατετέθη.

‘Η φερώνυμος ιερά είκών τής Παναγίας είς τήν εκκλησίαν του Χρι
στοί μετακομισδεΐσα έφερεν οκτώ οκάδων αργύρου έπίβλημα, και ή τοί 
πυρποληθέντος ναοί τοί αγίου Νικολάου.

'Η εκκλησία εΐ.χε καί παρεκκλήσιον επί τιμή τοί αγίου Σπυρίδωνος.
§ 3.Τφ άφορώντι είς τήν ιεράν μονήν τής Σκαλωτής έδαφίφ τοΰτω προσ- 

ράπτω καί τό περί εκλογής Νικομήδειας επί πατριάρχου Κυρίλλου τοί 
εκ Βερροίας γενόμενον υπόμνημα, δπερ αντέγραψα έκ τής Νομικής Συλ
λογής τοί Δοσιθέου, τής έν τώ ί. Μετοχίω τοί Π. Τάφου φυλασσομένης 
(σ. 353), καί τούτο, διότι εν τοίς ύποψηφίοις καταλέγεται καί ηγούμενος 
τής μονής ό Γαβριήλ. Τό υπόμνημα έχει ώς εξής:

«Επειδή τής μητροπόλεως Νικομήδειας δίχως άρχιερέως έναπομεινά- 
σης, ώς τοί έν αυτή άρχιερατεΰοντος κυρ Νεοφύτου παραίτησιν οίκειούελή 
καί άβίαστον ποιησαμένου, ώς αντίκρυ φαίνεται έν τώ ΐερφ κώδικι» ημείς 
οί καθευρεΟέντες αρχιερείς προστάξει τοί παναγιωτάτου καί σοφοοτάτου η
μών αύάέντου καί δεσπότου τοί οικουμενικοί πατριάρχου κυρίου κυρίου 
Κυρίλλου τοί έκ Βερροίας, έποιήσαμεν ψήφους κανονικάς διά τήν μητρό- 
πολιν αυτήν, έν τώ πανσέπτφ ναφ του μεγαλομάρτυρος Γεωργίου έν τφ νέφ 
πατριαρχείου, έν αις πρώτον μέν έθέμεθα τον όσιώτατον ιερομόναχον κτ'ιρ 
Κύριλλον, δεύτερον τον ιερομόναχον κυρ Φιλόΐλενον (οΰτω) καί τρίτον τον 
παπά Γαβριήλ ηγούμενον Σκαλωτής. "ΟΟεν καί είς ένδειξιν κατεστρώθη 
καί τά ονόματα έν τώδε τφ ΐερφ κώδικι τής τοί Χρτστοί Μεγάλης Εκκλη
σίας έν έτει σωτηρίφ 1639, Μα'ΐορ στ' ίνδικτ : ζ !» (’). 1

1) Έ π ί μητροπολίτου Αίνου Παρθενίου. Πρβλ. όσα σημειοϋμαι έν σελ. 303 
τών Θρακτκών τοϋ έτους 1929.

Θ ρ α κ ι κ ά Γ ' 4
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Έπισημειωθήτω έν τφ μέρει τούτφ δ η !
—to Μαΐστρο ή to αμιγές χωρίον. Εκκλησία! άγιος Γεώργιος.
—ή 3Αμυγδαλιά, επίσης αμιγές. Εκκλησία! Κοιμήσεως τής Θεοτόκον.

§ 2. 'Ως παρατηρεΐται εις δλα τά μέρη τής Τουρκίας και από των εκκλη
σιών λαμβάνουσι τό ονομα καί αι συνοικίαι έν τφ έπισήμω του κράτους 
καταλόγφ, είτε αύται είναι κατορκημέναι, είτε οΰ. ‘II πόλις κατά συνοικίας 
ήκολοΰθει ως επί τό πλειστόν την εκκλησιαστικήν διαίρεσιν. Έάν ανα
φέρω έν τω εδαφίου τούτη) την τής (Κοιμήσεως) Παναγίας, ό λόγος ιδιαί
τερος οα, ό εις αργυρά σκευή (πολυέλαιος...) καί εις επάργυρους εικόνας 
πλούτος τοϋ ναοϋ μετά την πυρπόλησιν (12 Αύγ. 1867) μετά τινα έτη 
κατά γενικήν των ενοριτών άπόφασιν διά πρακτικού ληφθεΐσαν κατά μέ
ρος έν Κ)πόλει έπωλήθη καί το είσπραχΌέν ποσόν ασφαλώς υπέρ τής συν- 
τηρήσεως τών σχολών κατετέθη.

‘Η φερώνυμος ιερά είκών τής Παναγίας εις την εκκλησίαν του Χρί
στου μετακομισδεΐσα εφερεν οκτώ οκάδων άργΰρου έπίβλημα, καί ή του 
πυρ πόλη θέντος ναού τοϋ αγίου Νικολάου.

Ή  εκκλησία είχε καί παρεκκλησίου έπί τιμή τοϋ αγίου Σπυρίδωνος.
§ ο.Τώ άφορώντι εις την ΐεράν μονήν τής Χκαλωτής έδαφίφ τοϋτφ προσ- 

ράπτω καί τό περί εκλογής Νικομήδειας έπί πατριάρχου Κυρίλλου τοϋ 
έκ Βερροίας γενόμενον υπόμνημα, δπερ αντέγραψα εκ τής Νομικής Συλ
λογής τοϋ Δοσιθέου, τής έν τώ ι. Μετοχίφ τοϋ 1Ί. Τάφου φυλασσομένης 
(σ. 353), καί τούτο, διότι έν τοίς ύποψηφίοις καταλέγεται καί ηγούμενος 
τής μονής ό Γαβριήλ. Τό υπόμνημα έχει ώς εξής!

«Επειδή τής μητροπόλεως Νικομήδειας δίχως άρχιερέως έναπομεινά- 
σης, ως τοϋ έν αυτή άρχιερατεΰοντος κυρ Νεοφύτου παραίτησιν οίκειοϋελή 
καί άβίαστον ποιησαμένου, ώς αντίκρυ φαίνεται έν τα> ίερφ κώδικι» ημείς 
οί καΟευρεάέντες αρχιερείς προστάξει τοϋ παναγιωτάτου καί σοφωτάτου η
μών αυθέντου καί δεσπότου τοϋ οικουμενικού πατριάρχου κυρίου κυρίου 
Κυρίλλου τοϋ έκ Βερροίας, έποιήσαμεν ψήφους κανονικάς διά τήν μητρό- 
πολιν αυτήν, έν τώ πανσέπτφ ναώ τού μεγαλομάρτυρος Γεωργίου έν τφ νέφ 
πατριαρχείο), έν αις πρώτον μέν έθέμεθα τόν οσιώτατον ιερομόναχον κυρ 
Κύριλλον, δεύτερον τόν ιερομόναχον κυρ Φιλόίλενον (οϋτω) καί τρίτον τόν 
παπά Γαβριήλ ηγούμενον Σκαλωτής. "Οάεν καί εις ένδειξιν κατεστρώάη 
καί τά ονόματα έν τφδε τφ ίερφ κώδικι τής τού Χριστού Μεγάλης Εκκλη
σίας έν έτει σωτηρίφ 1639, Μαΐφ στ' ϊνδικτ ! ζ !» (1). 1

1) Έ π ί μητροπολίτου Αίνου Παρθενίου. Πρβλ. οσα σημειοϋμαι έν σελ. 303 
τών Θρακικών τοϋ έτους 1929.

Θ ρ α η ι κ ά Γ ' 4



5 0 2?. A . Μ υστα κ ίδον

"Αλληλογραφία ‘ ΙΙρακλείας °Ιγνά τιον  και Κνζίκου Μ ατθαίου  

διά το εν Αίνοο μετόχων της μονής Σκαλω τής (ι) .

§ 4. Έπι τχί διαφορά, ήτις περί τού έν Αΐνω μετοχιού τής μονής τής 
Σκαλιστής άνεφΰη μεταξύ του ηγουμένου "Ανθιμον, άτε προπωλήσαντος 
αυτό «άνεν έρωτήσεως και είδήσεως» τού προσεχούς αύτφ γείτονος Μεγα 
λων (Άργυροποΰλου) εις την Ραλιόν, σΰζυγον Δη μητριόν Μαλκύδζη παρά 
τούς νόμους, έδημοσίευσα έν τφ προηγούμενο) τόμφ των Θρακικών γράμμα 
τού ο. πατριάρχου "Ανϋίμον υπό χρονολ. δ'. ’Απριλίου εμοκδ'. Κατά την πα
τριαρχικήν διαταγήν έπρεπε και δικαίως ΐνα προτιμηθή κατά την προπω- 
λησίαν ό Μεγαλιός και ΐνα έπέλθη άμεσος συμβιβασμός, προτιμωμένου τού 
γείτονος και ούχί ξένου (1 2).

Έ πι τοΰτορ και αλληλογραφία διεξήχθη φαίνεται ενδιαφερομένων οόστε 
καί ό μητροπολίτης 'Ιϊρακλείας "Ιγνάτιος δ από Λερού έγραφε κατά Σεπτέμ'. 
τού αυτού έτους (1824) εις τον Κυζίκου Ματθαίον, τον εξ Αίνου κα'ι Αίνου 
χρηματίσαντα (3 *) περί τής διαφοράς ταΰτης. «Είδον, γράφει ό ’Ιγνάτιος τφ 
Ματθαίφ, τάς άδελφικάς αξιώσεις της περί τού έν Αΐνω μετοχιού...«έγραψα 
»άμέσο)ς προς τον ηγούμενον Σκαλωτής "Άνθιμον διά νά καταπείστ) την 
»γυναΐκα (την Ραλιόν) νά τό πώληση εις τον κατά πνενμά μ  οι περισπον~ 
»δαστόν αντάδελφον της κυρ Μεγάλων καί ελπίζω . .. κλ. (3). ("Ορα κατω
τέρω § 22 Άργυρόπουλοι).

§ 5. Τρίτον. Τό τού αγίου "Αθανάσιον, τού Τααδήρι, πεντάωρον από 
τής πόλεως άπέχον, καλώς έκτισμένον ευρύ καί αυτό άρχαΐον, πρύ εξήκον
τα έτών έπισκευασθέν καί ρυθμισθέν, έχει φυσικά πλεονεκτήματα, δτι πε- 
ριστοιχεΐται υπό δασών εύδένδρων, μαγευτικών, ήμερων, έν οίς προς τφ 
μικρώ αλλά ζωηρφ κυνηγίφ λαγωών, δορκάδων καί πτηνών καί καλλικέ
λαδων άηδόνων φωλεάς άπαντα. ?Ηγεν έυρτιον πανήγυριν τή 2 Μα'ίου έ
καστον έτους, καθ’ ήν έκ τών πέριξ πολλοί προσήρχοντο προσκυνηταί καί

1) Θρακικών χ. Β \ (1929) σ. 319-321.
2) "Ορα περί Ματθαίον  Αίνου, έτΟ’5 ανωτέρω σ. 307-309.
3) Ή  επιστολή τοΰ Η ράκλειας προς τον Κυζίκου, ή περί της διαφοράς ναύ

της, δημοσιεύεται έν σ. 274 τοΰ 3Αρχείου 3Εκκλησ. cΙστορίας (1911) τοΰ κ. Γεδεών, 
οπερ κατά τφ συγγράφει άφέθη επί χρησταϊς έλπίσιν ατελές. Mr Gedeon, γρά
φεται έν Echos ιΓ Orient (1914 σ. 159) ακριβώς έπι τη αγγελία τής έκδόσεως τοΰ
"Αρχείου,

»est habitue a ces sortes de suprises. Fasse le ciel que ces trois premiers 
(Fascisc) ne soient pas les derniers. Si cela arrivait le public savant n ’en serait 
pas trop etonne».
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άφιερωταί. Έκ των 57 Σταυροπηγιακών μοναστηρίων, άτινα κατά το 1887 
κατειλέχθησαν τό τοϋ Τσαδηρι, 18 την σειράν μετά τήν Σκαλωτήν άνεγρά- 
φετο, ΐνα μετά τινα έτη προ του πολέμιου υπό πυρκαϊάς άποτεφρωθή σχε
δόν μέχρι θεμελίων.

Καί τά τοϋ μοναστηριού τούτου σιγίλλια, άν καλώς ενθυμούμαι, έδημο- 
σίευσα αλλά που καί πότε ακριβώς αγνοώ. Έ πί Διονυσίου τοΰ Δ'. τό δεύ
τερον πατριαρχοΰντος (1676—79) έξεδόθη σιγίλλιον τω 1678.

Β'

Έπιατολη μητροπολίτου Κ υρίλλου .

§ 6% Τιμιώτατε κύριε Κωνστη Κονταβε. Εύχόμεθά σε έκ ψυχής εν κυ- 
ρίφ. Περιχαρώς έδεξάμεθα τήν από 10: του παρελθόντος σεσημειωμένην 
τιμίαν σου, και ύπερήσθημεν έπί τή δηλώσει τής περισπούδαστου ήμΐν α
γαθής υγείας σου. Έλάβομεν καί δυο κεφάλαια τυροϋ, παρά τοϋ κυρίου Ά - 
σιμή, καί εύχαριστοϋντες σε έπευχήθημεν έκ μέσης ψυχής. Είδομεν τά δσα 
μάς σημειοΐς παρά τής μεταξύ τής πενθεράς σου υποθέσεώς σου, δθεν καί 
άπαντώτες σοι είδοποιοΰμεν δτι έκτοτε έθεωρήθη ή υπόθεσις, καί τό μεν 
δσπήτιον έδόθη αμέσως εις τήν κυριότητα τής συζύγου σου, τά δέ λοιπά 
δσα έκριθησαν εύλογον ενώπιον τοΰ πληρεξουσίου έπιτρύπου σου, θέλει τά 
κάμει έμπροθέσμως καί έλθοϋσης τής διορίας έλπίζομεν νά λάβη αίσιον 
πέρας ή υπόθεσις αυτή. Έπεθυμοΰμεν νά σε γράψωμεν διά νά μάς προ- 
βλέψης αϋτόθεν μερικούς χουρμάδες, πλήν βλέποντες δτι δσας παραγγελ- 
λίας καί άν στείλης δεν λαμβάνεις τιμήν, διά τούτο καί δεν θέλομεν εις τό 
εξής νά μάς στείλης τίποτε. Ταΰτα έν σύντομα; προς πληροφορίαν σου καί 
μένιμεν διάπυρος προς θεόν ευχέτης.

1837 ! ’Ιανουάριου 22.

II αύτογραφος έπιστολή τοΰ Αίνου Κυρίλλου, τοΰ μετά ταΰτα καί οι
κουμενικού πατριάρχου είναι γεγραμμένη έπί μονοφύλλου χάρτου χρώμ. υ
ποκίτρινου (ΰψ. 0,24 έκΧπλ. 0,21 έκ.) καί τό περιεχόμενον αυτής δεκαπέντε 
πληροί σειράς' πλήν τών τής χρονολογίας καί τής υπογραφής άλλων δύο. 1

1) Έχκλησ, ’Αληϋ·, τ. Η ' σ. 161 καί Θρακικών 1929, σ. 307.



5 2 Β .  Α .  Μ ν σ τ α κ ί δ ο ν

Γ

Παρεκκλήσια, έξωκλήσια.

§ 7. Παρεκκλήσια ύπάρχουσι πολλά εν Αΐνφ* είναι αί μικραί έκεΐναι 
έκκλησίαι (ναΐσκοι) αί μ ή εχουσαι ιδίαν ενορίαν λειτουργούμε ναι τακτικώς 
μέν κατά τήν μνήμην αυτών ή κατά παραγγελίαν εΰλαβείας χάριν υπό τίνος 
τών ’Ορθοδόξων οικογενειών.

Πλήν τοΰ εν τή ενορία του αγίου Νικολάου (καέντος) καί εντός του πε
ριβόλου τής ελληνικής Σχολής τοΰ Τιμίον Προδρόμου και Βαπτιστοϋ Η- 
ωάννον, τοΰ καί επ’ όνόματι Η  ω dvr ον τον θεολόγον, περί ού εν οικείο) 
μέρει τά δέοντα έλέχ-θησαν, καί τοΰ άγιον Γεωργίου τοΰ πάλαι νοσοκομείου 
καί γηροκομείου’

σημειοΰμαι μεταξύ άλλων (ι) :
τό εν τή αργή ενορία τοΰ προφήτου 'Ηλιον, τής αγίας Φανερωμένης εν

τός βράχου υποκάτωθεν δδοΰ άγοΰσης προς τούς μύλους, οΐτινες καί εν
τεύθεν έν τή πόλει γνωρίζονται.

το έν τή ενορία τής Μεταμορφώσεχυς υπό τον Όύλον τοΰ ναοΰ, τον ά
γιου Γεωργίου, δπερ έλειτουργείτο τώ σαββάτφ τής, μετά τήν εορτήν τοΰ 
αγίου Κυριακής.

τό εν τή ενορία τής αγίας Κυριακής, τών ’Αρχιστρατήγων.
τό έν τή ενορία τής Παναγίας τής Ταξιδαριάς (διά τούς ταξιδεύοντας)· 

Τοΰτο άγει εορτήν τή 3η ήμερα τοΰ Πάσχα.
τό τής άγιας Μαρίνης καί
τό τοΰ άγιον Κωνσταντίνον κατά τήν οδόν τήν οδηγούσαν προς τούς 

Τρεις Μύλους, οΐανες καί έντεΰθεν προσωνυμοΰνται. Έπεσκευάσθη κατά 
τό 1871.

τό εν τή ενορία τών Τριών 'Ιεραρχών εις τον κάτω Μαχαλάν τοΰ ά
γιον Άϋανασίον  καί

τό τής Παναγίας τής 'Οδηγητρίας, περί ών πέρυσιν ώμίλησα (*).
τό έν τή ενορία τής Παναγίας τής (Κε) Χαριτωμένης [τών Είσοδίων 

τής II.] (') τής άγιας Τριάδος. Εις τοΰτο κατέρχεται τις διά βαθμιδών δέκα, 1 2 3

1) ΕΙς τήν αργήν ενορίαν τοΰ άγιον  Γ ρηγορ ίον  τον  Ν εοκαισαρείας  (Κάστρου) 
υπάρχει το ίστοριπώτατον τής Ζωοδόχον Π η γ ή ς , περί οδ ώμίλησα έν σ. 19 Θρακι- 
κών τοΰ έτους, 1929 ώς καί τό τής Π αντοβασ ίλ ισσας  (Παναγίας), περί ου επίσης 
αντόΦι ο. 305.

2) Περί α ντώ ν  βλέπε τά έν σ. 62 τοΰ Β'. τόμου τών Θρακικών.
3) Έμνημόνευσα τήν ΰπαρξιν τής Εκκλησίας αυτής κατ’ όνομα μόνον έν σ. 

49 τοΰ Β'. τόμου έπί τή σειρά τών κ ο σ μ η τ ικ ώ ν  τής Παναγίας, χωρίς τίνος ση- 
μειώσεως. ΗΙτο ούχί ευρύχωρος, εντός εύρέος περιβόλου περιτετειχισμένου δι5
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διότι είναι κεχωσμένον υπό τήν οδόν την άγουσαν έξω τοΰ τείχους. Κρύ
πτεται εντός πιριβόλου, άγει δ’ εορτήν τή 4η ήμερα του Πάσχα.

$ 8. Οι ορθόδοξοι εθεώρουν ύπαγόμενον εις τήν ενορίαν του άγιον 
Λημητριόν (Ίίάτω Μαχαλά) του άγιον Ενπλον μικρόν εΰκτήριον βυζαντινού 
ρυθμοΰ παρά την παραλίαν, οπερ μετεβλήθη εις μεδζητιον (τεκε Γιοννονς 
μπαμπά). Λιετήρει τον μικρόν τροΰλλον, καί θωράκιον βυζαντινόν τελευ
ταίας περιόδου, ειχεν έν μέσω τάφον τοΰρκου. Κατά τό 1880—82 έμενε κλει
στόν, οί'δενός δερβίσου μείναντος, βοήθεια δέ των ορθοδόξων τό εΰκτήριον 
τοΰτο περιετειχίσθη. Οί ορθόδοξοι, έξωθεν κατά τήν 11 Αΰγοΰστου, μνή
μην, του αγίου, έτέλουν λιτανείαν, παρακολουθοΰντων πολλάκις καί των 
Τούρκων f* 1).

§ 9. Προς τοΐς παοεκκλησίοις υπάρχει καί εξωκληοιον ήτοι έκκλησί- 
διον έκτος των ορίων τής πόλεως, τό του άγιον Γεώργιον. Τοΰτο έπισκευ- 
ασθέν κατά τό 1811 κεΐται εν πεδιάδι έπιρρΰτω άλλ’ άδένδρω παρά τήν 
θάλασσαν, περιστοιχίζεται δέ υπό είκοσάδος μεγάλων ανεπτυγμένων δέν
δρων (δρυών), άτινα ακριβώς καί τήν απαραίτητον διά τούς πανηγυρί
ζοντας σκιάν προσκομίζουσι’ δεν απέχει πολύ τής πόλεα)ς (ήμίσειαν ώραν) 
παρά τό ιχθυοτροφείων άγει δέ έόρτιον πανήγυριν τή δευτέρα ήμέρα τής 
Πεντηκοστής, καθ’ ήν μετά τήν θείαν λειτουργίαν έξ δλων των πέριξ χω
ρίων καί τής πόλεως προσέρχονται μετά των οικογενειών αυτών καί πανη- 
γυρίζουσι πολλοί, τροόγοντες πίνοντες έν όργάνοις καί χοροϊς.

Έκτος τούτου έν τινι μεγάλα) καί δγκώδει τεμαχίφ βράχου άπεσπα- 
σμένφ έν επικαίρφ πεδιάδος καί θαλάσσης μέρει πλησίον τοΰ ίχτθυοτρο- 
φείου καί φρέατος ποσίμου ΰδατος, τελείται κατά τήν εορτήν τής αγίας 
ΙΙαραοκενης έπιβάλλουσα παράκλησις. Φέρεται ή αγία είκών καί τίθεται 
έν τόπφ έπί τοΰτορ τής πέτρας πρύς προσκύνησιν τών προσερχομένων.

3Επίοης είκονοστάσιον τής αγίας Αικατερίνης εύρίσκεται έν τφ κτιρίφ

υψηλού τείχους, οπερ κατά τήν παράδοσιν ειχεν άνεγερθή έν καιροΐς στενοχώ- 
ροις. Διετήρει την χαμηλήν ξυλίνην στέγην, είχε δ5 επιδιόρθωσή κατά τό 1802.

1) Εντελος  μεγαλομάρτυς διάκονος, έκ Σικελίας.
» υπάρχει και μάρτυς —80 Μαιου.

Δεν εΰρηται παρ’ έμοί δ πολύτιμος τοΰ Δουκάκη Συναξαριστής, τούτου ένεκα 
δεν άποκρΰπτω τήν σημείωσιν τήν δε.

Έ ν  τή έκδόσει τής Α ν τ .  Π α λα ισ τ ιν ε ίο ν  cΕ τα ιρε ίας  (τόμφ XIX) καί τφ οτρώ- 
τω  τεύχει: Σ νλλ ο γη ς  Παλαιστίνης καί Συριακής cΑ γ ιο λ ο γ ία ς , τή υπό τοΰ Κερα- 
μέως συνυφασμένη μετά ρωσικής μεταφράσεως υπό τοΰ Α α τε τσ έφ ,  εΰρηται τό
Μ α ρτνρ ιο ν  τώ ν  άγιω ν ενδόξων μα ρτύρω ν  τον  Χ ρ ίσ το ν  εξήκοντα τριών......συλλη-
φθέντων-μαρτυρησάνΤων τή 21 ’Οκτωβρίου... συγγραιρέν υπό Σ νμ εώ ν  τον ττρε- 
σβντέρον.  Μεταξύ τών μαρτύρων τούτων έν σελ. 162 άπήντησα καί τον Ε ν π λ ο ν  
καταλύσαντα τύν βίον έν τή αγία πόλει. Έ ν  Πετρουπόλει, 1907.
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τοΰ παρθεναγωγείου. Κατά τήν μνήμην τής αγίας ετελεΐτο κατ’ έτος ποί- 
ράκλησις. Τελευταιαι πληροφορίαι βεβαιοΰσιν δτι ενεκα τής σαθρότητος 
τοΰ παλαιού κτιρίου, το παρθεναγωγείου έγκατεστάθη εις άλλο παρά την 
Σχολήν των άρρένων οίκημα, ή δε αγία είκών μετεκομίσθη εί.ς τον εν τφ 
περιβόλω τής Σχολής ναΐσκον τοΰ αγίου "Ιωάνναν, περί ου εν οίκείοις 
τόποις ανωτέρω λόγος επαρκής έγένετο.
*Επίσης επί τής προς τους μΰλους τοΰ άγιου Κωνσταντίνου όδοΰ επί μικροΰ 
άνδηρου περιβάλλοντος κύκλω δένδρον κακκαβιάς εντός θήκης μόλις ενός 
μέτρου ύψους υπάρχει τό εικόνισμα τής αγίας Ειρήνης.

"Επίσης έπισημειωθήτω καί ή ΰπαρξις άλλης τινός ίεράς θεωρονμένης 
στάσεως, ήτις λέγεται τής αγίας Τ ζην ας. Εντός βράχου υπό τους μΰλους 
τής αγίας Φανερωμένης ου μακράν τής λίμνης τής κοινώς γνωστής Ααμπή, 
επί θέσεως δίκην παράθυρου υπήρχε εικόνισμα τής άγιας "Άννης, δπερ οι 
διαβάται προσεκΰνουν, ως καί οΐ Αϊνιοι διερχόμενοι....

Ύπό τό όνομα Τζηνα ύποκρΰπτεται τό όνομα Ζηνοβία (Όκτωβρ. 30); 
επέχω. "Αλλοι άσχοληθήτωσαν. "Αξιόν όμως ΐνα ΰπομνήσω δ,τι άλλοτε έν 
τφ Δελχίψ τής I. Ε. Ε. εγραφον. Έ ν Αΐνω έπεκράτουν γυναικών βυζαν
τινά ονόματα, Ζηνοβία, ΙΤελαγία (=Παλουγΐώ) Ειρήνη (Έρηνίώ) κλ.

Δ'.

§ 10. Έν τφ Βλ τόμφ τών cΕλληνικών (’Αθηνών) ό σ. πρώην Λεοντο- 
πόλεως κ. Σ. Εΰστρατιάδης (') δηιιοσιεΰει τό περιεχύμενον δύο κωδίκων τη- 
ρουμένων εν τοϊς άρχείοις τής Μεγίστης Λαύρας τοΰ αγίου ’Αθανασίου 
ύπό στ. Α. καί Β. δι’ οΰ άνακοινοϋται ή ΰπαρξις σπουδαιοτάτων εγγράφων 
παντός είδους και πάσης εποχής, ώς λέγει.

Έ ν τφ κώδ. Β. τφ καί σπουδαιοτέοιμ άναφέρεται έν οικεία σειρά (οεή 
πρόσταγμα διά τό Μετύχιον τής Αίνου τοΰ αγίου Γεωργίου καί έπικεκλη- 
μένου τών "Ομβροκλάδων.

»....Καί περί τό Κάστρον τον Κισσόν ετερον μονίδριον εις όνομα τών 
» αγίων Θεοδώρων καί ετερον περί τό Μεγαρίσιον κατέχειν ταΰτα μετά 
» πάντων τών προσόδων αΰτοΐς, ήτοι παροίκων, γής, άμπελίων, όλλά δή 
» καί περί τήν τοιαΰτην πόλιν τήν Αίνον Τίαλαιοστάοια τινά από του "Αλν- 
> καδίου μέχρι καί τών Μ  ον τ αλών καλουμένων. Επίσης κλπ.... κατέχειν 
» ταΰτα τήν Λαύραν.

Οΰδέν πλέον γινώσκω, άφίεμαι άλλοίς τά παραιτέρω, αφορμήν διδοΰς 1

(1) σ. 363 Σ. Εύστρατιάδου:  'Ιστορικά μνημεία τοΰ "Λθίο. σ. 333—384.
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καί προς τοπογραφικήν έξέτασιν (]) ώς έγραψα άλλοτε διά τά περί αυτήν 
ταΰτην την Λίνον, την Σκαλωτήν.

Ε \

§11. Έ ν τή ° Απαριθμήσει των δνομαστών ναών καί μονών τής «Πα
ναγίας» τή ποιηθείση υπό τοϋ Κ. Λαπόντε, δημοσιευθείση δέ δαπάνη τής 
Ρουμανικής Άκαδημείας υπό τοϋ Α. Π. Κεραμέως (2) αναγράφονται :

...στ. 375 «περνώ άπ’ τήν Σηλυβριά, βλέπω την ΙΙαναγίαν 
έξακουσμένην δυνατά διά θαυματουργίαν 
καί τής αγίας Ξένης δέ λείψανον μπροστά της 
καθώς ή δούλη στέκεται μπροστά εις τήν κυρά της.

στ. 395 Πάγω στήν Αίνον καί θωρώ εδώ τήν Παναγίαν 
εις μίαν καί θαυματουργήν κεϋμορφην Εκκλησίαν (3)

§ 12. Έν περιεκτικώ Κανόνι περί πολλών εξαιρετικών πραγμάτων τοϋ 
αύτοΰ Σκοπελίτου Ααπόντε άναγινοίσκονται :

«τής Αίνον καί τοϋ Μεσολογγίου τά ψάρια, οί τζίροι τής Άρετζιοΰ 
» ξιφιός δ πολίτικος, ξηρίχι Άζακίσιο καί παστουρμάς Καισαρείας 
» όντως εξαίρετα πράγματα». (4)

ΧΑΔΖΗ - ΒΙΣΒΙΖΑΙΝΑ ΔΟΜΝΑ

§ 13. Ηύτΰχησα ινα έπικαίρως φέρω εις φώς Κατάλογον έβδομηκοντα, 
καί τριών έν συνόλφ Αΐνίων φιλοπατρίδων, οΐτινες έπεσον κατά τύν υπέρ, 
τής ’Ανεξαρτησίας καί ’Αναγεννήσεως τοϋ έθνους ημών αγώνα, καί έ'γγρα- 
φα επίσημα, δι’ ών πιστοϋται ή τών γεγονότων ακρίβεια. (δ) Έ ν τοις έγγρά- 1

1) "Ορα διά τοπογραφικόν μέρος περί τήν Τ ρ α ϊα ν ο ΰ π ο λ ιν -Α ίν ο ν  τοϋ έν τω 
Τ υ π ικ ω  ε π ί  Κ οσμοσω τείρας ,  άπερ έδημοσίευσεν δ μακαρίτης αρχιεπίσκοπος Petit 
Ρ. Ά ρχ. Ίνστ. Κ)πόλεως, 1908. Καί εγώ τά ιδιαίτατα έν Έ χ κ λ η σ .  Άλή-&. 1 9 2 0  
(Γεωγραφικά ’Ά τα κ τα ) .

2) Hnrmnzaki,  Documenle, X III  σ. 288. Ε λληνικά  κείμενα χρήσιμα τή Ίσ τ. 
τής Ρωμουνίας συλλεγέντα καί έκδοθέντα μετά.... υπό Α. Π. Κ ερ α μ έω ς , Βου- 
κουρεστίφ, 1909, 4ον.

3) eH κατά τό 1867 καεϊσα. Ιδ ια ίτα τα  οί Αΐνιοι ηΰλαβοΰντο τήν Παναγίαν. 
"Ορα: Θ ρακικώ ν  τ. Β' (1929) σ. 49 καί 60. διά τά κοσμητικά. Νϋν δέ κ.Φ. Κ ο νκ ο ν -  
λέ  «'Αγίων Ε π ίθ ετα  εν *Ημερολ. Μεγάλης 'Ελλάδος σ. 387.

4) Γ. Σ οψοκλέονς , Κήπος Χαρίτων τοϋ Δαστόντε, έν Κπόλει 1880 σ. 287. φδ. 
γή κατά τό σοΰς 'Υμνολόγους. Δεν λήσμονεί καί τής έαυτοϋ πατρίδος τον οίνον: 
Κρασί Σκοπελίτικο.... σ. 286.

5) Θρακικών, τ. Β' (1929) σ. 50-60.
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φοις έκείνοις πολύς γίνεται λόγος περί των υπηρεσιών τοϋ καπετάν Ά ντ. 
Βισβίζη καί των μετά θάνατον συμφωνιών επί τη εξακολουθήσει του ίερι ϋ 
άγώνος διά τοΰ ιδιοκτήτου αύτοϋ πλοίου, συμφωνιών μετά τής γυναικος 
αύτοϋ θ-ανόντος κατά την 21 ’Ιουνίου τοΰ 1822. (’) Έλησμόνησα δμως εν 
τή αναγραφή ή είλικρινέστερον είπείν ήννόησα δ τι ή σΰζυγος αύτοϋ ή Χα- 
δί,η Βισβίζαινα η Δόμνα τάσσεται μεταξύ τών τεσσάρων μεγάλων ήρωΐδων 
τής Έπαναστάσεως εφάμιλλος τή Μπονμπονλίνα. Τώ 1821 μήτηρ αΰτη 
καί πολλών τέκνων ακολουθεί τώ άνδρί αυτής, ούτος καταλείπει δλην την 
εν Αΐνφ περιουσίαν αύτοϋ, παραλαμβάνει συν τή συζΰγω καί τοΐς τέκ- 
νοις αύτοϋ δσα χρήματα, κοσμήματα είχε καί τάς αγίας εικόνας, επιβαίνει 
εις τό ιδιόκτητον αύτοϋ βρίκιον καί ανάγεται εις τό πέλαγος, ένοϋται μετά 
τών Ψαριανών καί μετέχει μετά θάρρους καί μετά συγκινήσεως όλων τών 
ναυτικών τοϋ άγώνος επιχειρήσεων εκεί, δπου έτάχθη.... Έν τοΐς Καταλό- 
γοις τοϋ Ελληνικού ναυτικού καταλέγεται..., πλοία τόσα.... ενα τής Λήμνου 
καί ενα τής Αίνου. «Λ ντο τό πλοΐον είναι, τό βρίκι τον Βιαβίζι και της 
Δόμνας».

«Τό καράβι του τό άφιέρωσεν εις το γένος» (1 2). Τά περί της ήρωίδος 
Δόμνης άναφέρονται έν συνόψει.

§ 14. Αΐνωι πολΐται φονευθέντες κατά την έν Μιτυλήνη έπανάστασιν 
τώ 1821 τή 27 Μαΐου, ημέρα Πέμπτη, μεταξύ άλλων Ελλήνων (ρωμηών) 
φέρονται κατά σημείωσιν τής καντζελαρίας Μιτυλήνης οί έξης τρεις: 

ό Δοιίκας Αίνίτης, 
ό Στρατής » 
ό Στρατής » (3)

Προστεθήτωσαν τά ονόματα ταϋτα εις τον Κατάλογον τον δημοσιιυ- 
θέντα ήδη ΰπ’ έμοΰ έν σ. 51 κ. έ. τών Θρακικών τοϋ έτους 1929.

§ 15. Έν Α/'νω έμεινε διασωθείς εκ της αιχμαλωσίας, ύφ’ ήν έζησε πλη
σίον τών έν τή ’Ιωνία (Σαρουχάν) Σελδζουκιδών, ιατρός Λέσβιος τηρήσας 
την ανωνυμίαν, έν ή έγραψε περί τών κατ’ αυτόν έν όλιγοστίχφ αλλά σπου- 
δαίφ ύπομνήματι.

Τό υπόμνημα τούτο έκ χάρτινου κωδικός ύπ’ άρ. 36 τοϋ έν Μιτυλήνη 
γυμνασίου κατεχώρισεν δ μακαρίτης Π. Κεραμεύς έν σ. 72-73 τοϋ Παραρ
τήματος τοϋ Έλλ. Φ. Συλλόγου ύπ’ άρ. 17 (Μανροκορδ. Βιβλιοθήκης) 
άλλά διά τό άτυχες τής έκδόσεως, ως αύτός δ έκδούς δμολογεΐ, μετεξέ-

1) Θρακικών, χ. Β'. σ. 54, καί εξής.
2) Α ντό & ι  σ. 57.
3) σ. 377 τών Documente—Hurm uzaki 'Ελληνικά Κείμενα.... Κεραμικός.
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δω <ε διωρθωμένον εν τή Έφημερίόι ( ι) τοΰ Ρωσικού υπουργείου τής παι
δείας (Ί\!αΐου 1910/ Τοΰ γράμματος του του υπόδεσις είναι ή «ϊχμαλοοσία 
τοΰ ίατροΰ κατά την είς Λέσβον επιδρομήν των Σαρουχανιδών [Μαγνη- 
οία, πρωτ:].

cO ιατρός άπήχθη έκ τής λαφυραγωγηδείσης νήσου είς Φώκαιαν αλλά 
χάρις τή ιατρική αύτοΰ τέχνη ήλευθερώθη, προεπέμφθη δ’ έκεϊδεν είς Τέ
νεδον κάντενΰ-εν είς Ραίκηλον, άλλως Αίνον την Θρακωαν ένψ καί πα- 
ρέμεινε.

* Είς Ραίκηλον διεπεραιώδην, επιλέγει, καί μετά των Ευρωπαίων γέ- 
» γόνα. "Οδε ό τρόπος τής έμής άναρρο'ίσεως καί δόξα τω θεώ, τω ούτως 
» εύδοκήσαντι.»

Ό  ιατρός ήτο βαθύς ελληνιστής, εζησε κατά τον ΙΑ' αιώνα.
’Αξιοσημείωτου τό όνομα της Αίνου: «Ραίκηλος παρά Λυκόφρονι ή 

Αίνος πόλις» (2) και ή αθησαύριστος λέξις δασκαντόπετης ήγονυπετής)('Λ).

Η'
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I  16. Έανάφια, ρονφέτια, ήτοι συντεχηαι εν Αίτω επ’ άγαθώ των 
τής πόλεως πραγμάτων έργασθεΐσαι άναφέρονται αΐ εξής-

Διά συνδρομής καί δαπάνης των εΰσεβάστων καί ευλογημένων γε(.οργών 
καί τουρκικώτερα ριντζηπέοιδων — επί τοΰ δεσποτικοϋ θρόνου τής αγίας 
Κυριακής. ayod, δεκεμβ. δ.

Λιά.... τών εύσεβεστάτων κηπουρών καί τουρκικώτερα μπαγτοεβάνιδοον
αχρπβ' κατ’ άπρίλιον

όπισθεν τοΰ ξυλόγλυπτου προσκυνηταρίου (κατά Ααμπάκην)
— καραβοκνραίων έν αγία Κυριακή 1782.
Διά... τών εύσεβεστάτων καί ευλογημένων x/αράδων μαγαζητζηδων.

α\ρπ' άπριλ ια'
έπι είκόνος τής Άναστάσεως έν' τή ΑΙητροπόλει (κατά Ααμπάκην) 1 2 3

S 7

(1) σ. 22"—285.
(2) Πρβλε:  και. παρά Στεφ: τφ  Βυζαντ'φ , εκδ. M eineke—Ρά(ί)κηλος .. .  καί 

παρ’ Ενστα&ίω...  Ή  Αίνος ώνομάζετό ποτε καί ’'Ayjiv&og καί Π ο λτνο μβ ρ ία  σπερ 
δεν ανέφερα, άτε γνωστά έκ τών Λεξικών.

Έ ν  τή τοΰ Lentz έκδ: τοϋ cΗ ρω διανοϋ  τ. Α' σ. 21Π άνέγνων «ή γάρ Αίνος 
κεϊται κατά την πρό ιερόν Ά ψ υνθίδα . νυν δέ Κορπιλικήν λεγομένην».

(3) Χ α ρ ιτω ν ίδο ν  «Π οικίλα  Φ ιλολογικά» Κόντσα, ένώ περί τών από τό πιπτοχ  
καί π έ το μ α ι  συνθέτων.

Πρβλε καί Μνσχακίδον «ΟΙ έν Ά θή να ις  καί οί έν Ιν)πόλει λόγιοι» 1907 σ. 72.
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—τιμιωτάτων γονναράδων [του ευεργετικού τούτου τφ έθνει συστή
ματος] υπό εικόνα Τριών 'Ιεραρχών αψξ'

—Δέησις τονλκέριδων (ναΐσκος τής Σχολής) αωκα' κάτωθεν είκόνος 
’Ιωσήφ προς φύλαξιν παραλαμβάνοντος την Θεοτόκον.

—τιμιωτάτων άλπάτιδων (^πεταλωτών) υπό εικόνα τής Μεταμορφώ- 
σεως εν τώ ναφ του αγίου Βλασίου. 29 Μα'ίου, 1830. ( ’)

-  ευλογημένων αμπελουργών κατά τό 1846.
— τσουκαλάδων εδραία συντεχνία διά τούς μεγάλους πίθους τούς διά

την τών επαρχιών έλαιοπαραγοογήν ιδίως ζητούμενους. (1 2)
Έ ν διαψόροις δε σημειιόσεσι κατάστιχων έτυχεν ΐνα παρατηρήσω και 

συντεχνίας ραπτάδων, μπεζάσηδων, καπάδων, καβετζήδων, μπακάληδων, 
άμα δέ και αρτοποιών, οιτινες ετέλουν τή 18 ’Ιανουάριου έν τφ παρεκ
κλήσια) τού άγιον 3 4 5Αθανασίου την εορτήν κατ’ έτος, τφ προσηρμοσμένφ τφ 
ναφ τών Τριών ’Ιεραρχών. (3)

Οίκο δεν νοείται δτι καί άλλαι συντεχνίαι ύπήρχον, ών εγώ τουλάχιστον 
αγνοώ τήν ύπαρςιν ή τήν δράσιν έκ γραπτόν μνημείου.

Θ’

Α ϊ ν  l ο ι  ε π ί σ η μ ο ι

Έξελεξάμην ονόματα τάδε :
§ 17. Έν Φιλοστράτον (Α) Β. Σ. 
απαντώ τόδε :
» ’Αθηνόδωρος δ’ ό σοφιστής τό μέν εις πατέρα ήκον επιφανέστατος 

» ήν τών κατά την Αίνον, τό δέ εις διδασκάλους καί παίδευσιν φανερώ-
» τατος τού ελληνικού. Άριστοκλέους μέν γάρ ήκουσε καί Χρήστου....
» 'Όθεν έπ’ άμφοίν έκρίθη τήν γλώσσαν άττικίζων τε κάκ περιβολής 
» ερμηνεύω)'.

$ 18. Καί ’Αλκαίος ΤΙραίου Αί'ν/ος «έννοιας ένεκα τής εις τον δήμον 
» τών Άθηναίοον καί τούς βασιλείς ’Αντίγονον καί Δημήτριον έ τιμή δη 
» υπό τού δήμου τών ’Αθηναίων.» (δ)

Επειδή δέ δέν γνωρίζω εάν που διορθωμένη... κατετέθη έν τοΐς Σώ- 
μασι τών Επιγραφών ή έν τφ φύλλφ τής 17 Νοεμβ. τού 1890 (άρ: 260)

1) *Όρα 46 Θρακικών τοΰ 1929.
2) Αντό'&ι ο. 48.
3) Πρβλε: καί έν σελ. 62 Θρακικών 1929.
4) Vit: Sophist, βιβλ. Β' § 14.
5) Άρχ: Έφηιι: περίοδ. Α', 1031 —Ραγκαβη. Antiquites Ilellen. Π, 438.
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τής «Κ)πόλεως» επιγραφή ή εν τή Ήετιωνεία ακτή τοΰ λιμένος Πειραιώς 
εύρεθεισα μεταξύ άλλων αναθηματική στήλη εν ή άναγινώσκεται

_Θεόπομπος Αΐνιυς. (])
αναγράφω ταύτην έν τφ μέρει τούτω.(~)

§ 19. 'Ο κάλλιστος γάλλος αρχαιολόγος A. Dumont εν τφ ουγγρ ίιιατι 
αυτού τής Inscriptions ct Monuments Figures de la Thrace συνέλεξε 
και επιγραφής ύπ’ άριί): 101, 109, 103, 104, 101α' και (3. 105 συμπεριέ- 
λαβε δέ μόνον δύο εκ τού υπό τού αειμνήστου Στέφ. Κονμάνονδη δημο- 
σιευδεισών ( ΌΕπιγραψ: Επιτάφιοι, σ. 177 επτά. (3) Έκ τούτων ή μείζονος 
λόγου αξία είναι ή ύπ’ αριδ. 103, ήτις πρότερον μελετηδείσα υπό τού De- 
villc καί Miller κεΐται εν ή δέσει, εύρονκαί εγώ αυτήν έν τω κήπφ ούχί 
τοΰ Lovalaki, ϊσα>ς κατά λάδος εγράφη αντί τού Jovanaki, περιελδόντα 
έξ αγοράς εις τον ελληνα πολίτην καί πρόκριτον τής πόλεως τον μακαρί
την I. Νιώτην, (ι) Έν τή επί ογκώδους μαρμάρου επιγραφής ταυ τη: 
άναφέρεται «Ανρήλιος ναύκληρος θεραπευτής τον ψιΐανθρώπου θεού ’Α
σκληπιού. Τά σοι λεγάμενα ταΰτ[α δτ]αν άποθάνης ονκ απίθανες κλ.κλ. ή 
δέ ψυχή σου....

Γράμματα συνδεδεμένα' τό σχήμα Α άλλάσσει κατά τήν δέσιν, έν ή χα- 
ράσσονται. ’Όφις άνωθεν τής επιγραφής σύμβολον τού ’Ασκληπιού, διότι 
ό λόγος περί θεραπευτον τού φιλανδρώπου τούτου δεού, ήτοι ιερέως δα- 
νύντος έ\ ταύδα [Αΐνφ] όνόματι Λνρηλίον τήν τέχνην δέ ναύκληρον.

Ό  Miller δικαίως έπέστησε τήν προσοχήν αυτού εις τήν ιδέαν τήν έν 
τή έπιγραφή τήν Γραφικήν »δταν άποδάνης δεν απίθανες... Παραπέμπε- 
ται 6 βουλόμενος διά τά παραιτέρω εις τά Comptes rendus de Γ Acad: 
d ’ Inscriptions 1873 90 ’Ιουνίου καί εις τήν Rev: Arched, τού αυτού έ
τους σ. 84 τού II τόμου.

§ 20 Λι’ οίκογενειακάς υποδέσεις δημοσιεύονται εις τά Acta τού Mi- 
klosich-Muller (β) πατριαρχικαί-συνοδικαί αποφάσ ις. Ένδιαφέρονται, έν 1 2 3 4

1) Καί δι’ «ΑΙν'ας», δρα Κονμανούδη:  Έ πιγρ. Έ π ιτ. 1416 κ. έ. καί C I.G. 813.
2) ΟΙ Α ΐν ιο ί  Iβοηθούν τοΐς Ά θηναίοις, πρβλε: τά παρά Θονκυδ.  Δ. 28. "Ο 

Κλεών στους Λημνίους καί Ίμβρ'ους τούς παρόντας καί πελταστής, οι ήσαν έκ τε 
[διορθ: τής\ Λίνου βεβοηΟηκότες κατά τάς σημειώσεις μου, ωσαύτως καί Ζ, 57 
«....Αΐνιοι υποτελείς»

3) Τάς έν τοΐς Σώμασι των Ε πιγραφ ώ ν δέν λαμβάνω ύπ3 όψιν. Έσημείωσα 
τήν έν τώ Annuaire de l3 assoc: pour Γ encouragement des etudes greques en 
France 1873 έ ν Θρακικοϊς 1929 σ. 63 Πρβλε. καί C. I. Gr άρ. 813.

4) Τοΰ μακαρίτου Νιώτη ό υιός Ά χ ιλλ εν ς  (Ναύτης) μαθητής μου χρηστός 
έχρημάτησε καί έφορος τών σχολών κατά τό 1903 καί 1904, δτε καί άντηλλάξαμεν 
έπιστόλάς διά τά σχολικά τής πατρίδας αυτού.

δ) Βιέννη, τ: Α σ. 132 κ. έ.
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τώ πρώτω εγγράφω 6 από του κλήρου τής άγιωτάτης μητροπόλεως Λίνον 
’Ιωάννης ο Μαγκλαβίτης καί δ υιός τοΰ άρχοντος των Εκκλησιών 3 Αργν- 
ρός..

Έν τφ δεύτερα) πάλιν,
« '0  απότή; θεοσώστου πόλεως ιερομόναχο; ’Ιγνάτιος και ή αδελφή 

αυτοΰ Κνδοκία ή Γλύκαινα (').
§ 21. Έξ Αίνον κατήγετο ο από Καισαρείας τής Παλαιστίνης διαδεξάμε- 

νος τον σοφώτατον Χρύσανθον εν τφ πατριαρχικφ θρόνφ των 'Ιεροσολύ
μων Μελέτιος πολλά μοχθήσας διά τά πανάγια προσκυνήματα(1 2) «Χρό
νους εννέα» πατριαρχήσας (3) γέρων ών παρητήσατο διάδοχον καλέσας τον 
εξ ’Αθηνών Παρ&ένιον κατά τό 1737.

Ό  Μελέτιος κατά τό 1729 εγραψεν εξ Άδριανουπόλεως τφ Χρυσάνθη) 
'Ιεροσολύμων ότι θά μετέβαινεν εις Αίνον και από τήν Αίνον εις Χίον, και 
εκεί εάν εύρη παρτίδο σκοπεύει νά ύπάγη κατ’ ευθείαν εις τήν αγίαν πό- 
λιν* Γεδεάον: Γράμματα εκ τής Άδριανουπόλεως (1689 —1729) Κ)πόλεως 
1913 σ. 63.

Τά γεγονότα επί Μελετίου καί τάς ενεργείας αυτοΰ όπως, τά τών ’Αρ
μενίων περί διακατοχής τών ιερών προσκυνημάτων φιρμάνια εξουδετε- 
ρωση βοήθεια τοΰ μεγάλου διερμηνέως Αλεξάνδρου Γκίκα καί άνατρέψη 
δρα καί εν σ: φξή—ψοά της ' Ιστορίας της 'Αγίας Πόλεως.

S 22 Έξ Αίνου ή το καί : 3 Γωάσαψ Μανρομμάτης αρχιμανδρίτης (4831· 
1867) ίερατεΰσας έν τή εκκλησία τής έλλην. ορθοδόξου κοινότητος έν Βου
δαπέστη, λόγιος καί σεμνός λευΐυης έκπαιδευθείς εις τό έν Μισκόλτσα άκ- 
μάζον ελληνικόν γυμνάσιου. Η το καί συγγραφεύς δύο βιβλίων έν Πέστη 
τυπωθέντων 1832 καί 1866. Γέρων δγδοηκοντοΰτης άπεβίωσε άξιώσας ίνα 
γραφή επί τοΰ τάφου αυτοί), δπερ οτιτος τή προτεραία τοΰ θανάτου αυτοΰ 
ύπηγόρευσεν εις τον καθηγητήν γραμματέα τοΰ Ελληνικού Προξενιού 
Γεώργιον Πάλιον έξαίρετον επίγραμμα.

‘Ωδε κε ΐτα ι Ίτοάσαφ  Μ αυρομάτης  αρχιμανδρίτης  
δ ξένος εξ Α ίν ο υ  έν ξένη διά ξένους.

22 α 3 Αργνρόττ,ονλοι. Ό  πατριάρχης νΑνθιμος κατ' Άπρίλ: τοΰ 1824 
έγραφε τφ μητροπολίτη Αίνου Γρηγορίχα περί αγοραπωλησίας, εις ήν έν- 
διαφέρετο ό έξ Αίνου αγαπητός κατά πνεΰμα υιός μεγαλιδς 3Αργνρόπονλος 
(Θρακικών τ'. Β. σ. 320 —).

1) Άμφότερα τά έγγραφα χρονολογούνται μηνί κ λί ίνδικτιώνι (8) τοΰ έτους 
6838=1325.

2) Κ ερ α μ έω ς— 'Ιεροσολ: Βιβλιοθήκην t: Τ '  σ. 74-
3) Κ ερα μέω ς— Αυτόθι σ. 131.
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Ευρίσκω νυν κα'ι (Αργνρόπονλον Δημητρών εις Αλμυρόν μεταβαίνοντα 
διά περιουσίας ζητήματα. Έν ίδιογράφω επιστολή του Π. Κ]πόλεως Χρύ
σανθού (1824-26) προς τον Σηλυβρίας Διονύσιον συστατικήν δι’αύτού (Έκ- 
κλησ. Άληθ: σ. 492 τού 1905) Βιβλιοθ. τής έν Άλμυρω Φιλάρχαιου Ε τα ι
ρείας ’Όθρυος.

I'.

I  23. Έν τω βία) Γρηγορίου τον Λεκαπολίτον ώς θαυματουργού, δστις 
δημοσιεύεται έν τοις ' Αγιολογικοϊς Μνημείοις τοΰ Θεοφίλου Ίωάννου (’) 
άνα φέρεται:

« . . .  ό δσιος τά στενά τοϋ Ελλησπόντου διαπλεΰσας προσωρμίσθη τή 
Α ϊνφ  εν ή νεανίας εκ τίνος τύχης ύπαντιάζει αϋτφ Ονμιυϋεις έκτΰπησεν 
αυτόν και εί,τα ήρώτησε «τις εί καί ποιας δόξης τυγχάνεις» καί τότε 6 νεα
νίας, δτε έμαθε δτι ή to χριστιανός, το άγριαΐον ήθος ύποβαλών ικέτης τφ 
όσίφ γίνεται . . .

« Έξ A ΙνόΟεν» δέ εις Χριστόπολιν καί τέλος εις Θεσσαλονίκην κατήλθε.
§ 24. Ευγένιος Ίβηρίτης έξ Αίνον: άνήκεν εις τον ιερομόναχον τούτον 

Στιχηράριον χαρτφον τής ΙΙΓ  εκατονταετηρίδος ύπ’ άριθ. 499 πατριαρχ. 
'Ιεροσολύμων (1 2),

\  25. Θεόδωρος ΑΙνίτης, ό Ζαβός, έγραψε τω 1785 εν τή Μονή τού 
Βατοπεδίου Στιχηράριον πλήρες Γερμανού Ν. Πάτριον (3)

% 26. Ό  rΙερόθεος, διδάσκαλος καί ιεροκήρυξ τού Αίνον {'Ομιλίαι 
Ις") κώδ: Μ. Βατοπεδίου ύπ’ άριθ- 595 ΙΘ αίώνος.

§ 27. Μανουήλ Σοφιανός έν Λΐνφ διατρίβει (4).
§ 28. Νεκτάριος ό από Αίνον αλληλογραφεί προς Γεράσιμον τον Ζα- 

κΰνθιον (5 6).
$ 29. 3Αναστάσιος Μουσπιώνης ό εξ Ίωαννίνων, ό καί έν Ίωαννίνοις 

καί έν Κ]πόλει ζήσας, μετά δέ τό 1765 την Θράκην καί άλλας χώρας ώς 
διδάσκαλος καί Ιεροκήρυξ περιοδεύσας έν Αϊνφ  τρία δλα έτη διέτριψε. 
( ΐ  τό 1801) C).

1) Βενετία, 1884 σ. 140.
"Ορα καί σ. 289 τοΰ Κ ΣΤ τ: ‘Ελλ .  Φ. Σ υλλό γο υ  (1896) .
2) Κ εραμέω ς,  ‘Ιεροσολ: Βιβλιοθ. τ: Λ', σ. 454.
3) Κατάλογος Σ. Ε νσ τρ α τ ια δ ο ν  πρ: Λεοντοπόλεως καί § § 4οV
4) Λ ά μ π ρ ο ν  Έλληνομ. τ. Ζ'. διά τά περαιτέρω.
5) Κώδ: χαρτ: τής μονής Λεσημώνος ύπ5 άριθ. 118 Μαυροκορδ. Βιβλίο0. 

ράρτ: 17ο Έ λλην. Φ. Συλλόγου σ. 88.
6) Σά'Θ'α—Νεοελλην: Φιλογ: σ. 565-6.

Πα-
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§ 30. Γεώργιος ρήτωρ μητροπόλεως Αίνον ί1).
$ 31. Ξάνθος Αίνίτης έκ τής κώμης ’Αμυγδαλιάς Π90 έγραψε τό ύπ’ 

άρ. 33 χαρτ: χειρόγραφον τής Βιβλιοθήκης τής Ρωμουνικής Άκαδημίας(?).
§ 32. Εις Αίνον ήλθεν ό ’Αλεξάνδρειάς πατριάρχης Παίσιος επανα

κάμπτω ν διά Μολδοβλαχίας εκ Μόσχας, ένθα είχε μεταβή εις σύνοδον διά 
τάς καινοτομίας τοϋ Νίκωνος (Μοσχοβίας) κατά τό 1667-08. ’Εξ Αίνου 
δε εις Αίγυπτον^).

§ 33. Εις Αίνον έξωρίοϋη κατά διαταγήν σουλτανικήν ο κατά τούς 
Αακικούς πολέμους στρατηγός Μεχμέδ(Σαδή) πασσάς, δστις κατά τάς άρ- 
χάς Μαίου 1738 ειχεν έκ Βραΐλας έλθει εις Βενδερ προς ένίσχυσιν των 
τουρκικών δυνάμεων.Άλλ’ έκ τής Αίνου έπειτα ένεκλείσθη εις Καβάλλαν.(4)

"Ορα και εξορίαν εις Αίνον κατά το 1767 τοΰ Ίωαννίνων Γρηγορίου(·Γ)).

Τ ο ϊς  ά νω τέρω  ηροαζε'& είϋϋ'ω ααν

§ 34. Και ό τής Άλώσεως ιστορικός Γ: δ Φραντζης, δ πρωτοβεστιάριος 
ό τοΐς ΙΙαλαιολόγυις πιστότατα ύπηρετήσας περιγραφών τά μετά την Ά -  
λωσιν έαυτφ και τή οικογένεια αύτοΰ δυστυχήματα μόλις άνακτήσας την 
ελευθερίαν αύτοΰ εις την Πελοπόννησον μεταβάς έμεινεν εις Πάτρας παρά 
τω δεσπότη Θωμά. ΠΙτοιμάσθη κατά διαταγήν τοϋ δεσπότου ϊνα μεταβή 
είς Σερβίαν τω 1455, άλλ’επειδή ό Πορθητής έξεκίνησε «κατά τής Ξερβίας 
έκ Πατρών ήλθε εις τήν Αίνον. » ίνα καιρόν τι να διαβιβάση άποκρύφως» 
έως ου έπανακάμψη ό Σουλτάνος είς Άδριανούπουλιν. Άνέμεινεν, ύπέ~ * * 3 4 5

1)— Χειρόγραφον ύπ’ άοιθ. 82 τής έν Μ ηλεα ΐς  Βιβλιοθήκης, ής κατάλογον 
συνέταξεν ό Κεραμεύς-Λόγος Μαργοινίου.

—Και έ ν Καταλογή) των έ ν τοΐς Βιβλιοθ. αγίου ορούς έλλην: κωδίκων Σπ.  
Λ ά μ π ρ ο υ  (’Α θήναις 1888 σ. 40 και 4), τοϋ 1Ζ'. αίώνος. «’Αποφθέγματα καί...των 
αγίων έρμηνευθέντα εις πεζήν φράσιν παρά Γεω ργίου  ρήτορος Α ίν ο υ  ύπ’ άρ
24 σκήτης τής αγίας Ά ννη ς . Ύ π ’ άριθ. 27 ’Α ποφθέγματα........... μαζομένα έκ τοϋ
πατερικοϋ καί των βίων των αγίων έρμηνευθέντα υπό τοϋ αύτοΰ (*%)·

(„.%) ’Έ νδοθεν τής θύρας τοϋ ναοϋ Γρηγορ ίου  τοϋ Νεοκαισαρείας τοϋ εν τω 
Κάστρφ Δεήσει τοϋ δούλου τοΰ θεού Γρηγορίου ίερέως καί διδασκάλου τοϋ Ψαλ- 
τήρο;» Διέφυγε ή επιγραφή αυτή τήν παρατηρητικότητα τοϋ μακαρίτου Ααμπάκη:

2ι "Ορα Lilzica, Bucuresti, 1900, 4ο.
3) Α. Π. Κ εραμέω ς: Ά ν ά λ ε κ τ α .  Ίεροσ. Βιβλ. τ. Α' σ. 273-274.
4) Leyvcnid S, Dapouiths-Epliemcr: Daces (1736-1739) Γεγονότα τεσσάρων ετών 

υπό τοΰ Κ . Δαοτόντε  γραμματέως τοϋ ιμ/εμόνος Κ ω νσ τα ν τ ίνο υ  Μ αυροχορδάτου  
διά τον πόλεμον των Τονρκονεμτξορρώσων. τ. Β' σ. 93 καί 155.

Σημειωθήτω ενταύθα ότι κατά σημείωσιν αντόϋ·ι ή Αίνος ειχεν επτά χιλιά
δας Κ: καί mi ruagnifiqne chateau fort byzautin, decore d’ inscriptions nionu- 
mentales [τό κοινώς Κ ά σ τρ ο ].

5) Έ ν  Θ ρακικο ΐς  1929, σ. 306.
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μείνε, μετέβη εκ τής Αίνου είς τήν Άδριανοΰπολιν και κατώρθωσεν ΐνα 
έξαγοράση την σύζυγον αΰτοΰ...

§ Τά περαιτέρω άναγνωσθήτωσαν παρ’ αϋτφ. "Εκδ. Βόννης 1838.
§ 34 α Έν τφ ναφ τοϋ αγίου Νικολάου ( νϋν αγίου Βλασίου) υπό 

τήν εικόνα τοΰ Ίησοΰ Χρίστου,
«Δαπάνη των ευσεβών χριστιανών καί συνδρομή τοϋ κϋρ Παλαιολό- 

γου καί κϋρ Νικολάου αψοϋ·' (1779) Αύγουστου κη', ώς καί υπό τήν εικόνα 
τής Παναγίας. Επίσης τοΰ αγίου Νικολάου τφ αυτφ έτει Όκτ: λ: —‘.

(Λ αμπάκη , Δελτίον Χ.Α.Ε τ. Η σ. 14)

Οΐκος Σ υρο π ο ύλο ν

§ 34 β'. Έν μεμβρανίνφ Εναγγελίφ  άποκειμένφ έν τφ ίερφ ναφ τής 
Νέας Παναγίας ενταύθα [=έν Θ)νίκη] κεχρονισμένφ δέ ετει ςΦιδ ίνδ. ιδ 
(^6914 α.κ.κ.) είς τήν πρώτην σελίδα τοϋ πρώτου φύλλου, ώς έσημείωσα 
τό 1896.

‘Υπό τήν εικονογραφίαν τοϋ αγίου Ίωάννου τοϋ Θεολόγου ϋψος 0,20 X 
πλ. 0,16) άνέγνων.

» μνήσθητι κε τήν ψυχήν τοϋ δούλου Σου Χριστοφόρου ίερομονάχου 
» τοϋ σηροπουλου τοϋ άνακαινίσαντος τήν ίεράν βίβλον ταΰτην :— έν φυλ- 
» λφ 1 β.

Επίσης έν σελ. 68α ένθεν άρχεται τό κατά Αουχάν καί ή είκών τοϋ 
Εύαγγελιστοϋ, γέγραπται.

» φ μνήσθητι κε καί συγχώρησαν τήν ψυχήν τοϋ δοϋλου σου Χριστο- 
» φόρου τοϋ Σηροπουλου, τοϋ άνακαινίσαντος τήν ίεράν βίβλον ταϋτην.»

Αξιοσημείωτος καί ή ορθογραφία τοϋ ονόματος Σηρόπουλος. Βεβαίως 
ανήκει είς τήν εύγενή οικογένειαν τής Αίνου. Έάν τό Ευαγγέλιον διασώζε* 
ται δεν έξήτασα.



V

Α Ι Ν Ο Σ ,  Ε Β Ρ Ο Σ  

ΑΛΙΚΑΙ — ΙΧΘ Υ Ο ΤΡΟ Φ ΕΙΑ  

Α'
§ 35. Κατά την Επέτειον τοΰ άγιον Αη μητριόν μετά το τέλος τής θείας 

ιερουργίας έν τφ φερωνΰμω ναφ του Κάτω Μαχαλά οί εκκλησιαζό- 
μενυι μειέβαινον είς το ταλιάνι (θυννοσκοπεΐον), προ τοΰ οποίου έτελεΐτο 
αγιασμός’ διότι ή ήμερα τοΰ αγίου ήτο καθορισμένη διά τό άνοιγμα τοΰ 
ιχθυοτροφείου, ήτοι διά την έναρξιν τής εκμεταλλεΰσεως τής αλιείας. At 
εΰχαι τής εκκλησίας επί τούτα) μετ’ ιδιαιτέρας δλως χαράς ήκοΰοντο διά 
πλουσίαν άγραν καί αφθονίαν τοΰ ΰλικοΰ των ίχθυοτρόφων ΰδάτων. Έπε- 
κ)άτει μάλιστα έθιμον καθ’ δ οί αρμόδιοι (επίτροποι ή έκμεταλλευταί) έκ 
τοΰ κελλίου τής εκκλησίας εμοίραζον, έτίνασσον εις τό συνηγμένον πλήθος 
καί μεγάλην ποσότητα μικρών ιχθύων ϊνα προκαλέσαωι καί δικαίως ευφη
μίας καί εύ/άς επί τή άρχομ,ένη νέα περιόδω έκμεταλλεΰσειος «διά την 
φβήνειαν τοΰ βίου, την επάρκειαν τής παραγωγής, ινα χορτάσουν οι πλη
θυσμοί από ψάρια νωπά, αλίπαστα κλ. γίνη δέ καί επαρκής εξαγωγή είς τό 
εξωτερικόν».

'Η  αλιεία, ή θαλασσία, ήτο λίαν περιορισμένη παρά τοΐς έντοπίοις 
(τράτες, ανεμότρατες) τουναντίον δέ ή αλιεία των γλυκέων υδάτων, των 
υφάλμυρων, τοΰ ποταμοΰ δΡ ιδίων μέσων, τά οποία όμω ς καί δεν έξήτα- 
σχ, ή μάλλον δεν έσκέφθην ϊνα εξετάσω. Υπήρχε ψαράδων μαγαζαδζη- 
διυν έσ άφιον κατά τους παρελθόντας αιώνας, αλλά τά κατ' αυτό αγνοώ. 
Έάν υπήρχε συστηματική επιστημονική εργασία διά τά τής Αίνου καί τής 
περιοχής τής πόλεως καθόλου ιχθυοτροφεία—δψαροτόπια—τονς άντάδες 
(—ελώδεις λάκκους) όταν δεν ξηραίνωνται—βεβαίους μεγάλη καί πλουσία 
ή διαφορά' διότι καί τινα, ως ή Δράνα σχεδόν ήλλαξαν βίον. Τά έν τφ 
ιχθυοτροφείου τά ΙΙέσαο),(]) είδη τών ψαριών, άτινα, έσημείωσα καθ’ υπα
γόρευσήν τοΰ ευπατρίδου Συροπούλου καί γενικωτάταις γραμμαίς περί, 
γραφήν. (*)

’Άλλως τε οί Αΐνιοι ιχϋνηρά φαγητά παρεσκεΰαζον ως άριστα μπαρ- 
βοΰνια μαρινάτα π. χ. 1

1) Τον κατάλογον δυστυχώς αϊφνγς προ ημερών άπώλεσα. Τοΰ Βαρδαρί(ο)υ τοΰ 
περιπόστου ανέμου πνοή εΰρε τά δ'ώ  μικρά φύλλα άπροφΰλακτα καί άπεσπασε..., 
λυπούμαι μόνον δ π έν τώ καταλογή) καί ενός ή δ ’ο επ ί ψαριών εκλεκτών δίστιχα 
εν παρομοιώδει χρήσει συναπώλοντο.
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§ 36. Τά [αί]ητικα, οι λυκουρΐνοι, τα κεψαλόπουλα, τά κοινώς δηλον- 
οΰν καπνιστά της Αίνου ήσαν άνέκαθεν(*) περιζήτητα, ιδίας δέ έτύγχανον 
παρασκευής καί συσκευής υπό αρμοδίων προσώπων καλών έξ οικογενεια
κής διδασκαλίας καί κατηχήσεως όπως δήποτε άσκηθέντων εις τε την επι
στήμην καί την τέχνην τής αλιείας, ως εγίνετο εις τά παράλια τής Μαύρης 
Θαλάσσης, του Βυσπόρου(1 2 *) τής Προποντίδος, τών νήσων του Αιγαίου καί 
τινων έν τή Μ. ’Ασία. Εις την έκμετάλλευσιν τών ταλιανίων τούτων προ- 
σηρμόζετο εν Τουρκία οίονεί ζώνη τις απαγορευτική μικράς άκτινος, εις 
ήν ούδείς μη ενδιαφερόμενος είχε τό δικαίωμα, ΐνα άλιευση, προ πάντων 
ξένος. Ευνόητον on ενεκα τής άσυστηματοποιήτου καί εν τισιν προχείρου 
αλιείας, τής προσχώσεως τών στομίων ή τών παραλίων έν γένει, τής ίλΰος, 
ήτις συνεχώς δέν παύει κατερχομένη έκ τοϋ εσωτερικού, ή ελλειψις ιδίας 
ψροντίδος περί καθαρισμού διά τών επί τοΰτω μηχανημάτων, ή επαγγελ
ματική πρόοδος περιεστάλη, περιωρίσθη, έν φ, ως τά άναφερόμενα παρά 
τοΐς συγγραφεΰσιν επίτηδες κατώτερα) περί Αίνου καί "Εβρου, άλλος ήοτ 
ο πλούτος παντοδαπών ιχϋνων μέιζόνων τε και μειύνων. Ό  τού "Εβρου 
ροΰς κατά τά στόμια αυτού ήλλαξε μορφήν καί οί έν αΰτώ ευφυείς προς 
τήν θάλασσαν τόποι κατά τάς έκβολάς μετέβαλον υψιν (νησίδες) άναλόγως 
τών καιρών καί τών πλημμυρών τών συμβαλλόντων αύτφ (πλημμυρίδες 
κατά τό παρελθόν έτος). Τά ψάρια τά τής ελληνικής θαλάσσης ήρχιζον ΐνα 
φευγωσιν άναζητοΰντα αλλαχού που καταφύγια^) ένφ άλλοτε προσήρχοντο 
καί εις τά μέρη ταύτα καί εις τά παρά τήν πόλιν αγκυροβολιά καί αυτή ή 
μουρούνα (μάραινα), IV άφήση τό πολύτιμον μαύρο χαβιάρι—περιζή- 
τητον τό τής Αίνου καί γλυκύτατον—πρβλε καί ώοτάριχον(4). Έν οικείφ

1) Νήτικα, περί ιΤ)ν καί οί αύΟέντάι τής Αίνου όμιλοϋσιν, οί Γατελονξοι.'Όρα 
Λάμπρον, Ν. Έλληνομνημ: 1910—1911.

2) ’Από τοΰ Κατακτητοϋ οίκος Γεωργίου Ράλλη, ού απόγονοι καί σήμερον 
έν Χαλκηδόνι (Κ/π) διό. φιρμανίου είχε τό προνόμιον τής αλιείας τών ά: παραλίων 
τοϋ Βοσπόρου άνανεωθέντος υπό τοΰ Σουλτάνου Σελήμ τοϋ Γ'. Περί τούτων έ- 
πραγματεύθη ο μακαρίτης Παρανίκας έ ν τφ ΙΒ ' τ. τοΰ Έ . Φ. Συλλόγου. Δυστυ
χώς ούτε δ είδικώς «περί Ραούλ» συγγράψας λογιώτατος κ. Χ ατζής έσημεί- 
ωσε τοΰτο, ούτε ό Σπ. Λάμπρος ό δέ—καί άσυγχώρητον ίσως—ούτ’ έγώ ό ταΰτα 
γράφων ένεθυιιήΟην άμα τή εις τό άναχωρητήριόν μου ενταύθα έκ Κ)πόλεως κα- 
θόδφ ΐνα  προσθέσω εις τήν περί Ραλ(λ)ών  μελέτην μου τήν έν τή Έπετηρίδι τών 
Β. Σπουδών (τ. Ε. 1928) δημοσιευθεΐσαν έκ τών παρ’ έμοί σημειωμάτων.

ο) Κάλλιστα διά τάς έκβολάς καί τόν ροΰν τοΰ "Εβρου είναι τά τοΰ Choiseul 
Cronffita·: Voyage Pittoresque de la Grece τ. Β'. σ. 109 καί 209 καί pi: X III  καί 
αξιοσύστατα... ’Επίσης καί τοΰ (h'icsebach.—Reise in Rumelien τ. I. σ. 144 κ. έ. 
δπερ υπέδειξα καί προς μετάφρασιν επ ί υποβολή εις διαγωνισμόν σύν άλλοις.

4)Έσημείωσα ήδη έν ύποσημ: τής 48 σ. τοΰ Β' τ. τών Θρακικών ότι ώς σημεΐον 
πνευματικής υποταγής τω πατριαρχείο,) έν πατριαρχικφ σιγιλλίω καί δύσις κατ’ 
έτος μιας οκάς ώοταρίχον αναγράφεται.—Σπανιώτατον καθ’ δν χρόνον (1880—81) 
έσημειούμην ταΰτα ήτο.
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μέρει των Θρακικών πέρυσι (Β' σ. 48) εμνημόνευσα οτι ό Καταχτητής 
επέτρεψε τώ ήγεμόνι [Λημητρίφ τφ ΙΙαλαιολόγιο, άδελφώ του μακαριστού 
Κωνσταντίνου] Αίνον πόλιν έ'χειν και πρόσοδον από τής αύτοϋ άλικης 
καί... εις εξήκοντα μυριάδας αργυρίου (J).

ΙΙρός τά καπνιστά ύπήρχον και τά άκαπνιστό, τά μελίπασταί ήτοι τά 
μή διά του ειδικού καπνίσματος... παρασκευαζόμενα καί τύ φυσικόν χρώμα 
αυτών διατηροΰντα.

Νά φας άχέλι νίτικο 
νά π τής κρασί τής Μάκρης 
καί νά φιλήσης Ξανθιανή 
ποτέ νά μή πεδάνης.

§ 37. Τον λόγον περί τής ιχθυοτροφίας έν τη Α ΐνφ  και το.) ποταμφ  
"Έβριρ κρατών, απαραίτητον θεωρώ ϊνα παραί)έσω αυτό όσια χωρία Κ ριτ ά
βουλου του Ίμβρίον, "Ελληνας ιστορικού, τοϋ πρώτου υπηκόου ’Οθωμανού 
πολίτου, ραγιά, δστις συνέγραψε τά κατά τύν Πορθητήν, ιδίας αύτοϋ εύ
νοιας αξιωθείς, χωρία μή άξκοθέντα προσοχής (").

« Αίνος γάρ ήν μέν τό παλαιόν πόλις μεγίστη των Αίολίδων, επί τε 
δόξη καί πλοΰτορ καί δυναστεία μέγα φρονούσα, ξυμπάοης τε τής καί)’ αυ
τήν παραλίας κρατούσα, αλλά δή καί τα>ν νήσων ενίων. Κείται γάρ εν 
καλλίστω τής παραλίας Θράκης τε καί Μακεδονίας μέρει. Έκ μεσημ
βρίας μέν έχουσα τό τε Αίγαΐον καί τάς παρακείμενος Ίμβρον καί Λήμνον 
καί τάς λοιπάς καί την από τούτων εμπορίαν δαψιλώς καρπουμένη' από δε 
άρκτου Ευρον ποταμόν, δς έκ τε τής άνω Μυσίας καί τοϋ Αϊμονος ορούς 
τάς πηγάς έχων ρεϊ διά τής μεσόγειας Θράκης τε καί Μακεδονίας, κατά 
μεσημβρίαν αεί πορευόμενος, προϊών δέ κατά μικρόν καί τήν’Αδριανοΰ πα- 
ραρρέων μέγας τε γίνεται καί ναυσί περατός, δεχόμενος καί ετέρους ποτα
μούς έσβίλλοντας είς αυτόν, τον τε Κοντάεσδον καί Άγριάνην  καί Τέαρον 1 2
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1) Χ α λκοκονδ:  έκδ. Βόννης σ. 483 π ρ β λ ε  καί σ. 194. Ά νάγνω θι, εί βουλει, 
καί τά έν τη Π ο λ ί τ ικ η  °Ισ το ρ ία  (Turcograncia, σ. 13 καί 19) ταύτά καί την 
άσωτον ζωήν αμέσως ήν εβ ίον  έν σπατάλη καί κυνηγεσίοις, χείρον ποιων ή όσα 
έπραττεν έν ΙΙελοποννήσορ καί σ. 20.

2) Περί τοϋ Κ ρ ιτο β ο νλο ν  τοϋ διά τής έπιτηδειότητος αύτοϋ καταπνίξαντος 
την οργήν άνακόψαντος τήν ορμήν τοϋ Πορύητοϋ καί διασώσαντος 'Ελληνικός νή
σους καί τήν Αίνον (βιβλ. Λ. § LXXV άναγνωΟι «ούτως ήλευΟέρωντο τοϋ τότε 
κινδύνου αί νήσοι) καί τής κατ’ αυτόν ιστορίας όρα: ‘Ιστ. Βυζ. Λ ο γο τεχν ία ς  Krum. 
baclier μ τ φ ρ .  Σ ω τηριάδον  τ: Α' σ. G24.

Έ ν  τόμω V τών Fragui: Histor: Graecorutn υπό C. Muller Pars altera, βιβλ. 
B' § X I I .

Ισ τορ ία  τών έτών 1451-1467.



δς δή Τέαρος εκ τε τού παρακειμένου ορούς μεταξύ ’Ηραίου και Α 
πολλωνίας της πρός-Εύξείνφ πόντιο τάς πηγάς έχων έκ ΙΙέτρας ρεούσας και 
κάλλιστόν τε καί ποτιμώτατον αλλά δή καί ώφελιμώτατον εν πολλοΐς ύδωρ 
απάντων έχει μαρτυρεΐται παρά τε των τούτη προσχώρων καί δή δι’ 
όσιον ρεΐ.

§ 38. 'Ο δ’ ούν Εύρος (ή κ ιτιών τε καί προς τώ Δορίσκφ γινόμενος 
καί παραρρέων αυτού εξεισι προ τοΰ λιμένος Αίνου εις τήν ταύτη -Θάλασσαν 
τοΰ Αιγαίου Τρέφει δε γένη τε παντοδαπών ίχβυων πολλά, μειζόνων τε 
και μειόνων, άλλα δή καί πιόνων' παρέχει δέ καί τυΐς εν τή πόλει δι’ αυτού 
πλοίοις φορτηγοΐς τάς εμπορίας ποιεΐσΟαι εις τε τήν μεσόγειον καί τινας 
των εν αυτή πόλεων πλησιόχωρους αύτώ. Είσί δέ καί προ τής πόλεως λίμ- 
ναι καί έτεραι πέριξ αυτής, αϊ δή καί χερρύνησον [ποιούσι] αλλά καί ετέρα 
τις λίμνη μεγάλη έμβάλλουσα εις αύτάς όπισάεν τού προ τής πόλεως ορούς, 
κειμένη προς βορράν άνεμον, Στεντορις καλουμένη το παλαιόν τρέψουσαι 
καί αύται Ιχϋνιυν τε γένη πολλά και κύκνων άγέλας και πτηνών άλλων εδω
δίμων, λίμναις ένδιαιτωμένων καί ποταμοΐς' έξών απάντων αφθονίαν είχε 
τό παλαιόν ή πόλις αύτη, καί νΰν εχει πάντων καλών.

Το δέ δή μειζον καί φ πάσας σχεδόν τάς γειτονούσας, νικά μεθ’ υπερ
βολής τή τε χρημάτων καί προσόδων φορά, οΐ εν αν τη γινόμενοι άλες πλεϊ- 
οτοι και κάλλιοτοι τών απανταχού, ούς άνά πάσαν Θράκην καί Μακεδονίαν 
διαδιδούσά τε καί διατιθεμένη δτι πλεΐστον συλλέγει χρυσόν καί άργυρον' 
καί ως από πηγών ούτως ή πόλις αύτη τό εξ αρχής ευδαίμων τε ήν καί 
πλούτον άφθονον είχε καί δύναμιν πλείστην καί δόξαν περιεβέβλητο καί 
πολλοΐς άλλοις ακόμη καλοΐς.

Τώ χρόνφ δέ καί αύτη μετά τών άλλων Έλλήνίδων πόλεων πεσούσα τε 
καί διαφθαρεΐσα έμεινεν αοίκητος μέχρι πολλού, χρόνφ δ’ ύστερον δι’ αρε
τήν τής χώρας έπολίσθη μέρος τι ταύτης. . . . τό πρύς τφ λιμένι καί κατιρ- 
κίσΟη. . . .ευθηνουμένη πάσι καλοΐς.»

— ’Άριστον μέρος διά μονογραφίαν περί Αίνου 1

cAXitcal— Ίχϋ 'νο τροφ εΖ α  0 7

1) Ή  γραφή Εύρος  καί έν τή εκδ. Λειι|.ύας ’Ά ννης τής Κομνηνής. Έ ν  σ. 256 
γεωγραφείται ώς έξης., «ρεΐ οδτος από τών περάτων αυτών τής Ροδόπης καί πόλ
κ α ς  ποιούμενος έλικας καί καμπας παραμείβει τήν Άδριανοΰ πολλών καί άλλων 
»εΙς ταύτό ποταμών συνεμβεβληκότων καί περί τήν Αίνον πόλι,ν έκδίδωσιν εις τήν 
θάλασσαν.»
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ΕΒΡΟΣ, ΡΟΜΒΟΣ Ι1)

Β Ο Τ Λ  Ν Η,  Κ Υ Π Ρ Ι Ν Ο Σ

§ 39. Εβρο; ποταμός έστί της Θράκης την προσηγορίαν είληφως από 
τής συστροφής τής καταφοράς τοΰ ΰδατος. Κάσανδρος δέ ό βασιλεύς των 
τόπων, γήμας Κροτονίκην έγέννησεν έ'ξ αυτής υιόν "Εβρον- άποταςαμε- 
νος δέ τή συμβιώσει τής προτέρας γυναικός έπέγημε τφ τέκνω Δαμασίπ- 
πην την ’Άτρακος" ή  τις εί; ε π ιθ  υμίαν έμπεσοΰσα τοΰ προγόνου λόγους αυτω 
περί συνόδων άπέστειλεν. Ό  δέ ιός Έρινΰν φυγών την μητρυιάν προσηυ- 
καίρει κυνηγεσίαις. ’Λποτυχοΰσα δέ τής προαιρέσεως ή ασελγής κατεψευ- 
σατο τοΰ σώφρονος, ώς βιάσασθαι αυτήν θελήσαντος. Κάσανδρος δέ.... 
σπασάμενος τό ξίφος εδίωκε τον υιόν, ώς έπίβουλον των πατρίδων γάμων. 
Ό  υιός περί καταληπτός γενόμενος εαυτόν έρρυψεν εις ποταμόν Ρόμβον, 
δς άπ’ αΰτοΰ 'Έβρος μετωνομάσθη.

....Γεννάται δέ έν αΰτώ βοτάνη παρόμοιος όριγάνφ, ής τά άκρα δρεψά- 
μενοι Θράκες έπιτιθέασιν πυρί μετά τον κόρον τής δημητριακής τροφής 
καί τήν άναφερομένην άναθυμίασιν δεχόμενοι ταίς άναπνοιαΐς καροΰνται 
καί εις βαθών ύπνον καταφέρονται.(“)

— Έκ των τρεφόμενων έν τφ "Εβρφ ιχθύων ενθυμούμαι το κοινόιατον 
και εΰθηνότατον σαζάνι (τυυρκ.) οΰ τό βάρος μέχρις οκτώ οκάδων ποικίλ
λει.. Λέγεται κοινώς Γρεβάδο—Γρηβάδι, ως άναφέρεται έν τώ άπλοελληνικφ 
Λεξικφ τοΰ μακαρίτου Σκαρλάτου (έκδ. 1857). Παρ’ ελλησι λέγεται κυπρί
νος όνομα οπερ διετηρήθη παρά τοΐς μικρασιάταις Τοΰρκοις κίουμπρίν.

** ¥
Οι Ψαρολόγο/, τον λόγον περί ψαριών έχοντες καί οί έν Αινορ πολλοί έν 

κοινή παροιμία λέγουσι :
—Τό ψάρ’ από τό κεφάλι βρα)μα,

(1) Plutarch i, Libellus de Fluviis, έκδ: Λειψίας 1859 ύπύ Π. Jlevchcv, σ. 43 
Τήν έκδοσιν ταύτην μεταχειρίζομαι.

(2) "Ορα περί τής τφ  παρακειμένφ Π αγγαίφ  δρει βοτάνης, ' ήτις καλείται 
Κί&άρα, καί δι1 2 3 ήν αιτίαν, Avxo&i σ. 44.

ΙΙερί "Εβρου ( Δορίσκου) δρα, Seure έν Β. C. Hell: 1900 σημειώσεις σελίδων 
149 καί. 152.

"Εβρος, κοινώς Μαρίτσα, Λυπούμαι οτι δέν δύναμαι ΐ ν ’ αναγράψω έκ τοΰ 
σπουδαιότατου, όσον καί σπανιωτάτου βιβλίου τοΰ Belon da Mans τά τής ίχΰυολο. 
γίας έν γένει καί τά περί Χρυσοφόρου άμμον τοΰ "Εβρου or trouve avec sablon 
σ. 63 έκδ. τοΰ 1555, 4ο καί τά τής αλιείας έν τή Προποντίδι κ. έΓ καίτοι έχω 
το βιβλίον.
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Και το τουρκικόν, «μπαλίκ μπασιάν κοκάρ» κατά μτφί πίστην,
—και ή γάτα σαν δεν φθάνει τά ψάρια 

λέγει δτι βρωμούν.
' II ερμηνεία γνωστή.

’Αλλά και. διά τδ εκλεκτόν ψάρι την χρνοόφα (χρΰσοφρυς χρυσώπις) ήτις 
εν Αΐνφ καί κότσα ονομάζεται, λέγεται τό δίστιχον.

όταν εχης κότσα 
δλα τά ψάρια κλώτσα

ΕΒΡΟΣ, ΤΕΑΡΟΣ ΚΑΙ ΔΑΡΕΙΟΣ Α'.

ΚΑΤΑ ΤΗΝ Ε III ΣΚΤΘΑΣ ΣΤΡΑΤΕIΑΝ ΑΥΤΟΥ 

('Ηροδότου Δ'. 89-92.)

§ 40. Δαρείος δέ ώς διέβη τον Βόσπορον κατά την σχεδίην, έπορεΰετο 
διά τής Θρηΐκης, άπικόμενος δέ επί Τεάρον ποταμοί> τάς πηγάς εστρατο- 
πεδευσατο ημέρας τρεις. Ό  δέ Τέαρος λέγεται υπό των περίοικων είναι 
ποταμών άρκττος τά τε άλλα τά εις άκεσιν φέροντα και δή και άνδράσι καί 
ΐπποισι -ψώρην άκέσασθαι. Είσί δέ αύτοΰ αΐ πηγαί δυα ν δέουσαι τεσσερά- 
κοντα, έκ πέτρης τής αυτής ρέουσαι" καί αΐ μέν αύτέων είσί ψυχραι, αΐ δέ 
άερμαί. 'Οδός δέ επί αυτάς έστί ίση εξ 'Ηραίου τε πόλεως τής παρά ΙΙε- 
ρίνθφ καί εξ Άπολλωνίης τής εν τώ Ευξείνω πόντω, δυών ήμερέων έκα- 
τέρη. Έκδιδοΐ δέ ό Τέαρος ούτος εις τον Κοντάόεσδον ποταμόν, ό δέ 
Κοντάδεσδος εις τον Άγριάνην, ό δέ Άγριάνης εϊ.ς τον *Έβρον, ό δέ εις 
θάλασσαν τήν παρ’ Αΐνφ πύλιν. Έπί τοϋτον ών τον ποταμόν άπικόμενος ύ 
Δαρείος ώς έστρατοπεδευσατο, ήσϋ-εις τώ ποταμώ στήλην έστησε καί 
ένθαΰτα, γράμματα έγγράψας λέγοντα... κλ. * I

1) Πού έκειντο αί πηγαί τού Τεάρον, πού έστησεν ό των ΤΤερσών βασιλεύς 
Δαρείος αναμνηστικήν στήλην τής στρατε.ας αυτού ορα νΰν τήν καθορ ίζουσαν τύ 
πράγμα σαφώς μελέτην τού φιλτάτου ασσυρφλόγου καίΐηγητού εν Βερολίνω κ. Ε. 
Κ  Unger, τέως ε ν τοΐς Μοτισείοις Κ)πόλεως συναδέλφου ·&πό τον τίτλον «Die Da· 
riusstelle am Tear os:· μετά λεπτομερειών καί ε’κόνων εν Arcliaologischen Auzeiger,
I τού 1915. ΙΙαρά τό Μ π ο υ γ ο ν χ  Κ άμερα , ε'ς Γένναν παρά τό Βοννάρ Χ ιο σ ά ρ  
(σ. 10 τού αποσπάσματος καί ο χάρτης).

("Ωστε αΐ γενόμεναι έν τφ Ν εο λό γφ  TC/II. άρ. 6554 καί τή K ja to l t i  άρ. 119 
(1891) συζητήσεις περί τού Τεάρου. Κονταδέστου βιβλιογραφικήν αξίαν έχουσι. 
Πρβληθήτωσαν καί τα έν σ. 88 των Θ ραχικώ ν Μ ελετώ ν  Λαμπουσιάδου.) Καί 
περί τής γλώ σσης  τής Επιγραφής λόγος γίνεται, δΓ ήν προστίθεται καί ή μικρά
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Κ α ι π ά λ ιν  ή Μ ητρό πό λις  Α π ρω  ( λ)

§ 41. νΑπρω  μητροπολίτου Μιχαήλ μετά τον Λίνου ύ π ο γ ρ α φ ό μ ε ν Ο ν  

άπήντησα έν επιστολή Νικηφόρου πατριάρχου Κ/Π. περί τοΰ μητροπολίτου 
Τραπεζοΰντος - 1260 έν σ. 107-68 τοΰ V III τ. τοΰ Ρωσ: Άρχαιολ. Ίνστιτ. 
Κ)πόλεως—1903 Σοφίφ—δημοσιευόμενα υπό τοΰ μακαρίτου άρχλ L. 
Petit. 'Ώστε γίνονται 14 υλοι οί γνωστοί Μητροπολίται "Απρω.

φ
ΕΙς τόν έν Π ύ ρ γφ  'Α γχ ιά λο υ  'Ιερόν Ναόν.

§ 42. Έκ σημειώσεως ιδιόγραφόν τοΰ μακαρίτου έν ιεράρχαΐς σεβαστοΰ 
μοι φίλου Σμύρνης Βασιλείου ποιμάναντος εν Χριστώ καί τήν επαρχίαν 
Αγχιάλου κατέχω τάδε :

Εις τόν έν ΙΊΰργω τής ’Αγχιάλου έκ βάθρων ανακαίνισήέντα ναόν τής 
Κοιμήσεως της Θεοτόκον, δσπς τή 4 Σεπτεμβρίου 1808, καθ’ ήν ημέραν 
στεγασθείς ήρξατο κεραμιδοΰσθαι, κατέπεσεν έρειπωθεις εξ έπίσκέψεως κε
ραυνού περί τύ εσπέρας γενομένης φρικτής θυέλλης μετά βροντών καί 
αστραπών.

Πιστοί οσοι πέλετε Τριάδος σεπτής θεράποντες,
Κλήσιν άπ’ δρθονόου δ’ ϊσχετε δοξασίης,

Εΰςόμενοι ίερώ ένί οΐκω Θειοτόκοιο
’Ήματ1 1 άγείρεσθε πάντα νόω καθαρή).

Τφ» γάρ επ’ ένναέται Πΰργου τοΰδ’ Άγχιάλοιο 
"Ως περικαλλέα μιν ζήλφ έϋσσεβίης 

Καίνισαν έκ βαθρόθων Βασιλείου έπ1 άρχιερήος,
Δίς γ ’ όρθωσάμενοι, σκηπτφ έπεί τ’ έριπε.

Πρόφρων δ’ 'Αγνοτόκεια ον υΐέα λίσσετ’ ’Άνακτα 
Εΰχομένοις δύμεναι έσθλά έπουράνια.

Έ ν έτει 1809. Δεκεμβρίου 3.

έπισημείωσις τοΰ Weissbach F. αυτόθι, μαρϊυρεΐται δέ αυθι,ς (neuef Beweis) αξιο
πιστία τοΰ 'Ηροδότου. Καί έν τφ Αεξικφ όμ:υ; τοΰ Pauly - W issona-Kroll έ ν τφ 
Δευτέρω Π αραρτ.  (Στουτγάρτη, 1923 τοΰ Η ' τόμου), ένφ ό  λόγος περί cΗροδότου  
καί περί τής επί Σκυθας εκστρατείας τοΰ Δαρείου (Αν, 1-144) έν σ. 4Β3 λέγεται 
περί των πηγών τοΰ Τεάρου (90, 91 καί 92) -die Autopsie Kaum zweifelliaffc (ή 
αυτοψία μόλις άμιρισβητήσιμος.)

1) "Ορα Θρακικών Τύμ. Β: σελ. 39-43 καί 323ι
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Γ ατροϋ, Βουλκιιτοϋ "Εβρου

Η ΕΠΙΓΡΑΦΗ

ΤΟΎ ΧΡΥΣΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΟΥ 

ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΕΖΕΡΟΒΟ

«*Απόδείξις  ηδε, ώς μ η  έργα, τά μεν  
'Έ λ λ η σ ι  τά  δε βαρβάροισί άοτοδεχ&έντα,  
άκλέα γ έν η τ α ι». (Ήροδ. A, 1.)

Μεταξύ των ευρημάτων τής βορείου Θράκης εξαιρετικής αρχαιολογι
κής σπουδαιότητος θεωρείται χρυσοΰν δακτυλίδιον εύρεθέν κατά τό 1912 
εις τάφον άρχαιότατον εις το χωρίον Έζέροβο τής περιφερείας Βορισο- 
γράδσκο, μεταξύ των πόλεων Χάσκοβο και Φιλιππουπόλεως. HI περιφέ

ρεια αυτή γεωγραφικώς αντιστοιχεί μέ το βορειότερον τμήμα τής μεγάλης 
Θρακικής χώρας Σ α π α ϊ κ ή ς ή μάλλον μέ τό νοτιώτερον ιμήμα τής 
χώρας των Β η σ σ ώ ν Θρακών.

Έπ'ι τής ά'νω στρογγυλής πλακός του δακτυλιδιού είναι χαραγμένη 
επιγραφή μέ Ε λ λ η ν ι κ ό  ύ ς χαρακτήρας, οι όποιοι είναι άπλούστατα 
άραδιασμένοι πλησίον άλλήλων, χωρίς δηλαδή νά είναι ή έπιγραομή διακε
κριμένη και ξεχωριστή εις λέξεις, ως εξής κατά παράταξιν — 

Ρολιστενεαςνερενεατιλτεανησκοαραζεδομεαν 
τιλεζυπταμιηεραζηλτα.

Εύνόητον δέ, δτι εκίνησε ζωηρότατον το ενδιαφέρον των σοφών γλωσ
σολόγοον, ιστορικών και αρχαιολόγων τών διαφόρων εθνών. Καί ά'λλοι μέν 
έξ αυτών έχαρακτήρισαν αυτήν ώς γραμμένην εις την Ελληνικήν γλώσσαν
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άλλοι δέ εις την Θρακικήν θεωρήσαντες αυτήν, οί τελευταίοι, ΰτι είνε τό 
πρώτον μέχρι τοϋδε μνημεΐον έκ των άνευρεθέντων, γραμμένον μέν μέ 
ελληνικούς χαρακτήρας, άλλα εις την Θρακικήν γλώσσαν.

Έκ τών Βουλγάρων καθηγητών έγραψαν σχετικώς περί αυτής ό 
Detshew καί ό Bechewliew έπικρίνων την γνώμην τοΰ έκ Φιλιππουπό- 
λεως φιλολόγου Κοσμά Μυρτίλλου Άποστολίδου, δστις είχε γράψει δτι ή 
επιγραφή είναι συντεταγμένη εις τήν ελληνικήν γλώσσαν.

Ό  παλαιός μου φίλος κ. Κ. Μ. Άποστολίδης άπήντησε εις τον καθη
γητήν Bechewliew διά μιας του μονογραφίας έκ 39 σελίδων εις τήν Βουλ
γαρικήν γλώσσαν' μέ τον τίτλον: «Pak za naclpissa varhou pristena ot 
selo Ezerobo» -■= Πάλιν διά τήν επιγραφήν επί τού δακτυλιδιού έκ τού χω
ρίου Έζέροβο. Έκδ. Sofia 1930.

Ό  Άποστολίδης θεωρεί τήν επιγραφήν ώς δίστιχον δακτυλικόν εξάμε- 
τρον επίγραμμα, γραμμένον εις τήν Ε λ λ η ν ι κ ή ν  γλώσσαν, συμπληρώνει 
δέ αυτό εις το ’Ιωνικόν άλφάβητον καί μέ πλήρη ορθογραφίαν κατ’ αυτόν 
είνε ά)ς εξής:

Ρωλισθε(ι)νεάς Νερενεία Τιλτεανή, σκώ'
Άραζεία δομεάν Τιλέζυπτά με ιερά ζήλτα.

Παραδέχεται δέ ώς τελικόν συμπέρασμα, δτι εύρισκόμεθα προ έπιγράμ- 
ματος κ α θ’ ο λ ο κ λ η ρ ί α ν  Έ  λ λ η ν ι κ ο ύ, τύ οποίον δεν έχει 
επακριβώς καθωρισμένην διάλεκτον, από τάς γνωστάς μέχρι τούδε εις ημάς 
έλληνικάς διαλέκτους. Ούτως ή διάλεκτός της εϊμπορεΐ νά ληφθή μάλλον 
από τήν μικτήν γλώσσαν μέ τύ αττικόν στοιχεΐον, μή άπηλλαγμένην από 
Ιδιωτισμούς ^μιξοβάρβαρονή καθώς δηλαδή ήτο ή διάλεκτος τών Παμφυ- 
λίων, κατά τον Στράβωνα (ΙΔ, 4, 3/.

Καί δτι, προκειμένου περί επιγραφής γραφείσης, ώς είνε φανερόν από 
τό σχήμα τών γραμμάτων, κατά τον πέμπτον π. χ. αιώνα—ώς φρονεί καί 
ό βοΰλγαρος καθηγητής Philow—δέν είνε ορθόν νά ζητήσωμεν ξεχωριστήν 
καθαρόν ελληνικήν γλώσσαν εις τό εσωτερικόν τής Θράκης καί εις τούς 
Θράκας κατά τούς χρόνους εκείνους, καθόσον προ τής διαδόσεως τής κ ο ι- 
ν ή ς ελληνικής γλώσσης εις τήν πλειονότητα τού Θρακικού πληθυσμού, ώς 
καί τού ελληνικού πολιτισμού, οί Θράκες, επειδή δέν είχον ώς μητρικήν 

των γλώσσαν μίαν από τάς πολλάς ελληνικός διαλέκτους, είχον μάθει τότε 
τήν ελληνικήν γλώσσαν διά τού συγχρο3ΐισμοΰ των μέ τούς έ'λληνας άποίκους 
καί τής συναλλαγής μέ τούς εμπόρους οί οποίοι διέτρεχον τήν χώραν των 
προερχόμενοι από τάς πολυαρίθμους ελληνικός αποικίας καί μέσον τών εμ
πορικών άνά τό Αιγαίο ν καί τον Εύξεινον αγοροίν, συνεπώς ούτοι ώμίλουν 
προς αυτούς εις δλας τάς ελληνικός διαλέκτους, επειδή ήσαν Δωριείς, Αίο* 
λεΐς, ’Ίωνες έκ διαφόρων πόλεων καί νήσων, ’Αθηναίοι, ώς έκ τούτου ά-
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νάμικτοι. Επομένως, οι Θράκες επειδή δεν έδιδάχθησαν συστηματικά, ώς 
αλλόγλωσσοι, μίαν ώρισμένην διάλεκτον, ώμίλουν την ελληνικήν γλώσσαν 
μέ ι δ ι α ι τ έ ρ ο υ ς  ι δ ι ω τ ι σ μ ο ύ ς ,  ένα κράμα άπύ διαλέκτους 
καί υπό τήν έπίδρασιν τής προσπιπτούσης εις αυτούς γλώσσης, μέ βαρβα- 
ρισμούς και σολοικισμούς, τούς οποίους ειρωνεύεται 6 κωμικόςΆριστοφάνης.

Ό  Άποστολίδης ευρίσκει έιιμετρον, ώς εϊπομεν, τήν επιγραφήν καί 
από τήν μ η τ ρ ι κ τ'] ν άνάγνωσίν της καθορίζει τήν ορθογραφίαν της, εν
τεύθεν δέ οδηγούμενος ξεχωρίζει αυτήν εις λέξεις, ώς ανωτέρω, παραδεχό
μενος τάς λέξεις 1 Ρωλιστε (ι) νέας, Νερανεία, σκω, Άραζεία, F ιερά καί 
με (αντί τοΰ μι), διά τά οποία προσάγει διάφορα παραδείγματα άπύ κεί
μενα συγγραφέων αρχαίων Ελλήνων καί άπύ επιγραφάς.

Ό  Kretschmer πρώτος, λέγει 6 Άποστολίδης, άνέγνωσε Ρολιοτενέας 
αντί Ρ ω λ ι σ θ ε ι ν ε ά ς (ή), το κύριον όνομα Ν  ερενέα αντί Νερενεία 
ή Νερενία, ώς πατρωνυμικόν όνομα, Τιλέζνπτα (ί\) ώς κύριον όνομα, 
Άραζεία (ή) ώς εθνικόν όνομα, από τήν πόλιν τής Θράκης Άραζον (ώς 
Στέφανος Βυζάντιος εν λέξει), αντί Άραζία καί δομεαν αντί δόμεΡαν— 
δόμον, ώς ουσιαστικόν όνομα, δηλαδή εννοεί Ά ραζία  τ ον όυμον= Ά ρ  αζία 
τήν πατρίδα.

Ό  δέ Detschew παραδέχεται τύ Τιλτεάν ώς εθνικόν, ισοδύναμον μιέ τό 
Τιλαταΐος, άπύ τύ όποιον ό Άποστολίδης παρεδέχθη προελθόν τό Τιλ- 
r εανη (ή) αντί τού Τιλαταία, εκ βραχύνσεως, άπό τύ ΤιλατέΡα, ισοδύνα
μον επίσης μέ τύ Τιλαταία.

Τύ δέ Ά ραζέα  ό Detschew παραδέχεται καί ώς πατρωνυμικόν όνομα 
άπύ τό θρακικόν όνομα Άράζης.

Επίσης ό Άποστολίδης παραδέχεται τύ Άραζέα ώς πατρωνυμικόν καί 
επομένως Ά ραζέα  δο μ εά ν = \\ρ αζέα τον δόμον (=τόν οίκον.)

Κατά τήν άνάγνωσίν τού Kretschmer, τό ή — σκω — ήσκω =  esco 
( είμί. )

Τούτο δ Άποστολίδης θεωρεί ώς δωρικόν, όχι τόσον διότι εις αυτό εύρί- 
σκεται τό στοιχειών σκ, άλλα μόνον διότι εύρίσκεται τό η, διότι ό φθόγγος 
ούτος άπαντα κατά τήν εποχήν εκείνην εις τύ άπαρέμφατον τού ρήματος 
είμί μόνον είς τήν δωρικήν διάλεκτον (Θεόκριτος, Αριστοφάνης, Μεγα- 
ρική διάλεκτος). ‘Ο τύπος ηοκα> (έσ-μί, έμ-μί, είμί) είνε δωρικός, διότι 
άπαντα είς τό ήμεν (καί ήμες), άπό τό όποιον έσχηματίσθη καί τό ρήμα 
ή—σκω, έξ οΰ άορ. ήσκον, ώς είς τον ποιητήν Άλημάνα : «ήσκέ τις Κα- 
φεύς άνάσσων».

cO Detschew, άπ’ εναντίας, παραδέχεται τούτο ώς Κύριον όνομα 
3 Πόκας (ό καί ή), άντί δηλαδή Οίσκος—’Ίσκος— Ησκρ. ‘Ο δέ G. Soeuer 
αντί τοΰ Οΐοκω(ν).

Ό  Άποστολίδης παραδέχεται είς τήν επιγραφήν τύ; σκω, δπερ μνημο-
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νεΰεται από τον 'Ησύχιον και αποδίδεται άπδ την αττικήν λέξιν παιδίσκη, 
διότι ή λέξις αυτή πράγματι, κατ’ αυτόν, χαρακτηρίζει την ιδιοκτήτριαν τοϋ 
δακτυλιδιού, τό όποιον άπεΟαυμασε ή σεβαστή και αξιότιμος Τιλέζυπτα.

Τό δέ μι ό Άποστολίδης λέγει, ότι κεΐται αντί με (εμέ/.
Τοιουτοτρόπως ύ Άποστολίδης συμπληρόνει τον πρώτον στίχον του 

επιγράμματος
Τωλισί)ε(ι)νεάς Νερενεία Τιλτεανή σκώ, 

μέ τήν ύπονοουμιένην φράσιν: «Κυρία ε’ιμ'ι τοϋδε», ωσάν νά ήτο «Ρωλι- 
σί)ε(ι)νεάδος Νερενείας Τιλτεανής σκοΰς» (έστί τάδε) =Τοϋτο τό άντικεί- 
μιενον είνε τής ΡωλισΟεινεάδος, θυγατρός τοϋ Νερενέα, Τιλτεανής παι
δίσκης.

‘Ο δέ δεύτερος στίχος τής επιγραφής σημειύνει σημαντικόν τι γεγονός 
εις τον βίον τής κατόχου, θαυμασμόν και στοργήν προς τήν ίεράν Τιλέζυ- 
πταν, τό οποί, >ν γεγονός ή Ρωλισόεινεάς χαράσσει εϊ,ς τό άγαπημένον της 
δακτυλίδιον, είτε ως ίδικόν της, είτε αφιέρωμα προς τήν Τιλέζυπταν ώς 
ένθΰμιον (souvenir). Έπομέτ ως ή επιγραφή αυτή είνε α ν α μ ν η σ τ ι κ ή .  
'II δέ σημιασία της είνε :

Ρωλισθενειάς Νερενεία Τιλτεανή σκώ
ύπ’ Άραζείας δομιεάν Τιλεζυπτης ίεράς έζηλώΟην

ήτοι. I
Ροτλισθενειάς Νερενεία δυγάτηρ, Τιλτεανή νεάνις, 
ήγαπήΟην από τήν ίεράν Τιλέζυπταν.

k* *

Τήν επιγραφήν ταΰτην άνέγνωσαν και εξήγησαν οί περί αυτής άσχο- 
ληθέντες ώς εξής :
Ό  Detschew άνέγνωσε :

Ρολιστενεας Νερενεα, Τιλτεαν ΙΙσκοαρα ζεα, 
δομεαν Τιλέζυπτα, μιη εραζηλτα 

και εξήγησε :
Ρολιστενέας (ό) Νερεναίου Τιλαταΐος από τήν περιφέρειαν του 
ποτάμιου ’Ίσκου κάτοικος από Τιλάζυπτα μέ κατεσκετ'ασε διά τον 
εαυτόν του.

‘Ο Kretschmer άνέγνωσε:
Ρολισδενειάς (ή) Νερενεία Τίλτεαν ήσκω,
Άραζία δύμεαν Τιλέζυπτα μιη εραζήλτα 

καί εξήγησε :
Ρολισδενειάς Νερενεία τό γένος είμαι’ Άραζία τήν πατρίδα Τιλέ- 
ζυπτα μιέ κατασκεύασε ή μέ έδώρησε.



76 Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ  Γ .  Κ ο υ ρ τ ίδ ο υ

Ό  ίδιος κατ’ άλλον τρόπον :
Ρολισθενειάς Νερενεία το γένος είμαι, άλλα Άραζία την πατρί
δα, ό Τιλέζυπτα (άνήρ) μέ ενυμφεΰθη.

Ό  Detschew έκ δευτέρου άνέγνωσε:
Ρολιστενέας Νερενέα τίλτεαν, ’Ήσκφ Άραζία 
δόμεαν, Τιλέζυπτα μίη έραζήλτα. 

καί εξήγησε ·
Ρολιστενέας (ό) Νερενέου το γένος, μέ (εμέ, τό δακτυλίδιον) κα- 
τεσκευασεν εις Τιλεζΰπταν διά την ’Έσκον, Άραζίαν την πατρίδα. 

“Η κατ’ άλλον τρόπον:
Ρολιστενέας Νερενέα τίλτεαν, ’Ήσκφ Άραζεία, δόμεαν Τιλεζΰ- 
πτα, μίη έραζήλτα 

καί εξήγησε:
Ρολιστενέας (ό) Νερένου τό γένος μέ κατασκεύασε διά την ’Έσκον 
Άραζίαν (θυγατέρα τοϋ Άράζου), Τιλεζΰπταν τον οίκον (κα
ταγωγήν).

Ό  G. Socure άνέγνωσε :
Ρολιστενέας Νερενεα Τίλτεαν, ΙΙσκο Αραζεα 
Δόμεαν, Τιλέζυπτα Μιηερα Ζηλτα.

άντί
Ρωλιζένης Νερένη Τιλτηνός Οϊσκω(ν) Άράζη 

Δωμηνός, Τιλέζυπτα Μιονέρα Ζειλτεινή 
καί εξήγησε:

Ρωλιζένης του Νερένη [υιός] Τιλτηνός [από την πόλιν Τίλταν] 
Οΐσκων Άράζου [υιός], Δωμηνός [άποτήν πόλιν Δωμέαν], Τιλε- 
ζΰπταν Μιονέρα [δυγατέρα] από την πόλιν Ζήλταν [κατεσκεΰασε 
ή έδώρησε εις τινα τό δακτυλίδιον.)

'0  Ribezzo άνέγνωσε:
Ρόλις Τειέας νερένεα Τιλτεάνης κοαράζεα 
δό Μέαντι λεζυπταμίηε ραζήλτα 

καί εξήγησε:
Ρόλις Τενέα θυγάιηρ, Τιλτεάνου σΰζυγος, διά Μέανια Λεζυπτα- 
μίου [υιόν] κατεσκεΰασε.

’ΤΙ κατ’ άλλον τρόπον
Ρόλις, Τενέας νερένεα, Τιλτεανής κοαράζεα 
δομέαντι Λεζυπτάμιηε ραζήλτα 

καί εξήγησε:
Ρόλις Τενέα θυγάτηρ ή σΰζυγος (7)] Τιλτεανή παράνομος σΰζυγος 
έκαμε δώρον εις Λεζυπταμέαν.
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Οι δέ Basanavicius καί Adalbert άνέγνωσαν:
Ρολις τενεας νερενεα τιλτε αν Ηακο α ρα ζεαδο μεαντιλε Ζυ- 
π τα μη η εραζ ΙΙλτα,

δπερ εξήγησαν με αντιστοίχους λέξεις εις την Λιθουανικήν γλώσσαν 
ώς εξής:

Polls tones nerinejo tiltei an Esko a re 
ziedo mentile Dziptamyje ircze Elta,

δηλαδή:
Ρόλις εξέλεξε διά γέφυραν παρόχθιου εις τον ποτάμιόν Ίσκον 
τόπον, μή άπειλουμένην από τύν ροϋν του, άλλα ή έν λόγω επί 
του δακτυλιδιού επιγραφή έ χαρά χάη διά τον εαυτόν του εδώ εις 
Ζΰπταμια Ήλτα.

★* *

Κατά τον Άποστολίδην, ή επιγραφή εινε μεν γραμιμένη εις τήν Ελλη
νικήν γλώσαν, άλλ’ εις απροσδιόριστον διάλεκτον, ήτις ώμιιλεϊτο ίδιωμα- 
τικώς από αλλόγλωσσου Θράκα, οστίς έ μια δε τήν ελληνικήν γλώσσαν σχε
τιστείς μιέ ελληνας διαφόρων ελληνικών φυλών. Ούτως ώστε, εάν ληφθή 
ώς βάσις ή αττική διάλεκτος—διότι οί αττικοί τύποι πλεονάζουν εις αυτήν( 
ώ ς: Ρωλισθενειάς, Νερενεία, Τιλτεανή, Άραζεία, Τιλέζυπτα, ιερά —τά λοι
πά, έκτος του Τιλτεανή και ιερά, εινε κοινά καί εις τάς δωρικάς καί αίολι- 
κάς διαλέκτους, προ πάντων δέ εινε διαλεκτικά ίδιιοματα τά : Νερενεια 
αντί Νερένου (θυγάτηρ), κατά τό όποιον έσχηματίσθη καί τό: Άράζεια  
δομεάν και μι αντί με τά όποια εινε alohaμοί.

Τό δέ ζήλτο εινε αρχαϊκός μέσος αόριστος δεύτερος τοΰ μι ή παραδο- 
θέντος εις ημάς ρήματος ζήλομαι. ή ζέλλομαι, ισοδυ»αμιοΰντος μέ τό ζηλώ 
ή μιέ τό ατελές τοΰ ίδιου ρήμιατος ζήλομαι από βαρβαρισμόν μέ τήν σημα
σίαν τοΰ αορίστου. Τό δέ σκω εύρίσκεται εις απροσδιόριστον διάλεκτον, 
αλλά γενικόν τόπον εις όλας τάς διαλέκτους.

Λομεά, τόπος σχηματισμένος κατ’ άναλ· γίαν θηλυκών ονομάτων, τά ό
ποια λήγουν εις εα (ώς λ. χ. γενεά)—δόμος, οίκος καί δόμε α ή δόμεα (αίο- 
λισμιύς), συνεπεία άτελοϊς γνώσεως τής ελληνικής γλώσσης.

II δέ κατάληξις τα αντί το εις τό ρήμα ζήλτο. εινε βαρβαρισμιός ώς έκ 
τής πιθανής έπιδράσεως τής θρακικής γλώσσης καθώς καί τό ατε αντί αΰε 
εις το όνομα Ρολοστενεάς, άν τό τοιοϋτον δεν εΐ.νε αίολισμός.

Εντεύθεν εινε δυνατόν νά καθορισθή ή διάλεκτος τής επιγραφής ιός α
νάμικτος, μή άπηλλαγμένη από βαρβαρισμιοός, καθώς ήτο δηλαδή ή διά
λεκτος τών Ελλήνων τής ΙΙαμιφυλίας.

Ή  επιγραφή συντακτικώς άποτελεΐται από δυο ανεξαρτήτους φράσεις
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εις στίχους. ‘Η πρώτη φράσις εύρίσκειαι ανεξάρτητος άνευ ρήματος καί 
σημαίνει τον ιδιοκτήτην τοΰ δακτυλιδιού με ολόκληρον το ονομά του και 
τό ποιόν του (οκω), άδιάφορον άν τό δακτυλίδιον ήτο ιδιοκτησία ή δώρη
μα, υπονοούμενου εις την φράσιν τοΰ : «κυρία είμή τοΰδε». "Ίσως ή φρά- 
σις θά ήτο κανονική, αν έξεφράζετο (διετυποΰτο) μέ γενικήν πτώσιν καί όχι 
μέ ονομαστικήν, υπονοούμενου τότε τοΰ: «τόδ’ έστί»=τό δακτυλίδιον τού
το είνε (τοΰ ή τής).

Ή  δεύτερα φράσις είνε πλήρης καί σημαίνει σπουδαΐόν τι γεγονός, τό 
όποιον έπισυνέβη κατά τον βίον τοΰ ιδιοκτήτου, εάν τό δακτυλίδιον είνε 
κτήμα του, ή αιτία δέ τής δωρεάς του, εάν είτ ε δώρον. Επομένως ούτος τό 
έφερε συνεχώς εις τό χέρι του ως ένθυμιον (souvenir) καί ή επιγραφή, ή 
οποία έγινε προς διαιώνισιν τοΰ γεγονότος, είνε αναμνηστική.

Έάν δέ πάλιν τό δακτυλίδιον ήτο πρυωρισμένον νά γίνη ευχαριστήριον 
αφιέρωμα εις τινα θεόν δι’ ευτυχές τι γεγονός κατά τον βίον τοΰ ιδιοκτή
του, τότε υπονοείται τό ρήμα άνέϋηκα καί ή επιγραφή τοΰ δακτυλιδιού τό
τε είνε αναθηματική.

Τοιουτοτρόπως ή επιγραφή εις μέτρον μέ τύπον ιωνικόν είνε I 
Ρωλιστεινέας Νερενεία Τιλτεανή σκώ.
Άραζειά δομέαν Τιλέζυπτά μι Ριερά ζήλτα.

Καί εις πεζόν λόγον εις καΟαράν αττικήν διάλεκτον είνε :
ΡωλισΟενείας Νεοένου (θυγάτηρ), Τιλέζυπτά παιδίσκη.
Ή  Άραζε[ι]άς τον οίκον ιερά Τιλέζυπτά ήγάσθη με.

★* *

'Ομολογώ, ΰτι αί γραμματικοί καί συντακτικοί παρατηρήσεις καί τρο
ποποιήσεις, τάς οποίας επί τοΰ κειμένου τής επιγραφής έπήνεγκε ο φίλος κ. 
Άποστολίδης, έγιναν μέ σπάνιάν δεξιότητα καί φιλολογικήν έπικαιρότητα. 
’Έχω όμως την γνώμην, ότι ή επιγραφή πρέπει νά εξεταστή α ΰτ ου σ ί α, 
αυτή καθ’ έαυτήν ώς είνε γραμμένη επί τοΰ δακτυλιδιού. Έκ τής τοιαΰ- 
της δέ έξετάσεως και γλωσσικής άναλυσεως, ifcb τουλάχιστον εξακολουθώ 
παρ’ όλα τά επιχειρήματα τοΰ φίλου καθηγητοΰ, νά θεωρώ, ότι ή επιγρα
φή είνε μέν γραμμένη μέ ελληνικούς χαρακτήρας, άλλ’ εις την θ· ρ α κ ι- 
κ ή ν γλώσσαν.

Οί θράκες από τών πρώτων ακόμη χρόνων τής χρήσεως τής γραφής μέ
χρι τών τελευταίιον επί Κότυος Ε' τοΰ Σ «παίου, τοΰ λογίου, εμπνευσμένου 
καί εστεμμένου ποιητοΰ τών Όδρυσών δέν είχαν ίδικόν των άλφάβητον» 
όλα δέ ανεξαιρέτως τά Θρακικά φΰλα εις τά νομίσματά των καί εις τάς 
επιγραφάς των μετεχειρίσθησαν τό Ελληνικόν. Είχον όμως ίδικήν των 
γλώσσαν, Ά ρ ι α  ν, ώς άποδεικνΰεται από τά διασωθέντα γλωσσικά μνη-
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μεΐα καί λείψανα, σ ν γ γ ε ν η με την ελληνικήν, κυριαρχεί μάλιστα εις 
αυτήν ή πρωτογενής τής ελληνικής γλώσσης α ί ο λ ι κ ή μιορη ή και ό 
αυστηρός π ρ ο  δ ω ρ ι κ ό ς  χαρακτήρ.

Παρ’ δλον τό κύρος τής γνώμης τυϋ Tomaschek, δτι ή Ελληνική 
γλώσσα ειχεν εισχωρήσει εις τάς χώρας τής Θράκης εις n ο.λα α ν ενοχήν, 
είνε ιστορικώς άποδεδειγμένον και άρχσιολογικώς έξηκριβωμένον, οτι ό 
εξελληνισμ^ς τής βόρειόθράκης -  δπου καί to δακτυλίδιον ευρέΟη—ειχεν 
αρχίσει έπισήμως καί συνολικώς μόνον από τοΰ Φιλίππου.

Καί μολαταύτατά ορεινά τής Θράκης φυλά, οι Βησσοί οι Άγρια ετ καί 
οι Δαρδάνιοι, ήρωικώτατα πολεμήσαντες κατ’ επανάληψιν κατά των Μακε- 
δόνων καί Ρωμαίων ουδέποτε ΰπετάγησαν ούσιαστικώς, άλλ’ έξηκολούίΐη· 
σαν μέχρι τέλους νά εινε ανεξάρτητοι καί αυτόνομοι, διά τοϋτο δέ και κατά 
τήν τετάρτην, ίσως καί τήν πέμπτην μ. X. εκατονταετηρίδα νά έχουν ώς 
γλώσσαν των τήν Θρακικήν. ΗΤ επιρροή τής ελληνικής γλώσσης είχε επί 
μάκρους αιώνας περιορισΟεΐ αύστηρώς μόνον εις τινα κέντρα τών άπο- 
μεμακρυσμένων επαρχιών καί ό γίωσσικός έξελληνισμός αυτών συτετελε- 
σΟη μιετά τον τέταρτον αιώνα τοΰ ελληνικού Βυζαντινού κράτους.

Ό  χαρακτήρ καί ό τύπος τών γραμμάτων τής επιγραφής είνε ώρισμέ- 
νως τοΰ πέμπτου π. X. αίώνος. Παρ’ δλας δέ τάς ατελείς ημών γιώσεις 
περί τής Θρακικής γλώσσης καί μολονότι δεν είνε δυνατόν νά ερμηνενσω- 
μεν ακριβώς τήν τ ε λ ε υ τ ά  ί α  ν λέξιν τής επιγραφής, είνε προφανής 
—κατά τήν γνώμην μου, βέβαια—-ο π ρ ο δ ω ρ ι κ ύ ς  καί π ρ ο α ι ο" 
λ ι κ ό ς—δηλαδή ό Ο ρ α κ ι κ ό ς — χαρακτήρ καί ή θρακική μορφή 
αυτής.

Το δακτυλίδιον, ά'λλωστε, δεν μοί φαίνεται, δτι είνε δυνατόν νά είνε α
ν α θ η μ α τ ι κ ό  ν, διότι τό τοιοΰτον αντιβαίνει εις αυτήν ταύτην τήν 
φυσιν καί τον προορισμιόν τών αντικειμένων τοΰ είδους τούτου. ’Έχω τήν 
γνώμην, δτι είνε απλώς ά ν α μι ν η σ τ ι κ ό ν. Είνε δωρεά γαμήλιος ή 
συζυγική Θρακύς προς τήν μνηστήν ή σύζυγόν του, Θράσσαν καί αυτήν τό 
γένος.

Τά άραδιασμιένα εις μικράς επί τοΰ δακτυλίου σειράς γράμματα είνε : 
«Ρολιστενεαςνερενεατιλτεανησκοαραζεα- 
δ ο μιεα ντι λ εζυπταμιιΗ ιε ρά ζη λ τα ».

Ταΰτα ημείς χωρίζομιεν εις λέξεις κατά δύο τρόπους :
Ρόλις Τενέας νέρεν εα Τιλτέαν ’Ήσκο(ν)
Άραζέα δόμιεαν Τιλέζυπτα μίη έραζήΆα.

"Η κατ’ άλλον τρόπον :
Ρολιστενέας Νερενέα Τιλτεάν ’Ήσκο(ν]
Άραζέα δομέαν Τιζέλυπτα μίη έραζήλτα,
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Καί κατά τούς δύο τρόπους χαρακτηρίζομεν την επιγραφήν καί)’ ολο
κληρίαν θ ρ α κ ι κ ή ν καί θεωρόύμεν όλας τάς λέξεις θ ρ α κ ι κ ά ς.

’Ήδη προβαίνομεν εις την εξέτασον των στοιχείων αυτής :
Ρόλης.

Ρώλης (Ρόλης, Ρόλις) είναι από τά εις λης λήγοντα τΟρακικα κυρία 
ονόματα, ώς Τράλης, Σαδάλης, Πολλής, βασιλεύς των Όδυμάντων παρά 
τον Στρυμόνα ποταμόν Θρακών, σύμμαχος των ’Αθηναίων επί Πελοπον- 
νησιακοΰ πολέμου, κατά τον Θουκυδίδην. (’)

Έ χι Καίσαρος, ό βασιλεύς των Γετών Θρακών ΡΩΔΤΙΣ βοηθήσας τον 
Κράσσον εναντίον τών Βασταρνών καί έλθών κατόπιν εις την Ρώμην ώνυ- 
μάσθη φίλος καί σύμμαχος του Καίσαρος. (")
Τενεάς.

Επίσης είναι κύριον Θρακικόν όνομα.
Συνηθέστατα είνε, κατά τον κλασικόν προδωρικόν τύπον, τά εις ας 

κύρια θρακικά ονόματα, ώς Δαρζάλας, Ρηβούλας, Διζάλας, Ζαντιάλας 
Πηοούλας (ΙΙυροΰλας), Σαδάλας, Κοζείλας, Δρινσείλας, Πάντας, Σάλας, 
Τάρσας, Βίστρας, Βισΰρας «ήρως Θραξ».» (:ί)

Εις την επιγραφήν δυνάμεθα νά λάβωμεν τό; Ρώλης 'Γενεά δηλαδή 
Ρώλης 6 Τενέα (υιός).

Δυνάμεθα νά θεωρήσωμεν καί ώς εν σύνθετον κύριον όνομα : 
Ρ ω λ ι σ τ ε ν έ α ς [ό], οπότε είναι I Ρωλιστενέας Νεοενεα (=υίός τοΰ 
Ν ερενέα.)

Τά σύνθετα κύρια ονόματα είνε συνηθέστατα εις τήν Θρακικήν γλώσ
σαν, ώς λ.χ. Κετρί-πορις, Αύλού-ζενης, Αύλού-σελμις, Δουλή-ζελμης, Ζάλ- 
μοξις, Κερσο-βλέπτης, Αύλου-τράλης, Άρια-ράθης, Άρια-πείθης, Μηδό- 
σακκος, Άριό-μαζος, Αύλου-βεισταβάκης, Διδα-ζέλμης, Βενδί-δωρος κτλ.(4)

Έάν τό γερενέα. δεν τό θεωρήσωμεν ώς κύριον όνομα, δυνάμεθα τότε 
νά τό χαρακτηρήσωμεν ώς δύο λέξεις, δηλ. νέοεν, έα.
Νέρεν, κατά πάσαν πιθανότητα, θά σημαίνη καί θά είναι ισοδύναμον μέ τό 1 2 3 4

1) Θουκ. Ε, 19.
2) Διών. Κασσ. Τομ, Γ ' σελ. 76 καί 77.
3) Toma.^chek II, 2, 27, —Kretschmer, E inleitung in d ie  geschichte κτλ. σε λ. 

231—BCH, Τομ. 22 έτος 1898, σελ. 486, από έπιγο. τής πόλειος ΙΙίνζου βορείου 
Θράκης, μεταξύ Φ λιππουπόλεως καί. Βκρόης, υπό G. Soeure — Ή συχ. Τομ. Α' 
σελ. 347.

4) BCH, Τόμ. Ε' σελ. 70 —R.A. 1878. 11, σελ. 194—Tomaschek, σελ. 384 —Du
mont- Homolie, Melange κτλ. σελ. 362 κτλ.—Latychew, Τόμ. Β' έπιγρ. 136·—Ή - 
ροδ. Δ, 76. Ζ, 67—Στραβ. ΙΑ? 517 κτλ—Φιλοστρ. Α, 511—Kretschmer, Einleitung 
κτλ, σελ, 170,
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ελληνικόν άνήρ, το οποίον ευρίσκεται καί εις άλλας συγγενείς γλώσσας, ώς 
σανσκρ. nar γεν. nar-as, Ζενδιβ. nara. Άλλα καί εις τήν έλλην. ήτο 
άρχικώς ΝΕΡ καί μέ τό προθετικόν α έ'γινε ά-νήρ, γεν. άνέρ-ος, άνρός καί 
μέ τό ευφωνικόν δ — 1ν(δ)ρός. ΙΙαραβ. καί τύ αρχαϊκόν άνήρης κτλ.

Επίσης καί εις τήν Αλβανικήν γλώσσαν υπάρχει τό νερι=άνήρ καί 
πληθ. νερες=άνέρες [άνδρες.]

«Είναι δέ γνωστόν, on προκειιιένου περί τής ’Ιλλυρικής γλοόσσης καί 
τής συγγένειας των ’Ιλλυριών, ή Ά  λ β α ν ι κ ή γλώσσα έν έλαχίστω μέτριο 
καί έν μέρει κατέχει τήν θέσιν τής αρχαίας ’Ιλλυρικής, έξεταζομένη δέ εις 
τά γνησίως εγχώρια στοιχεία της κατατάσσεται εις τήν Άριαν οικογένειαν 
πάντως εις τήν Έλληνοπελασγικήν (=Έλληνοθρακικήν, καθ’ ημάς), απο
τελούσα π ρ ο ο μ η ρ ι κ ό ν τ ι έ λ λ η ν ι κ ύ ν  γλωσσικόν ί δ ί ω μ α»(1).

Ά λλ’ ανεξαρτήτως τής γνώμης ταΰτης τοϋ αειμνήστου ιστορικού, οΐ 
Ίλλυριοί ήταν έθνολογικώς συγγενέστεροι προς τούς Μακεδόνας καί Θρά
κας ή προς τούς "Ελληνας. Επομένως καί γλωσσικώς τοιούτοι. Έάν μάλι
στα λάβωμεν ύπ’ όψιν τήν παρατήρησιν τοϋ ιστορικού J i r e C e k, οΰτος 
ευρίσκει πολλάς Ίλλυρικάς ρίζας εις τά κύρια Θρακικά ονόματα. Τό δε εο. 
δυνατόν να είνε πανάρχαιος τύπος μετοχής, έών [ών]= έα.

Κατά ταΰτα τύ νερεν— εα είναι=άνήρ ών.
Τίλτεάν.

Αρχαιότατος τύπος εθνικού ονόματος, αντί τού μεταγενεστέρου Τιλα- 
ττΐος, κατά τά διατηρηθέντα Άθαμάν, Τιτάν, Αίνιάν, Εύρυτάν, Άκαρνάν, 
αλλά, προ πάντων, τό θρακικύν Άγρια?'. Άλλως τε, Άγριάνες καί Τιλτεά- 
νες (Τιλαταϊοι) ήσαν γείτονες, κατοικοϋντες βορείως τού Σκομίου καί τής 
Ροδόπης.
*Πακο.

Ά πό ’Ίοκον—περιφέρειαν ’Ίσκου, Όσκίου ή Σκίου ποταμού, δστις 
άπετέλει δριον τής χώρας τών Τιλαταίων, καθόσον οί Τιλαταϊοι μέ τούς 
Τρήρας κατοικούν προς βορράν τών Άγριάνων καί τού ορούς Σκομίου μέχρι 
τοϋ Ό σκίονη Σκίον ποταμού, δστις έχώριζεν αυτούς από τούς Τριβαλλούς 
χυνόμενος εις τον Δούναβιν.(2)

cΥπήρχε δέ καί πόλις πλησίον τού Δουνάβεως Θρακική Οϊσκοι η 
Οϊοκος. (3)

"Οθεν, κατά ταϋτα, τό νερενεατιλεανηακο τής επιγραφής δύναται νά * 2 3

1J Π. Ιναρολίδου. Είσαγ. εις τήν Τσι. Παπαρρηγοπούλου σελ. μστ' καί μζ'
2) ΤΙροδ. Δ, 94.
3) Πτολεμ. Γειυγρ. ϊκρηγ. Α' βιβλ. Γ ' σελ. 446,

Θ ρ α η ι Η ά Γ ' 6
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χωρισθή : νέρεν εα Τιλτεάν τΗσκο (ν)=άνήρ ών Τιλτεάν (Τιλαταΐος) εξ 
’Ίσκου (Σκίου περιφέρειας, εξ Οΐσκων.)
Άραζέα.

Εθνικόν όνομα, αιολικός τΰπος (—θρφκικός.) "Οθεν Άρα·ζέα=ή Άρα- 
ζία, ή καταγόμενη από την θρακικήν πόλιν Άραζον, ώς Στέφανος Βυζάν
τιος εν λέξει.(ζ)
Δ ομέαν.

Θρακική επίσης λέξις, γνωστή κυρίως ώς δ ά μ α =πόλις, φροΰριον, 
οίκος, τόπος, ώς Ούσκουδάμα, Άφουσειδάμα κτλ.

Τό θρακικόν δ ά μ α είναι συγγενές μέ τό έλλην. δώμα, δόμος, τό Σα- 
νσκρ. dama, τό Λατινικόν domus και τό Περσικόν dam.

Έκ τοΰτου και δομαΐος, δ ο μ έ ο ς—έα=κάτοικος, ή καταγόμενη, τήν 
πατρίδα. "Οθεν Άραζέα δομέαν=ή Άραζία τήν πατρίδα, ή έξ Άράζου 
(πόλεως^ καταγόμενη.
Τνλέζνπτα.

Κύριον 0 ρ α κ ι κ ό ν όνομα, από τά πολλά φερόμενα, ώς καί ανωτέρω 
εΐπομεν, σύνθετα θρακικά ονόματα, δηλ. 'Γιλέ-ζυπτα.

Τό δεύτερον συνθετικόν άπαντα εις πολλά καθαρώς θρακικά κυρία 5νά
ματα, ώς :

Ζυποίτης, Βίθης, Ζιπαίβου Βίθυς, Ζίβυθις, Ζειποΰσης, Ζείπα, Ζεβίλ- 
λμιος, Ζιβελσοϋρδος, Ζιβιλέϊζης.(1 2)

«Ζ υ β ο ι θ ί δ ε ς, αί Θρασσαι ή Θράκες γνήσιοι.» (3J
Μίη.

Τό μ ί η εξηγοϋμεν=ε μ ή.
Πρβλ. προς τοϋτο από τάς συγγενείς έπίσης γλώσσας τό λατιν. meus- 

mea, τό σλαβ. moi-moja.
** *

Κατά ταΰτα, συμφώνως προς τούς δυο τύπους τής επιγραφής, τούς 
οποίους επαρουσιάσαμεν, διατηροϋντες τήν εις τήν επιγραφήν υπάρχουσαν 
ορθογραφίαν άναγινώσκομεν τον πρώτον στίχον :

Ρόλις Τενέας νέρεν έα Τιλτεάν "Ησκο [ν]
Άραζέα δομέαν Τιλέζυπτα μίη έραζήλτα

1) Στεφ. Βυζαντ. σελ. 97 έκδ. Άμστερδαμ 1G78. «Ά ραξος, πόλις προς τφ 
Π όνΐω , από Αράξου τοΰ ήγησαμένου.»

2) Παυσ. Ε, 12—Tomaschek, Ο. Ο, σελ. 40, 11, 39—Conge, Reise auf den 
Inscr. Tlirakischen κτλ. σελ. 27—BCH, Τομ. 24 έτος 1900, σελ. 317 έπι,γραφαί έκ 
Δράμας .

3) Ή συχ. Τομ. Β' σελ. 257.
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καί έξηγοΰμεν:
Ρώλης (ό) Τενέα (υιός) άνήρ ών Τιλτεάν (Τιλαταΐος) εξ ’Ίσκου 
(Οΐσκου) εις τήν Άραζίαν (τήν πατρίδα) έμήν Τιλέζυπταν τοϋτο 
τό δακτυλίδιον (έδωκα).

Καί κατά τον δεύτερον τρόπον :
Ρολιστενέας Νερενέα Τιλτεάν ’Ήσκο (ν)
Άραζέα δομέαν Τιλέζυπτα μίη έραζήλτα 

καί έξηγοΰμεν ;
Ρωλιστενέας (ό) Νερενέα (υιός) Τιλαταΐος εξ 5Τσκου (Οΐσκου) εις 
την Άραζίαν την πατρίδα έμήν (συζυγον ή μνηστήν ή φίλην) 
Τιλέζυπταν τοϋτο τό δακτυλίδιον (έδωκα).



ΕΥΛΟΓΙΟΥ ΚΟΥΡΙΛΑ ΛΑΥΡΙΩΤΟΥ

ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ Ο ΠΟΛΥΕΙΔΗΣ 

ΚΑΙ ΤΟ ΛΕΥΚΩΜΑ ΑΥΤΟΥ ΕΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

(ΕΞ ΑΝΕΚΔΟΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΝ)

Ο ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ

Χρτ) ιϊαρρεΐν  χάχ αϋριον εσ ετ ’ α μεινον.
c Η σίοδος.

Θρηϊκίγι έλπ ιδοφ όρω  γενεχ} αΐαια.
ό πονήοας

ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ

Aspics, Germane, spectatum germine civcni. 
quam dixit, stabili servat amore fidem.
Plurima commendat veterem sapientia Graecum.
Turcicimi jam sentit sera propago jugum.
Turca minis totum spirat crudelibus orbenr 
fttnc sed et fratres strangulat ipse suos.
Pli. Cliistophorus Vogt praefectus Serenissimae Nassovicae 

In Idstein civitate Nassovicorum. (’Αναγραφή 1).

Μ Ε Τ Α Φ ΡΑ ΣΕΣ:

Βοήθησον, Γερμανέ, τον εξ ακραιφνούς αίματος έξοχον πολίτην' 
την πίστιν, ήν έκήρυξε, διά σταθερού έρωτος διασώζει.
Τά μέγιστα συνιστα τον άρχαΐον "Ελληνα ή σοφία.
Τον Τουρκικόν ήδη ζυγόν αισθάνεται ή νεωτέρα γενεά.
Ό  Τούρκος σκληραΐς άπειλαΐς τρομοκρατεί πάσαν την οικουμένην 
άλλα καί σχοινίφ ούτος στραγγαλίζει τούς αδελφούς αυτοί).

ΓΕΡΩΝ ΕΥ Α Ο ΓΙΟ Σ Κ Ο ΥΡΙΛ ΑΣ Α Α ΥΡΙΩ ΤΗΣ

Έ ν τή κατά το "Αγιον ’Όρος Άθωνιάδι Ιερατική Σχολή, 10 Μαρτίου 
του σωτηρίου έτους 1931.
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1) Η  προα ω πικότης τον  Θ εόκλητόν Π ολνείδο υς κα ί το Λ εύκω μ α .

Κατά τό έαρ ίσταμένου έτους εύρισκόμην εις την μονήν των Ίβήρων 
κατελθών έκ Καρτών. Γ0  φίλος βιβλιοθηκάριος προηγούμενος Γεράσιμος 
παρουσίασε μοι έκ τής πλούσιας βιβλιοθήκης κώδικα ονομαζόμενου Album. 
«Ό  κτήτωρ, μοι λέγει, άνσφέρεται Άββάς  τις Θεόκλητος ΙΙολνείδης». 
AOcai ή σαν αί πρώται πληροφορίαι, αΐτινες έφερον εις την μνήμην τον 
περίφηιιον εκδότην των Χρησμών τον "Αγαθάγγελον. Μετά πολλοΰ τοϋ 
ενδιαφέροντος ήρχισα επιμόνως νά άναγινώσκω τάς λίαν δυσξυμβλήτους 
πολυειδεις όντως άναγραφάς εις διαφόρους Ευρωπαϊκά? γλώσσας. Έπεί- 
σθην πλέον περί τής σπουδαιότητος τοΰ κώδικος, και ένόμισα αυτόν πολύ
τιμον διά τάς βιογραφικάς ειδήσεις περί τοΰ συγγραφέιος τής Sacra tuba 
fidci ortliocloxae. Ό  κώδις ούτος εΰρηται ΰπ’ άριθ. 613 τοΰ υπό τοΰ μακ. 
Σ. Λάμπρον έκτυπωθέντος καταλόγου των χειρογράφων τής μονής, ένθα 
καί διά βραχέων περιγράφεται, χωρίς νά λεχθή τι περί τοΰ κτήτορος. 
Είναι σχήματος 16ου (0,11 Χ(), 18) καί έχει φύλλα 178, ών ελάχιστα έμει
ναν άγραφα. Μετά τριήμερον αγωνιώδη εργασίαν έπανήλθον εις Λαύραν 
κομίζων πιστόν τοΰ κώδικος αντίγραφου. Κατά συγκυρίαν εΰρον τό έπί τή 
έκατονταετηρίδι πανηγυρικόν τεΰχος των Θρακικών εΰμειώς άποστα- 
λέν μοι παρά τοΰ αξιότιμου φίλου Γερουσιαστοϋ Μ. Σχαμονλη. Έν 
αύτω άνέγνων περί ΙΙολυείδους σύντομα βιογραφικά σημειοόματα ερα- 
νισθέντα παρά τοΰ πρ γυμνασιάρχου κ. Τρ. Εύαγγελίδου μετά τής δεοΰσης 
έπιμελείας (σ. 107—108) (α). Έκ τούτων μανθάνομεν, ότι ό Πολυείδης 
ήτο πολνπλαγκτος κληρικός, καί δύναταί τις αμέσως νά συμπεράνη, ότι ήν 
άνήρ δράσεως πολυμερούς. Περί τής ιδιαιτέρας όμως σπουδαίας εθνικής 
δράσεως αύτοΰ, ήν περιέχει ό ήμέτερος κώδις καί τής διεθνούς φήμης καί 
αξίας τοΰ Πολυείδους, ούδείς λόγος.

'Ο αρχιμανδρίτης θεόκλητος ΙΙολνείδης ανήκει εις την χορείαν των 
κληρικών εκείνων, οΐτινες υπό τό ράσον εκρυπτόν τό πυρ τον πατριω
τισμόν, καί ώς ιεραπόστολοι μετεδιδον φλόγας ιερόν ενθουσιασμόν εις τά 
πλήθη των Χριστιανών. Ώ νειροπώλησεν έκ τών πρώτων την άπελευθέ- 
ρωσιν τοΰ Γένους, καί έμόχθησεν, εΐπερ τις καί άλλος, πρός τον σκοπόν 
τυΰτον λόγω τε καί έργω. ΙΙροήλθεν έκ τής πόλεως εκείνης, η τις πρώτη 
πασών έδοκίμασε τον βαρύν κλοιόν τής δουλείας, έξ Άδριανουπόλεως. 
Νεαρός έα αισθανθείς τούς εθνικούς παλμούς ισχυρούς έν τή καρδία αύτοΰ 1

1) Ταϋτα έλήφθησαν κυρίως έκ τοΰ Δ ημ ητρακο πο ύλο υ ,  εις ον καί παραπέμ- 
πομεν έφ ’ έξης. Τινα των διατριβών, ών ό κ. Εύαγγελίδης (ΐέμνηται αϊαόσε, δυ
στυχώς παρ ύλην την προθυμίαν τοΰ κ. Σ τα μ ο ν λη  δεν ήδυνήθην νά συμβουλευτώ 
καί ιδίως εις πηγάς, ένθα παραπέμπει ό Ζαβίρας  (Νέα Ελλάς 320).
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έλθών μετεβαπτίσθη εις την κολυμβήθραν τοΰ 'Αγίου "Ορους καί έμυήθη 
εν τή ιών Ίβήρων εΰαγεΐ μονή εις τά ακραιφνή τής πίστεως δόγματα καί 
εις τά μεγάλα τοΰ έθνους ιδεώδη, ών άπέβη διαπρύσιος κήρυξ καί θερ- 
μούργος συνήγορος καί υπερασπιστής. Τό σωζόμενον Λεύκωμα μαρτυρεί 
πάνεα ταΰτα, καί αποτελεί λαμπρόν φωτοστέφανον των πολυμ,όχθων αγώ
νων, εις οΰς υπέρ πίστεως καί πατρίδος ύπεδΰθη. Περιήλθε την Γερμανίαν 
ολόκληρον (1), κατά τό φαινόμενον μέν προς συλλογήν λυτρών υπέρ των 
εν Τουρκία αίχιιαλώτων καί έν φυλακαΐς βασανιζόμενων Χριστιανών, άλλ’ 
ό κύριος σκοπός αύτοΰ ήν νά εξεγείρω σταυροφορίαν κατά τής ’Οθωμανι
κής αυτοκρατορίας. Ό  καιρός έφαίνετο εύθετος. Οί Διαμαρτυρύμενοι, οϊτι- 
νες είχον επικρατήσει σχεδόν εις ολόκληρον την Γερμανίαν, έπεδίαυκον 
πάση θυσία νά συνάψωσι μετά τής Άνατ. Εκκλησίας σχέσεις.'Υπό τοΰ 
μεγάλου φιλέλληνος Κρονοίον καί τής κλεινής φάλαγγος των Τυβιγγαίων 
θεολόγων διαπαιδαγωγηθέντες, έφαίνοντο διατεθειμένοι νά πράξωσι παν, 
δ,τι ειχεν άρνηθή ό ΙΙαπισμός υπέρ τής ’Ανατολής. Τοϋτο άποδεικνΰει ό 
ενθουσιασμός με θ ’ οΰ υποδέχονται τον ΓΙολυείδη, οΰχί άτομα καί κοινοί πο- 
λΐται, άλλ’αΰιαί αί επίσημοι άρχαί τής Εκκλησίας καί πολιτείας. ΙΙρίγκηπες, 
αΰλικοί καθηγηταί πανεπιστημίων επιστήμονες διάφοροι. Συμβούλια αύλικά, 
διοικητικά, δημοτικά. Πανεπιστήμια, άκαδημείαι καί διάφορα επιστημονικά 
καί ευαγή καθιδρυματα, ανώτατα εκκλησιαστικά καί επαρχιακά συμβούλια, 
αυτά τά κονσιστόρια, φιλοτιμοΰνται έν αγαστή άμίλλη νά έγγραφώσιν εν τώ 
Λευκοόματι έν γλώσση Λατινική καί Ελληνική, αλλά καί Γερμανική, Γαλ
λικής Ιταλική έτι δέ Εβραϊκή, έν στίχοις ή εις πεζόν προς έκδήλωσιν των 
υπέρ των πασχόντιον Χριστιανών αισθημάτων, αλλά καί προς έξαρσιν καί 
θαυμασμόν τοΰ έ'ργου τοΰ Πολυείδους καί τής σοφίας αΰτοΰ.

Ό αριθμός των αναγραφών ή άφ·ιερώσεα)ν ανέρχεται εις 181, επομέ
νως καί τόσαι χείρες καί ποικιλία γραφών. ΙΙολλαί τούτων τυγχάνουσιν 
ευανάγνωστοι, άλλ’εΐς τινας μεγάλως έκοπιάσαμεν, καί τέλος εις τάς δυσα- 
ναγνώστους λέξεις έθέσαμεν ('■). Πέντε γερμανικάς δέν ήδυνήθημεν οΰτε 
ν’ αντΐγράτ|ΐ03μεν. 1 2

1) Κατά τά έτη 1728—1733 κυρτός, άναγραφαί τινες φέρουσι τό έτος 1727— 
1737, φαίνεται έγένετο διακοπή έν τω μεταξύ τής περιοδείας, Ά λ λ ’ αύθις έτέθη- 
σαν διά χρυσογραμμίας, τιμής ένεκεν 3, 91, 159 κ. ά.

2) "Ινα βεβαιωθώ έτι κάλλιον περί τινων δυσξυμβλήτων, διήλθομεν τον 
κώδικα καί μετά τοΰ φίλου καθηγητοΰ τοΰ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. X . 
Χ α ρ ιτω ν ίδο ν  παραθερίζοντος ένταΰθα, καί φ εκφράζω δημοσία τάς ευχαριστίας. 
Επικρατούσα διάλεκτος έν τα ΐς άναγραφαϊς είναι ή Λατινική, εΐτα ή Ελληνική. 
Εις Γαλλικήν (το Στρασβούργον κατείχετο υπό Γάλλων) 4 (6, 72,76, 179) καί εις 
’Ιταλικήν 3 (δ, 144, Γ75). Τά 'Εβραϊκά 2 (φ. 68β καί 126β) έκ τοΰ ψαλτήρος ιή έτέρα 
μετά μεταφρ. Λατιν.) δέν άντεγράψαμεν.
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Αύται δέ στερούνται σπουδαιότητος καί είναι αι πλείσται δίστιχοι. Ή  στε- 
νότης τοΰ χώρου τοΰ Περιοδικού δεν επέτρεψε νά δημοσιεΰσωμεν καί μετά- 
φρασιν των σπουδαιότερων τουλάχιστον αναγραφών. Έ ν τουτοις χάριν 
των μ ή είδότων την Λατινικήν συνεπληρώσαμεν την τοιαΰτην έλλειψιν εν τη 
εισαγωγή άναλυσαντες έπιμελώς το περιεχόμενον τοΰ Λευκώματος καί τά 
δυσκολώτερα μεταγλωττίσαντες.

Τοιοΰτος ό κώδιξ πλήν των άλλων παρέχει πολλάς ειδήσεις περί τοΰ 
βίου καί τής δράσεως τοΰ ΙΙολυείδους τέως αγνώστους. "Έθος ήν ως φαί
νεται τότε διακεκριμένοι άνδρες περιηγούμενοι τάς Εΰρώπας καί επίσημον 
έκπληροΰντες εντολήν νά φέρωσι τοιοΰιον Λεύκωμα αναμνηστικόν καί εις 
βεβαίωσιν τής ευόρκου διεξαγωγής αυτής. Παρόμοιον γνωρίζω τοΰ Μητρο- 
φάνονς Κριτοπ,ούλου την «Φιλοϋήκην», ως οΰτος άποκαλεΐ αυτό, ήν απήρ- 
τισεν έκ τής άνά τήν ’Αγγλίαν καί Γερμανίαν περιοδείας αΰτοΰ κατά τά 
έτη 1617—1628 (*)

2. Γέννησες, έκπα ίδενσ ισ ις , μοναχ. κουρά καί χειροτονία  

έν ’Α&ω τοΰ Π ολυείδους.

cO Θεόκλητος Πολυείδης τυγχάνει έκ των ολίγων κληρικών, οιτινες 
έδρασαν πέραν τών ορίων τής Όθωμαν. αυτοκρατορίας, ώς τε θεολόγος καί 
εθναπόστολος πρόδρομος της άναστάσεως τον Γένους, καί ώς αγιορείτης, 
τοΰ ίσα ποστόλου Κοσμά τον Αίτωλον. Τό "Αγιον "Ορος ήν τό χαλκευ
τηρίου τής ίεράς ταΰτης καί σωτηριώδους ιδέας. cO μοναχός έθεωρεΐτο κατά 
τούς χρόνους εκείνους ώς υπερφυσικόν ον, περιερχόμενος τήν υπόδουλον 
χώραν ώς πνευματικός καί διδάσκαλος άνεμίγνυεν εις τούς λόγους τάς 
προφητείας καί διαφόρους χρησμούς, δι’ ών συνήρπαζε τά πλήθη καί προ- 
παρεσκεύαζεν αυτά εις τό μέγα έργον τής άπολυτρώσεως (2). Τοιοΰτος 
παρουσιάζετο καί. ό Θεόκλητος φέρων ώς έγκόλπιον τούς Χρησμούς τοΰ 
Αγαθάγγελου, ών δημιουργός ύπήρξεν αυτός ούτος, ώς ό λόγος δηλώσει. 
'Ομοίαν καταγωγήν φρονώ δα εχει καί τό έπώνυμον αύτοΰ ΤΤολυείδης. 
ΓΩς προς τον τύπον επικρατεί σάλος' ημείς ήκολουΟήσαμεν τώ Δημητρα- 
κοπούλω, δστις έξηρεύνησε καλλίτερον παντός ά'λλου τά κατ’ αυτόν (1 2 3).

1) Έ ξεδόθη υπό Μ. Ρενεέρη: Μητροφάνης Ινριτόπουλος καί οί έν ’Αγγλία 
καί Γερμανία φίλοι, αύτοΰ (Ά θήνησιν 1893, 8ον σ. 114 Β’ παράρτ. τής Ίσ τ . καί 
Έ ίίνολ. Εταιρ ίας).

2) Βλ. το αρΟρον: ΟΙ μοναχοί καί ή Έ  π ανά στάσις υπό Ενλ. Κονρίλα Λαυ- 
ριώτου έν τή Ελλ. επιθεωρήσει έτ. ΚΑ' (1930) σ. (ϊ—8, 4ον.

3) Τούτφ συμφωνεί καί ο κ. Γεδεών έν τφ  «νΑθωνι» σ. 223’ έν τή προτασσό
μενη τής Sacra tuba . . . είκόνι ΠΟΛΥΕΙΔΓΙΣ.
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Ό  Ζαβίρας καί κατ’ αυτόν δ Σαθας, Ν. Πολίτης καί Φιλ. Βαφείδης 
δξυτονοϋσι Πολυειδής, ως καί ό Στεφανίιζης εκδότης των χρησμών. Κατά 
κανόνα όμως τό όνομα ως προερχόμενων εκ τοϋ επιθέτου πολυειδής, ανα
βιβάζει τον τόνον, καί ούτως απαντάται καί παρά τοΐς άρχαίοις (1). Ά λλ’ 
υπάρχει καί ετερος τόπος Πολνείδος, ως έχει ό κατά τό 1838 έκδούς τους 
χρησμούς καί δ Κοντογιάννης (1 2). Έν τω Λευκώματι πλεονάζει τό Πολυεί- 
δης, ήτοι Polyides καί Polyidis(3). Πολυειδής(4 5) (καί άπαξ ίΐυλυπυίδης 99) 
καί Πολυίδης (106).

Έγεννήθη έν Θράκη τελευτώντος τού ΙΖ ' αίώνος υπό γονέων εύτυχουν- 
των' ό δέ πατήρ τοϋ Θεοκλήτου μετήρχετο τό έμπύριον έν Άδριανουπόλει 
ένθα καί έξεπαίδευσε τον υιόν. Οϋτω ού μόνον γονείς έσχεν έπισήμους 
(δθεν καί έν τή 117 αναγραφή λέγεται: conspicuus nobilitate generis) 
αλλά καί παιδείας έτυχε λαμπράς, ως εκ των υστέρων άποδεικνύεται, καί 
ϊσως δ πατήρ αυτού μετώκησεν έν Άδριανουπόλει χάριν τής έκπαιδευσεως 
τοϋ υίοϋ. Έν τω Λευκώματι άπαξ (άρ. 99) άναφέρεται ώς πατρίς αυτόν 
ή Άδριανούπολις, καί μάλιστα ονομάζεται επίσκοπος αυτής, συνήθως ονο
μάζεται Αγιορείτης καί Μακεδών, διότι εντεύθεν ωρμήθη εις την Ευρώπην 
ήπρβλ. άρ. 33 de Monte sancto ex Macedonia, 1 5 3  ex Monte sancto 
Macedonia, 163 in Monte sancto Athon).’Ev Άδριανουπόλει από τού 1Δ' 
αίώνος άναφέρεται σχολή, ή τις 1 0 0  έτη μιετά την άλωσιν άνιδρΰθη υπό τοϋ 
επιφανούς πρωτονοταρίου τής Μεγ. Εκκλησίας * Ιωάνναν Ζνγομαλά καί έ- 
χρημάτισε κέντρον φιλοσοφικών καί θεολογικών συζητήσεων. Ύπερμεσοϋν- 
τος τοϋ ΙΖ' αίώνος υπήρχε ν άκμάζουσα σχολή, έν ή έδίδαξαν Αναστάσιος 
δ Παντοδύναμος,3Αθανάσιος Κόντης δ Βοβροντεύς, Μάρκος δ Λαριοάΐος, 
Δημήτριος δ Αιτιτζαϊος, δ ΤΙαπά Σταμάτης, ϊσως δέ καί Νεόφυτος δ 
Καυσοκαλνβίτης^Ι.Άλλ' άξιοσημείωτον είναι δα ένταΰθα έξεπαιδεΰθη καί 
έδίδαξεν δ έν τή δράσει δμότροπος αύτφ δ γνωστός Ά λέξ. Έλλάδιος δ Λα- 
ρι.οαΤος. Ουδόλως άπίθανον, ότι παρά τούτου ένεπνεύσθη δ Πολυειδής εις

1) Έ ν  Poetae Bncolici (έκδ. Diibner, Paris 1851) 1, 3σ. 98, 12· «άλόιον όμφά- 
κινον* οϋτω λέγεται παρά Π ο λε ίδη  (γρ. Πολυείδει) τω ίατρφ, έν τα ΐς των φαρ
μάκων συνωνυμίαις». 'Ομοίως φέρεται καί παρά τφ Σοφ. Ο ίκονόμον  άψογος νικο- 
τιανής, Βεν. J876 σ. 21). Έ ν  τοΐς κώδιξι ύπάρχουσιν καί οί δυο τόποι.

2) 01 "Ελληνες κατά τον Λ' έπ ί Αικατερίνης Β' Ρωσσοτουρκ. πόλεμον (Ά ύ ή - 
ναι 190 J) σ. 49 βλ. καί Pape-Benseler W orterbuck der gr. Eigennamen έν λ.

3) άρ. 12, 19, 52, 104, 106, 163, 180.
4) 110, 129, 130. Βεβαίως έκ τοϋ Λατ. δέν προκύπτει σαφές τό συμπέρασμα. 

Καί έν τή Sacra tuba έχει Polyidis.
5) Βλ. Γράμματα από τής Άδριανουπόλεως (Ιν]πολις 1913) σ. 72 υπό Μ. 

Γεδεώ ν,  πολύς ό λόγος περί τοϋ Κ ό ν τ η , βλ. καί πρόγραμμα μαθημάτων τφ  17ΐ4 
σ. 67 (πρβλ. καί Θρακικά τεϋχ. Πανηγ. σ. 60—61).
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τό συγγραφικόν εργον και τήν εν γένει δράσιν(*). Φαίνεται δα ή σχολή τής 
Άδριανουπόλεως έπεδί.ωκε κατά σύστημα τον υψηλόν τούτον σκοποί·, τήν 
δημιουργίαν κοινής εν Ευρώπη γνώμιης προπαγανδίζουοα προς τήν άπελευ- 
θέρωσιν. Έκ νεαράς ηλικίας ή σ πάσα το τον μονήρη βίον καρείς εν τή κατ’ 
87 Αθω να μονή των Ίβήρων καί μετονομαστείς θεόκλητος (J). Τφ δέ 1713 
Μαΐ'ου 20 έχειροτονήθη ενταύθα διάκονος υπό του πρώην Νεοκαισαρίας 
Ιακώβου  (* 1 2). Κατά το έτος τοϋτο ό Θεόκλητος εύγνωμονών τή πολιούχο) 
τής μονής Πορταϊτίσση έξέδοτο έν Λατ. γλώσση τήν ιστορίαν ταυ της υπό 
τον τίτλον : Origo coenobii Iberorum in Monte sancto erecti et admi- 
randa apparatio beatae virginis, quam Portaitissam vocant. venetiis, 
typis Antonii Bortoli, superiornm perniissu.

Σχετικώς προς τό προοκυνητάριον τοϋτο αναγράφω τοϋςδε τους στίχους 
(εκ κωδικός μονής Ίβήρων 543) ουτωσί σχολιασδέντας υπό τοΰ άντιγρα- 
φέως(3).

Στίχοι ιαμβικοί, τον αριθμόν δέκα εχοντες ακροστιχίδα Θ ε ο κ λ ή - 
τ ο υ  ς(4) άντεγράφησαν κατώτερο.) έν τφ αωδ' έξ άλλου τίνος παλαιού βιβλι
αρίου, εχοντος επί τέλους τήν ιστορίαν τής ΙΊορταΐτίσσης εις τό απλοϊκά»· 
τερον, τό όποιον βιβλιάριου ήδη εύρίσκεται έν τφ ναφ τής Πορταϊτίσσης, 
καί επί τέλους τής ιστορίας εκείνης, όπισθεν του τελευταίου φΰλλου, άταφέ- 
ρεται μέ γράψιμον τοΰ συγγραφέως τοΰ έν ΚαΟολικφ ναφ Μεγάλου Τυ
πικοί περί τής ιδίας εκείνης ιστορίας τής Πορταϊ. τίσσης άπαραλλάκτατς : 
φ. 235β «λέγεται οτι μετά τό καταλειφθήναι τήν Μονήν υπό τ(7»ν Ίβήρων, 
ήθέλησαν οί ταυ την οίκήσαντες γραικοί μετενεγκεΐν έκ τής ίβηρίδος φωνής 
εις τήν ιδίαν διάλεκτον τό παρόν 'Υπόμνημα (ήτοι τό εις εκείνο τό βιβλιά- 
ριον) οΰκ ετυχον δέ, ούτε έρμηνέως οΰτε συγγραφέθ)ς, ώς έδει' δ δ εν μοι 
δοκει εν πολλοΐς διαφθαρήναι τό σΰγγραμιμια, οΰτε γάρ φράσει, οΰτε αντι
στοίχων ηυμοίροι διωρθώθη δ’ οΰν όμως παρ’ ημών, εις δυνατόν καί μετερ- 
ρυθμιήθη εις τό άπλοϊ κά»τερον ώςόράται ενθάδε (ήτοι εκεΐσε, έν τφ βιβλια- 
ρίφ έκείνφ).

*) Παρανίκα Σχεδίασμα (σ. 42 1 καί Θρακικά εν ft. άνωτ: σ. 61.
1) Ου μόνον ή των Ίβήρω ν αλλά καί ή τοΰ Ξηροποτάμου, ΙΙαντοκράτο- 

ρος κ. ά. εϊχον μετόχια έν 5Αδριανουπόλει' ή δέ Α «’'<ρα εϊχεν έν τώ κεντρφ τον 
άγιον Στέφανον μδρΰΟη 1694Γ υπό τών μοναχών τούτων φαίνεται προσηλυτιστείς 
ό Πολυείδης.

2) Δημητρακοποΰλον, Προσθήκαι εις τήν Νεοελλ. Φιλολογίαν τοΰ Σ άθα  
(Αειψ. 1871) σ. 81.

3) Τό παρόν σημείωμα παρεδόθη μιοι άγαθότητι πολλή παρά τοΰ κλεινού 
φίλου Γέροντος κ. 3Ιωακείμ Ίβηρίτου άλλοτε ποτέ βιβλιοθηκάριου τής μονής 
χρηματίσαντος gracia.

4) Τό τελευταΐον ς τοΰ Θεοκλήτους φρονώ ότι εξηγείται: Θεοκλήτου στίχοι.
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» 'θεωριών νψωμα, δογμάτων βάθος.
» ένωτικον σύνταγμα διεστηκότων’
» ορών άμικτών, συνδρομή μί'ξις ξένη’
» κλίμαξ βροτονς ύψοϋσα γήθεν εις πόλον.
» λνσις άράς μένονσα, χαράς αιτία.
» ηλιακόν δίσκενμα, τον φωτονργέτον.
» τόμον προφητών, ήγλαϊ σ μένον πέρας.
» όρος δι 3 νγράς, στίλος άλλος πνρφόρος'
» νλασας αγνή, λαύρα των ιβηρίων’
» στάσιν τιθεΐσα, θυρωρόν καί προστάτου»

Ό  Θεόκλητος κατά την εποχήν ταυ την ευρίσκετο εν τή μονή των Ηβή- 
ρων εν μέσω σεμνής πλειάδος λογιών μοναχών θεολογοΰντων και φιλολο- 
γοΰντων, οιοι ήσαν c Ιερόθεος ο εν άγίοις διδάσκαλος χρημιατίσας εν Σκο
πέ λαρ και έν μιεταφράσει έκδούς τά ασκητικά τοΰ Άββα ’Ισαάκ και Μελέ
τιος ό Πελοποννήσιος μαθητής αύτοΰ κ.ά^1) «ΙΙρός τούτον βιβλιοψΰλακα 
δ'ντα τής μονής γράφει τά έξης αξιόλογα περ'ι τής βιβλιοθήκης ό τής κλη- 
νής Άθωνιάδος Σχολαρχήσας Ευγένιος ο πάνυ. «Επιεικώς γάρ Έδέμ τις 
κεκλεισμένη έσιιν αύτοΐς (τοΐς άδελφοΐς) ή βιβλιοθήκη, ήτις καί έστι, 
■θριπών μεν καί σητών καί αραχνών και τών άλλων ζωυφίων τών κατά 
πολλήν άδειαν τάς βίβλους επιβοσκομένων άνάπλεως' άνθρώποις δέ μόνοις 
τοΐς εξ Άδάμ, δσοις περί βιβλία τό ζήν κατατρίβεται. Έδέμ αυτή άνεπί- 
βατος καί όλως απρόσιτος' και ταΰτα μετά τό καί τοΐς λησταΐς έφεΐσθαι 
τήν είσοδον» (1 2 3). cO Θεόκλητος εις τήν έκδοσιν τοΰ ΙΙροσκυνηταρίου εΰρε 
μιμητάς τών εν τή μονή συναδέλφων Χριστόφορόν τον 3 Ιωαννίτην καί 
3Ιγνάτιόν τον Κεμίζον (ή. Ό  έέ Παχώμιο'ς Τονρναβίτης έφερεν εις φώς 
τφ 1730 τους Μαργαρίτας τοΰ Χρυσυστόμου. Θεόκλητος έτερος, fΡαφαήλ 
ιεροδιδάσκαλος Νεόφυτος καί 3Ιωακείμ, προς οΰς αλληλογραφεί ο Ευγέ
νιος. Ούτοι πάντες εν τή Ίβήρων άπετέλουν τήν Άκαδήμειαν, εις ήν 
έμορφώθη θεολογικώς ό ήμέτερος Θεόκλητος, συμπληρώσας καί τάς εγκυ
κλοπαιδικός αΰτοΰ γνώσεις εις τήν είρημένην πλουσιαιτάτην βιβλιοθήκην 
(εις πολλά βιβλία εΰρίσκομεν σεσημειωμένον καί το όνομα αύτοΰ). Μετά

1) Γεδεών. "Λύκος σ. 222 ε.
2) Έκκλ. Ά λη θ . Δ' (1883) σ. 528—I πρβλ, καί 512. Ό  Ευγένιος παρεπονεττο 

διά τό άμετάδοτον τών τότε, ημείς ύλιβόμεύα διά τήν ερημιάν λογιών ννν, έξ ον 
καί εις χείρω κατάστασιν εύρίσκεται ή πλουσιωτέρα τών τοΰ ”Αύα> Βιβλιοθηκών!

3) Ούτος έπανεκδοΰς τον Κομνηνοϋ τό ΙΙροσκννητάριον τον "Λύκο, σννέταξε 
τούς έν αρχή στίχους: ό δέ 3Ιγνάτιος εις άλλην έκδοσιν μετεποίησεν αντύ.
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εξαετίαν προύχειρίσθη εις πρεσβύτερον την 1 0  Μα ίου εν τώ το υ Πρωτά
του καθεδρικά) ναώ υπό τοΰ μητροπολίτου Λήμνου Ηωαννικίον ( ‘).

3, Η  δράσις τον Π ο λνε ίδ ο νς  είς τάς άττελευΰ'ερω τικάς ά ηοηείρα ς.
Ή  στάσις της Ε υρώ π η ς πρός τ-ήν Τουρκίαν. Τ ά  σχέδια  

τον Μ εγ. ΙΙέτρόν. Oi ά ρχ ιεπ ίσκόπό ι Α χριδώ ν.

Είς τον βαθμόν ετι τοΰ Διακόνου ό Θεόκλητος τελών δεν ήδυνήθη νά 
περιοριστή εν τω ’Άθωνι* ή φλογερά αυτού φιλοπατρία παρέσυρεν αυτόν 
είς εθνικούς αγώνας καί συμμετέσχεν ένεργώς είς την κατά τών Τούρκων 
δράσιν τών Ένετικών στρατευμάτιον έν Εύβοια προς έκπόρθησιν τοΰ φρου
ρίου τοΰ Εύρίπου. Τοΐς eΕνετοίς ανν έπρατταν ώς μισϋοφόροι και έ$ε- 
λονταί και Γερμανοί. Ενταύθα τοίνυν τό πρώτον σχετίζεται ό Πολυείδης 
τοΐς Γερμαιοΐς. Χάρις δε είς την γνωριμίαν ταύτην ήνοιξεν ή πρός την 
Γερμανίαν αύτώ οδός. Έχομεν δύο εν τω Λευκοί μάτι οναγραφάς βεβαιού- 
σας την δράσιν αυτού ταύτην (άρ. 117 -  118). Άλλα πρός ακριβή έκτίμησιν 
τοΰ γεγονότος τούτου ανάγκη ν’ αναπολήσω μ εν την ιστορίαν τής εποχής 
εκείνης καί τάς βλέψεις τών 'Ενετών έν Ανατολή, ώς καί τά αποτελέ
σματα τών πολεμικών τούτων ενεργειών.

Ή  Ευρώπη μέχρι τού ΙΕΠ αίώνος έτήρει την αμυντικήν ή παθητικήν 
στάσιν έναντι τής Τουρκίας. Πρώτος ό μέγας Πέτρος τής 'Ρωσσία; έξήλθε 
τής ούδετερότητος συλλαβών το σχέδιον. Είκών αυτού χαλκογραφηθεΐσα έν 
Άμστελοδάμω, όπως διανεμηθή τοΐς έν Τουρκία Χριστιανοΐς έφερε τήν 
επιγραφήν «Πέτρος πρώτος ' Ρωσοο-γραικών αντυκράτινρ». ’Επί τοΰ καθε
δρικού ναού τής Μόσχας έκυμάτιζεν ή 'Ρωσ. σημαία φέρουσα τά γράμ
ματα. «Έν τούτο) νίκα». Αυτός δέ ό αύτοκράτωρ έκφωνήσας λόγον είς 
'Ρίγαν, έπλεξε τό έγκώμιον τής Έλλ. σοφίας, διακηρύξας, δτι αι έπιστήμαι 
καί τέχναι δέοννά έπανέλθωσιν είς τήν άρχαίαν αυτών κοιτίδα (“). Οΰτω τό 
φρόνημα τών υποδούλων Ελλήνων άνεπτερώθη, δπερ διάφοροι μυστικοί 
απόστολοι ύπεδαύλιζον έπιτηδείως, ή δέ εθνική μούσα ήρξατο ψάλλουσα 
τους παιάνας τής ελευθερίας (3). Κυρίως δέ τό ένανσμα υπήρξε προκήρυξίς 1 2

ύ ι

1) Δη μητρακόοτ αυλός έ'νθ. άνωτ. σ. 81 περί τοΰ έν τή τών Ίβήρων εφησυχά
ζοντας ενάρετου τούτου Ιεράρχου βλ.Έκκλ. Ά λη  9 / 5Έτ.ΙΤ( 1888) σ.314-816 καί Ίσ τ. 
Ασκητισμού υπό Εύλ. Κ ο υρ ίλ α  Α α νρ ιώ το ν  (Α' Θ)νίκη 1929) σ. 77 σημ. 2. Περί 
τών έν τη βιβλιοθήκη τών Ίβήρων μονής βιβλίων τοΰ Πολύ είδους αναφέρει ό 
Γεδεώ ν  (’Ά θω ς σ. 221).

2) Σά&α,  Τουρκοκρ. Ε λλ ά ς σ. 418.
8) Πρβλ. τό δημώδες: Ακόμα τούτ’ τήν άνοιξη' ραγιάδες, ραγιάδες . . . .  όσο 

ν ’ άρθη ό Μόσκοβας . . . αύτ. 449. Ό  'Ελλάδιος τό σπουδαΐον έργον άνατίθησιν 
τφ  μεγ. ΙΙέτρω, καί προσαγορεύει αυτόν ecclesiae orientalis orthodoxae Graeco-
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tic τού μεγάλου εκείνου αΰτοκράτορος πόλεμόΰντος κατά τών Τούρκων και 
Καρόλου II5' τών Σουηδών προς «πάντας τούς πιστούς καί πάντας τούς 
μητροπολιτάδες.,.καί τούς προεστούς τών κλεπτών καί τούς καπετάνους 
καί τά άξια παλληκάρια... καί πάντας τούς παπάδες κτλ.» εν θ ’ επιτίθεται 
κατά τών Τούρκων οιτινες «έτσαλαπάτησαν την πίστιν μας καί μέ δόλον 
επήραν ταίς έκκλησίαις καί τούς τόπους μας...πόσαις χήραις καί όρφαναίς 
έσκλάβωσαν καί διεσκόρπισαν, καθώς ό λύκος τά πρόβατα...καί δσους σκλα- 
βώνουν με δυναστείαν τούς τουρκεύουν... Λοιπόν εγώ πηγαίνω εις την 
βοήθειάν σας...»(’). Εστάλη κατά Μάρτιον τού 1711, ολίγους μήνας πριν 
ή άποκλεισθ'ώσι τά Ρωσ. στρατεύματα παρά τον Προύθον καί ήττηθώσιν. 
Μετά την ήτταν εκείνην at ελπίδες πάντων άπέπτησαν, ot δε Ανατολικοί 
έστράφησαν προς Κάρολον ζ“' τον αύτοκράτορα τής Γερμανίας (2) (1711— 
1740J, πατέρα τής μεγάλης Θηρεσίας. Γ0  Πατριάρχης ’Αχριδών και ό 
Πεκίον διεβεβαιοΰντο αυτόν περί τής έξεγέρσεως τών Χριστιανικών πληθυ
σμών άμα τή εμφανίσει τών Γερμανικών οπλών δπερ έπιστεύθη ύπ’έκείνου, 
άλλ’ έπρότεινε νά προσάρτηση την Τουρκίαν ώς φέουδον. cO ’Αχριδών 
συγκατετίθετο εις τούτο, υπό τον δρον νά άναγνωρισθή αυτός Πάπας τής 
’Ανατολής. Ά λλ ’ ή τολμηρά αυτή άντιπρότασις εξεφόβισε τον Κάρολον 
καί περιωρίσθη εις την αποστολήν μικράς δυνάμεως εις την ’Αλβανίαν 
Οί τής ’Αχρίδας αρχιεπίσκοποι είχον οπωσδήποτε ελευθερίαν εις τοιαύτας 
ένεργείας καί περιώδευον άνό τάς Εύρωπ. αύλάς. ’Αναφέρω τάς σχέσεις τού 
από Ίωαννίνων Γαβριήλ προς την Γερμανίαν, καί την μετάβασιν αυτού 
μετά μεγαλοπρεπούς ακολουθίας τω 1587 (ι). Άλλα τό αποτέλεσμα μόνον 
αυτούς ωφέλησεν ύλικώς’ ούτε ή Αυστρία ούτε ή Γερμανία ήδύναντο νά 
κινηθώσι τότε κατά τής Τουρκίας. * 1

runque defensorem  et υπερασπιστήν (sic ) ό Σεβ. Κνμινίτης  την Δογματικήν 
(Β ουκουρέστιον 1703) καί. ο έκ Ναουσης *Ανάστ. Μιχαήλ τύ «Βασιλικόν Θέατρον» 
έκδοθέν έν Άμστελοδάμφ τφ 1710.

1) Αύτ. σ. 419—450 Λατινιστί έδημοσιεύΟη υπό Alex. Bruckner,  Peter der 
Grosse (Berlin 1879 a. 459).

2) Ούτως εκαλείτο τότε ό τής Αυστρίας, όστις μάλιστα έδιδε τον νενομισμέ- 
νον όρκον εις Φραγκφούρτην την 14 Δεκεμβ. ενώπιον τής Γερμ. διαίτης (Κονμα 
Τστ. άνθρ. πράξεων τομ. Θ' σ. 77).

3) H ertzberg , G esckickte griech. Μερ. 3 σ. 205.
4) Βλ. R evue des ed. gr. i y  (Paris 1891) σ. 182—188 καί Σωτήρ τομ. ΙΔ ' 

(Ά Ο ήναι 1891) σ. 267—275 καί Ζερλέντη Σημειώματα έκ τών τοϋ Κρουσιου 
(Ά θή να ι 1922) σ. 20—25.
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4. ’Α γώ νες  τοϋ Μ οροζίνη  έν ΙΙελοποννήαίφ,  ’ΑΟ'ήναΐς και Ε νρ ίτεφ .

Α ί  Γ ερμ αν ικο ί λεγεώ νες .— ' Α νά μνηα ις  τοϋ Β α λδεκ ινο ϋ  

σζολεμιοτοϋ τιρός Π ολυείδη .

Ταΰτα έχων ΰπ’ δψει ό Πολυείδης προσεκολλήθη εις τούς Ενετούς, 
οΐτινες εδρών τότε εν Έλλάδι υπό την αρχηγίαν τού γνωστού Φραγκίοκου 
Μοροζίνη.

Ουτος είχε τότε ελευθερώσει από των Τούρκων την Πελοπόννησον,(’) 
δθεν τφ 1687 άναλαβών έκ νέου την αρχιστρατηγίαν υπό την τιμητικήν 
επωνυμίαν τοϋ Πελοποννησιακον, την άπονεμηθεΐσαν αύτφ υπό τής Δη
μοκρατίας, καί μεθυσθείς εκ τής εφήμερου επιτυχίας, ώρμησε την 9)12 
Σεπτ. ηγούμενος 10000 στρατού κατά των ’Αθηνών, ΐνα εκδίωξη την τουρκ. 
φρουράν, ήτις είχεν όχυρωθή εις την Άκρόπολιν. Είναι γνωστόν πώς ή 
άλωσις αυτής έστοίχισε την καταστροφήν τού ατίμητου τής τέχνης μνη
μείου τοϋ Παρθενώνος, δπερ καί οί τρισβάρβαροι έσεβάσθησαν ! Εις 
άμφοτέρας τάς άναγραφάς, ών ή 117 έγράφη έν Βαλδέκη υπό τού γραμμα- 
τέως τού ήγεμόνος αυτής Meckel, άναφέρονται ώς συμπράιτοντες τοΐς Έ - 
νετοΐς καί οί έκ τής πόλεα)ς ταύτης Γερμανοί legio seccunda Waldeccen- 
sis- καί βεβαίως δεν ήσαν μόνον ούτοι, άλλα καί έξ άλλων πόλεων. ’Από 
τοϋ 1633 ή Ένετική Δημοκρατία είχε μετακαλέσει ως στρατηγόν τον Γερ- 
μανοσουηδόν Καίνιγμαρκ (Koenigsmark), δστίς φίλος ών τών γραμμάτων 
καί της επιστήμης έγνώριζε: καί τήν Ελληνικήν. Ούτος προθύμως ύπακού- 
σας κατηλθεν εις τήν Ελλάδα μετά πολλών Γερμανών και Άννοβερανών 
και Αοννεβονργίων (δΟΟΟ περίπου), καί διώκησε τα Ένετ. στρατεύμιατα 
έν ΙΊελοποννήσφ, ένθα αύτφ οφείλονται κατά μέγα μέρος αί έπιτυχίαι, καί 
δή κατά τήν άλωσιν τών ’Αθηνών. Τούτο έπικυροΐ καί ύ διάσημος τής 
Δημοκρατίας γεωγράφος Coronelli, εις δν αϋτη άνέθετο, Ϊνα συντάξη τό 
ιστορικόν τών τροπαίων καί κατακτήσεων αυτής, καί άφιεροι τφ Γερμανφ 
στρατηγφ τό έργον('). Ένεκα τούτου καί εις τών άποκατασταθέντων έν 
Άθήναις ναών (οϋς οί Τούρκοι είχον μεταβάλει εις τζαμία) παρεχωρήθη 
τοΐς Γερμανοΐς, ΐνα τελώσι τά τής θρησκείας κατά τό δόγμα τών Διαμαρ- 1 2

1) 'Η  σύγκλητος τότε τής Βενεείας έξέδωκε ψήφισμα δι3 οδ άνήγειρεν αύτφ 
ανδριάντα μιετά τής επιγραφής «Francesco Maurogeno Feloponnesiaico adhuc 
viventi senatus». Πολνζωΐδου Νεοελληνικά B' σ. 71. 2d&a  ενί>. ανωτ. Β58.

2) Memorie istoricogeografiche delli regnidella Morea e Negreponte et luo· 
chi adiecenti, descrittere e consecrate all’ a'tezza Serenissima del seng. Principe 
Massimiliano Gugliemo duca di Brunsvick, Luneburg etr. generate dell3 armi Ve· 
neta,... Venezia 1880.
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τυρομένων^). Ό  Μοροζίνης κύριος γενόμενος των ’Αθηνών συνεκρότησε 
συμβούλιο ν προϊόντος ήδη του χειμώνος (ως λέγει και ή αναγραφή : hy- 
berna venit), καί ύπεστήριξεν, δη προς έξασφάλισιν των ’Αθηνών έπε- 
βάλλετο πάση θυσία ή κατάληψις της Εύβοιας. Ά λλ’ ύπερίσχυσεν ή γνώμη 
τοΰ Καίνιγμαρκ να παρέλθη ό χειμών, ινα έλθω σι καί αί αναμενόμενοι εκ 
Γερμανίας έπικονρίαι. Τό έαρ τοΰ 1638 τήν 29)10 ’Απριλίου Ενετοί καί 
Γερμανοί χάριν τών κατά τής Εύβοιας επιχειρήσεων έγκαταλείπουσι τάς 
’Αθήνας καί τούς Χριστιανούς, οΐτινες μετά τοσοΰτου ενθουσιασμού είχον 
ύποδεχθή αυτούς, εις τό έλεος τών Τούρκων. Ό  μητροπ. 3Ιάκωβος καθη- 
ρέθη υπό τοΰ Ιΐατριάρχου, διότι μετά τού Σταμ. Ι'άοτταρη καί τού Γ. 
Λονσμανη έπρέσβευσεν είς 1Ι)νησον προς τούς ‘Ενετούς, οΐτινες καί δέν 
έτόλμησαν νά έπανέλθωσιν('?). Ό  Μοροζίνης ήρκέσθη μόνον ν’ άπαγάγη 
έκ τού Παρθενώνος σπουδαία λάφυρα τιμαλφή μνημεία ! (3). Ό  αγών προς 
κατάκτησιν τής Εύβοιας υπήρξε κρατερός καί σκληρός' ήρξατο από τοΰ 
Αύγούστου καί διήρκεσε τρεις μήνας προ τών εκατέρωθεν τοΰ πορθμού 
φρουρίων.(4)«’Αλλ’ ή ακάθεκτος ορμή τών επιτιθεμένων έθραύσθη προ τής 
άναστάσεως τών Τούρκων καί κατά τινα έπίθεσιν επί 1 1)2 ώραν έπεσον 
1000 χριστιανοί^5). Καίριον τραύμα ύπήρξεν ό κατά τήν κρίσιν τοΰ άγώνος 
εκ πυρετυΰ τθάνατος τοΰ Καίνιγμαρκ καί τοΰ μηχανικοΰ Βερνέδα(6). ’Ιδίως 
κατά τάς φοδράς έκείνας επιθέσεις διεκρίϋησαν οι Γερμανοί, αϊτινες είχον 
ίδιους αρχηγούς. Τοιοΰτοι πλήν τοΰ θανόντος ήρωος ήσαν οι πρίγκηπες τής 
Βροννσβίκης και Ααρμάστης, ό γενναίος βαρώνος Σπάρ, ο ήρως Βαλέριος 
ΟνΒερ. ’Ιδιαιτέρως μνημονεύονται ώς άνδραγαθήσαντες ot Αοννεβονργιοι 
καί οι Βντεμβέργιοι(Ί).

βεβαίως τοΰ άγώνος τούτου μετέσχον καί ούκ ολίγοι εγχώριοι υπό τον 
οπλαρχηγόν Νικ. Καρνστηνόν. 5-6 χιλιάδες έζήτησαν νά σωθώσιν εις τά 
άπαίροντα Ένετικά πλοία, άλλ* ολίγοι έγένοντο δεκτοί' έτεροι δέ έσώθη* 1 2 3 4 5 6 7

1) Laborde I I  σ. 179.
2) Γενναδίου, 'Ο Μαροζίνης έν Π)νήσφ καί Ά θή να ις  (Ελληνισμός ΙΘ' ο. 711)·
3) Πολνζώης, ένθ. ι/νωτ. 77-78. Σά&α, Τοΰρκ. Ε λλ ά ς 362-3 καί 366 Zinkeisen, 

Geschichte des Osman. Reichs y .  134-135.
4) Βλ. Σ άθα ν σ. 372-381.
5) Αύτ. σ. 380.
6) Αύτ. σ. 376 καί Zinkeisen a. 133. Οί Ε νετο ί τιμώντες τον ήρωα, έστησαν 

αύτφ ανδριάντα έν τφ  ναυστάθμφ τής Βενετίας.
7) ΙΙερί τών έν Έ λλάδι άγωνισαμένων Γερμανών έγραφαν ό Alex, Icliweneke 

Geschichte der hannoveschen Truppen in Griechenland 1685-1699 (Annover 1854) 
καί ό Ferd. Blister. Der Krieg von Morea zur Erinnerung an Deutsche, Thaten in 
der Iahren 1687-1688...(1845. Kassel.) βλ. παρά Zinkeisen ένθ. ανωτ. σ. 130, ούδε- 
μίαν έκ τούτων καί τών άλλων, άς οΰτος αναγράφει, ήδννήθην νά συμβουλευθώ·
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σαν διά των ιδίων πλοίων, καί οι έναπολειφθέντες κατεσφάγησαν ή έξην* 
δραποδίσθησαν υπό των Τούρκων^).

Των γεγονότων τούτων άνεμινήσθη έν τη 118 αναγραφή ό φιλόπατρις 
Γερμανός veteranus εν ηλικία των 64 ετών, καί φέρων ήδη τό αξίωμα 
consiliarius Bridingensis primarius Siedcr επί τη εμφανίσει του "Ελλη- 
νος πατριώτου, προτάσσων τό φιλάλληλον γνωμικόν ά'μα καί πατριωτικόν:

Nemo sibi solum natus, sed patri, patriae et amicis.
Διέσωζε δε ζωηράν την άνάμνησιν, δτι προ 46 ετών έπολέμησε υπέρ τής 
έκπολιορκήσεως τών ’Αθηνών καί ειτα εύρέθη καί έν Ευρίπφ inobsidione 
munimenti fortissimi Negrepondo εις την Βαλδεκινήν λεγεώνα τελών.

5. Η  άνάκτησις της Π ελοπόννησον, τής Κ ερκνρας  

καϊ Η π ε ιρ ω τικ ώ ν  πόλεω ν.  —  Ή  δράσις τώ ν Γ ερμανώ ν ν π ό  τόν ηρώα  

S c h u le a b u r g .— Ή  ειρήνη τον Πασάροβιτς.

Καί μιετά τάς τοιαΰτας αποτυχίας ουδόλως άπηλπίσθησαν οί Ενετοί. 
Ά λλ’ ή δράσις αυτών είναι αχαρακτήριστος, τή συνδρομή τών Ελλήνων 
εκδιώκουσι τούς Τούρκους εκ τών πόλεων καί είτα έγκαταλείπουσι τόν 
αγώνα, καί οι Τούρκοι επανέρχονται άγριώτεροι, καί ούτω ή δεύτερα 
πλάνη γίνεται, χείρων τής πρώτης. Τφ 1715 δηλ. ανακτάται καί αυθις ύπ’ 
αυτών ή Πελοπόννησος, πολλών εκ τών κατοικούν συντελεσάντα)ν εις τούτο 
(έκ μίσους προς τούς Ενετούς) άλλ’ ύπέστησαν τά πάνδεινα υπό τών 
Τούρκων κατασφαγέντες ανηλεώς καί έξανδραποδισδέντες πανοίκι (2). 
Ά λλ’ οΰτοι δεν περιωρίσθησαν εις την Πελοπόννησον, άλλ’ άπαρτίσαντες 
στόλον έκ δεκακισμιυρίων άνδρών προσέβαλον τάς ενετοκρατουμένας νήσους 
καί δή τάς Ίονίους μέχρι τής Δαλματίας’ ηγείτο δε ό έπ’ αδελφή γαμβρός 
τού Σουλτάνου μέγας Βεζύρης Δαματ 3Αλή Πασάς. Οί Ενετοί από τού 
1714 είχον καί αυθις έπικαλεσθή την συνδρομήν τών Γερμανών. CH 
α’ίτησις αύτη έλθούσα εις έπίρρωσιν τής μνημονευδείσης προτάσεως τού 
’Αχριδών, έπεισε τούς Γερμανούς νά σπεύσωσιν. ’Ήδη επί κεφαλής αυτών 
εύρίσκεται ό ευκλεής Σάξων Βαρών ο ς Μ ατϋαϊος von der Sclulenberg, 
ω Κάρολος δ ζ"' τής Γερμανίας άπένειμιε τόν τίτλον τού Κόμητος, μετά 
τάς κατά Καρόλου ΙΒ ' τής Σουηδίας έπιτυχίας αυτού έν Σουηδία. Ούτος 
μετ’ άπαραμίλλου τόλμης ως αρχηγός τών Ένετικών στρατευμάτων ήγω- 1 2 *

1) Σά'&ας, ενΐ>. άνωτ. 380. Έ ν  ολίγους καί παρ5 ‘Υψηλάντη, Τά μιετά την 
άλακίιν σ. 183, 189, 191, 199.

2) Έ π ιδ ε  του έξ Ίωαννίνιον Ίωάννον Μάνΐλου, 2υμφορά καί α'χμιαλωσία
Μωρέως (Βενετία 1875) καί Παπαρρηγόπονλον, Τόμ. Ε' (1903) σ. 676-677.
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νίσθη γενναιότατα και άπέκρουσεν αλλεπαλλήλους επιθέσεις των Τούρκων 
κατά τής Κέρκυρας. Ά λλ’ έν τή κρισιμωτέρα στιγμή λιποταςάντων μετά 
τώ/ Ενετών καί το>ν μισθοφόρων Ιταλών καί Σκλαβούνων, οΰτος μετά 
800 λογάδων Γερμανών και Κερκνραίων(*) προσβάλλει τούς Τούρκους 
εις τα χαρακώματα (Ιό Αύγ. 1715J και αναγκάζει αυτού; νά έγκαταλίπωσιν 
ού μόνον την Κέρκυραν, άλλα καί ολόκληρον την Έπτάνησον(-). Τον 
Schulenburg ώ; αορτήρα αύιών ετίμησαν οί Κερκυραΐοι διά μεγαλοπρε
πούς άνδριάντος, δστις κοσμεί την κεντρικήν τής πόλεως πλατείαν. Ά λλ’ 
ούτος δεν έπανεπαύθη, ώς οί Ενετοί έπραττον, εις τάς δάφνας ταύτας’ 
έξηκολούθησε τον επιθετικόν αγώνα συν τώ ναύαρχο) ΙΙισάνη, καί τώ 1717 
καταλαμβάνει τον ΒουΟρωτόν, αποβιβάζει 6000 άνδρας εις την Πρέβεζαν, 
καί τον ’Οκτώβριον αναγκάζει την Τουρ. φρουράν ν’ άποσυρθή εις ’Άρταν, 
παραδίδοται αύτώ άνευ άντιστάσεως ή Βόνιτσα, καί ενφ ή Τουρκία ήναγ- 
κάζετο νά συνάψη την έν Πασάροβιτς συνθήκην, ό ακάθεκτος ήρως πρου- 
χώρει νικηφόρος κατά μήκος τών ’Αλβανικών ακτών μέχρι τής Δαλματίας. 
Ό  μέγας ιστορικός Ranke λέγει, ότι ού μόνον την Κέρκυραν διά τής αγ
χίνοιας αύτοΰ έσωσεν ό Schulenburg, αλλά μετέβαλε καί την άμυναν εις 
έπίΟεσιν, καί αφού έκυρίευσε τά είρημένα φρούρια οννέλαβε τά σχέδιον νά 
καταλάβρ καί την ’Αλβανίαν' ϊστατο προ τού Δουλσίνου καί έμελλε νά κυ- 
ριευση αυτό, δτε έφθασεν ή αγγελία τής είρήνης(3). Κατά την συνθήκην 
εκείνην [10)21 Ίουλ. 17 L8 ] έπεδικάσθησαν τή Ένετία ού μόνον ή κατοχή 
τής Κέρκυρας, αλλά καί τής έναντι ΊΙπειρ. λωρίδος (κατά τό uti possidetis).

6. Η  σπονδα ιό της τώ ν ά να γρα φ ώ ν 1 1 7  καί 1 1 8 Ό  κα&οριομός τον

χρόνου τοϋ Π ο λυε ίδ ο υς . —  Ά γα ύλή  μνεία  α υτόν  ύτζδ τοϋ Ε νγεν .

Β ο υλγά ρεω ς.— Πόσοι θ εό κ λη το ι ‘Ιβ η ρ ΐτα ι λόγιο ι ύτιηρχον;

Έκ τών αναγραφών 117-118 μανθάνομεν κυρίως περί τής έν Έλλάδι 
δράσεως τών Γερμανών καί δή τής Βαλδεκινής λεγεώνος, καί δτι οί τού 
Schulenburg' αγώνες καί μετά τήν συναφθεΐσαν συνθήκην έξηκολούθουν 
προς έκδίωςιν τών Τούρκων έκ τε τής ’Ηπείρου καί’Αλβανίας μέχρι τέλους 
τοϋ ετονς 1719, δπερ οί ιστορικοί δεν άναφέρουσιν αλλά τερματίζουσιν 
αύτούς, ώς εΐδωμεν. κατά τό 17 ΐΒ. Άλλα τό σπουδαιότερον, έκ τούτων 
γίνεται γνωστή καί ή τον ΙΙολνείδονς δρασις κατά τους απελευθερωτικούς 1 2

1) Τούτων ηγείτο ό ευπατρίδης στρατηγός Μάρκος Ό Αντώνιος Σάλλας.
2) Zinhuiacn, ένί>’ άνιοτ. 519-529. Πολνζωΐδην σ. 84-89, Παοταρρ. Ε'. (577.
ο) Οί. Bsνέτοι εις Π)νησον, κατά μεταφρ. 77. Καλλιγα,  έν Έρανιστη (Άθήναι,

1842) σ, 865-6,
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τούτους αγώνας, καί δικαίως εξυμνείται, ως τις νπερνμνητος (superans 
omnium laudes) δια την αύταπάρνησιν καί φιλοπατρίαν αυτού (natus pa
triae et amicis).

CH δράσις αύτοΰ βεβαίως δεν ή το άλλη, εί. μή ή τοϋ ίεροκήρυκος καί 
εθναποστόλου, καί ακριβώς διακρίνεται ό λόγος αυτοί) ιός ενθουσιώδης καί 
συναρπάζων ψυχάς, (ώς μαρτυροΰσιν αί άναγραφαί, έν αίς εξυμνείται ή 
ευγλωττία τοϋ άνδρός) (*). Τοιοϋτοι μνημονεύονται δ τε ’Αϋανάοιος δ 
04 Οωνίτης καί Ν  ίκων δ Μετανοείτε, οί παράβολουθήσαντες τον Νι
κηφόροι' κα ί μεγάλως συντελέσαντες εις την άπελευθέρωσιν της Κρήτης. 
Κρατών εις χείρας τον Σταυρόν ώς εξεικονίζεται, ένεθάρρυνε καί παρώρμα 
τούς μαχομένους την νίκην εύαγγελιζόμενος. Τοιοϋτος καί ό Ενετός πνευ
ματικός τοϋ Μοροζίνη, ΰστις εί.ς την πρώτην γραμμήν ίστά μένος έπεσε 
βληθείς υπό σφαίρας. Ην δέ Άντοινιος δ Άτσιάγος (?).

Κατ’ άρχάς θά υπέθετε τις, δα αί χρονολογίαι τής 118 αναγραφής 
άναφέρονται εις τον Πολυείδη, άλλα δεν είναι ορθόν αύται εφαρμόζονται 
εις τον γηραιόν συναγωνιστήν αύτοΰ, οστις επί τή ευκαιρία ταΰτη έκρινε 
καλόν, ώς ποιυϋσιν παντες οί γέροντες, νά απαρίθμηση καί τά έτη τής ζωής 
αύτοΰ έν σχέσει προς τούς έν Έλλάδι αγώνας, «εί καί εις ηλικίαν 64 ετών, 
διασώζει ζωηρά ν τήν άνάμνησιν, λέγει, των πρό 46 ετών συμβάντων έν 
Άθήναις καί Εύρίπορ». Έάν ό θεόκλητος ήν τότε 64, τφ 1732, πρέπει νά 
ύποθέσωμεν δα έζησεν υπέρ τά 100 έτη, δπερ δεν φαίνεται ορθόν. Ουδέ 
παρίσταται ανάγκη νά έπινοήσωμεν καί έτερον σύγχρονον τοιοϋτον σπου- 
δαΐον Θεόκλητον Ίβηρίτην (τφ Ζαβίρα καί Σάθα επόμενοι) εις δ ουδέ ό 
Αημητρακόπονλος, ό έρευνητικώτερον περί τούτου γράψας, συναινεΐ θ'). 
Ούτυς βεβαίως είναι καί ό τον Ευγενίου φίλος προς ον καί τον είρημένον 
ιεροδιδάσκαλον eΡαφαήλ έπιστέλλει εκθειάζων αυτούς (ά). Περί τούτου δέ 
γράφει αλλαχού δτι παρίστατο ημέρας τε καί νυκτός περί τήν κλίνην 
αυτού κινδυνεύοντος εν τώ νοσοκομείω τής έν "Αθφ μονής τοϋ Διονυσί
ου τά εξής: «Καί ό άββάς θεόκλητος ό τής έν τή Minorca(5) νήσφ έκκλησίας * 1

1) 01 Νασσαυαΐοι π.χ. άποκαλοϋσιν αυτόν άρχαΐον φ ίλο ν  καί σεβάσμιον σνγ-  
κοινωνον έν τοϊς  άγώσι  (amici et factoris veterani ac popularis venerandi 33).

2) Σάϋ'α, ένθ. άνωτ. 376.
3) ’Avoir, a. 82 Όρθώς δέ ούτος καί τον Διάλογον Κόσμος καί Ψυχή άποδί- 

δωοιν εις τον ί| μ έτερον Θ εόκλητον ,  ενώ ό Ζαβίρας  επινοεί έτερον, περί ου λέγει 
ότι ήν ε’ δήμιον τής Έ λλ. καί Λατινικής διαλέκτου (ενθ. άνωτ. σ. 321.'. ’Αλλά καί 
ειερός έγνώριζε τότε έν Ά θ φ  τήν Λατινικήν πλήν τοϋ Πολυείδους. Έ ν  Ά θ ω  
ένθα οί Λατινομαθείς άνεφαίνοντο δίκην κομητών.

1) Έ κκλ. Ά λ η θ . Δ' σ. 5ΐ0— 511.
5) Των Βαλεαριδών νήσων ή σπουδαιότερα.

Θ ρ α η ι κ ά Γ' 7
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προστάς, μετά δέ την υπό των Γάλλων τελευταίαν τής νήσου άλωσιν, άμα 
τοΐς Γραικοΐς, έν οίς ήν ίερατεΰων έκεΐθεν συνυπεστάς καί επί το δρος 
καί τάς συνήθεις ερημιάς, αίς ήν ενασκούμενος έκ νέων καταφυγών, τοΰτω 
εγώ πολλήν οιδα την χάριν τής τε άλλης περί εμιέ εύνοιας, καί δτι (V ύλης 
μου τής ασθένειας ταυ της ευαγγελικής εμοί συνήει επιμελούμενος καί 
έπισκεπτόμενος ( ‘).

Προς τον ήμέτερον Θεόκλητον δέον νά μή ταυτισθή ό κατά αιώνα 
αρχαιότερος καί νομομαθής μοναχός, οΰιινος εΰρηται κώδιξ τοϋ XVII 
αίώνος έν τή Σκήτη 'Αγίας "Αννας τής Λαύρας περιέχουν «Σχόλια και 
παρεκβάσεις εις τούς ύμνους τοϋ Θηκαρά» καί «ερμηνείαν τής ασκητικής 
ακολουθίας, πώς είναι πρέπον νά διαβάζεται». Έν αρχή : «Θεόκλητος μο
ναχός καί αμελής των τον Χρίστον εντολών τοΐς έντενξομένοίς χαίρει.ν»( ή). 
Τφ 1671 μετέφρασεν εις τό άπλοΰν τό «ΙΙύξημένον Πρόχειρον» Βασίλειον, 
Λέοντος και Κωνσταντίνον, σωζάμενον έν τή Έθν. βιβλιοθήκη τών Παρι- 
σίων (”), καί εν τή τοϋ Βατοπεδίου (τοϋ έτους 1685 άρ. 496) (ι).

’Από πολλοϋ είχον τάξει τον έν λόγω Θεόκλητον εις τάς σημειώσεις 
μου περί λογίων 'Αγιορειτών, χωρίς νά γνωρίζω εις τίνα τών μονών ανήκει. 
Εφέτος άναδιφών ένεκα τού Πολυείδους τούς κώδικας τής μονής Ίβήρων 
ένέτυχον τφ ύπ’ άριθ. 403, υστις περιέχει λόγον τινά περί τής κατά τά 
μέσα τοϋ XVII αίώνος άναφυείσης έν ’Άθω έριδος περί τής θέσεως τών 
μερίδων έν τή ιερά Προσκομιδή!5). Ούτος έγράφη υπό τοϋ ίδιου Θεοκλή- 
του, δστις γράφεται Ίβηρίτης. «Θεόκλητόν εκκλησιάρχου και δομεστίχου της 
ίεράς καί σεβάσμιας μεγάλης μιονής τών Ίβήρων τής έντώ άγιωνύμφ ’Όρει 
τοϋ ’Ά θω κείμενης, Λόγος αποδεικτικός περί τής Προσκομαδής τού ‘Αγίου 
’Άρτου, δπως τά δεξιά αυτού είσίν εις τά αριστερά τού ίιρέως, καί τά 
αριστερά αύτοΰ εις τό μέρος όπου είναι τό άγιον Ποτήριον, καί πώς πρέ
πον είναι καί εύλογον νά θέτεται τής Παναγίας ή μερίδα εις τά δεξιά τού 
αγίου ’Άρτου, καί τών άγιων εις τά αριστερά καί τών πιστών καί ορθοδό
ξων Χριστιανών υποκάτω κατά την άρχαίαν παράδοσιν τής ’Ορθοδόξου 
Εκκλησίας τού Χριστού καί τής μαρτυρίας τών αγίων πατέρων καί διδα
σκάλου. Έγράφη δέ διά συνδρομής καί δεήσεο)ς τοϋ έν ίερομονάχοις όσιω- 
τάτου κυροϋ Ίω άσαφ  καί βηματαρίου τής αυτής μονής». 1 2 3 4 5

1) ’Επιστολή προς Κλαίρικον κτλ.
2) Κατάλογος Λάμπρου  Α' σ. 17.
3) Mortreuil, histoire du droit Bvzantin I I I  a. 294 (παρά Γεδεών, ’Ά θω ς 

σ. 215).
4) Ειδήσεις περί τών έν τφ  Βατοπεδάρ καί τή Λαύρα τοϋ άγ. ’Αθανασίου 

τοϋ ’Αθωνίτου ευρισκομένων κανονικών χειρογράφων ύπΰ Β. Ν. Μπενεσέβιτς 
[Πετρσύπ. 1904], Παραρτ. 2 τοϋ ΙΑ ' τόμι. τών Βυζαντ. Χρον. σ. 38.

5) Βλ. περί ταύτης έν Ά θ ω ν ι τοϋ Γεδεών σ. 151 καί τάς έκεΐ παραπομιπάς.
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’Αρχή; Θαυμάζω και επαινώ σε αΐ,δεσιμοότατε κτλ. Έν τελεί: «’Έτος σω
τήριον αχξε' (\). Κατά ταυ τα δύο μεν είσι Θεόκλητοι■ V βηρϊται λόγιοι, 
άλλ’ ό πρώτος αρχαιότερος τουλάχιστον κατά αιώνα του ήμετέρου (2) (και 
ούχί εκείνος ό παρά Ζαβίρα καί Σάθα σύγχρονος αύτφ φερόμενος). Κατά 
τον XVII αιώνα εις καί μόνος υπήρξε Θεόκλητος λόγιος Ίβηρίτης ό 
Πολνείδης.

7. Ε π ά ν ο δ ο ς  το υ  Ι Ιο λ ν ε ίδ ο ν ς  εις  ' Α& ω.— Τ ί ν α τ ά  α ίτ ια .  —  Χ ε ιρ ο τ ο ν ία  

α ύ τ ο ϋ .— 'Ε φ η μ έ ρ ιο ς  είς Ο υ γ γ α ρ ία ν . —  ΟΙ τ ί τ λ ο ι  α υ τό ν  μ έ γα ς  

Ε κ κ λ η σ ιά ρ χ η ς , *Α ρ χ ιμ α ν δ ρ ί τ η ς .

Μετά τό πλήρες σχεδόν ναυάγιον τών εν ’Ανατολή πολεμικών επιχει
ρήσεων έληξεν, ώς έλέχθη, ό Ένετοτουρκικός πόλεμος. ΜΙ Ένετία ήρκέ- 
σθη εις τά μηδαμινά κέρδη τής συνθήκης του Πασάροβιτς, εφεξής δέ πε- 
ριελθούσα εις πολλήν έκλυσιν και αδυναμίαν εις ούδεμίαν νέαν επιχείρη
ση' προέβη μετά την τής ΙΙ)νήσου απώλειαν. Έξ άλλου ήδη ή Γαλλία 
και μάλιστα ή ’Αγγλία από πολλού έπρέσβευον, ότι ή διατήρησις τοΰ ’Ο
θωμανικού κράτους ήν ή έγγύησις τής Κυρ. ισορροπίας. Τό σχέδιον τοΰ 
Μεγ. Πέτρον, ως ειδομεν, έτάφη εις τύν Προύθον. Μόνη δύναμις ούχί 
φιλοτουρκική άρχομένου τού XVIII αίώνος ήδύνατο νά θεωρηθή ή Αυ
στρία καί μετ’ αυτήν ή Γερμανία, καθ’ ών όμως είχε στρέψει τά όπλα ή 
Γαλλία. Τούτων ούτως έχόντων ήναγκάσθη 6 Πολυείδης νά καταφύγη 
εις τού ’Άθω την ησυχίαν και νά καταλάβη τάς ύπεριρυεις αυτού κορυφάς 
(prodigiosa Montis sancti cacumina 117). Μίτο τό έτος 1719, ότε, ως 
ειδομεν, προήχθη εις τον βαθμόν τής ΐερωσύνης, μεθ’ ό ώς φαίνεται με- 
τέβη αμέσως εις Ουγγαρίαν καί διωρίσθη ώς εφημέριος τών έν Τοκάία δρ- 
θοδόξων(3). Ή  Τοκάϊα (ή Τουκάϊα), ήν τών επιφανεστάτων έν Ουγγαρία 
Έλλ. κοινοτήτων, συσταθείσα ακριβώς κατά την εποχήν ταύτην, πιθανώς 
δέ υπό τοΰ ΙΙολυείδους. Άπετελεΐτο εκ Μακεδόνων ιδίως έκ τών πόλεων, 
Κοζάνης, Σερβίων, Σιατίστης, Μπογάτσικου, Ναούσσης, Σερρών καί Με- 
λενίκου(4). Μετά πενταετή έν Τοκαΐα εφημερίαν επανέρχεται οΐκαδε ό 
ΙΙολυείδης καί προάγεται εις αρχιμανδρίτην τής Μεγ. τού Χριστού Έκκλη- 1 2 3 4

1) "Ο αυτός Λόγος καί έ ν κώδικι 240 τής Καρακάλλου μονής (φ. 30 ί-'τ. αχξε') 
καί Λαύρας 1838.

2) Κατ’ άλλον κώδικα τής αυτής μονής, μ ή περιεχόμενον έν τφ  καταλόγφ 
τοΰ Λάμπρου, ούτος έζη μέχρι τέλους τοΰ X V II αίώνος.

3) Δ ημητρακ .  ένθ ’ άνωτ. σ. 81.
4) Βλ. Λ ά μ π ρ ο υ ,  Ιστορία  τοΰ έν Ουγγαρία καί Αυστρία Μακεδ. Ελληνισμού 

έν Ν. Έλληνομν. Η ' (1912) σ. 257-300 καί δή περί Τοκαϊας 267-270.
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αίας υπό του επισκόπου Πολυανής Καλλινίκου rfj 13 Φεβρ. 1725,(’) ον 
τίτλον φιλαρέσκως φέρει μέχρι τέλους τής ζωής αύτοϋ (πρβλ. αναγραφών 
13: Domino archimandritae, 65: τιμιωτάτφ αρχιμανδρίτη 104, 106: αρχι
μανδρίτη από του 'Αγίου ’Όρους άξιωτάτφ, 110: αρχιμανδρίτη από τοΰ 
’Όρους αγίου εν Μακηδονία(1 2 3)·) Άξιον περιέργειας φαίνεται μοι, ότι εν τή 
έκδόσει των Χρησμών τον ’Αγαϋαγγελον λέγεται: «παρά τον πανοσίων ά- 
τον θεόκλητόν Πολνειδονς, αρχιμανδρίτου ήτοι χωρεπ,ισκόπ.ον Τίολνανης 
και Βαρδάρων». Κατά τον Δημητρακόπονλον(3) ό Πολυείδης εύρίακετο 
εις άδιάκοπον σχέσιν μέχρι τέλους τής εν Ευρώπη δράσεως προς τόν Πολυ
ανής Καλλίνικον, εάν δέ κατά την εποχήν εκείνην προήχθη και εις τό αξί
ωμα τοΰ χωρεπισκόπου, ή τοιαΰτην έξήγησιν έδωκε πρός τινα περί τοΰ δφ- 
φικίου τοΰ αρχιμανδρίτου' «ό γάρ χωρεπίσκοπος κατά τό αξίωμα μέσον 
επισκόπου καί πρεσβυτέρου»(4 5 6). Δεν δυνάμεθα νά υποθέσωμεν, δτι εγένετο 
πράγματι επίσκοπος Πολυανής, άφοΰ εζη ό είρημένος Καλλίνικος,(b) Έν 
ταϊς άναγραφαϊς άπαξ μόνον (άρ. 99) απαντάται ώς επίσκοπος «....Θεό
κλητα) ΤΤολνπνίδι της εκλεσίας ελληνικής tv Άνδριανονπόλει επισκοπώ ...», 
δπερ πάντως άποδοτέον είς την αμάθειαν τοΰ γράφοντος. Συν τω τοΰ αρχι
μανδρίτου όμως οΰτος κοσμείται καί τω άξιώματι τοΰ μεγάλου Εκκλη
σιάρχου, ώς επί τοΰ εξώφυλλου τής Sacra tuba γράφεται: «.....Polyaniae
in Macedonia abbate et archiecclesiarcha in sancto Monte» καί κατά 
τόν Ζαβίραν «αρχιμανδρίτης Τίολνανης καί μέγας εκκλησιάρχης εν άγίτρ 
51Όρει»(β). ’Εκκλησιάρχης ή μέγας Εκκλησιάρχης κατά τόν ΙΖ' καί. 1Η' 
αιώνα ήν όφφίκιον έν ταϊς ίδιορρΰθμοις μοναΐς τοΰ ’Άθω, δστις καί οσά
κις διεχειρίζετο καί την ενιαύσιον αρχήν ύπεγράφετο μετά τοΰ τιτλοφορού
μενου «ό καθηγούμενος» ως νΰν οΐ δυο Επίτροποι. Τό πάλαι ό Εκκλη
σιάρχης ήν των περί τόν Πρώτον προϊσταμένων ό σπουδαιότερος έν τφ 
Πρωτάτω τοΰ ’Άθω' οΰτω είς έγγραφον τοΰ 1288 φέρεται υπογεγραμμέ
νος «-[- ό ελάχιστος έν μονοτρόποις καί εκκλησιάρχης τής τών Καρεών 
Λαύρας Μάξιμος...»(7) καί τω 1389: «Θεοδόσιος ιερομόναχος καί έκκλη-

1) Σό.ϋ'ας 470, Δημητρακ. σ. .81.
2) Έ ν  τή είκόνι, ή ας προτάσσεται τής Sacra tuba κτλ. γράφεται: «αρχιμανδρ ί

τη ς  εκ της τών  ’Α νατολ ικώ ν ‘Ε λλην ικώ ν Χ ρ ισ τ ια ν ικ ώ ν  *Ε κ κλ η σ ιώ ν  έξ  ‘Α γ ιο ν  
’Ό ρ ο ν ς ».

3) "Ενθ* άνωτ. 82.
4) Σύνταγμα Τερών κανόνων Ρ ά λλη  και Π οτλή ,  τομ. Γ σ. 92-93.
5) Κατά τόν Ά λ ε ξ ο ν δ η ν  οΰτος έπεσκόπευσεν από τοΰ 1725-1743 (Χρονολ. Π ί

νακες έν Νεολόγω Κ)πόλεως 30 ’ Απριλ. 1892).
6) Νέα ‘Ελλάς σ. 320.
7) Actes rle EAtlios. V, actes de Chilandar (ΙΤετροΰπολις παράρτ. τών Βυζ. 

Χρονικών 1913) 10 σ. 2G, 89.
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σιάρχης των Καρεών και ηγούμενος τοΰ άγιου Στεφάνου»('). Εΐδομεν ανω
τέρω δτι και ό αρχαιότερος Θεόκλητος έφερε το όφφίκιον τοΰτο έν τη των 
Ίβήρων. Πότε έλαβε τό αξίωμα τοΰ Εκκλησιάρχου έν ταΰτη ό Πολυείδης 
και εάν διεχειρίσθη ποτέ την αρχήν, άπόκειται νά εξακρίβωσή έκ τής 
ερεΰνης των αρχείων τής πρεσβυγενοϋς ταυτης μονής. Έν τώ Λευκώματι 
επικρατεί ό τίτλος Άββάς (ως άποκαλεΐ τον Θεόκλητον και ό Ευγένιος) 
ενίοτε και Superior ως λέγεται έν τή Λύσει ό ήγοΰμενος(1 2). Οί έγκΰψαν- 
τες εις τά ασκητικά συγγράμματα των πρώτων χρόνων τοΰ μοναχικού βίου 
οιδασιν δτι άββας και αρχιμανδρίτης έλέγετο ό ηγούμενος■ « cΗσύχιος 
έλέφ Όεοΰ πρεσβυτερος μονής τοΰ άββα Θεοδοσίου... καί τον τόπον έπέ- 
χων Σωφρονίου πρεσβυτέρου καί αρχιμανδρίτου τής αυτής μονής...»(3 4) 
’Επ’ άλλης δμως σημασίας μετά ταΰτα είσήχθη ό δρος έν τή μοναχική πο
λιτεία, οΰχί τής τοΰ ηγουμένου, αλλά τοΰ επόπτου ή πρώτου των ηγου
μένων, ως φαίνεται κατά πρώτον έν ’Άί)ω, λέγει π. χ. ό Κομνηνός ’Αλέ
ξιος δ Α ' προς τους ήσυχαστάς «....συμβουλεύομαι ύμΐν άπέλ&ατε εις τον 
αρχιμανδρίτην οας, επεί αυτόν σφραγίζουσι οί Οειότατοι βασιλείς πρώτον 
έν τώ άγίφ 5Όρει»('1). Τοιοϋτος καί δ Πρώτος τών τοΰ Λάτρου ορούς μο* 
νών, φ έπιτρέπει ό πατριάρχης Μανουήλ (1222) «τήν αρχήν άνειληφέναι 
τών έκείσε άπασών ετέρων μονών καί εις αρχιμανδρίτην άναδεΐξαι τον 
αυτής (τής μονής άγ. Παύλου) πνευματικώς προϊστάμενον πατριαρχική 
προς τοΰτο διαγνώμη καί βασιλική προσταγή».(5) Τό έ9ος τοΰτον βλέπομεν 
μεταβιβαζόμενου καί εν τή Δύσει: «templum aeclificavit in Promontorio 
Portus Messenae, manclramque.... niatrem monasteriorum, quae sub 
eo exsistunt et Archimandritam in eo constituentes, videlicet Patrem 
et Praelatum  Abbatum, qui sub eo exsistunt». Έπεξετάάην μικρόν εις 
τήν διασάφησιν τών τίτλων τοΰ Πολυείδους, καί δή τοΰ άββά ή αρχιμαν
δρίτου, διότι μόνον υπό την τελενταίαν γενικωτέραν εκδοχήν δέον νά έννο-

1) σ,ύτ. σ· 342, 40. Γνωστόν ότι και. έν τοΐς Πατριαρχείοις μέχρι τοΰ νυν ύφί- 
σταται ό μέγας Εκκλησιάρχης, ούχί δμως καί έν :Ά 0φ· ’Εκκλησιαστικός νΰν λέγε
ται δ νεωκόρος ενίοτε δε καί εκκλησιάρχης, όπως τό πάλαι.

2) Είναι τόσα) σπάνιον έν Ά θ ω  καί δή παρά τοΐς λόγίοις τό Ά β β α ς , μήπως 
6 Εύγ. άνέγνω τό Λδυκωμα! Έ ν  τφ Α' Τυπι.κφ τοΰ ’Ά θω  έν τοΐς ύπογεγραμμέ- 
νοις υπάρχει: Κοσμείς μοναχός και εκ κ λησ ιά ο χης  (Ph. Meyt-r' Pie Haupturkunden 
fiir die Gescliichte der Athos Kldster Leipzig 1804 σ- 151-8. Δέν είναι γνωστόν 
όμως, αν ούτος ήν έν τφ Πρωτάτφ ή έν τή μονή εκκλησίας.

3) Ούτως υπογράφεται τύν αίώνα εις αναφοράν προς τον ’Ιο υ σ τ ιν ια νό ν  
καί έν τφ  Εύεργετινφ (του.. Β' έκδ. ’Αθηνών σ. 81ο.) «άπεστάλη άγγελος τφ  αρχι
μανδρίτη λέγων. ιδού ο δείνα άναχωρητής έρχεται προς σέ έρωτήσαί σε..- η

4) Meyer ένθ. άνωτ. 171, 32.
h) Acta et Diplomata Patr. τόμ. i y i  σ. 429.
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ήσωμεν τήν έν τ φ  Λ ε ν κ ώ μ α τ ι  χρήση· αντον.  Έτερον, εάν υπό τοΰ πατρι- 
άρχου έδόθη αύτώ ό τίτλος οίκος, η αυθαιρέτους έποιήσατο χρήσιν οΰτος, 
ώς συνέφερε προς τον έπιδιωκόμενον σκοπόν^).

8 ,  Σχέσεις των Διαμαρτυρομένων προς την ’Ανατ. Εκκλησίαν.

Μητροφάνης ό Κριτόπουλος έν Α γ γ λ ί α  καί Γερμανία. )

Πώς συνδέεται προς αυτόν ό Πολυείδης.

Οί Λιαμαρτυρόμενοι αποσκιρτήσαντες από τοΰ Παπισμού εύρέθησαν 
οΐονεί άπομεμονωμένοι έν τη Εκκλησία τοΰ Χρίστου, και έστράφησαν 
προς τήν ορθοδοξίαν έπιζητοΰντες έν τη ενώσει στήριγμα, όπως έπραξαν 
έπειτα καί οί ’Αγγλικανοί. ’Ήδη ό Λούθηρος καί δή ό ΜελάγχΑων ήσθάν- 
θησαν τήν ανάγκην ταυ την (“). Ά λλ’ δ τάς συνεννοήσεις έγκαινιάσας έστίν 
δ Μαρτίνος Κρονσιος, δστις ώς καθηγητής των ‘Ελληνικών γραμμάτων έν 
Ύυβίγγη «τύ πλεΐστον τής ζωής άμφί τήν Ελλάδα γλώσσαν καί παιδείαν 
έ'σχεν» καί ώνόμαζεν εαυτόν «φιλελληνίστατον καί χριστιανόν φιλέλληνα».
Οΰτος συνέστησε τον Γεολάχιον, ώς εφημέριον άποσταλέντα τής έν Κων- 
σταντινουπολει Γερμανικής πρεσβείας, προς τον πατριάρχην "Ιερεμίαν 
Β ' (ή. Καί έ'κτοτε ήρξατο ή αλληλογραφία αυτοΰ προς τους Τυβιγγαίους 
θεολόγους, ήτις άν καί ούδέν αποτέλεσμα έφερε διά τήν ένωσιν, δμως 
συνετέλεσε τά μέγιστα, ώστε εκτεθείσης τής ήμετέρας διδασκαλίας καί τής 
των Διαμαρτυρομένων βάσει των θεμελιωδών αρχών νά γνωσθή ΰπ’ άμφο- 
τέρων τών εκκλησιών ακριβέστεροι' (*). Ά λλ’ αί συνεννοήσεις καί σπου- 
δαΐαι συζητήσεις δεν έσταμάτησαν, καί παρέσχον πολλάκις τοΰνδόσιμον, νά 
γραφώσιν αί διάφοροι δμολογίαι τής ’Ορθοδόξου πίστεως καί νά εννοήσω- 
σιν οί Λιαμαρτυρόμενοι τήν θέσιν τής Άνατ. Εκκλησίας ώς προς τάς 
άλλας (Γ>), καί νά εύνοήσωσι τόσον τους "Έλληνας, οίτινες καί εις κοινόν 1 2 * 4 5

1) Έ ν  σιγιλλίω τοΰ βασιλέως τής Σικελίας Ρ ογήρου  υπέρ τής Έ λλην. μονής 
τοΰ Σωτήρος (Dulange Glossar.) λ. αρχιμανδρίτης.

2) Φιλαρέτου Β α φ ε ίδο υ  (μ.ητρ. Ή ρακλείας) Έκκλ. 'Ιστ. τόμ. Γ ' (Κ]πολις 1912) 
σ. 44 -45 .

δ) Έ ν  τοΐς σοφοΐς Οεολόγοις οίτινες έπικοινωνοΰσι τφ Πατριάρχη τακτέος 
καί 6 Suecerus (ή Σουηκήρος) 6 γνωστός συγγραφευς τοΰ μεγάλου Θεολογικοΰ 
Λεξικού, οό μνείαν ποιείται έν τα ΐς προς Πατριάρχην έπισιολαΐς 6 Κρούσιος,  
προς αυτόν δέ επιστολή τοΰ Suecerus έδημοσΐ2\>&η έν Έκκ. ’Αληθ. (Κ]πολει 1921) 
τόμ. ΜΑ' σ. 384—385.

4) Βλ. Acta et scripta Theologorum W irtembcrgensiura et Patriarcliae C)ni 
D. Hieremiae (W irtembergae 1584) καί έν Συμβολική Μεσολωρά (Ά θήνα ι 1883.)

5) Παρά τοΐς "Ελλησιν, εγραφον προς τον *Ι ε ρ ε μ ία ν , δπερ δή μέγιστον τά 
τοΰ Χριστιανισμού έτι ίσχΰουσι τή υμών σπουδή έπιμελώς τηρούμενα.
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καταφυγών σνρρεοναιν εις την Γερμανίαν από τού τέλους του XVI αΐ,ώνος 
καί έξης χάριν σπουδών καί ελεών. Ενταύθα εξεδόθησαν κατά την περίο
δον ταυτην πλεΐστα συγγράμματα ελληνικά καί δή άντιπαπικά. Οΰτω επε- 
κοινώνουν οί Γερμανοί διαρκώς μετά της Ανατολής καί παρηκολοΰθουν 
ένδιαφερόντως τάς τύχας αυτής, διδασκόμενοι την κατάστασιν τής Εκκλη
σίας καί τοΰ δουλεύοντος Γένους, ως καί την εξέλιξαν τής ζώσης Ελλη
νικής γλώσσης (1).

Τό τοιοΰτον ενδιαφέρον καί τά λίαν έκδηλα φιλελληνικά αισθήματα 
έςεδήλωσαν οι Γερμανοί εις τον διαπρεπή πρωτοσύγκελλον Κυρίλλου τον 
Λονκάρεως τον εκ Βερροίας Μητροφάνην Κρπόηουλον, δστις έπειτα έγέ- 
νετο Πατριάρχης ’Αλεξάνδρειάς. Ούτυς ένα ακριβώς αιώνα προ τοΰ Πο- 
λυείδους ήλθεν εις Γερμανίαν καί διέμεινε χάριν σπουδών καί έξερευνή- 
σειυς ώς προς τά των Διαμαρτυρομένων επί 4 έτη (1024 - 1627). "Ωστε 
εΰλόγως δυναται νά γένηται βραχύς ενταύθα περί αυτού λόγος, ώς προ
δρόμου του Πολυείδονς, καθόσον καί τό περιεχόμενον τοΰ μνημονευ- 
θέντος Λευκώματος αυτού είναι παρεμφερές προς τό ήμέτερον (1 2), καί οί 
δυο άνδρες έχουσι πολλήν την ομοιότητα, καί ή αποστολή αυτών δεν έχει 
μεγάλας διαφοράς.

Ουτος κατά τον Ζαβίραν καί Σάϋαν ήν Ιερομόναχος ’ Αϋτονίτης (3 4 5). 
Κις τίνα τών μονών ανήκε δεν γνωρίζομεν, αλλά ήλθεν ενταύθα, άφοΰ έν 
τή πατρίδι έδιδάχθη τά πρώτα γράμματα, ινα τελειοποιηθή εις την σπουδήν 
τής γλώσσης καί άκούση θεολογικά μαθήματα ('). ‘Ο Σάθας μάλιστα ανα
φέρει μακράν αυτού διαμονήν έν ”Λθω. Εντεύθεν ο πατρ. Κύριλλος 6 
Αονκαρις παρέλαβεν αυτόν τώ 1615 (’). Έν τή μονή τής Λαύρας έν 
άρχαίφ κώδικι ανήκοντι εις τό αρχείον εύρίσκο) τήνδε την αναγραφήν:* 
Υ έτους 'ζλεω (=1527) άπριλίου ηλ.,.ελθών ό εΰγενέστατος αρχών κύρ

1) Έ π ιΰ ι  τοΰ Κ ρο υο ίο ν  την ITurcograecia (Βασιλεία 1584) καί Gerlacli 
Turkisches Tagesbuch (Frankfurt 1(574).

2) CH αυτή φρασεολογία, τά αυτά κοσμητικά επίθετα παρατηροϋμεν καί έν 
τα ις τής Φιλοάήκης άναγραφαϊς έν γλώσση Λατινική, σπανιώτατα δέ Ε λληνική .

3) Νέα Ε λ λ ά ς σ. 449, Νεοελλ. Φιλοσ. π. 297.
4) Μ. ' Ρ εν ιέρ η ς  ίίνθ. άνιοτ, σ. 10-
5) Κατά ταΰτα δεν έγεννήίΐη τώ 1590 (ή 1589) άλλ’ ένωριτώτερον άφ ον  εζη-  

σεν έν ’’Α & φ  π ο λ λ ά  ε τη  (καί απ ίθανε τώ 1689). Μαρτυροΰσι δέ καί τά σωζό- 
μενα έν χειρογράφοις έργα, άπερ δεν διστάζω ν ’ αποδώσω ε’ς αυτόν π. / .  Έ ν  
κιόδ. 4b52 Λαύρας Σύνταγμα Βλαστάρεως «έξηγήθη εις πεζήν φράσιν παρά τοΰ 
άπαιδεύτου.·.·μοναχού τού Κ ρ ιτο π ο υ λο ν»  ,φ. 198(4) καί έν κωδ- (τού XVI αί.) 51 
(φ. 31α) τού «Καταλόγου τών χειρογράφων τής έν Θεράπναις μονής τών άγ. 40 
υπό Ν. Βέη» α Μ ητροφάνονς  Ιερό μονάχου  3 Α θ ω ν ί τ ο υ  κανόνες εις αγίους Μ'» και 
φ. 5ΐβ έ'τεροι (5.



Κόμνος δ Κρητόηονλος εν τι) ίεοα συνάξει καί έδωκεν άσπρα βφ' (~2ο00) 
ΐνα γένουν αδελφάτα δχίο εις τό νοσοκομίω...». Κατά τό 1591 Θωμάς καί 
Γεώργιος Κριχόπονλοι Άδριανονπολΐται άναφέρονται ώς εύεργέται τής 
εν ’Ά θφ επίσης μονής τοϋ Παντοκράτορος ( ι). ΕΊχεν υ Μητροφάνης συγ
γένειαν ττρδς τους Άόρι,ανονπολίτας Κριτ'-πονλονς ώς φαίνεται καί εντεύ
θεν αί, πάντως μεσιτεία αυτοΰ σύνδρομα! προς τάς Άθωΐτιδας μονάς. 
'Οπωσποτ’ αν ή, ου πάντη ασήμαντου τδ γεγονός τοντο προς τον ΙΙολνιίδη 
υπό τδ κράτος το ιόντων παραδόσεων άναπτυγβέντα καί μορφωϋ·έντα εν τε 
3Αδριανονπόλει καί έν "Αϋφ. Τω 1017 άφίκετο εις Λονδίνον ό Μητροφά
νης συστημένος υπό τοΰ Κυρίλλου πατριάρχου ήδη ’Αλεξάνδρειάς προς τον 
αρχιεπίσκοπον Κανταβριγίας Abbot(-), καί μετ’ ολίγον έγγράφεται ώς φοι
τητής εις Όξωνίαν, ένθα προ ετών έδίδασκε τά ελληνικά Χριστόφορος δ 
Ά γγελος, καί ήκουσεν επί 5ετίαν Θεολογίαν καί άλλας έπιστήμας ( :). 
’Έτυχε δε αρίστης παρά πάντων υποδοχής καί παρά τοΰ βασιλέως εξαιρε
τικών τιμών (ή. Έν Γερμανία έλθών έν μέσω τοΰ 1624 έφοίτησε κατ’ 
άρχάς εν Helmstadt, ένθα έδίδασκεν ό μεγαλύτερος τής εποχής θεολόγος 
ό Κάλιξτος, καί έφιλοξενειτο παρά τώ καθηγητή τής φιλοσοφίας Κορράδφ 
Όρνείφ (δ). Εντεύθεν έπεφοίτησε εις τό έν Νυρεμβέργη ΙΙανεπ. τής Άλ- 
τόρφης τό υπό Μελάγχϋονος συσοαθέν ((>), γενόμενος δεκτός υπό τών κα
θηγητών ώς ομότιμος αΰτοΐς, καί παρακληθείς παρά πάντων έξεφώνησε 
θαυμάσιον έν τή Χρίστου γεννήσει λόγον περί τής Άνατ. Εκκλησίας (Ί). 
Εις τό τής Τυβίγγης περίφημον πανεπιστήμιον έσποΰδασε δαπάναις τοΰ 
ήγεμόνος τής Βυρτεμβέργης (Η)’ καί τέλος εις τό τοΰ Στρασβούργου ξενιζό
μενος παρά τφ πολυίστορι καθηγητή BerneggeiY^. Μετά Βετή φοίτησιν έν 
Γερμανία άπήλθε κομίζων ώς τιμαλφές άπόκτημα μετά τής επιστήμης την 
γνωριμίαν τών σοφών καθηγητών καί πολιτικών άνδρών, οίτινες περιέβα- 
λον αυτόν διά τοιαΰτης αγάπης καί θαυμασμού, ώστε δεν εΰρίσκουσι λόγους 
ικανούς νά παραστήσωσιν έν τή Φιλοθήκη τό αίσθημα τούτο. Διά τοΰ
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1) Petit, Actes du Pantokrator (ΓΙετροΰπολις 1903 (Παραρτ- τοΰ X τόμ. τών 
Βυζ· Χρονικών αρ. 2) σ· 17—55.

2) Μετ’ ον πολύ ό Α ο ύκ α ρ ις  έπανελθών επ', τοΰ ΟΙκ. θρόνου άπέστειλεν 
άλλα συστατικά γράμματα εις τον Μητροφάνην, διό. τοΰτο έ ν τα ϊς άναγραιραΐς 
φέρεται ώς αντιπρόσωπος τοΰ οίκ. πατριάρχου.

3)  °Ρ ενιέρης  11 —12.
4) Βλ. Φιλοθήκη ν.
5) Α ΰτ. 44.
6) Αΰτ. 62.
7) Αύτ. 66.
8) Αύτ. 75.
9) Αύτ. 85.
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Κριτοποΰλου, ου ή σοφία καί αρετή ένε ποίησε ζωηροτάτην έντΰπωσιν εν 
’Αγγλία τε καί Γερμανία, έξυψώθη μεγάλως το όνομα τής Άνατολ. ’Ορ
θοδόξου Εκκλησίας παρά τοΤς Λ'αμαρτυρομένοις, απεριόριστος σεβασμός 
καί ανεπιφύλακτος ή εκτίμησις έκδηλοϋται εν πάση αναγραφή τοΰ Λευκώ
ματος, δπερ τυγχάνει των πλουσίων συλλογών αντιγράφων τοΰ XVII 
αιώνος (ι). (Graecia,· γράφει ό Bernegger προς τον Κριτόπουλον et nie- 
liorem et doctiorera te nullum acl nos misit.... quem qui cognove- 
runt, non potuerunt satis aestimare, qui non aestimant, nunquam 
satis cognoveruut (* 2 3 4)

’Ίχνη της διαβάσεακ αΰτοΰ έν Γερμανία άφήκεν ό Κριτόπουλος ίκα- 
νώς ενδιαφέροντα τους επιστήμονας τοΰ τότε χρόνου, ώς εΐπομεν. Ό  
Κάλιξτος π. χ. ινα συιιπληρώση τάς περί των διαφόρων εκκλησιών 
μελετάς έζήτησε αντί τής ξενίας παρ’ αΰτοΰ: «παραστήσαι έγγράφως την 
τε κατάστασιν τής Άνατ. εκκλησίας καί όπως τά περί την αγίαν καί άμώ- 
μητον τών πάλαι Χριστιανών διδασκαλίαν διάκειται, τό γε νΰν εχον υπό 
ζυγόν πίκρας καί βαρβαρικής τυραννίδας τελοΰντων. Καί ό Μητροφάνης 
συνέιαξε τφ 1025 την γνωστήν Όμολογίαν τής ’Ανατολικής Εκκλησίας 
τής καθολικής καί ά π ο στο λι κή ς » ή φ. ‘Ο Κάλιξτος έξεπόνει σχέδιον τής ένώ- 
σεα)ς τών εκκλησιών, είχε δέ καί ό Κριτόπουλος καί τοιαΰτην παρά τοΰ 
πατριάρχου εντολήν, ήτοι νά διαδήλωσή την επιθυμίαν αύτοΰ, όπως εΰρεθή 
τρόπος ενώσεως τών άλλων χριστιανικών εκκλησιών μετά τής Μητρός Ε κ 
κλησίας τής’Ανατολής προς άμυναν κατά τής 'Ρωμαϊκής (φ. Έκ τής Όμο- 
λογίας φαίνεται προήχθη εις τό συμπέρασμα καί εύχεται έν τή Φιλοθήκη 
την μετά της καί)·ολικής και άτιοοτολικης εκκλησίας της ' Κλλάδος καί 
πάοης τής ’Ανατολής σύμπνοιαν και. τ.νωσιν (conjunctionem cum eclesia 
catholica et apostolica Graeciae totiusque Orientis) (5). Τοιαΰτά τά τών 
Γερμανών σοφών αισθήματα πρός την Άνατ. Εκκλησίαν επί τή παρουσία

Π Ρδνιέρης αΰτ. σ. 7. Κατ’ αυτόν [σημ. 1 σ 6] τό έθος τοΰ Λευκώματος 
[Album amicorum—Φιλοθήκη] έπεκράτει εν Α γγλία  κατά τον χρόνον τής διαμο
νής τοΰ Κριτοποΰλου, έκεϊΟεν δέ διεδόθη ε’,.ς την λοιπήν Ευρώπην. Δεν υ π ά ρ χ ε ι  
αμφιβολ ία ,  δτ ι ό ΙΙολυε ίδης  ε ί χ ε  γνώ σιν  τοΰ Λ ευ κ ώ μ α το ς  το ύ το υ , και έ μ ιμ ή ’&'η 
κά ντο υ τω  τον σ υ μ π α τ ρ ιώ τ η ν  αύτοΰ.

2) Ατά. σ. 85 σημ. 1. Έ ν  τή οικία, τοΰτου διέμεινεν επί 2 μήνας.
3) Helm estadii 1661, 4ον έξεδόΟη υπό τοΰ υίοΰ τοΰ 'Ορνείου [Horneius] 

Ίωάννου μετά Λατ. μεταφράσεως·
4) ‘Ρ εν ιέρης  α. 91.
5) Περί άλλων διατριβών ερμηνευτικών εις τήν Λείαν Λειτουργίαν, την Γρα

φήν, και τάς άλλας συνήθειας τής Ά νατ. Εκκλησίας, ώς καί Νεοελληνικής [εις τό 
Λεξικόν τοΰ Meursius] Βλ, Fabricins Bibliotli. gr. X I σ. 597-
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του Κριτοποΰλου, περί ου όρθώς έγράφη : «Vera pietate, multiplici 
doctrina, castissimis moribus, couspicuo et emenentissimo».(1)Toio\5tog 
εκπρόσωπος τής Άνατ. Εκκλησίας άπέδειξεν, ΰχι αΰτη «μένει καί μενει 
έως τής συντέλειας του αίώνος επομένη τε τοΐς άποστολικοΐς ’ίχνεσι κατά 
πάντα, τάς παρ άλλοις έπιπολαζοΰσας δεισιδαιμονίας παντελώς άπο- 
πτΰουσα» (~).

9. Τ ά  δεινοτίαΌ 'ήματα τώ ν  Χ ρ ισ τ ια ν ώ ν  κα ι ή σ υ μ π ά θ ε ι α  τω ν  Γ ε ρ μ α 

ν ώ ν —  ' Ο  έξα λλο ς  το ν  Κ ρ ο υ σ ίο υ  φ ιλ ελ λ η ν ισ μ ό ς  —  Κ α τά λ ο γ ο ς  
έ π α ι τ ο ν ν τ ω ν  Ε λ λ ή ν ω ν — ΟΙ στρόδρομοι το ν  Ι Ι ο λ υ ε ί - 

δονς  ’Ι β η ρ ΐ τ α ι ,  οι ά ρ χ ιμ α ν δ ρ ΐ τα ι  Π α λα ιο -  
λό γο ς  και Κ αστρήα ιος .

Δίκαιον κατά ταΰτα ό Κριτόπουλος νά θεωρήται ως πρόδρομος του 
ΓΙολυείδους έν Γερμιανία. Βεβαίως καί άλλοι έκάστοτε "Ελληνες καί Γερ
μανοί έκαλλιέργουν τάς τοιαυτας ιδέας, άλλ’ ημείς ως παράδειγμα άναφέ- 
ρομεν τον διαπρεπέστερον. Οΰτω επί εκατόν έτη έκαλλιεργοϋντο τοιαΰται 
σχέσεις των Ελλήνων τής Ανατολής προς τους έν Γερμανία Διαμαρτυρο- 
μένους, ώστε ό θεόκλητος ενρεν όρκο όντως ηαρεακενασμένον τό έδαφος. 
Ουχ ήττον κατά τον διαρρετίσαντα τούτον χρόνον ουχί άπαξ είχεν εκτενή ή 
αξιοπρέπεια των 'Ελλήνων έν Γερμανία καί ακριβώς έν τή σφαίρα έν ή 
κατά το φαινόμενον τουλάχιστον προυκειτο νά δράση ό ΙΊολυείδης. 'Η 
ανατολή έστέναζε υπό τό πέλμα τοΰ σκληρού κατακτητοΰ, μυρίας μηχανάς 
έπινοοΰντος καθεκάστην ϊνα καταστήση τον βίον άβίωτον εις τους Χριστι
ανούς. Προς δέ τοΐς άλλοις υπό τον εύσχημον τρόπον τής φορολογίας καί 
τών χρηματικών ποινών, διήρπαζε τάς περιουσίας μέχρις άποτίσεως τών 
χρεών, ή έρριπτεν αθώους άνδρας καί ευυπολήπτους ομογενείς εις τάς φύλα
κας καί τά κάτεργα.(1 2 3) Τό κακόν έπέτεινε καί ή πειρατεία ή μαστίζουσα τό 
Αίγαΐον. Οί συλλαμβανόμενοι μόνον αντί αδρών λυτρών άπηλευθεροΰντο.

1) Τ αΰια  γράφει έν τή Φίλο θήκη 6 διάσημος τοΰ τότε καιρού έν Τυβίγγη κα
θηγητής τών ’Α νατ. γλωσσών Scliickart, παρ’ ω έφαλοξενεϊτο ό Μητροφάνης φοι
τώ ν Γ Ρενιέρης σ. 7(5- 77], ος έν τελεί λέγει περί αϊκοϋ: fautori et atnico meo, 
niulta con versatione exploratissinio.

2) Αΰτ. 6(5. Βλ. σ. 48 πώς έχαρακτηρω ί>η ή 'Ομολογία αύτοϋ, υπό δέ, τό 
πνεύμα αυτό ώμίλει καί συνδιελέγετο πάντοτε.

;>) Αυο συγγραφείς τών μετά την άλωσιν ιστοριών, ό Ύ-ψηλάντης καί Σέρ
γιος ό Μ ακραίος, διεκτραγφδοΰσι τά δεινά ταΰτα καί τά αρχεία τών τοΰ ’Ά θω 
μονών βρίθουσι τοιοΰτων ανεκδότων διά τάς δεινάς περιπετείας τών μοναχών 
(Βλ. 'Ιστορ. τοΰ Άσκητ. Α' σ. 1Γ>6 έ.)
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"Ενεκα των λόγων τούτων οι δυστυχείς Χριστιανοί κατέφυγον εις τά φι
λεύσπλαχνα και φιλάνθρωπο, αισθήματα, και άλλων μέν, ιδία δέ των Γερ
μανών, παρ’ οίς τά τής εΰποιΐας έργα, ώς άναμορφωταΐς τής θρησκείας, 
ήσαν εν άκμή^1) καί ή συμπάθεια αυτών προς τούς "Ελληνας ήν έκδηλος, 
Ό  οίκος π.χ. τοϋ Κρονοίον κατέστη πανδοχείον, και καταφύγιου κοινόν 
τοΐς καταδυναστευομένοις υπό τών Τούρκων. Έκ τούτου ούτος άποδείκνυ- 
ται θιασώτης τών ’Ορθοδόξων ούχ'ι έν λόγοις μόνον άλλα καί εν έργοις, καί 
προσπαθεί πάση Ουσία νά ανανέωση τάς επί τών Βυζαντινών σχέσεις τής 
’Ανατολής μετά τής Γερμανίας.Τηλαυγής άπόδειξις έστιν ή Ttircograecia,(1 2) 
έν ή δ εύγενής Γερμανός άπεταμιεύσατο δλον ιόν πλούτον καί τήν τρυφε
ρότητα τών αισθημάτων καί τού υπέρ τών Ελλήνων φλογερού ενθουσια
σμού. «Ούκ έα με ή φιλελληνία μου ήσυχάζειν, γράφει προς τον Κ]πόλεως 
Μητροφάνην, αλλά καί αναίδειας τίνος καί πολυπραγμοσύνης δόξαν τάχα 
ύποδύεσθαι μέ κατεπείγει.» Τό βιβλίον τού Κρουσίου, δπερ θεωρητέον ώς 
κοινή Φίλο θήκη Ελλήνων καί Γερμανών, έχρησίμευσε παρά τοΐς Γερμα- 
νοΐς, ώς δ Νέος Άνάχαρσις τού Βαρτελεμν καί οί Μάρτυρες τού Σατω- 
βριάν παρά τοΐς Γάλλοις. Έν τή Εκκλησιαστική καί Πολιτική 'Ιστορία 
διά ζωηρών χρωμάτων περιγράφεται ή κατάστασις τής Εκκλησίας καί τών 
Χριστιανών, ήτις συμπληρούται εΐτα διά τών επιστολών διαηιόρων Ελλή
νων, ούτως ώστε δύναταί τις νά λάβη πλήρη καί ακριβή έννοιαν τών δει- 
νοπαθημάτων τών Χριστιανών. Τούτου ή άνάγνωσις έδημιούργησε τά 
πρώτα στελέχη τών φιλελλήνων έν Γερμανία, έν συναφεία, καί προς τον 
έν τοΐς Πανεπιστημίοις έκ τής παραδόσεως τών Ελλήνων συγγραφέων 
ενθουσιασμόν «Διαπαντός έγώ ών φιλέλλην, τό πλεΐον τής ζωής μου, έπι- 
στέλλει δ συγγραφέας τώ Ζυγομαλα, άμφί τήν Ελλάδα γλώσσαν καί παι
δείαν έσχον... τά ελληνικά μαθήματα προς τοΐς Λατινικοΐς εις τού αλη
θινού θεού τήν δόξαν φυτεύω»(3)* καί αλλαχού : «ασκείται δέ παιδεία παρ’ 
ήμΐν έν συλλόγοις, έν διαλέξεσιν, έν ρητορίαις, έν γραφαΐς, καί ανθεί παν 
είδος μαθήσεως, συνελοΰσι δ’είπεΐν ή Ελλάς τήν έαυτής γλώσσαν καί καρ
διάν εις τήν Γερμανίαν μετακεκόσμηταί πως δοκεΐ»(4) "Ωστε δρθώς έγγρα- 
φεν ό Φραγκ. Πόρτος τώ Κρονοίφ.: Το τής 'Ελλάδος άνομο, δίκην μη-

1) 'Ο Λοΰ&ηρος παραπονεΐται δη  «πολλοί χριστιανοί είναι αιχμάλωτοι καί 
κατηχούνται οίκτρώς’ τούτους οί)δεις λυπεϊται, περί τούτων ούδείς εύχεται» (παρά 
Κοντογιάννη ένθ 5 άνωτ. σ. 445).

2) M artini Crusii, Turcograeciae libri octo (Tubingen 1584) σ. 457.
3) Αύτ. σ. 410 λέγει, οτι έδίδασκεν εις διάφορα διδασκαλεία τής Βι.ρτεμβέυ- 

γης καί δή εις τό Πανεπιστήμιου τής Τυβϊγγης.
4) ’Έ ν θ ' άνώτ. σ. 454.
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τρδς γνηαίας τι ματ at καί στέργετ αι και φαίνεται τριπόϋητον (έν Γερ
μανία)^).

ΙΙράγματι δέ τοιοΰτον υψηλόν σκοπόν έπεδίωκεν άεννάως δ θαυμάσιος 
Κροΰσιος νά έξεγείρη τό υπέρ τής Ελλάδος ενδιαφέρον των συμπατριωτών 
αυτοΰ. «Φίλος γάρ εγωγε 'Ελλήνων τά μάλιστα και άγαΰών τον κλεινόν 
ελληνικόν γένους άνδρών έννοιαν έπισπάσϋαι, συνδεειν τε εις δνναμιν τη 
Γερμανία την 'Ελλάδα γλιχόμενος»(~). Διά ταΰτα, ώς είπομεν δ οίκος αυτοΰ 
κατέστη μεΐζόν τι ή Ελληνικόν Προξενείου. Άθρδοι χιροσήρχοντο πολλοί 
φέροντες διάφορα συστατικά ώς επί τό πλεΐστον χάριν ελεών συνιστώμενοι 
ενίοτε καί δι’ επισήμων πατριαρχικών γραμμάτων(1 2 3 4 * 6). Ό  Κροΰσιος ευχαρί
στως έδέχετο πάντας καί έκράτει ενίοτε πολύ παρ’ έαυτώ διαπυνθανόμε- 
νος τά τής ’Εκκλησίας, τού Γένους, καί δή διερευνών τά ιδιώματα τής Έλλ. 
γλώσσης... διό καί έγραφε τώ Ζνγομαλα «αντί πολλών άν χρημάτων έλοί- 
μην το των'Ελλήνων τινάς εμοι γνωρίζεσ&αι»^).Τά ονόματα τών παρουσια- 
σθέντων αύτφ Ελλήνων, ώς καί πάσαν παρ’αύτών ή περί αυτών πληροφο
ρίαν διέσωσεν δ Κροΰσιος εις τά annalia Suevieorum, άπερ ήάπάρξαντος 
του φιλοκρουσίου κ. Μνστακίδον καί μήπω τερματίσαντος) καθ’ εκάστην 
δημοσίεΰονται(δ). Έκ τών σημειωμάτων τοΰτο^ν μανθάνομεν, δτι κατά τά 
έτη 1579-1591 έπεσκέψαντο τον Ι\ροΰσιον(,!) έν οις δΰο άρχιεπ. δ ’Αχριδών 
Γαβριήλ καί δ Πελαγωνίας 'ιερεμίας, δ ’Ιάκωβος Μ ήλοι της (γνωστός διά 
τό 'Οδοιπορικόν), δ «έξοχος Έλλην Άνδρέας Δαρμάριος, Έπιδαΰριος Δά
κων, κομίζων προς πώλησιν έλλ. χειρόγραφα...»(7), ό Κορίνθιος Φίλιππος 
Μανρίκιος, καταγόμενος από του αύτοκρ. Μαυρίκιου, «όθεν εις τά γράμμα
τα αυτοΰ επέβαλλε σφράγισμα εν ω δικέφαλος, παρθενοπρόσασπος, στεφα
νοφόρος, έφερεν έπιστολάς παρά τοΰ Πατριάρχου 'Ιερεμίου έν αις εκαλείτο 
εύγενέστατος»(8). Ά λλ’ οπερ συμβάλλει εις τό θέμα ημών είναι δτι μεταξύ

1) Αύτ. σ. 517.
2) Αύτ. σ. 457 ταΰτα γράφει πρός τον ελλόγιμον Ίβηρίτην Διάκονον Σ υμεώ ν  

τον Καβάσιλο .ν .
3) Ό  πατρ. Διονύσιος  συνέστησε Στ. τον Κ α ισα ρέα  αύτ. σ. 532.
4) Αύτ. 442.
«>) Σημειοίματα περί ‘.Ελλήνων έκ τών Μαρτίνου Κρουσίοϋ Σσυηκικών Χρο- 

νικών ύπο Περ. Ζ ερ λέν τη  (ΆΌή ναι 1922) βλ. σ. 5 τούς πρ ι αυτοΰ έκδότας* ό κ. 
Μ υ σ τα κ ίδ ης  ανεξάντλητος συνεχίζει εις τον έφετεινόν(ΐ931) Η ' τόμ. τής Θεολογίας, 
βλ. καί Β έην ,  Βυζαντινά καί Νεοελληνικά Χρονικά (Ά θήναι 1928) σ. 473-—476. 
ΓΙΙ έν Τυβίγγη Πανεπ. Βιβλιοθήκη τφ 1927 έξέδοτο το Diarium Marini Crusii 
έκδ. Goez καί Conrad (Tubingen).

6) Αύτ. a. 67.
7) Αύτ. σ. 11.
8) Αύτ. σ. 14 ό Μ ιχ α ή λ  ίερεύς έκ Αεωδορικίου έφερεν επιστολήν τοΰ Κ]λεως
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των επισκεπτών ό Κρονσιος αναφέρει και έκ τής μονής των Ίβήρων ονμ- 
μοναοτην τον Πολνείδονς Δανιήλ ιερομόναχον Ιίαλαιολόγον εξ Ά ϋηνώ ν  
καταγόμενο)·' «έφερε συστατικόν γράμμα Τις δημώδη γλώσσαν γεγραμμιέ- 
νον υπό τοϋ ηγουμένου Δωροθέου προϊσταμένου ενός καί είκοσι μοναστη- 
ρίων εν ’Ά θφ ί1) έν οις δωδεκακισχίλιοι μιοναχοί ωκουν. ’Έφερε καί μαρ
τυρικά γράμμιατα επισήμων προσώπων γενόμενα(* 1 2), ένεκα τοΰ συστατικοί) 
γράμματος, ήτοι τοΰ πάππα Γρηγορίον τοΰ τρισκαιδεκάτου, τοΰ αΰτοκρά- 
τορος c Ροδόλφον, τοΰ βασιλέως Φίλιππον, τοΰ άρχιδουκός τής Αυστρίας 
Φερδινάνδου, τοΰ αρχιεπισκόπου Κολωνίας Έονεσίον(3). Τό γράμμα τοΰ 
βασιλέως Φιλίππου έγένετο μηνός Δεκεμβρίου εικοστή τοΰ έτους 1580· 
Ό  Δανιήλ ήτο τόσον αγράμματος, ώστε μόλις ήδυνατο νά γράψη τό όνο- 
μια αύτοΰ. Αί ύπογραφαί τοΰ έλλ. συστατικού γράμιματος Διυρόνϋεος ιερό- 
μονάχος καί πρώτος πάντων [τών] καθηγουμένων τοΰ αγίου ’Όρους. Γα
βριήλ ΐερομιόναχος καί καθηγούμενος [τής] άχίας μιονής τής τών Ίβή- 
ρων(4)». Ό  Κρούσιος προθυμιως άπέλυσεν υπέρ τοΰ Δανιήλ τήνδε την 
εγκύκλιον :

Τόΐς εΰσεβέσι τών άναγινωσκόντων χαίρειν έν Χριστή).
Έγένετο παρ’ έμιοί ό αγαθός ούτος άνήρ κύριος Δανιήλ ό Τίαλαιολό

γος, ’Αθηναίος, Ιερομόναχος καί οικονόμος μοναστηριού τών Ίβήρων κει
μένου έν τω τής Θράκης αγίφ καλουμιένφ σήμερον όρει, ο πάλαι ποτ’ ’Ά 
θως ώνομάζετο. Συλλέγει δέ λυτρον, έφ’ φ τέσσαρας τών έαυτοΰ συμμο- 
νάχων λυτροΰσθαι υπό πειρατών αιχμαλωτισθέντας(5), ώσπερ τό ελληνικόν 
διδάσκει γράμιμα τό αΰτώ υπό τοΰ έαυτοΰ ήγουμιένου δοθέν. Τούτα) οΰν 
βοηθειτε, άνδρες φιλόθεοι, καθ’ δ δυνηθήτε* δανείζει γάρ τω θεώ 6 ελεών 
τον πτωχόν, καί ό πεφεισμιένως σπείρα>ν πεφεισμένως καί θερίσει. ’Έρρω- 
σθε έν τφ φιλανθρώπφ Σωτήρι.

Άπύ Τυβίγγης τή ιε' σεπτεμβρίου αφπε'

Θεολήπτου, συνυπογράφομενην τοΰ τε Α ντιόχειας καί Α λεξάνδρειάς, τοΰ ’Αχρι
δών καί τοΰ Φιλαδέλφειας (σ. 16), δστις άν ήγειρε τον ναόν διεβλήθη εις τούς 
Τούρκους καί έσώθη πληριυσας 15000 γροσ. καί ένεχυριάσας τήν γυναίκα καί τά 
τέκνα (ώς λέγει το γράμιια τοΰ πατρ α. 17).

1) Τό Λατ. a principe Abbate...omnium monasterium (κακώς ό Ζιρλέντης 
μιετέφρασεν).

2) Μ εθ’ ΰ τό Λατ. Gatlica, Italica, H ispanica, G erm anica testim onia.
3) Με θ ’ ό : ab aliis principibus.
4) Ζερλέντης ένθ. άνιοτ. σ. 15. Έ ν  τή τών Ίβήρων ώς έ βεβαίωσα τό με ό 

φίλος κ. Ιω ακείμ  Ίβηρίτης σώζεται θρόνος φέρων τό όνοιιαΆ ανιήλ ’Αθηναίος».
5) Τά τούτων όνομ ιτα : Ν εόφυτος ,  Δαμιανός, Ί ω ά ό ά φ α τ  καί Γρηγόριος.

άπητοΰντο δέ 600 δουκάτα (Ducatorum sen Zecchinorum)" δοθησόμενα έν Θεσσα
λονίκη. -
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Μαρτίνος Κρούοιος τής εν Τυβίγγη τής Γερμανίας ’Ακαδημίας διδά
σκαλος (1).

Μετά ένα σχεδόν αιώνα συναντώ μ εν έ'τερον Ίβηρίτην τον Δανιήλ 
ιερομόναχον Καοτρήπιον, όσης ήν εκ των μάλλον ενπαιδεντων ΓΑγιορει
τών, γινώσκων την Λατινικήν, ’Ιταλικήν, Γ ρομανικήν και Τουρκικήν. 
Τοΰτου φέρονται λόγοι διάφοροι και μετάφρασις τοΰ μαρτυρίου του αγίου 
Χαραλάμπους (1 2). Ούτος κατήγετο έκ Πάτμου,καί ήλθεν εις Θεσσαλονίκην 
ώς πρεσβυτερος, μετά τον θάνατον τής συζύγου, προήχθη εις αρχιμανδρί
την εν τή μονή τοΰ Θεολόγου. Έκεΐθεν ώς φαίνεται περί τά τέλη τοΰ 
XVII αίώνος έκοινοβίασε και εις την μονήν των Ίβήρων (3). Μετέβη εις 
’Αγγλίαν κατ’άρχάς κομίζων τά ιερά σύμβολα, επιστολήν τοΰ τε από Η ρά
κλειας πατριάρχου Μεθοδίου f l 6 6 8 j καί τής μονής ήτις διεκτραγωδεί τά 
έκ τοΰ άφορήτου χρέους, όφειλομένου προ πάντων εις αλλόπιστους κατα
πιέζοντας τούς δυστυχείς Ίβηρίτας, δθεν «υπό τοιαύτης βίας αναγκαζό
μενοι εις πόλεις οίκω πόρρω καθιδρυμένας οΰκ ώκνήσομεν, γράφει, άπο- 
στεΐλαι τον πανοσιώτατον εν ΐερομονάχοίς κύριον Δανιήλ τον Καστρίοιον, 
τον ήμέτερον συνάδελφον καί συλλειτουργόν, δπως προσελθών τοΐς αυτόθι 
προΰχοσι, λάβη παρ’ έκάστου, δσον έλεον ή αΰτοΰ άγαθότης προαιρήσεται' 
προσπίπτομεν δέ καί δι’ αΰτοΰ δεόμενοι τής παρ’ ήμών επικουρίας, καί 
παρακαλοΰντες, δπως νεύσητε καί προς ημάς καί μεταδώτε των ένύντων 
έκαστος, δ,τι βούλεται, 6 μέν βασιλεύς βασιλοπρεπώς, ό δέ ήγεμών μεγαλο- 
πρεπώς, ο δέ ποιμήν καί πρόεδρος φιλανθρώπως, μηδ’ άπολειπέσθωσαν οι 
λοιποί, άλλ’ ό πολλά κεκτημένος μερίδα τώ Θεφ παρεχέτω, ό δέ ολίγα 
καί ούτος άπονειμάτω τό δυνατόν...» ’Αλλά πλήν των συνήθων κατ’έκεΐνον 
τον χρόνον τοΰ κρατοΰντος πιέσεων καί διαρπαγών «από γης τε καί θα
λάσσης», ώς γράφει καί ό πατριάρχης, προσετέθη έτερον κακόν έξ αίτιας τοΰ 
από των μέσων τοΰ XVII έκραγέντος Ένετοτουρκικοΰ πολέμου [πρώτη 
περίοδος], δστις έληξε τώ 1669 διά τής άποδόσεως τής Κρήτης εις τούς

1) Κ α μ π ο υ ρ ο γλ ο υ ,  Μνημεία τής 'Ιστορίας των ’Αθηναίων (Ά θ ή να ι 1891) 
τόμ. Α' σ. 210.

2) Κωδ. μονής Διονυσίου 247. 3, 4. 584. 4 βλ. πίν. Καταλ. Λ ά μ π ρ ο ν  σ. 503 
ονομάζεται Σχολαστικός.

3) Τά περί αυτού διέσωσεν ό Έ ρρ .  eΙλάριος  ένζπαραρτ. ής έθημοσίευσε 
Αατ. μεταφράσεως τοΰ Χρονικού τής Έ λλ. Εκκλησίας1 Φ ιλ ίπ π ο υ  τοΰ Κ υ π ρ ίο υ  
(Chronicon Kcclesiae Graecae... Lips et Francofurti 1687. Ε ντεύ θεν  καί ό Σά&ας  
(σ. 373—4). Εις τούτον γράφει περ: τού Δ ανιήλ  καί Χ ρισ το φ ό ρο ς  τις Ά ρ ν ό λ δ ο ς  
(δ Δανιήλ έν κώδ. Διον. 247 λέγεται «συγγενής τού έν διδασκάλοις ποτέ κυρού 
Χριστόφορου τού πάνυ») ήν δέ ούτος καθηγητής έν Λειψία’ άλλ’ είναι ό αυτός;)»
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Τούρκους (’), κατηγοροΰντο δηλ. οϊ 'Αγιορειται δτι έτροφοδότουν τά Ένε- 
τικά πλοία, ώς λέγει ό ήγοΰμενος των Ίβήρων», προσετέδη δέ ταις προ- 
τέραις ή έσχατη ζημία, Γ]ν πέρυσιν ύπέστημεν κατηγορηδέντες υπό των 
αλλόδοξων, δτι τοΐς όμοπίστοις Αατίνοις επίκουροΰμεν χορηγοϋντες αΰτοΐς 
τά προς τροφήν αναγκαία (2). ΙΙερί τούτου καί εξ επιστολής τής Μεγίστης 
Λαύρας προς τον Πάπαν γραφείσης περί τον χρόνον τούτον (:;). Έξ Α γ 
γλίας τώ 1670 λαβών παρά τοΰ βασιλέω: γράμματα ό Καστρίσιος έπορευ- 
δη εις Γερμανίαν, ένδα ώς εράσμιος την δψιν καί λίαν πεπαιδευμένος 
(doctissmius) έδαυμάσδη καί μεγάλος έςετιμήδη υπό σοψά)ν καδηγητών 
έν Νυρεμβέργη καί Λειψία καί έν ’Ολλανδία.

Έξ επιστολής προς τον δεκάνον τοΰ έν Λονδίνφ ναοΰ του άγ. Παύλου 
'Άγγελον Ά λβαν  γίνεται δήλον δτι έν ’Αγγλία έζήτει συνδρομάς υπέρ τής 
μονής τοΰ Θεολόγου έν Πάτμφ, έν Γερμανία δέ συμφώνως τώ πατρ. 
γράμματι υπέρ τής των Ίβήρων (*). CH υπό τά>ν Τούρκων καταστροφή 
είχε μεγαλυτέραν έκτασιν, δτε ό Καστρίοιος έγραφε την επιστολήν. «Οι 
Έλληνες, γράφει, ουν τό γε νυν έχον μυρίοις ύποπεπτουκασι δεινοΐς, 
τυραννίδι δουλευοντες βαρβαρωτάτου γένους' άφ’ ών ημείς οί έν τή νήσφ 
ΙΙάτμφ κατοικοΰντες χριστιανοί τοΐς παρελδοϋσι τοΰ μετάξι» των Ενετών 
καί Τούρκων πολέμου χρόνοις άνηκέστοις έκακώδημεν βασάνοις’ καί τά>ν 
μέν υπαρχόντων άγαδών τής Εκκλησίας διαρπασδέντων, των δέ ιερέων 
δεινώς αίκισδέντων καί φρουραΐς σκληραίς υποβεβλημένων' τούτων δέ 
τρεις εις νυνί τυγχάνουσιν έν ειρκτή δντες λιμιώ καί ψύχει καί άλλαις πιεζό- 
μενοι ταλαιπωρίαις, ώς έ'σαν ίδεΐν έκ τά)ν (,έμιών συστατικών γραμμάτων 
παρά τοΰ πατριάρχου Κ]πόλεως καί παρ’ άλλων διαφόρων αρχόντων (δ). 1 2 3 * 5 6

1) Παρά Σά&α Νεοελλ. Φιλ. σ. 371 (Chronicum, Appendix σ. 76) ηγούμενος 
Ίβηρίτης υπογράφεται ’Α κ ά κ ιο ς .  Τά έγγραφα ταϋτα, ώς καί άλλας πρός τον 
Δανιήλ  έπιστολάς ΐδιωτικάς διέσωσεν ό 'Ι λάριος,  ενδ. άνωτ.

2) Τουρκοκρ. Ε λ λ ά ς σ. 223 τά δεινά του πολέμου τούτου έξετραγφδησεν ό 
Μ. Τζάνες, οΰ την έκτεταιιένην Ιερεμ ιάδα  έξέδωκεν 6 Σ ά ΰ α ς  έν τοΐς Έ λλ. 'Α- 
νεκδοτοις (άνάλυσιν, ενίΚ άνωτ. σ. 223 —235 έκ τής α' έκδόαεως Έ νετίησιν 16S1).

3) Chronicum Appendix σ. 76.
1) Λΰτη έδηιιοσιευθη υπό τοΰ σ»η1 αδελφού Σ πυρίδω νο ς  ιατρού Α α υρ ιώ το υ  

έν Παλαιια τομ. Ε' (1920) σ. 360—363, άλλ’ αυτή ευρισκόμενη έν κώόικι Ε π ισ το 
λογραφίας ουδέποτε εστάλη (διό καί δεν έπρεπε νά περικόψη τό πλεϊστον ό εκδό
της) καί δέν φέρει ούτε χρονολ. ούτε υπογραφήν (τό Αεϊνος άνεγνώσθη Δανιήλι 
καί ούτως έπισημοποιήθη τό απλού ν σχέδιον !!!)

5) Την έπιστολήν ταύτην έδηιιοσίευσεν ό ιιακ. Ζ ερ λέν τη ς  έν Βυζαντίδι του. 
Β' (Ά θή να ι 1912) σ. 295—6 ( 'Η πραγματεί ί : 'Ρ ω μανόν  Ν ικ ηφ ό ρ ο υ  καί Δανιήλ  
Κ α σ τρ ησ ίο υ  έπιστολαί σ. 281—196). Κατ’ αυτήν ύ Καστρήσιος ήν έτρωδιασμιέ νος 
δι’ ιδιαιτέρας υπέρ τής έ ν ΙΙάτιιφ  μονής.

6) Αΰτ. σ. 296.
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Διηγήσατο τώ εν Ίλδεσία Χριοτ. Τίλιο Κλιππτriven, cin οί Όσμανίδαι 
έζήτουν παρά τϋ’/ν μοναχών 8000 τάλληρα, διό δυο των μοναχών ως ένέ- 
χυρον έλαβον, έλευθερωθέντας παρά Γάλλου άνδρός, έγγυηθέντος περί τής 
άποδόσεως τών χρημάτων (‘). Δεν γνωρίζομεν πότε ό Καστρίσιος ειρανήλ
θε ν οΐκαδε, διότι μέχρι τοΰ 1 6 J3 φαίνεται εφημέριος τοϋ έν Νεαπόλει 
ναοϋ τών ’Ορθοδόξων τών αποστόλων Πέτρου καί Παΰλου (2).

10 . c Ο Ι Ιο λ υ ε ίδ η ς  έν Γ ερ μ α ν ία  ώς α π ε σ τ α λ μ έ ν ο ς  τοϋ  Π α τρ ιά ρ χ η ν .

Σκοπός τά λύτρα τών αιχμαλώ τω ν .— Ο ενθουσιασμός τών 

Γερμανών.—Α ί άναγραγαί, νμνος προς τον άνδρα.

Εις Γερμανίαν άφίκετο ό Πολυείδης κατά τον Λ η μ, ητραχόττο ν λον τώ 
.1731. Ά λλ’ εκ του Λευκώματος γίνεται δη λον δτι ευρίσκετο έν Καστέλλη 
τφ 1727. (άρ. 89). Ηί κυρίως όμως δράσις αυτυϋ καί αί πλεΐσται τών 
αναγραφών άνήκουσιν εις τά. έτη 1729—1733. 'Υπάρχει αναγραφή τοΰ 
1737 (άρ. 128), άλλ’ αΰτη ανήκει εις τον χρόνον τής από 'Ρωσσίας επανό
δου αΰτοΰ. Σκοπός τής μεγάλης ταυ της περιοδείας τοϋ Θεοκλήτου κατά το 
φαινόμενον τουλάχιστον παρουσιάζεται ή συλλογή εράνων προς απολυτρώ
σω αιχμαλώτων Χριστιανών (pro redimendis captivis in Turcia Chri- 
stianis causa pecuniarum) ( ή, καί έν φυλακαΐς δεινοπαθοΰντων (solvare 
Turcaruni vincula dura Cristicolae gencis). Πληρέστερον εκτίθεται τό 
έργον καί ή αποστολή τοΰ Πολτ είδους υπό τοΰ έν Idstein Έκκλησιαστοΰ 
καί γυμνασιάρχου (rector) Πω. Αονδ. Κράμερ, δστις προτάσσων τό : 
οίστέον καί έλπιστέον, (εξεπίτηδες δέ έχρήσατο μοναδική λέξει sosandrus 
Christus) επιφέρει: vcnerabili Abbati de Monte Santo eleemosynarum 
pro captivis in Turcia Christian is redimendis colligendarum gratia 
ad nos addveincnti(4), Χαρακτηριστική δέ καί έντονος τυγχάνει καί τό 
ergastulum ανάλογος προς τό Βυζαντινόν κάτεργον, ΐνα εξεγείρη παντός 
αναγνώστου τον οίκτον υπέρ τών τλημόνων Χριστιανών ήΓ|). Ά λλ’ ό έκ- 1 2 * 4 5 6

1) Αύτ. 294. Οί Γάλλοι εξυπηρετούν τες τη Παπική προπαγάνδα έν "Ανατολή 
πολλάς επιδαψιλεύσεις παρεΐχον τοϊς μαναχοΐς καί δ ή τοΐς Ά γιορείταις (Βλ. 
Afclios e Roma ύπύ G. Hofmann έν Orientalia Christiana τομ.. V. 2 σ. ITS—180 
(καί έν ίδιαιτ. σ. 42— 14). Έ κ  τοϋ περιέργου τοπίου φυλλαδίου έπικυροΰγται καί 
αί προς τον Π άπαν κομιξόμεναι υπό τοιοότων άντιπροσιόπων τών μονών έπιστολαί;

2) Ζερ?*έντης ο. 295.
8) "M2 ν 0. άνωτ. σ. 82.
4) Ά ρ. 20 καί άρ. 16 quaerens liberationem fratrnm.
5) Ά ρ. 82 πρβλ. καί 48 erga tniserrimos captivos.
6) Ά ρ. 79 itigratiam  in ergastulis substantium.
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φραστικώτερον τά μαρτυρία τούτων παριστάς, είναι 6 υπουργός του κόμητος 
de Ilohelohe καί Gleichen Φιλ. Ία κ . Breyer εν Ingelfivtg: λύτρα 
pro captivis absque praejudicio... sub jugo Turcico genientibus col- 
ligenti (Theocleto), (') δπερ μαρτυρεί, ότι οι άναστενάζοντες υπό τον 
Τουρκ. ζυγόν Χριστιανοί οίνευ προηγουμένου, αν ευ διαδικασίας, έρρίπτοντο 
εις τά κάτεργα.

Εις έπίμετρον άναφέρομεν τά υπό «πρωτοδιδασκάλου του έν τω Ούρι- 
γίτων γυμνασίου Ίω . Ά'ρρ. Στονααίον», δστις ολόκληρον σελίδα άφιέρω- 
σεν «ανδρϊ αίδεοιμωτάτω θεοκλήτω ΓΓολνείδει (sic) άρχιμανδρίτη από τον 
rΑγίου ’Όρους ευωδίαν ελεημοσύνης προς άντίλντρον των αιχμαλώτων εκ 
τής Γερμανίας εις την rΕλλάδα κομίζοντι, ενοδίαν καί πανολβίαν ευχό
μενος μνήμης εν εκ εν έγραψα» (*).

Ό  Θεόκλητος πανταχοΰ παρουσιάζεται ως απεσταλμένος (legatus, 
missionarius) του πατριάρχου (reverendissimus Patriarclia Constanti- 
uopolitamis) (3), καί ώ; αντιπρόσωπος της Άνατ. Έλλ. Εκκλησίας (mis
sionarius Ecclesiae Graecae Superior) (0, μετά των σχετικών τθερμών 
συστατικών γραμμάτων έπισυνιστάμενος τοΐς πάσι (commendatiis ornatus 
aeque ac armatus) (δ). ΓΙΙ αποστολή αυτοΰ αυτή επεκροτεΐτο μετ’ απερί
γραπτου ενθουσιασμού άνά τάς πόλεις τής Γερμανίας, αΐτινες έκφράζουσι 
τήν ζωηράν προς την πάσχουσαν ’Ανατολήν συμπάθειαν (6). ’Έσπευδον 
πάντες ώς εις ιερόν κώδικα νά έγγραφώσιν εις τό Λεύκωμα καί νά εκφρά- 
σωσι διά πολυσημάντων λέξεων, τον σεβασμόν, τόν θαυμασμόν προς τήν 
Άνατ. Εκκλησίαν (Ί) καί δι’ έκφραστικιυτάτων φράσειον ν’ άπαθανατί- 
σωσι τήν αγαθήν μνήμην (dilecta memoriam) άνδρός, δστις ένεποίησεν 
αυτοΐς έντΰπωσιν προφήτου καί θεοκήρυκος αποστόλου. Τό θρησκευτικόν 
αϊσθηαα των ευσεβών εκείνων καί φιλομοΰσων άνδρών άναπτεροΰται επί 
τή παρουσία Έλληνος ’Ορθοδόξου κληρικού καί έκδηλονται άκατάοχετον 
εν Οανμασίοις λόγοις μεοτοΐς υψηλών και {λείων εννοιών δηλωτικών τής 
θέρμης τής πίστεως και του αγνόν φιλελληνισμόν, ή αξιόλογος καί έπιτυ- * 142

1) Ά ρ . 51.
2) Άρ. 10G.
3) άρ. 20, 31.
4) άρ. 21 καί abbas (ή legatus) loti ns Ecclrsiue Orierlalis c/vaccue (άρ. 30, 150) 

καί legatus a Graecia 69.
5) άρ. 51.
6) Π α ρα μ ν& ητ ικ α ί  ά ναγραφαι  7, 10, 13, 17, 31, 32, 12, 46, 56, 67, 73— 76, 125,

142, 164.
7) ’Α γ ά π η ς  καί Φ ιλαδελφίας:  12, 15, 19, 21, 22, 30, 3S, 43, 48, 49, 55, 63,65,79, 

117, 138, 140, 146, 147, 160, 163,

Θ ρ α κ ι κ ά Γ ' 8
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χής χρήσις ρητών και γνωμικών τής τε ευαγγελικής καί θύραθεν σοφίας, 
ής πλουτοΰσι πάντες άπαξαπλώς οί εγγραφόμενοι, επιμαρτυρεί την άπα- 
ράμιλλον καί σπουδαίαν θρησκευτικήν και κλασσικήν μόρφωσιν της γενεάς 
εκείνης, ητι,ς §δημιούργησε τό μεγαλεϊον τής Γερμανίας (]). 'Η έξ ύπο- 
γυίου ποίησις έκχυλιζομένη εις γλαφυρούς εν αρχαϊκή μορφή στίχους εν 
δψει τής σεπτής μορφής τοϋ διαπρεπούς καί ίδεολόγου λευΐτου, δεν δύ- 
ναται άλλως νά έξηγηθή, ή δτι δ Πολνείδης, φεριυννμως τή κλήσει, ίνε- 
φανίζετο ώς έκτακτον φαινόμενου, άνήρ έμπνέων, ανναρπάζων τοί'ς 
πάντας, καί ϋίγιυν τάς ΐερωτέρα; χορδάς τής καρδίας. Έμπνεόμενος 
αυτός ούτος υπό των ύ ψ ν] λ ο ιερών ιδεωδών καί τού μεγαλείου τής ’Εκκλη
σίας καί τοϋ Γένους, άπερ μετά ζήλου ακραιφνούς, πλήρης αύταπαρνή- 
σεως έπεδίωκε, δεν είναι άπορον διατί ή παρουσία αύτοϋ καί μόνη πρού- 
κάλει ανάλογα καί τοΐς άλλοις αισθήματα. Άνθϋλλ’ άττα εκ τοϋ πλουσίου 
λειμώνος, τοϋ Λευκώματος μαρτυροϋσι την λεγομένην αλήθειαν. ‘0  
γραμματεύς τοϋ ήγεμόνος τής Βαλδέκης (principis Waldecciae) Ίω . 
Γεωργ. Meckel χαρακτηρίζει αυτόν περιφανή, άτ’ έξ εύγενών καταγό- 
μενον (conspicuus generis nobilitate) άμα δε καί έθνωφελέστατον έν 
τή Χριστιανική πολιτεία (vir ob summa in republicam Christianam 
merita) παντός επαίνου ύπέρτερον (omnium laudes superans) (2), πολλά- 
κις έπισωρεύουσιν ορμαθόν επιθέτων ενδεικτικών τής βαθείας έκτιμήσεως : 
reverendissimus Dominus Abbas (οϋιω συνήθως προσαγορεύεται) vcrae 
pietatis doctor, cultor nuntius κτλ. ('). αΐδεσιμώτατο:, σοφώτατο; καί 
άξιοηατος (4), ή ευσεβέστατο; καί σοφώτατος (δ) '0  πρύτανις τής Μαρ- 
βουργ. ’Ακαδημίας διαβιβάζει τώ θεόκλητό) τάς πλέον δια0έρμους εύχάς 
καί συγχαίρει αύτφ επί τή έξαμρέτφ προσήνεια, τή παιδεία καί οννέα ει 
αντον ((|). 'Υπερβάλλει δέ πάντας τούς λοιπούς εις τά κοσμητικά ό γραμ
ματεύς τοϋ ήγεμόνος 'Ερρίκον X I I  ' Ρονϋήνον: vir quum verae pie- 1 2 3 4 5 6

1) Ά ν α γ ρ .  Θ ρη σκεντ ικα ί:  2, 8, 14, 16, 20, 21, 22, 27, 33, 31,35, 36, 45-47, 
50-52, 60, 61, 64, 68, 70, 80, 89, 90, 98, 106, 109, 112, 113-115, 123, 127, 128, 130, 
134, 135, 139,150 153, 161, 165, 170, 172, 173, 177,180. ‘Ρ η τά  καί α π ο φ θ έ γ μ α τα :  
πεζά  καί εμ μ ε τρ α  17,62,74,75, 76, 78, 86, 88,92, 93, 96, 100, 103, 108, 111, 119, 120, 
126, 129, 144, 168. 169. 171, 174, 176. Τά ώραιότερα εις cΕ λλη ν ικ ή ν  ια μ β ικ ά  51, 62, 
65. 3Εν γένε ι  έ κ λ εκ τα ί  ά ναγραφαί καί έ π ι τ ν χ ε ι ς  εις  έννοιαν καί εκ φ ρ α σ ιν  : 1, 4, 
7, 10, 13, 39, 82,84, 87, 95, 97, 101, 102, 107, 111, 121, 125, 131, 178-

2) άρ. 117.
3) άρ. 35 (cultor, τίτλος Ακαδημαϊκός).
4) άρ. 104.
5) άρ. 110.
6) άρ. 150.
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tatis, -studio, turn eruditionis laude de conspicuus atque illustris(3). 
Ό  εν Blessdorf σύμβουλος και praefectus της αυλής Ulr. Bogislaus 
θαυμάσας άφ’ ενός μέν την του άνδρός εύσέβε.αν, άφ’ ετέρου δέ την 
«κατασχετόν ρητορικότητα και ευφράδειαν αύτοϋ έγραψε τό τοϋ θείου 
Αυγουστίνου :

Summa religionis est im itari eum, quem coiis 
Cujus vita fulgur est, ejus verba sunt tonitrua.
(—άρίστη ευσέβεια έστι τό μιμείσθαι εκείνον, δν λατρεύεις, 
οΰτινος δ βίος έστ'ι αστραπή, τοϋ οποίου οί λόγοι είσ'ι βρονταί) (~).

Έν τέλει ο τής Έρβόρνης Cultor διά τίνος ρητού έδήλωσεν, δτι ό 
δίκαιος θεός έχαρίσατο τώ Πολυείδει τό ζ-fjv τιμίως, τδ μηδένα βλάπτειν 
καί ενϊ έκάστω αποδιδόναι τό δίκαιον (cuique suum) (a). Έκ τούτων 
ώς εξ ονύχων τον λέοντα, γνώσεται πας τις, δτι ό ήμέτερος Θεόκλητος 
δεν ήτό τις των τυχόντων, ούτε ώς θέλουσί τινες νά χαρσκτηρίσωσιν αύτόν(4).

Οί Γερμανοί, οϊτινες μάλιστα έγνώριζον τον Θεόκλητον από των κοι
νών κατά των Τούρκων αγώνων, ήσαν εις Όέσιν νά εκτιμήσωσιν αυτόν 
δεόντως. Εντεύθεν οΐ διθύραμβοι οΰτοι δεν προέρχονται έκ στιγμαίου εν
θουσιασμού, (πράγμα, δπερ σπανίως παρατηρεΐτατ εις τύν ψύχραιμον Γερ
μανικόν λαόν). Ό  ΙΊολυείδης συνήνου, ώς φαίνεται, δύο σπάνια προτερή
ματα, τό ποιείν καί διδάσκειν, ήτοι έκέκτητο μέν την ευφράδειαν καί την 
χάριν τού λόγου μόνον, άλλ’ ειχεν ώς επακολούθημα καί την άμεσον εφαρ
μογήν αυτός εαυτόν παρίστη τοίς είδόσιν αυτόν ώς ζώσαν εικόνα τού κη
ρύγματος. Μετά τούς δεκαετείς αιματηρούς καί σκληρούς προς άπελευθέ- 
ρωσιν των αδελφών αγώνας, άψηφών κόπους καί στενοχώριας παρουσιά
ζεται έν Γερμανία μετά τού αυτού ζήλου δρών υπέρ αυτών καί πάλιν επί 
άλλου πεδίου' τό αγαπήσεις τον πλησίον σου ώς σεαυτόν καί έν φυλακή 
ήμην καί έπισκέψασθε, είναι αί ίερώτεραι τού Ευαγγελίου ύποθήκαι. Υπέρ 
τούτων ό Θεόκλητος εκαλείτο υπό τού Θεού νά ζή, ταύτας ειχεν ώς σκο
πόν τού βίου. Εντεύθεν ό προς αυτόν θαυμασμός καί οί ύμνοι τών Γερμα
νών. Ό  proto archiater σύμβουλος καί αύλικός εν Θουριγγία 7ω. 
Μιχαήλ Αΐέτιος, δστις εύχεται ex intimis penetralibus δύναμιν ψυχής καί 
σώματος τω ΓΙολυείδει καί πάσαν επιτυχίαν εις την άναληφθεΐσαν μακράν 
καί κοπιωδεστάτην (molestissimum) περιοδείαν, προτάσσει τώ τοϋ Δήμο-

1) άρ. 162. 
2J άρ. 8.
3) άρ. 108.
-!) Περί τών ύπ5 ένίων άταλαιπώρως άποφανθέντων 

μέθα κατωτέρω εν Ιδίφ κεφαλαίου
περί αύτοϋ, πραχματευό-
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σθένους: «’Εγώ ονδεπώποτε ή γη σά μην χαλεπόν διδάξαι τα βέλτιστα τους 
άνϋρώπονς, άλλα τό ποιησαι ταντα» (-1), ΐνα ιδιαιτέρως έξάρη το προσόν 
τοϋ Θεοκλήτου, δα αυτός ηΰμοίρει άμφοτέρων.

11. Π ό ν  οφ είλετα ι εν γένει ό ύπ ερ  της  ’ Α νατολ. Ε κ κ λ η σ ία ς  ζήλος 

και ή πρός τούς "Ελληνας σ υμ π ά θ εια  τω ν Γερμανώ ν.  —  Oi πρό- 

ά γγελο ι’. Χ ρησιοφ όρός ’Ά γ γ ε λ ο ς , '"Ελλάδιος, οί 'Ε λληνιζοντες.

Ή  άρί,στη υποδοχή του Πολυείδους καθ’ ύλην την Γερμανίαν καί ό 
άπλετος ενθουσιασμός καί ή έπιδειχθείσα φιλανθρωπία πρύς τους βασανι
ζόμενους "Ελληνας, προϋποτιθέασιν αρκούντως παρεσκευασμένον τό έδα
φος. Προς του to συνετέλεσαν προς τοίς είρημένοις λόγοίς καί ειδικά συγ
γράμματα παρ’ Έλλήνοον άρχομένον τοΰ XVII αίώνος καί εφεξής συντεταγ
μένα, άπερ κατώρθωσαν νά εξεγείρωσιν άμέριστον τό ενδιαφέρον υπέρ των 
έν πίστει αδελφών πάντων των Ευρωπαίων. ’Ιδιαίτεροι λόγοι έπενήργησαν 
τούτο ν’άναπτυχθή εις μείζονα βαθμόν παρά τοίς Γερμανοΐς, ών τινας έ- 
ξηγησάμεθα ανωτέρω. Έκ των πρώτων Ελλήνων, δστις έσπευσε νά δια- 
φωτίση τους Ευρωπαίους, θεωρείται ό ’Άγγελος Χριστοφόρος, ΙΙελοπον- 
νήσιος, δστις σπουδάζουν έν Κανταβριγία, έξέδοτο βιβλίον χρησιμώτατον 
καί δι’ αλλεπαλλήλων εκδόσεων κοινότατου καταστάν : «ΙΙερί τής κατα- 
στάσεως των σήμερον ευρισκομένων Ελλήνων, Εγχειρίδιου,» δι5 ού εξι
στορεί λεπτομερώς τά τής Όρθ. Εκκλησίας, καί διασαλπίζει τά τρομερά 
τών Χριστιανών μαρτυρία.(1 2 3 4). Αξιοσημείωτοι είσιν αί τέσσαρες τούτου 
Γερμανικά! εκδόσεις μετά πολλών σχολίων καί προσαυξήσεων(’!). ΙΙλήν 
τοΰ του ό Χριστόφορος διακοΰων μαθήματα εν Όξωνία έτΰπωσεν ελληνι
στί καί ’Αγγλιστί «Περί τών πολλών μαρτυρίων και βασάνων, άς νπέστη 
υπό τών Τούρκοον ΰπέρ της χριστιανικής πίστεω ς»^). ’Έτι σπουδαιότε-

1) άρ. 154.
2) Τφ 1619 έν έλλ. γλώσση. Τό αυτό έτος μετεφράσθη εις την Λατινικήν έν 

^Αγγλία.
3) α \ Atigeli Cliristopliori, Status et ritus ecclesiae Graecae (Francoforti 1655 

έλληνολατινισΐί). β'. τφ 1668 έν Λειψία υπό τοϋ Λ α τ ίν ο υ  ΐερέως Γεω ργίου  Φελα-  
βίου  μετά κριτ. σημειώσεων, γ', τφ 1676. δ', τφ 1768 άνευ τών σημειώσεων τοΰ 
Φελαβίου έν Franequerae συν τή υπό τοϋ lit ail card μεταφράσει τοΰ έργου τοΰ 
Φιλ. Κ υ π ρ ίο υ  τοΰ Καταλόγου τών πατριαρχών Κ)πόλεως καί τών....θρόνων». Τφ 
1711 είδε τό φως έν Λειψία τοϋ Hciwccins τό Ahhildnngen der alien unci neuen 
Grlech. Kirche χρησψώτατον τοϊ.ς πάσι βιβλίον.

4) Τφ 1617. Τοΰτο αναφέρει ό Δη μ η τρ α χ  ύπουλος  ένθ ’ άνωτ. σ. 45.
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ρόν έστι τό σύγγραμμα τοΰ Θεσσαλοΰ Άλεξ.'Ελλαδίον  έν ’Αγγλία καί Γερ
μανία έκπαιδευθέντος καί διδασκάλου, ώς είκάζομεν, χρηματίσαντος τοΰ 
Θεοκλήτου έν Άδριανουπόλει. Ούτως: πολλά περιηγησάμενος τής Ευρώ
πης μέρη, έν ώ χρόνω έχαλκεΰετο ή τής Κ. Διαθήκης μετάφρασις παρά 
των Διαμαρτυρομένων εις δημώδη Ελληνικήν, επιτίθεται δριμέως κατά 
των βεβηλωτών τοΰ ίεροΰ κειμένου. Τοιαΰτην λαβών ό Έλλάδιος αφορ
μήν έγραψε.' «Περί της παρονσης καταστάσεως της Έ λλ. 3Εκκλησίας, 
ενώ καί περί τον τίνος ενεκεν οι νυν °'Ελληνες άποστρεφονται τάς εκδόσεις 
της Ν  .Διαθήκης τάς εν Γερμανία εκδοθείσας εις την ημετέραν διάλεκτον,(*) 
καί ΐνα άπαντήση προς τον διάσημον 'Έ ρμ αν ον Φράγκον, δστις παρέ δ τό
κε ν εις αυτόν ένΧάλλη τώ 1709 την μετάφρασιν προς γνωμοδότησιν. β1 2 3) 
Εις τα πράιτα 5 κεφ. πραγματεύεται περί τής έν γένει παιδείας, καί εις τά 
λοιπά (6-20) περί των αγίων Γραφών, των μεταφράσεων καί τής καταστά- 
σεως τής γλώσσης τοΰ λαοϋ.Λιά τοιουτων έργων ευρΰτατα κυκλοφορησάντων 
κατεστάθησαν πλέον παγκοίντος γνωστά τά τής ’Ανατολής καί των Ελλή
νων πράγματα. Ζωηρά ήν η άπηχησις ή γεννηθεΐσα εις την καρδίαν τον 
Γερμανικόν λαόν εκ της δνσποτμίας καί τον μαρτυρικόν βίου λαόν εν γέ
νους, οΐος ό 3Ελληνικός.

Βεβαίως 6 φιλελληνισμός μέχρι τοΰδε έστρέφετο προς τον αρχαιον 
Ελληνισμόν, καί ώφείλετο εις τήν σπουδήν των αρχαίων συγγραφέων καί 
την βαθεΐαν έρευναν πάντων των θεμάτων καί τοΰ βίου έν γένει των Ε λ
λήνων τής κλασσικής περιόδου. Τά μαθήματα ταΰτα κατέλαβον εις τά Πα
νεπιστήμια τής Γερμανίας τήν σπουδαιοτέραν θέσιν, άφ’ δτου ό Μελάγχϋων 
έδημοσίευσε τήν περιώνυμον α υτοϋ Γραμματικήν καί μετήλλαξε τό δνομα 
(από Schwarzerd) δπως καί ό 3Έρασμος, ό Καπνιών, ό Ξνλανδρος, ό 
Βατράχιος, δ Έχέμαχος, ό ΧντραΤος, ό Νέανδρος (3). Ό  τελευταίος έν

1) Sinlnst pra.esc.ns ecelesiae. Grnecue κτλ. (Altorfi 1714) μετάφρασις τής Κ. Δ. 
ήδη από τοΰ 1688 ειχεν έκτυπωάή ή Μαξιμίνα, έπαναληφθεΐσα υπό τοΰ Σ ερ α 
φ ε ίμ  Μ υ τ ιλ η ν α ίο υ  τώ 1708,

2) Σάϋ-α Ν. Φιλ. 447-448. Άπόδειξι,ς περί τοΰ φλέγοντος τοΰτου ζητήματος 
είναι έν τώ Λευκώματι τό εν δημώδει 'όιώματι χωρίον Β' ΚορινίΚ 6, 3-4 (άρ. 113) 
οπερ ό έν Neusiadt ίερεΰς καί έφορος άνέγραψεν. Ι ω ά ν ν η ς  δέ ό Γεσνέρος,  Δια- 
μαρτυρόμενος θιασώτης τής μεταφράσεως, έ π έπεσε λάβριος κατά τοΰ cΕ λλαδ ίον  
καί τής Ελλάδος διά διατριβής (Observatio de erurlitione, qui hodie vivunt..., βλ. 
ΣαΌ·. σ. 449).

3) Ο δτοι εκαλούντο τέως Desiderius, Ueuchlin, ITolzmann, Frischl, lleben- 
stre.it, K o c c l ia l l ,  Neumann" σημειωτέον δέ ότι μόνον πα ρά  τοϊς  Γερμανο ΐς  π α ρ α -  
τη ρε ΐτα ι  τό τοιοντον.
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αρχή τής Γραμματικής αυτού «προς τούς φιλομούσους παΐδας» αποτεινό
μενος γράφει ·

η()ς μη 'Ρ ω μ α ϊκ ο ΐς  'Ελληνικά γράμματα ζενξε, 
ον δύναται συνετόν τοννομα άνδρδς εχειν.
Νϋν ούν, ω παιδες, ζηιήματα ταΰτα μαθόντες 
δρ9·ήν καί τελέαν (sic) κτάσθε διδασκαλίαν (').

Μάλιστα δ Κρονσιος ΐνα μάλλον σύνδεση προς την Λατινομάθειαν των 
Ευρωπαίων την Έλληνομάθειαν καί δείξη τήν ταΰτης υπεροχήν, έγραψε 
των δυο γλωσσών τήν πρώτην συγκριτικήν γραμματικήν ('). ’Ιδίως δμως 
μεγάλως συνετέλεσεν εις το νά μετάγγιση τά φιλάρχαια και φιλελληνικά 
των Γερμανών αισθήματα επί των νέων 'Ελλήνων τό κεφαλαιώδες, ώς 
εΐπομεν, σύγγραμμα τού Κρουσίου ή Turcograecia καί ή ταυτοχρόνως έκ- 
δοθεΐσα German.o-Graecia»,(s) ώστε μεθ’ υπερηφάνειας ούτος διεκήρυττε 
περί τοΰ παρά Γερμανοΐς φιλελληνισμού προς “Γέρακα, τον μέγαν Λογοθέ
την, γραφών: «Τούτο γάρ γνησίως Γερμανικόν»(4). Διά τοιούτων κηρυγμά
των καί σπουδαίων συγγραφών έγνώρισεν ό Εύρ. κόσμος την εν τή ’Ανα
τολή κατάστασιν καί εδημιουργήθη τό υπέρ τών Έλλ. γραμμάτων καί τών 
άναξιοπαθοΰντων Ελλήνων ρεύμα (5). ’Από τών μέσων μάλιστα τού αίώ- 
νος τούτου διά τού Winckelmann, διεθνώς φημισθέντος διά της Geschi- 
chte der Kunst cles Alterthums(17G4), καί τών νέοιν ανθρώπων (hunia- 
nistesj, κατεδείχθη άναμφισβητήτως ή υπεροχή τών αρχαίων ‘Ελλήνων 
έναντι τών Λατίνων. ’Έκτοτε ή επίδρασις τών ‘Ελλήνων κλασσικών συγγρα
φέων επί τής Γερμανικής φιλολογίας είναι μεγίστη, ως άποδεικνύουσι τά 
έργα τού Lessing, τού Schiller καί τού Goethe ((ί). 1

1) Graeme Linguae Erole'mam (Basileae 1561) a Neumann Soravinme.
2) Martini Crusii, Grammaticae Graecae emu Latina congruentis, Pars prima 

(Basil 1573;.
3) Έ ν  Βασιλεία τώ 1584 (βλ. άνωτ. κεφ. 9).
4) Turcogr. σ. 482 ΙΙρύς τούτ,οις καί τοΰ Γερλαχίου πλήν τοΰ Turkisclies Ta- 

gesbuch, καί ή ΙΕ ecclrsiis Iwdieruis oriental ibus, έ πιστόλι μαία διατριβή ιιεγάλως 
έπεκούρησε καί συνεπλήρωσε τον Κρονσιον

5) cO Κρονσιος ήν ανεξάντλητος, εις εκδόσεις ποικίλων διδακτικών βιβλίων, 
εν τούτων τήν Κατήχησιν άπέστειλε πρός τε τον cΙερομίαν καί τον Ζνγομαίαν, 
δστις γράφει πρός αυτόν: «Έδεξάμην εύνοϊκώς το βιβλιάριον καί τοϊς παρ’ ήμΐν 
παιδευομένοις καί σπουδάζουσι νέοις έκοινώνησα καί άαυμάζουσιν όσημέραι τήν 
σοφίαν υμών, όσον δ’ ύμας μακαρίζουσιν τόσον αυτούς ταλανίζουσιν» Turcogr.433. 
Τό αυτό έποίει καί ό Κροόσιος άναγινώσκων εις έπήκοον τάς εκείνου έπιστολάς-

6) Κύριον εργον [έκ τών νεότερων] περί τών έν Γερμανία κλασσικών σπου
δών κατά τον ΙΗ ' αιώνα τό περισπούδαστων τοΰ John Ed. Sandy». A. History of 
classical Scholarship [Cambrice 1908] Ton. I l l  κεφ. 16 έ.
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’.Εν ταΤ,ς άναγραφαΐς κατό. παν βήμα άναπνέομεν την μνροβόλον αύραν 
τον φιλελληνισμόν των Γερμανών, οΐτινες προσπαθοϋσι δι’αγαστής προ
σπάθειας ν ’άνασυνδέσωσι τον νέον "Ελληνα (aspice Germane, germine 
spectatum civein...sera propago sensit Turcicum jirgum) μετά τοΰ αρ
χαίου (plurima comniendat veterem sapientia Graecum),(l) δν ως αδελ
φόν όμοπάτριον και περιπόθητον φίλον πάντοτε χαιρετίζουσι (καίτοι έξ 
Ελλάδος, licet ex Acliaia, ήτοι άπομεμακρυσμένης χώρας) καί θαυμάζου- 
σιν αυτόν έν τφ προσώτω τοΰ Θεοκλήτου και προσφωνυΰσιν fautor ac 
amice, suavissime et semper venerancle ! (1 2 3 4).

1 2  Η  έκκλησ. άναδιοργάνωσις τής διαμαρτυρομένης Γερμανίας.

Η  έκκλ. διοίκησις .— λίί περί ένώσεως των Ε κκλησιώ ν  

ίδέαι.— Ή  αμεμπος προς τον Πολνείδη αιάσις.

Ή  διαμαρτυρομένη Γερμανία μετά την περίοδον των θρησκ. πολέμων 
καί εμφυλίων σπαραγμών, και δ ή τοΰ τρομερού 30ετοΰς, από τής έν Βεστ
φαλία ειρήνης (1 (ό 4 8) είχε λ είσέλθει εις νέαν ειρηνικήν σταδιοδρομίαν, εις 
την άνάπτυξιν τοΰ εσωτερικού Χριστιανικοί βίου, καί την ΰπεράσπισιν τοΰ 
νέου δόγματος διά τοΰ θείου κηρύγματος καί τής επιστήμης. Ή  έν αρχή τής 
διαμαρτυρήσεως ύπερβολικώς τονισθεϊσα διδασκαλία, ότι έκ μόνης τής εις 
Χριστόν πίστεως σώζεται ό άνθρωπος, έπέφερε έν βραχεί χρόνφ ολέθρια 
αποτελέσματα, ώς καί ή απότομος μετάπτωσις από τής έκκλ. δουλείας εις 
την αχαληναγώγητον ελευθερίαν. Οίκω κατήντησε νά θεωρήται λήγοντος 
τοΰ XVII αίώνος ή προτεσταντική Εκκλησία ώς άγρας πλήρης άκανίϊών και 
τριβόλων αν ευ άνϋονς τερπνού κα) βοτάνης σωτηριώδονς(9) Φαίνεται ΰτι 
άρχομένου τοΰ XVIII διά την παλινόρθωσιν τής ηθικής τοΰ λαοΰ ήρχισαν 
οι θευλογοΰντες ν’ άπονέμωσιν αξίαν καί εις τά έργα τής πίστεως δι’ ών 
ούτος θά έπανήρχετο εις την άρχαίαν αγνότητα. Την μεταβολήν ταΰτην 
παρουσιάζει ΰ τής Eisenach (ΐερΰς διά τον Λουθηρανισμόν πόλεως)«πρα>το- 
διδαακαλος» Σχάτζ αναγραφών άμφόικτ α τά άντιμαχομενα ρητά: “Λογιζό- 
μεθα ουν πίστει δικαιοΰσθαι τον άνθρωπον χωρίς έργων νόμου» καί «ή πί- 
στις, εάν μ ή έχη έργα, νεκρά έσα καθ’ έαυτήν»^). 'Αλλά προς τον υψηλόν 
τούτον τής ηθικής διαταιδαγωγήσεως τοΰ λαοΰ σκοπόν έδει νά άναδιωργα-

1] άρ. 1 [βλ. έν αρχή].
2] άρ. 9.
3] Κατά τον Σκρ ίβερ .  Βλ. Β α φ ε ίδο ν  Έκκλ. Ίστορ. τομ.. Γ ' μερ. 1 Ο. 325-327.
4] άρ. 104 [βλ. κατωΤ. περ ί τούτου].
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νωθή ή Εκκλησία. Συνεστάθησαν όθεν εκτοτε τά εκκλησιαστικά συμβούλια 
και δικαστήρια consilia, τά σνμβονλια των πρεσβυτέρων (consistoria),at'ro- 
δοι, των τμημάτων (colloquia classium), σύνοδοι επαρχιακαι (syn. provin- 
ciales),σύνοδοι έϋνικαι (nationales).'H μέριμνα τοϋ κηρύγματος άιετέθη είς 
τούς ποιμένας (pastores^ai τάς Συνόδους,'/,αι τούς βοηϋονς διακόνους (Di- 
aconi.) 'Ως ιεροκήρυκες άναφέρονται δύο ετι βαθμούχοι ol ministri verbi 
diviui και οι Έκκλ,ησιασται (Ecclesiastes). ’Ανώτερος λειτουργός φαίνεται 
εν τη εκκλησία ό Decanus και ώς επόπτης η επίσκοπος ό superintendens 
(και ύπ’ αυτόν ό subintendens), όσης καί έφορος ενίοτε λέγεται (ephorus). 
Πάντας τούς τίτλους τού ιούς καί τά αξιώματα συναντώμεν συγκεκομμένονς 
εν ταΐς άναγραφαΐς ούτοι άποδεικνύουσιν, ότι καίτοι τό επισκοπικόν σύστημα 
καί έν γένει τό ίερατεΐον πολεμεΐται έν τη Διαμαρτυρομένων Εκκλησία, εν 
τούτοις επικρατεί μέχρι τοϋ νυν έν Γερμανία^). Οι κληρικοί προθυμίας πάρε- 
λαΰνουσιν έν τώ Λευκώματι καί διά των γραφόμενων άποταμιεϋουσι τής ευ- 
σεβείας τό άρωμα κα'ι τής εύ μονοί ας τό τά/ίαυτου.Κατέχουπι πολιτικός υψη
λός θέσεις καί αξιώματα αύλικά καί πρωτοστατοΰσιν έν τη εκπαιδεύσει.Κατά 
την περίοδον ταύτην, φαίνεται είχον επικρατήσει όπωσονν αί περί προσεγγί- 
σεως ’Εκκλησιών ιδέαι τον Καλίξτον{~). Ούτος περιοδεύσας σχεδόν ολόκλη
ρον την Ευρώπην καί συζητησας μετά των έξοχωτέρων άνδρών, έπείσθη ότι 
αί θεμελιώδεις άρχαί τοϋ Χριστιανισμού ανεγνωρίζοντο καί έπρεσβεύοντο έν 
πάσαι,ς ταΐς τού Χριστού έκκλησίαις, καί επομένως δεν νφίστατο απόλυτον 
εμπόδιου είς την ενωσιν αυτών αί διά την σωτηρίαν π.χ. άρχαί περιέχονται 
είς τό άποστολικόν σύμβολον καί τά συγράμματα των πατέρων των Γ> 
πρώτων αιώνων. Ιδού βάσις απλανής καί εύαπόδεκτος είς ην ήδύνανχο νά 
συμφωνήσωσιν αί κατά μέρος Έκκλησίαι (1 * 3). Δεν γνωρίζομεν σαφώς, εάν 
ό Πολνείδης προέβη είς σοβαρός επί τού θέματος τούτου ουζητήοεις, 
ύπάρχουσιν όμως έν τίρ Αευκώματι ενδείξεις, ότι δεν άπέφυγεν εντελώς 
θέμα, οπερ τοσοΰτον ένδιέφερε τούς θεολόγους. Τοϋτ’ άλλως άποδεικνύει 
καί ή διατριβή αυτού περί τά κέντρα, έν οίς έδέσποζον οί Διαμαρτυρόμενοι 
καί δή την Τυβίγγην καί Βιττεμβέργην, αΐτινες έθεωρούνχο τότε αί δυο

1) Τώ 1870 άποφάσει της γενικής Συνόδου* έχαρακτηρίσθη ώς οριστικόν έκ- 
κλησ. τνολίτενμα.  " Η δ η  ό βασ. τής Πρωσσίας Φριδερϊκος Γ ο νλ ιέλμο ς  Τ '  [ 1 8 1 4 —■ 

1840] εϊχεν έργασΟή διά τήν ενωσιν Λουθηρανών καί Καλβινιατών, συστήσας ως 
μέσον προσεγγίσεω; τό κοινόν Ε υχολόγιον  [Agende) καί άπέιεινε τφ 1817 έπισή- 
μιος προτρυπάς καί οδηγίας πρός τάς Συνόδους, τά Κονσιστόρια καί τούς ’ 1 φόρους. 
Τό Ευχολόγιον συνετάχθη τφ 1822 άλλ’ απεκρούσΟη υπό τινων [Βλ. Βαφείδου 
έν θ ’ άνωτ. σ. 642-643).

2; Βλ. άνωτ. κεφ. 8.
3) Παρα. Ρενιέρη έν θ ’ άνωτ. σ, 43.
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άκροπόλεις του αυστηροί ορθοδόξου Λουθηρανισμού, καί συνέχιζον τάς 
παραδόσεις τοϋ Μελάγγβονος και Κρονσίου. rO εν Ludoviciburg επί
σημον έν τη πολιτείφ θέσιν κατέχουν \Γω. Eberh. Pregizer προσαγο- 
ρεΰων τον Θεόκλητον (ad latus dilectissimi fratris adhuc unici) επά · 
γεται τό του αγίου ' Γλαρίον, μεγάλου πατρός της Δΰσεως, (ή- 367) άξιόλογον 
ρητόν επί τοϋ προκειμένου : In simplicitate fides est; in fide justitia( 
nec nos DEUS per difficiles quaestiones ad salutem aeternam vo- 
cat; in hoc unico parata nobis est exoptata aeternitas (*) (οπερ μαρ
τυρεί ότι οι Γερμανοί ειχον κουρασθή εκ των συζητήσεων) και προσ
τεθείς το Ευαγγελικόν, εάν πιστεΰωμεν εις Ίησοϋν Χριστόν άναστάντα έκ 
νεκρών και τούτον Κύριον όμολογώμεν, περαίνει ωδε τον λόγον! Verum 
hunc nexum (τον αληθινόν σύνδεσμον) inter Ecclesiam Christianam 
tain Orientalem quani Occidentalem Max[imo] Rev [erendo] D[omi]no 
Abbati paucis hischc indicare voluit, ipsi addictissimns (ομοφρο- 
νέστατος) p).

cO verbi divini minister Ανγ. Seydlitz, επίσημος και ούτος ώς αύλι- 
κύς εν Wernigen ΐεροκήρυξ, προτάσσουν σχετικά επί τοΰ εν λόγω θέματος 
γραφικά ρητά επιφέρει : Hanc (ration em) facile intelliges, vir vene- 
rande, ex sermonibns, quos saepius inter nos miscniiims· τοΰ θ’ όπερ, 
άναντιρρήτως μαρτυρεί, ότι δι,εξηχθησαν συζητηθείς δογματικαί, όσον και 
άν άπέφευγε ταΰτας ό Θεόκλητος, ώς ι,ιή συναδοΰσας τή ιδιαιτέρα αύτοΰ 
αποστολή. Βεβαίως ή θερμή προς αυτόν υποδοχή και ή μεγάλη εΰλάβεια 
προς τό όνομα τοΰ Οικουμενικού ΙΙατριάρχου, ήν θαυμάζομεν εν ταις 
άναγραφαΐς, πείθουσιν ημάς, ότι οί Αιαμαρτυρόμενοι δεν ειχον εγκατα
λείπει και τήν ιδέαν τής ενώσεως. ’Άλλα όμως έφρόνει ή τοΰ Χριστού 
Μεγ. Εκκλησία. Ό  rΙερεμίας εις τήν τρίτην άπάντησιν, δΡ ής έτίθει 
τέρμα είς τάς μετά των Τυβιγγαίων Θεολόγων συζητήσεις, έγραφε τή 6 

’Ιουνίου 1581: «Άξιοΰμεν δέ υμάς τοΰ λοιποΰ μή κόπους παρέχειν ήμΐν, 
μηδέ των περί αυτών γράφειν και έπιστέλλειν εΐγε τους τής Εκκλησίας φω
στήρας καί θεολόγους άλλοτε άλλως μεταχειρίζεσθε καί τοΐς λόγοις τιμών- 
τες αυτούς τοΐς έργοις αθετείτε . . . τούς λόγους αυτών τούς αγίους καί 
θείους, δι’ών άν ημείς γράφειν καί άντιλέγειν ύμιν έχομεν, ώστε τό καθ’ 
ημάς απαλλάξατε τών φροντίδων ημάς’ τήν ύμετέραν ούν πορευόμενοι, 
μηκέτι μεν περί δογμάτων φιλίας δε μόνης ενεκεν, εί βουλητόν, γρά- 1 2

1) Ή  πίστις έν τή άπλότητι, έν τή πίστει ή δικαιοσύνη· ουδέ καλεΐ ημάς ο 
Θεός διά τών δυσχερών συζητήσεων είς τήν αιώνιον σωτηρίαν. Έ ν  τούτφ καί μόνω 
παρασκευασται ήμΐν ή ποθητή αίωνιότης.

2) άρ. 46. πρβλ. καί 44.
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φετε»  β). Συνωδά τούτοις καθ’ ολην την διαδρομήν του Ιίολυείδους βλε- 
πομεν τους Γερμανούς πολιτευόμενους. Έκτος τού Steinmer, δστις 
γράφει (2) τό θεμελιώδες τού Λουθηρανισμού ρητόν: «Τη γάρ χάριτί εστε 
σεσωσμένοι διά τής πίστεως" καί τούτο ούκ εξ ημών, Θεού το δώρον, ούκ ές 
έργων, ΐνα μή καυχήσηται πάσα σαρξ» (Λ). Πάντα τά λοιπά τού Λευκώματος 
ενθύμια ούδ’ άποθεν άπτονται των δογματικών διαφορών. Οί Γερμανοί 
ενώπιον τού Θεοκλήτου σέβονται απολύτως τάς πεποιθήσεις αυτού εκδη- 
λούντες προς αυτόν αδιακρίτως τά έργα τής πίστεως». cfl δε ευσέβεια προς 
πάντα ωφέλιμος, επαγγελίαν έ/ουσα ζωής τής νύν και τής μελλοΰσης β) 
γράφει ό Egidius G unther Hellmund, σπουδαίος άνήρ έν Wisbade, 
δστις τον έμιπρεπέστερον πλέκων προς τον ελληνα κληρικόν έπαινον, ονο
μάζει αυτόν εύνοΰστατον καί χρησιμώτατον τής τών Διαμαρτυρομένων 
Εκκλησίας άνδρα :

His reverendissimum Dominum Abbatem verae pietatis doctorem, 
cultorem, nuntium atque exenipluni nobis et Ecclesiis nostris gra- 
tissimum utilissimumque venerari omnemque salutem apprecari 
volebat (1 2 3 4 5).

1] Acta et Scripta Theologorum σ. B70. 'Ο  Πατριάρχης έγραφεν δηλ. δτι «οι 
εν Τ υ β ίγ γη  η&ελον ηαεΐς  αύτοις ττροστε&'ήσεαϋ'αι και ούχϊ εκείνοι ήμΐν»  [Έκκλ. 
Ά λη θ . 189-1 Επιστολή Κ ρ ο νσ ίο ν  προς τύν 'Ιερεμίαν καί Συμβολική Μ εσολωρα  
Α' 82]. Τό ίδιον παιγνίδιον παίζεται, ώς γε μοι δοκεΐ, καί νΰν υπό τών ’Αγγλικανών-

Έ κ  τών τά μάλιστα έκ τής τοιαύτης άπαντήσέως πληγέντυνν την καρδίαν 
έστίν 6 αγαθός Κ ρούσιος  Μετά τετραετή ανεπιθύμητον διακοπήν, τον Μάϊον τοϋ 
1585 γράφει ούτος πρός τον Θεόδ. Ζ νγο μ α λ α ν  συν τοΐς άλλοις καί τάδε: «"Εν μέν, 
ότι έν τή τρίτη άποκρίσει τή πρός τήν υμών Αύγουσταίάν 'Ομολογίαν, οι υ μ έ τ ε -  
ροι σκληρότερον  άτεήντησαν υμ ΐν ,  ου χρησάμενοι ή ημείς έχρησάμεθα πρός υμάς 
φιλανθρωπία καί αγάπη, άλλ’ ημάς έσύστερον άπωσάμενοι ώς πρός τήν περί πί- 
στεως συζήτησιν [τό έτερον δτι παρεδόθησαν τά γράμματα καί αί αποκρίσεις τοΐς 
Λατίνοις, οιτινες πρός καταισχύνην τών Αουτηρανών έδωκαν ταύτας εις φώς)· 
Β. Μ υσ τα κ ίδο ν ,  Παχυμέρης Γεώργιος ΙΙρωτέκδι,κος και Δικαιοφύλαξ καί Μ. Κροό
σιος έν Έναισίμοις έπ ί τή 35η Έ πετηρίδι τής έπιστημ. δράσειυςτοϋ Μακαρ. Χ ρ υ 
σοστόμου ΤΙαπαδοτοούλου , άρχιεπ. ’Αθηνών υπό Γρηγ .  Ι Ι α π α μ ιχ α ή λ  [Ά θήναι 
1931] σ. 229. Έ ν  τούτοις δ μεγάθυμος Κρούσιος  καί αυθις θαρρεί: «ελπίζω γέ μ ην, 
ώσπερ ού μάτην έξ ούρανοϋ πίπτει όμβρος ή χιών κατά τον προφήτην, ούτως ουδέ 
τά ήμέτερα, μάλλον δέ τά Θεού, παρ’ ύμίν το ΐς  εμο ί φ ιλ τ ά το ις  'Έ λλη σ ιν ,  διηνε- 
κώς πεσεΐσθαι, ουδέ άκαρπα μενεΐν κτλ.» [αύτ. σ 230].

2] άρ. 81.
3] Έψεσ. 2, 8.
4] Α' Τιμ. 4, 8.
5] άρ. 35.
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Ουδέποτε η φιλοφροσύνη και η χρηατότης ενρε καταλλ η λ οτέρο.ς λέξεις 
νά εξύμνηση την αρετήν άνδρός, οιος δ IIολνείδης ! ουδέποτε ετερόδοξος 
έξεφράσθη μετά τοιαύτης αεμνότητος και εν λα βει ας προς αντιπρόσωπον 
της Ά νατ. 'Εκκλησίας ! Και εν γένει δέ το πνεύμα των άποθανατισάντων 
έν τή του Πολύ είδους Φιλοθηκη τά εαυτών ονόματα είναι νιμηλόν, αγνόν 
ακραιφνές Ευαγγελικόν, κά λ λίστα άπετύπωσεν ό έν Φραγκφούρτη θεο- 
λογίας doctor σύμβουλος τού κονσιστορίου κτλ. διά τού ρητού: «Αίίτη 
έστιν ή εντολή (sic) τοΰ Θεού, ΐνα πιατενοωμεν τφ  όνόματι τον νιον 
αντον ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ Γ, και άγαπώμεν άλληλονς καθώς εδωκεν εντο
λήν ήμΐν» (]).

13. rH  φ ιλα νθ ρ ω π ία  τω ν Διαμαρτνρομένω ν.— Τά έργα της πίατεως  

καί άντίδρασις κατά τον 'Ο ρ θο λο γ ισ μο ύ . — 'Ενδεικτικο ί άνα- 

γραφα ϊ π ίστεω ς, φ ιλα δελφ ία ς  και φ ιλανθρω πίας .

‘0  Ιστορικός της ήμετέρας ιΕκ;-:λησίας σεβ. μητροπ. Ήρακλείας Φιλάρε
τος Βαφείδης, περιγραφών την ηθικήν έν Γερμανία κατάπτωσιν κατά την 
περίοδον ταύτην, λέγει δτι έκτος των αιτίων, απερ άνεφέρομεν ανωτέρω, 
συνεβάλοντο ήδη και έτερον «το πνεύμα της απιστίας και διαφθοράς τδ 
ένσκηιραν κατά τον αιώνα των φώτων και της άναπτέξεως, τά νεώτερα 
φιλοσοφικά συστήματα, κτλ.» αλλά κατωτ. παρατηρεί: «Ο πάρχονσιν ετι 
πολλά στοιχεία του χριστιανικού ηθικόν βίου πυοκαλονντα τον θαυμασμόν 
και μαρτυρονντα την νπαρξιν φλέγοντος αισθήματος. 'Εκτός προσώπων, ε
πίσημων διά τον θρησκευτικόν και ηθικόν βίαν, προβάλλονσι τά έργα της 
αγάπης, τά διαπραττόμενα υπέρ της άνθρωπότητος κ.λ.(*).

Τό Λεύκωμα τοΰ Πυλυείδους έπικυροΐ τά ανωτέρω. ’Όντως ή Διαμαρ- 
τύρησις έναντίον τής θεωρίας περί τής διά πίστεως και μόνης σωτηρίας τοΰ 
άνθριόπου άπεδείκνυε καί έμπράκτως τον προτεΟέντα σκοπόν τής καθόλου 
άναμορφώσεως τής θρησκείας (in membris et ill capitc). Ειδομεν οτι αυ
τός ό Λούθηρός είχεν έκφράσει την εαυτού συμπάθειαν προς τους πάσχον- 
τας έν Ανατολή Χριστιανούς, ό δέ Κρονσιος ύπήρξεν αύτοχειροτόνητος 
πρόξενος των Ελλήνων έν Γερμανία άβραμιαίως υποδεχόμενος καί άνα- 
κουφίζων αυτούς, δίκην δέ αγαθού ποιμένος ποιούμενος έκκλησιν προς 
τούς συμπατριώτας αύιού, ϊνα συγκίνηση καί -πείση αυτούς εις συνεισ
φοράν υπέρ των αναξιοπαθούντων (1 2 3).

1] άρ, 38.
2] Έκκλ. Ίστορ, Τομ, Γ ' Μέρ. Β' [1700-1908J έν ’Αλεξάνδρειά 1928 σ. 728.
3] Βλ. άνωτ. κεφ. 9.
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Ή  Λιθουανία επί Φριδερίκον Α ' κατεστράφη εκ πανώλους των κατοί
κων διασκορπισθέντων εις διάφορα μέρη της Ευρώπης. Τό 1722 πληθυ
σμός ύπερβαίνων τάς 20000, οίς προσετέθησαν καί 17000 Σαλσβούργιοι 
Αιαμαρτυρόμενοι φυγόντες, ΐνα διασώσωσι τδ δόγμα, γυμνοί καί πειναλέοι, 
αςιοί οίκτου, κατέφυγον εις τάς Γερμανικός τοπαρχίας τοΰ αύτοκράτορος. 
Οΰτος δέ, ό εις υπερβολήν φειδωλός μετά χαράς έδαπάνησε προς άποκα- 
τάστασιν αυτών εκατομμύρια δλα ('). Παρόμοιόν τι εΐχε συμβή καί προ 100 
περίπου ετών. Τότε κατέκλυσαν την Γερμανίαν πρόσφυγες Ευαγγελικοί εξ 
Αυστρίας καταδιωκόμενοι καί εΰρον άσυλον εις τό δουκάτον τής Βυρτεμ
βέργης’ ό ήγεμών Φριδερΐκός καί ούτος ίδρυσε χάριν αυτών εις τερπνήν 
τοΰ Μελανός Δρυμοΰ τοποθεσίαν τφ 1601 ώραίαν πόλιν τήν Freuden- 
stadt, ήν δρθώς μετεγλώττισεν ό Κριτόπουλος Εύφροσυνόπολιν(1 2). Ά λλ’ 
ό όντως φιλάνθρωπος εκείνος Φριδερικος δεν περισυνέλεξε μόνον τούς 
πανωλοβλήτους φυγάδας, άλλ" άπεθανάτισε τήν βασιλείαν καί δι’ ευαγών 
καθιδρυμάτων, εν οίς καί τό μέγα τοΰ Ποτεσταμπί,ου Όρφανοτροφειον 
στεγάζον 2500 πτωχών στρατιωτικών τέκνα. Πλήν τούτου τφ 1734 κατη- 
νάλωσεν έκ τοΰ ιδιαιτέρου ταμείου 130.000 τάλληρα προς ίδρυσιν σχολείων. 
Ταϋτα διασαλπίζουσιν ότι ού παντελώς τήν αξίαν των καλών πράξεων ά- 
πωθοΰνται καί παραγνωρίζουσιν οί τοΰ Λουθήρου οπαδοί’ τοΰτό γε άρι- 
δήλως διασαφηνίζει ό Κρούσιος εν τη άρτίως γνωσθείση προς Ζυγομαλάν 
επιστολή : «Μόνη χή χάριτι Θεού, τή διά Χριστού, σωζόμεθα, ής έπιδρατ- 
τόμεθα ώς χειρί, τή πίστει, ήγουν τή επί Χριστφ πεποιθήσει’ τά δέ καλά 
τών έργων, τής πίστεως μαρτυρίαι ε’ισίν, ώσπερ καλός καρπός αγαθού δέν
δρου δειγμά εστιν...»(3 4).

Έκ τοΰδε τού Λευκώμανος παρέχονται ήμΐν απτά δήγματα ακραιφνούς 
προς τον θεόν πίστεως, ελπίδας οτα&ερας, περ) τής αίωνιότητος και περί 
διηνεκούς μελέτης τον ϋανάτον ( ι)’ καί ταΰτα μέν θεωρητικά ’ίσως* άλλ’ 
ή άβολος φιλαδελφία, ή προς δυσποτμούντας "Ελληνας φιλανθροοπία καί 
παραμυθία τί ά'λλο είναι είμή ό άγλαός καρπός τής θερμότητος τής πίστε- 
ως, ή ζωογόνος δΰναμίς ή άναγεννώσα διά τής προς τον πλησίον άγάπης 
καί μεχαφέρουσα τύν άνθρωπον προς τήν άληθή τού θείου έπίγνωσιν καί 
άνασυνδέουσα προς τήν άϊδιότητα ; Ύπήοχον πολλοί οι φρονοΰντες τότε 
ότι ή Γερμανία διά τής Διαμαρτυρήσεως είσήλθεν εις τό στάδιον τής νέ
κρας πίστεως, εις τήν τελείαν άπονέκρωσιν παντός εύγενούς αισθήματος,

1] Κ ο ν μ α  'Ιστορίαι τών άνθρωπίντον πράξεων τομ. Θ' σ. 181-182.
2] ‘Ρενιέρης,  εν\Τ άνωτ. σ. 81,
3] “Ενθ· άνωτ. σ. 229.
4] άνωτ. κεφ. 10 έξεχωρήσαμεν τάς θρησκευτικός άναγραφάς, καί ε ίνα ι τοι- 

αϋται αί πλεισται.
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καί διά τής όσημεραι επαυξανόμενης διαφθοράς εις βαθμόν τής εθνικής 
καί θρησκευτικής άποσυνθέσεως. Άλλ’ αί αύστηραί αυται κρίσεις δεν άντα- 
ποκρίνονται τελείως προς την αλήθειαν. Βεβαίως υπήρχον θεολόγοι φιλε
λεύθεροι, δρθολογισταί, άλλ’ ούτοι δεν ήδυναντο διά τής ψύχρας επιστη
μονικής έμφανειας αυτών νά έπιδράσωσιν σπουδαίως επί τοΰ λαοϋ. Τουναν
τίον οΐ πολλοί των αυστηρών θεολόγων προσεπάθουν νά έξεγείρωσι τό 
υπέρ τής Εκκλησίας ενδιαφέρον τών πιστών εν τώ πνεΰματι τής Ευαγγε
λικής ελευθερίας καί έν αρμονία προς την επιστημονικήν πρόοδον, καί ιόν 
τό άρωμα τά καλά έργα. Εις την τετιμημένην ταΰτην φάλαγγα συνηρι- 
θμοϋντο πλειστοι καί εκ τών λαϊκών τάξεων, επισήμους κατεχόντων θέσεις 
έν τή πολιτεία καί άνωτέρας κοινωνικής περιωπής. Γερουσιασταί, αυλικοί, 
διοικηταί, αξιωματικοί, νομικοί, ιατροί, πρυτάνεις και καθηγηταί πανεπι
στημίων παρελαΰνουσιν έν τψ Λευκώματι θεολογοΰντες, φιλολογοϋντες> 
φιλοσοφοΰντες, κοινωνιολογοΰντες, βαθεΐαν προδίδοντες τήν εγκυκλοπαι
δικήν αυτών μόρφωσιν καί έπιδεικνυμενοι τήν κλασσικήν έλληνομάθειαν, 
όσον καί τήν σπανίαν θρησκευτικότητα. ΙΙώς νά δικαιολογήσωμιεν το φαι- 
νόμενον τοΰιο του συνδυασμού τής άνωτέρας ιδεολογικής καί κλασσικής 
μορφώσεως μετά τής θρησκευτικύτητος, είμή (ός απαύγασμα τής νέας πί- 
στεως, ή τις εμπνέει καί νέας δυνάμεις, έκδηλουμένας εις τά έργα τής προς 
τον πλησίον αγάπης, καί συνδέει τήν ανθρωπότητα εις μίαν οικογένειαν 
κοινόν πατέρα όνομάζουσαν τον Θεόν !

Έκ τών πολλών σταχυολογοϋμεν ενταύθα ολίγα έκ τών άναγραφών 
εις πίστωσιν τών λεγομένων έξ αυτών δέ, ως έξ όνυχος διαγιγνώσκομεν τον 
λέοντα, τήν θρησκευτικήν διανόησιν καί τάς άξιοζήλους άρετάς τών 
Γ ερ μανών.

A ' cΡητά καί αποφθέγματα ενδεικτικά της εις θεόν •θέρμης πίσχεως 
και ελπίδος και της τον κύαμον ματαιότητος.

Α—Ο.
1 Τώ δέ θεφ δουλεόειν άρίστη καί μεγίστη ελευθερία (1).
2 . Ιησουν το ΠΑΝ εν ΠΑΣΙΝ (2).

Εΐ δέδαας Χριστόν, καν μ ή γνφς τ’ άλλα σοί άρκεΐ.
Ει δέ μέν ού δέδοιας, σέο γράμματα χήρος έασι (").

1] άο. 68.
2) Τοϋτο ώς καί αί ύπ3 άρ 17, 44, 45, 48, 49, 51, 66, 67, 78, 79 καί 89 άνευ τό

νων καί πνευμάτων. Μήπως ή «Περί άτονου καί άπνευματίστου γραφής» νοοτρο
πία τοΰ έκ Σαμοθράκης ίατροΰ Φάρδη  προέρχεται έκ τής Δϋσεως;

8] άρ. 51 τοϋτο καί εις Λατ. δίστιχον.
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3. Ό  έχων τον υιόν έχει την ζωήν (J).
4. In Christo habemus beatitudinen oninem (~).
5. Πά ντα ισχύω εν τφ ένδυναμοΰντι με Χριστώ (:!)„
6. Christum vere habeas, caetera omnia pro luto habes( ').
7. Omnia cum Christo et nihil sine ipso(5).
8 . Cynosura mea Christus(ti).
9. In uno omnia(7).
1 0 . Τα ανω ζητειτε(8) CH μέλλουσα μένουσαή’).
11. Per crucen ad lucem(iu)·
12. Schola crucis, schola lucis (").
13. Οΰ γάρ έκρινα είδεναι τι εν ύμΐν, είμή Ίησοΰν Χριστόν και τούτον 

εσταυρωμένου (12).
14. Vita nostra peregrinatio(13) (πρβλ. ό βίος ημών σκήνωσις 99).
Ιο. Ενός έστι χρεία ('ή.
16. Memento mori (*»).
17. Aeterna sequamur(le).

Πολλά δε και φιλοσοφικά π. χ. άνέχου και άπέχου, μελέτη τό παν, in 
unico salus, mundus regitur opinionibus, in nomine lumen et in nu- 
mine lumen, tempora labuntur (ή tout avec le temps), τ’ ανωτέρω 
καλλιω, παθήματα μαθήματα, patientia et charitate trahor, ardua 
quae pulchra, per ardua ad astra, bonis quod bene fit baud perit> 
per angusta ad Augusta, diu deliberandum quod semel est statuen- 
dum, altri tempi altre cure, quicquid agis prudenter agas et respice 
finem, nemo quidem melius quani sua quisque facit, recte faci- 
endo ncminem timeas, quod tibi vis fieri, facias et alteri, alteri vi
vas oportet, si vis tibi vivere (* * * l7).

Έν τη τάξει ταΰτη τών γνωμικών ύπακτέα και τά έν τφ Λευκά)μάτι 
Σύμβολα (άρχαι φιλοσοφικαί έν τφ βία)), άπερ άναγράφουσι διάφοροι λό
γιοι καί επίσημοι άνδρες. Χαρακτηριστικόν δε καί τοΰτο τής φιλοσοφι

1] άρ 52. 2] άρ. 14, 3] άρ. 61. 4] άρ. 96. 5] άρ. 97. 6] άρ. 102. 7] άρ. 92.
8] άρ. 45. 9] άρ. 16 10) άρ. 84. 11) άρ. 87, 12) άρ. 115· 13) άρ. 46. 11) άρ. 20.

15) άρ. 169. 16) άρ. 82.
17) Senec, Epist. 48 (πρβλ. ο εάν σπείρη τις τοΰτο καί θερίσει 100). Μεταξύ

τών τοιαϋτα χαραξάντων υπάρχου σι και πολλοί ιατροί (βλ. άρ. 39. 68, 69, 77, 126.
154, 166) δ τελευταίος γράφ ει:

A — Ω.
Si tibi def.ierint medici, medici tibi fiant haec tria : mens liilaris, requies, mo- 

derala diaeta, (πόσον σοφόν τό παράγγελμα τοΰτο ! )
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κής καί θρησκευτικής διανοήσεως τής εποχής εκείνης' προτάσσεται εν 
τοΰτοις το Syrabolum meiini est ή απλώς Symbolunr τοιαΰτα τα εξής: 
ora et labora, ελπίς μου ό Θεός, Christ us crucifix us beat, post cru- 
cem require, post nubila Phoebus, ad literas initiates nominis JESY 
MEO morior, ο ελπίζουν επ'/ τον θεόν ον μη μονονται, tamdem(J). Spes 
mea Christ us.

Ταϋτα και τα τοιαΰτα την αληθή των Γερμανών σοφίαν μαρτυροϋσι, 
καθότι πάσα σοφία καί επιστήμη, κατά το θειον Πλάτωνα, τής περί τον 
Θεόν χωριζομένη εύσεβείας, πονηριά ούκέτι σοφία λογίζεται' τα δ’ εφεξής 
δι' ών εκόσμησαν το 'Οδοιπορικόν του ΙΙολυείδους, τί άλλο κηρύττουσιν 
είμή την πραγματικότητα τής θρησκείας τοΰ Χρίστου ; "Οπως εις τους 
Βοεμούς καί Αυστριακούς ήνοιξαν τα σπλάγχνα τών οικτιρμών και ίδρυσαν 
πόλεις καί χωρία προς εγκατάσταση αυτών, οΰτω καί υπέρ τών Χριστια
νών τής Ανατολής έξεκένωσαν τής εύσπλαγχνίας καί φιλαδελφίας τον 
πλούτον. Βεβαίως δεν γνωρίζομεν το ποσόν τής προσενεχθείσης ελεημο
σύνης, διότι μόνον υπαινιγμοί εν τφ Λεοκώματι γίνονται περί χρημάτων, 
άλλ’ εκ τών αναγραφών διαλάμπει τής φιλανθρωπίας το αίσθημα καί ή 
γενναιοφροσΰνη. Ιδού τινες εξ αυτών :

Β '■ eΡητά αγάπης, φιλαδελφίας καί ευσπλαχνίας ενδεικτικά.

1. Νυνι. δε μενει πιστις, ελπίς, αγαπη, τα τρία ταυτα’ μειζων δε τούτων 
η αγαπη (-).

2 . Άληθεύοντες εν αγάπη αύξήσωμεν (1 2 3 4 5).
ο. Νυν ούκ ένι "Ελλην καί ’Ιουδαίος, περιτομή καί ακροβυστία, βάρ

βαρος, Χκύθης, δούλος, ελεύθερος, άλλα τα πάντα καί εν πάσι Χριστός
"Π φιλαδελφία μενένω, τής φιλοξενίας μη έπιλανθάνεσθε, μιμνήσκεσθε 

τών δεσμών, ώς συνδεδεμένοι τών κακουχουμένων, ως καί αυτοί όντες έν 
σώματι^).

5. Τη φιλαδελφία εις άλλήλους φιλόστοργοι, τή τιμή εις άλλήλους 
προηγούμενοι, τή σπουδή μή οκνηροί, τώ πνεύματι ζέοντες, τώ Κυρίω 
δουλεύοντες, τή έλπίδι χαίροντες, τή θλίψει ύπομένοντες, τή προσευχή

1) Τό πλήρες : tandem bona causa triumphat. Θαυματουργόν βάλσαμον έν τώ 
άγώνι τοΰ βίου !

2) Άρ. 79 εκ τίΰν άτονων καί τούτο.
3) άρ.3 0
4) Ά ρ. 63 Παϋλ. Κολ, 3. 11 τό οπού έτράπη εις νυν  Τό χωρίον πρό 100 

ετών έγραψεν έτερος Γερμανός, ό γνωστός ήμϊν Κ ά λιξτος ,  εις την Φιλοθήκην 
τοΰ Κ ρ ιτο π ο ύ λ ο υ , μετά τοΰ επιγραμματικού virescit vulnere virtus (= ά ν# ε ΐ τφ 
τραύματι ή αρετή) έν#. άνωτ. σ. 49 τό αυτό καί άρ. 65.

5) Άρ. 136' έν τελεί : έν άδελφότητι έγραψα, τό επίκαιρον τούτο τοΰ Παύλου 
ρητόν καί άλλοι γράφουσι (πρβλ. 1.60. 49 κτλ.).
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προσκαρτερουντες, ταΐς χρείαις των αγίων κοινωνοΰντες ('), την φιλοξε
νίαν διώκοντες (*).

6. Aliis serviendo ipsi consumimur ('■).
7. Μακάριοι οι ελεήμονες, δτι αυτοί ελεηθήσονται (̂ ).
8 . Εν φυλακή ημην και ηλθετε προς με (5).
9. Ουκ αφήσει Κύριος την ράβδον των αμαρτωλών επι το.ν κληρον 

των δίκαιων, όπως αν μη εκτεινωσιν οι δίκαιοι εν ανομιαις χειρας αυτών.
10 Munera ne numera miseris quaccumque des, 

in coelis numerat, munerat ilia Deus (,!).
(Δώρα καί οΰχί αριθμούς, οτιδήποτε δίδεις τοϊς πτωχόις, 
δσα αριθμεί ο Θεός δωρειται εν τοϊς Ουρανοΐς).

11. Exul erat Christus, comites nos exnli liujns 
esse decet, cujus nos quoque membra sumus (7).
(Εξόριστος ήν ό Χριστός, οπαδοί τοΰτου του εξόριστου πρέπει νά 

εϊμεθα καί ημείς, ουτινος ώσαΰτο^ς εΐμεθα μέλη).
Τά δυο τελευταία δίστιχα συνετάχθησαν έξ ΰπογυίου ώς φαίνεται, τύ 

πρώτον μάλιστα ουκ άχαρι λογοπαίγνιου^). Ό  δε ’Ιάκωβος Δαβίδ Essich 
καθηγητής τοϋ ηγεμονικού οικοτροφείου (repetens in illustri Stipendio 
t. t.) ή θέλησε νά μιμηθή τον Φωκυλίδην έν έξαμέτροις (ου μέντοι άπταί- 
οχονς) αρκούντως εκφραστικοΐς καί παραμυθητικοΐς :

Τολμάν χρή τά διδοϋσι θεοί θνητοΐσι βροτοΐσι, 
ρηϊδίως δέ φέρειν άμφοτέρων τύ λάχος.
Μήτε κακοΐσι νοσών λυποϋ φρένα, μητ’ άγαθοίσι 
τερφθής εξαπίνης, πριν τέλος άκρον ίδεϊν.(Π)

'Ως έπισφράγισμα παρενείρω τό του εν Dierdorf κυαίστορος Σ. W. 
Schmelzer:

Τών φίλων τά πάντα κοινά (10).

1) Ά γ ιο ι ώνομάξοντο οί πρώτοι χριστιανοί.
2 ) άρ. 15.
3) Ά λλο ις υπηρέτουντες εαυτούς καταναλίσκομεν, ούτως ελληνιστί τό ρητόν 

έτύπωσεν ό " Α ν θ ιμ ο ς  Γαζής  εις τήν έν Βιέννη α' έκδοσιν τοϋ Λεξικού, έκεΐΰεν 
παρέλαβεν ό Κ ονμανονδης .

4) άρ. 83 καί άλλ.
5) άρ. 40 άτονον καί τούτο ώς καί τό έπομ. άρ. 67.
6 ) άρ. 90' νομίζω ότι ούτως άποδίδοται ορύκος ή έννοια.
7) άρ. 148.
8 ) Λίαν επιτυχές καί τύ τοϋ Η. Kerner δικηγόρου έν Βυρτεμβέργη: tempora, 

tempore tempera (—μετρίαζε) eunt ho coniine fata (75).
9) άρ. 62, έν δακτυλικοϊς έξαμέτροις πλήν τών ανωτέρω περιληφΟέντιυν εΐσί 

καί τά ύπ. άρ. 65. 158.
1 0 ) άρ. 1 0 0 .
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14. Τά  πρω τόλεια  τοϋ Φ ιλελληνιαμον εν Γερμανία .— Γονσταϋός  Α - 

δόλφος και Ν ικηφ ό ρο ς  'Ρ ω μ α ν ό ς .— Κάρολος ό ζ " '  της Γερμανίας,  

Α ίκατερ ίνα  Α '  και ΊΙολνε ίδης . —  Οί άπώ τατο ι ακοποι τον  

Π ολυε ίδους  έν Γ ερμαν ία . —  Ή  άνααύστααις τής  

Β υ ζα ν τ ινή ς  αυτοκρατορίας.

Εις τά τρία τελευταία κεφάλαια φρονώ δτι έπαρκώς κατεδείχθη πόθεν 
εαχε τάς άφορμάς ό φιλελληνισμός εν Γερμανία — είναι λίαν όψιγενής.—Τό 
Βυζάντιον, ό πολιτισμός αύτοϋ μ.ετά των θρησκευτικών ερίδων ελάχιστα 
ένδιέφερε τούς πρώτους Διαμαρτυρομένους. Και μόνη ή ιδέα ότι συνετέλε- 
σαν καί οί πρόγονοι αυτών ώς Σταυροφόροι εις την παρακμήν αυτού, ήρκε  ̂
νά απόσβεση παν ενδιαφέρον. Κατά τον XVI καί XVII αιώνα τό πάν 
ενταύθα απορροφά ό αρχαίος Ελληνισμός, αί κλασσικαί σπουδαί. Ιίρώ>τος 
κυρίως, οστις έποιήσατο μνείαν τών νεωτέρων Ελλήνων είναι 6 Hans J. 
Grimmelshausen (1625-1676) έν αρχή τοϋ μυθιστορήματος Der seltsame 
Springinsfeld. 'ΟμιλεΙ περί πολεμιστών καί ποιητών εθνικών ασμάτων, 
οΐτινες μετέσχον τών εν τή ’Ανατολή αγώνων τών Ενετών κατά τών 
Τούρκων (Μ.

Κατά τον XVIII αιώνα, άφοϋ οί Γερμιανοί έγεΰσαντο εις πλησμονήν 
τής εκ τών αρχαίων Ελλήνων παντοδαπής πανδαισίας, έστράφησαν καί 
προς τήν νεωτέραν Ελλάδα. Οί κορυφαίοι τών ποιητών ό Lessing', ό Her
der, ο Schiller καί ό Goetlie διατελούσιν εν τή γερμανική φιλολ. παρα
γωγή υπό τήν έπίρροιαν τών ελλήνων κλασσικών. Οί Λατίνοι συγγραφείς 
είχον παραγκωνισθή πλέον.'Η ιστορική μυθοπλαστία κατά προτίμησιν λαμ- 
βάνουσα αρχαία θέματα, ως τόπον διαδραματίσειος εξέλεγε τήν Έλλαδα. 
Ό  Ileinse φαντάζεται τούς ήρωας έν τώ Ardinghello επί τών Έλληνίδων 
νήσων προσχεδιάζοντας τήν άπελευθέρωσιν αυτών από τοϋ Τουρκικού 
ζυγοϋ(·).Αί ’Αθήναι ενφ πρίν μόνον υπό τών άρχαιολογοΰντων άνεφέροντο, 
νΰν έκτήσαντο σπουδαιότητα διά τε τούς πολιτικούς καί τούς διανοουμένους 
κατά τον μέγαν τής Γερμανίας ιστορικόν Ranke (Α). ’Αλλά καθ’ ον χρόνον 
περιηγείται ό Πολυείδης εις τήν Δυτικήν Ευρώπην τό αίσθημα τούτο υπέρ 
τής άπολυτρώσεως τών Ελλήνων δεν είχε λάβει σάρκα καί όστέα (ή. Ναι

1) Σ. Λάσκαρι, 'Ο  Φιλελληνισμός έν Γερμανία (Ά θήνα ι 1930) σ. (5.
2) Λάσκαρις α. 7.
3) Serbien und die Tarkei inx 1 9  Jalirhunderte a. 541.
4) Ούδεμίαν σχεδόν έπίδρασιν έσχε τό κίνημα τοϋ τυχοδιώκτου Καρόλου 

δονκός τον Νεβερ, οπερ μετά πυρετώδους ενθουσιασμού ε χαιρέτησαν πάντες οί 
"Ελληνες καί δή οί αρχιερείς τής Πελοπόννησου, ούτε αποτέλεσμά τι έσχεν είμή

Θ ρ α κ ι κ ά Γ ' 9
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μέν οι πρωτοπορήσαντες τών περιηγητών διεζωγράφιζον την αξιοδάκρυτου 
αυτών κατάστασιν διά τών μελανωτέρων χρωμάτων, άλλα τό ενδιαφέρον 
τών Ευρωπαίων καί δη τών Γερμανών ήρξατο δγκούμενον μετά την εκστρα
τείαν τοΰ Όρλώφ  καί τά δεινόταθήματα τη; Πελοπόννησου. «Θλίβομαι και- 
ρίως, εγραφεν ό Βολταϊρος προς τον Φριδερΐκον, βλέπων τους πασάδες να 
ποδοπατώσι την κόταν τοΰ Θεμιστοκλέους καί τοΰ Άλκιβιαδου....  ούδ ελ
πίζω πλέον νά ϊδω την ευγλωττίαν, την ποίησιν, την μουσικήν, την ζατγρα- 
φικήν, την γλυπτικήν άναγεννωμένας εν Άθήναις' οΰτε ύμιείς ούτε ό αύτο- 
κράτωρ θέλετε νά δράμητε προς τον Βόσπορον..,.» καί ηΰχετο ό εύγενής 
Γάλλος καί μέγας φιλέλλην, ϊνα οί Τούρκοι έκδαοχθώσιν δσον τό δυνατόν 
ταχέως εκ τής χώρας τοΰ Ξενοφώντος, τοΰ Σωκράτσυς, τοΰ Πλάτωνος, τοΰ 
Σοφοκλέους, τοΰ Εύριπίδου, πιστοποιοΰμενος οτι «οΐ αρχαίοι "Ελληνες άνέ- 
ζησαν εν Γαλλία» ( Γ).

Βεβαίους δεν έλειπον οί "Ελληνες, θερμουργοί πατριώται, επισκεπτόμε- 
νοι την Γερμανίαν, προ πάντων ελεών χάριν, νά ύποδαυλίζωσι τά αίσθημα 
τών μεγάλων φιλελλήνων καί τών ηγεμόνων προς εκστρατείαν κατά τών 
Τουρκοον. Τοιαΰται ένέργειαι έγίνοντο καί υπό τών ένεκα σπουδών προσφυι- 
τώντων έν Γερμανία, ή προς έκδοσιν βιβλίων, κτλ. Τοιοΰτος άναφέρεται 
Νικηφόρος Ρωμανός Κορίνθιος κληρικός πολυμαθής την θεολογίαν καί 
φιλοσοφίαν, καί πολΰγλωττος, καί προς τοΰτοις ευσεβής καί χρηστός. Οΰτος 
διδάσκαλος ών έν Παρισίοις τών Ελληνικών γραμμάτα)ν, φθίνοντος τοΰ 
έτους 1631 μετέβη εις τήν έν Βαλτική έλευθέραν τότε πόλιν τής Γερμανίας 
'Ροστόχιον, δπως έξ ονόματος πάντων τών Ελλήνων ίκετεΰση τον Σουηδών 
βασιλέα Γόνστανον Άδόλφον επ’ ελευθερώσει τών Ελλήνων από τής δου
λείας, προς τοϋτο δέ επωφελούμενος έκ τής ευκαιρίας ένεγράφη τό έπιόν 
έτος 1632 έν τφ εκεί Πανεπιστημίω διδάσκων άμα έν Τοστοχίφ τά ελληνι
κά, Γαλλικά καί ’Ιταλικά" φαίνεται δέ δτι εφρόνει τά τών αναμορφωτών. 
Ό  δημόσιος βίος τοΰ δραστήριου άνδρός συνδέεται μετά τών έν Έλλάδι πα- 
ραβύλων ενεργειών τοΰ δουκός τής Νεβέρ Κάρολον, τοΰ από τοΰ 1612 αΰ- 
τοπροβλήτου αΰτοκράτορος τών ελλήνων, αντιποιούμενου τον Βυζ. θρόνον 
καί διαβουκολοΰντος διά γενναίων ύποσχέσεα>ν τους "Ελληνας (* 1 2).

Ό  Άδόλφος άναμιχθείς υπέρ τών Διαμαρτυρομένων εις τον τριακον
ταετή πόλεμον, έβαινεν από δόξης εις δόξαν νικητής άνά τήν Γερμανίαν,

τήν τραγικήν τύχην τοΰ διαπρεπούς πατριώτου καί κληρικού Διονυσίου Τρίκκης 
δστις αδίκως κέκληται σκυλόσοφος. Ο ΰ το ςτω 1 6 Π  περιήλΟε τήν Δυτικήν Ευρώ
πην προς συνεννόησήν, άλλ5 άκρα αδιαφορία ! (13λ. Σα&. Τουρκ. σ. 197—221).

1) Παρά Κοντογιάννη ενθ. άνωτ. σ. 150—452.
2) Ζερλέντης, 'Ρωμανού Νικηφόρου κτλ. έπιστολαί έν Βυζ. Β 'σ . 281—284,
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δθεν τά πάντα υπέρ έαυτοΰ ποιήσας προσεταιρίζετο καί τους "Ελληνας, διό 
καί ό 'Ρωμανός εγραφεν έν τη ΐκετηρία «ταΰτ’ άρα τό γε νϋν έχον Θεοϋ 
προνοία πυνθανόμενον, τάς δι’ ευφήμου μνήμης ένθεους άγομένας ανδρα
γαθίας τοΰ σοϋ γαληνότατου κράτους, θεόστεπτε βασιλεύ, ού μόνον ίκέτι- 
δας χεΐρας αενάως έπαίρει προς Θεόν.... καί ικετεύει καί δέεται, ϊνα δια- 
νυσθέντων τών εκ Θεού τη σή δεσποτεία διοικουμένων επιχειρημάτων, 
ευμενείς οφθαλμούς αρη προς την ήμετέραν έτι δύστηνον καί πολυστένα- 
κτον Ελλάδα' έλευθερωθεΐσα γάρ τών δεινών διά τής τοΰ σου κράτους 
μεγαλουργίας τε καί συνέσεως, άπεράντως ύποκείσεται ή πανευδαιμό- 
νως όμοΰ καί πανευχαρίστως, ώς έοικε, βιωσομένη εις νέωτα. Καί ταϋτα 
μέν εγώ ώς εκπροσώπου πάσης Ελλάδος ίκετικώς άναπληρών υπάρχω, 
αναξ αήττητε καί προστάτα τών τοΰ Θεοϋ δωρημάτων επάξιε» (*). Είδομεν 
δε ανωτέρω [κεφ. 3] πώς άπέτυχον αι συνεννοήσεις μιεταξϋ τοΰ αρχιεπισκό
που ’Αχριδών καί τοΰ αύτοκράτορος Καρόλου ενεκα τών κατακτητικών 
τούτου τάσεων' έν τή μεγαθυμία αυτού ηϋδόκει ό πατήρ τής Μαρίας Θη
ρεσίας, εχων ώς φέουδον την ’Ανατολήν δλην, νά όρίση τφ ήγεμόνι τής 
άνασυσταθείσης Ελλάδος 'ψήφον καί έδραν έν τή Γερμανική διαίτη. Δεν 
ήσαν δε νέα τοϋ Καρόλου ταϋτα βουλεύματα' πλέον ή άπαξ οι τής Γερμα
νίας αύτοκράτορες ή μάλλον τής Αυστρίας, συνέλαβον τοιαϋτα ανεφάρ
μοστα σχέδια ώς επί 'Ερρίκου τοϋ ζ"' π. χ. Όμοίως οσάκις έπολέμουν 
κατά τών Τούρκων προσεπάθουν νά έξεγείρωσι τούς πρωτόθρονους του 
οίκου,ιι. κλίματος, αρχιεπισκόπους ’Αχριδών καί Πεκίου (1 2 3), ίδιους μάλλον 
σκοπούς έπιδιώκοντας. Διά τούτο ή μέν δράσις τοΰ αύτοκράτορος περιωρί- 
σθη έν Άλβανία( :), δ.ότι οίμέν Χριστιανοί δυσπιστούντες τοΐς Αύστρακοΐς 
αείποτε ώς Καθολικοΐς, ουδόλως έκινήθησαν εις βοήθειαν τοϋ αύτοκρά
τορος, άλλ’ ήσαν έστραμμένοι προς την όμόδοξον 'Ρωσσίαν, καθ’ δν χρόνον 
ώς κεραυνός ένέσκηψεν αύτοίς ή είδησις, δτι τά στρατεύματα τών 'Ριόσσιον 
ένικώντο παρά τον Προύθον (1711). Ούτως έναυάγησαν καί τά σχέδια τοϋ 
Μ. Πέτρου f4).

1) Ή  επιστολή αυΤη, έν [) διαγράφει καί τό σχέδιον τής ένεργείας καί την 
έν Π]νήσφ κατάστασιν δ cΡωμανός, έδημοσιεΰθη υπό τοϋ Ζερλέντη έν σ. 289— 
290' μετά δύο ετέρων Λατινιστί γεγραμμένων, r/λλ’ οόδέν ήνυσε, διότι τω 1632 
άπεθανεν ό ηρωικός βασιλεύς.

2) Herzbcrg, Ges. Griech. I l l  σ. 205·
3) Ed. Duller, Maria Teresa, (Milano 1845) σ. 48—49.
4) Παραπέμπομεν εις την έ'κδοσιν την κριτικήν τής Έρμουπύλεως (1838) περί 

ής κατωτέρω, κατά κεφ. στιχ. καί σελίδας.Εις τό κεφ. Α', 17, 55 εκφράζει ολην τήν 
συμπάθειαν πρός τον έκλιπόντα οίκον καί τήν δυναστείαν τοΰ Καρόλου ζ"'· τούτο 
άποδείκνυσιν ήλιου φαεινότερον, ότι ήν εντός τών πραγμάτων καί ’ίσιος έν Ούγγα-
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Παρετηρήσαμεν ανωτέρω (κεφ. 7), δτι ό Πολυείδης τώ 1725 εγκαταλεί
πω ν την θέσιν τοΰ εφημερίου έν Τοκάϊα επανέρχεται και προβιβάζεται εις 
τό δφφίκιον τοΰ αρχιμανδρίτου, κατά μεν τον Σάΰαν υπό τής Μεγ. Εκκλη
σίας, κατά δέ τον Δημητρακόπονλον υπό τοΰ Πολυάνής* δεν αποκλείεται, 
δτι μη δυναμένου αύτοΰ δι3 ευνόητους λόγους (ώς ανεπιθύμητος τή Κυβερ
νήσει) νά μεταβή εις Βασιλεύουσαν, επετράπη τώ επισκοπώ νά μεταβίβαση 
αΰτφ και τυπικώς την ευλογίαν τής Εκκλησίας. Ούτω δέ συμβιβάζονται αί 
δυο γνώμοα. Άλλα τι τό αίτιον τής κινήσέως ταυ της τοΰ Θεοκλήτου και τι 
ούτος έπραξεν εν τω μεταξύ μέχρι τής μεταβάσεως εις Γερμανίαν ; Δυστυ
χώς αΐ έλάχισται πηγαί, άς περί αύτοΰ έχομεν, σιωπώσιν. Δεν είναι δμως δύ
σκολο v παρακολουθοΰντες τά γεγονότα τής εποχής εκείνης νά συμπεράνωμεν 
δτι δεν έμεινεν ούτος απαθής. Έ πί τοΰτοις εφεξής χρώμεθα καί έτέρα πηγή 
ιστορική διά τάς πολεμικός πράξεις τοΰ XVIII, τούς πολυθρυλήτους Χ ρη
σμούς τον’Αγαθάγγελον λεγομένους. 'Γούτους πρώτος ό μακ. Ν. Πολίτης 
άπέδωκεν εις τον ή μ  ετερον Θεόκλητον, δστις φέρεται ώς μεταφραστής μόνον 
καί εκδότης αυτών. Την γνώμην ταυ την αποδείξομε ν όρθοτάτην. Τον Μ. 
Πέτρον διεδέξατο ή σύζυγος Αικατερίνη A ' (1725-1727). Οί ελληνες ανε
ξάντλητοι εις υπομονήν καί ελπίδα άνεθάρρησαν. Κληρικοί μετέβησαν ινα 
έκλιπαρήσαισιν αυτήν νά έλεήση τούς καταδυναστευομένους. Άναφέρομεν 
τόνάρχιμ. 3Αβ·αν. Κοντοειδη, δστις διωρίσθη καθηγητής εν Μόσχα καί κε- 
λεύσει τής αύτοκρατείρας παρέβαλε καί ένέκρινε την Ρωσσικήν μετάφρασιν 
τής Αγίας Γραφής. (Β Πρύς τούτοις καί δύο ιατροφιλοσόφους τον Μιχ. 
Σχενδδν γλωσσομαθή φιλόλογον καί θεολόγον, δν εύρίσκομεν τώ 1723 έν 
Αύγούστη προς έκδοσιν ιατρικής διατριβής, καί τον Σινωπέα Δαμιανόν Πα- 
ρασκευάν, δστις τω 1729 ήκροάτο έν Φραγκφούρτη σοφών διδασκάλων καί 
έν Ίένη έπί έτη 6 - εντεύθεν μετέβη εις Πετρούπολιν, έκδοΰς πολλά έργα.(* 1 2) 
Οί 'Ρώσσοι ήσαν εύκολοι είτ υποσχέσεις, άς ουδέποτε έφερον εις πέρας. 
Άπέπεμπον πάντας μετά πλουσίων δώρων. Έκ τούτων πολλοί μυστικοί 
απόστολοι αυτή; διέσχιζον την έλλ. χερσόνησον διασκορπίζοντες μετά τών 
χρημάτων τό μίσος κατά τοΰ τυράννου. Ουδόλως είναι άπίθανον δτι μεταξύ 
τών άναφερομένων κληρικών υπήρξε καί ό Πολυείδης, δτε καί δυσηρεστήθη 
προς τον πανίσχυρου Προκοπόβιτς. Διότι, ενώ πράγματι κατά τά συντεθέν- 
τα ήρχισεν ή δράσις εις την Μολδαβίαν καί διενεμήθησαν προκηρύξεις,

ρ'α ευρισκόμενος ήλθε ν εις επαφήν μετ’ αύτοΰ πολλάκις. Ό  κ. Τρ. Ε ύ α γγελ ίδ η ς  
διατείνεται, ώς όψόμείΐα, ΰτι ' Ιερώ νυμ ο ς  ’Α γ α θ ά γ γ ε λ ο ς  ύπήρχεν προσιοπον έν 
Ρόδφ. Καί αν τό τοιοΰτον έχηται αληθείας δεν παύει ό Θεόκλητος νά ί)εωρήται ο 
συγγραφεΰς τών Χρησμών, άποδούς αυτούς εις όνομα εκείνου.

1 ) Ζαβίρας σ. 189.
2) Αύτ. 439, 252.
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μετ’ ολίγον τά πάντα Ισταμάτησαν. «’Ήκουσα μιας λαμπρά; φωνής εξερχο- 
μένης από των βουνών προς τά; Δουναβικάς υχθας λέγει ό χρησμός (*), καί 
προαγορεΰει δτι «ακολουθεί ή φθορά των τής ’Άγαρ, έπειτα θριαμβεύει ή 
’Ανατολική καί Άποστολική Έκκλησία»(1 2)...... Ουκέτι εξόριστοι, ουκέτι τα
λαίπωροι, επαναστρεφόμενοι εις τον του γένους κόλπον, έλεύσεσθαι άγαλλό- 
μενοι» (3), Τούτα βεβαίως κατά γράμμα αναφέροντα·. εις τάς υποσχέσεις 
τής αυτοκρατείρας Αικατερίνης Α '. Ά λλ’ έμειναν μόνον υποσχέσεις1 διότι 
αυτή ουδέν ήνυσεν άποθανοΰσα τφ 1727 ο9εν λέγει ό χρησμός :

«Άλλ’ ή γυμνή γυνή είπεν αύτφ: νυν ουκέτι τό τέλος (ουτω τό χειρόγρ.) 
έστίν. ’Ιδού έξηπατημένον υπό τής άλεκτροφανίας βλέπω σε πλοία) προσ- 
πλεΐν καί άποπλεΐν δυστυχώς εις τούπίσω. Λίαν βιαίως άπέρχη καί άθλιος 
έ'ση· φόνων, θανάτων, συμφορών αίτιος έση καί μάτην ελπίζεις»(4) Διά 
τούτο ό χρησμολόγος λάβρως επιτίθεται κατά τής Αικατερίνης προσβάλλων 
καί αυτόν τον μετά τού Μ. Πέτρον γάμον αυτής: «’Ήτοι στέργει τή γυναι
κεία βουλή τής παλλακίδος (ήν μετά τον αθέμιτον γάμον θεμιστεύων(5) 
δεσμεΐται καί ανάγει αυτήν εις τον θρόνον) καί προβαίνει τύν κίνδυνον 
πριν άώρως ώριμάση.... Γυνή ευτελής ύψοΰται εις τον θρόνον καί κληρο
νομεί τον ύπέρτατον ήρα)α. Βραχεία ή διαδοχή καί τό βασίλειον συν τΰφφ 
παντί, άλλ’ ά'νευ δόξης, άλλφ δεντερω Πέτρο.) εγκαταλείπει»(6). Έκ τού
των πιθανοοτατον φαίνεται, ότι ό Πολυείδης ύπέστη τήν περιπέτειαν τής 
εις Ρωσσίαν μεταβάσεως καί άπατηθείς διετέθη ουτω δυσμενώς κατά τής 
Αικατερίνης. Καί ό Ά νδρ. Δημητρακύπονλος φαίνεται, δτι δύο ταξίδια 
αυτού εις 'Ρωσσίαν υπολογίζει* καί δτι τό δεύτερον μετά τήν εις Γερμα
νίαν περιοδείαν «έφιλιώθη εν ΙΙετρουπόλει μετά τού μητρ. Θεοφάνους τού

1) Η'. 2, 69.
2) Η ', 13, 80.
Β) Ι-Γ, 12, 80, 15, 81. Καί έχρειάζετο περισσότερον, ΐνα  έκμανή 6  δυστυχής 

Πολυείδης κατά τής Αικατερίνης καί τών περί αυτήν, άφοΰ άπεδείχάη ψευδοπρο- 
φήτης ; Καί δεν είχε δίκαιον νά έπιτεδή κατ’ αυτής λάβρως καί νά στραφή όλο- 
■ψύχως προς τήν Γερμανίαν δΐς μέχρι τοϋ δε ψευσΟείς τών ελπίδων, ας έστήριξον 
πάντες οΐ "Ελληνες επί τής μεγάλα όχου Δυνάμεως τοϋ Βορρά ;

4) Γ, 12-14 , 90- 91.
5) ’Ίσ. θεμιτώς.
6 ) Ε' 11,43, 23,45. Πράγματι ύ βίος αυτής είναι μυθιστορικός' γεννηθεΐσα 

υπό Σουηδών γονέων, άνετράφη υπό Λουθ. ίερέως τοϋ Γ λο νκ .  19 ετών ύπαν- 
δρεϋθη Σουηδόν στρατιώτην έν Marienburg* φονευίίέντος δέ αύτοϋ ήχμαλωτίσΟη 
υπό τών 'Ρώσσων...τελευταΐον εύρίσκετο εις τήν πριγκ. Μ ε ν τ ξ ικ ώ φ ί δτε έρα- 
σθείς αυτήν συνεζεϋχθη ό Π έτρος  μυστικώς* ειτα  επειδή έκ τής ευφυΐας αυτής 
έσώύη εις τον Προύθον τώ 1724 ονεκήρυξεν αυτήν έπισήμως αυτοκράτειραν, 
Πέτρος Β' 1727—1730.
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Προκοπόβιτσ τον ’Ιούνιον του έτους 1734» ( 3). Μετά τον θάνατον ούν 
τής Αικατερίνης άπελπίσας ο Πολυείδης εις την επί υποσχέσεων στηριζο- 
μένην προστασίαν τής Δυνάμεως τοϋ Βορρτ/, καί θεωρήσσς μάλιστα 
εαυτόν έκτεθειμένον έναντι των Ελλήνων, άπεφάσισε νά τραπή προς την 
Γερμανίαν ζητήσας τα σχετικά παράτοΰ Πατριάρχου γράμματα. Περί τοϋ 
σκοπού τοϋ ταξιδιού τούτου, εΐπομεν ανωτέρω, οτι φαινομενικώς ήτο διά 
τά λύτρα προς εξαγοράν των α’ιχμαλώτων καί εγκαθείρκτων. Άλλ’ επανα
λαμβάνω, δτι ΰπάρχουσιν ενδείξεις περί εύρυιέρας ενεργείας τοϋ ΙΙολυεί- 
δους υπέρ των δυστυχών καί εις την μανίαν των Τούρκων εγκαταλελειμ- 
μένων Χριστιανών. Βεβαίως εις Λεύκωμα δεν επετρέπετο άπροκαλύπτως 
νά άπαιτώμεν διατετυπωμένον τον τοιοϋτον πραγματικόν σκοπόν. Δεν 
ήτο δυνατόν νά τίθηται ούτος υπό τά όμματα ενός έκαστου. Ό  Θεόκλητος, 
ως φέρεται τουλάχιστον, ήν ό συνιστάμενος τοϋ Οικουμενικού πατριάρχου, 
άλλοι καί ενδεχόμενον ήν νά ήθελε καί νά έπιστρέψη εις τήν Τουρκίαν. 
Έν τή πρώτη ακριβώς αναγραφή εκτίθεται ό ευρύτερος σκοπός. Ενταύθα 
ό praefectus της Νασσαυϊκής πολιτείας Vogt όμιλε! σαφώς περί τών νέων 
Ελλήνων, οΐτινες είναι γνήσιοι τών αρχαίων απόγονοι τών θαυμαστών επί 
σοφία, καί προσπαθεί διά τών καταλλήλων λέξεων νά έξεγείρη τον υπέρ 
αυτών πόνον, οϋς ό Τούρκος, δστις διά σκληρών απειλών τρομοκρατεί τήν 
οικουμένην, σχοινίφ στραγγαλίζει. Καί ταύτα γράφονται έν Νασσαυ'ί'α, τό 
σπουδαιότερον πολιτικόν κέντρον κατά τήν εποχήν ταύτην έν Γερμανία, ο- 
θεν εΐλκον τό γένος πλεΐστοι όσοι δούκες καί ηγεμόνες. Καί πού αλλαχού 
ήδύνατο νά κοινολογήση τον ιερόν σκοπόν ό ΙΙολυείδης, εί μή ενταύθα έν 
τή πόλει Idstein, ένθα ύπήρχον καί πολλοί τών κατά τον Ένετοτουρκικόν 
πόλεμον συναγωνιστών; Έν Idstein, ένθα έκδηλοϋνται αί πλέον ειλικρι
νείς, συμπαθείς καί ενθουσιώδεις υπέρ τών Ελλήνων διαθέσεις (?). Πειθό- 
μεθα, οτι τό μυστικόν ένεπιστεύθη μόνον εις τάς αύλάς καί τους ηγεμονικούς 
οίκους, καί έκ τού ιδιαιτέρου τύπου τών αύλ κών αναγραφών. Λύται παρεκ- 
κλίνουσι τής κοινοτυπίας καί έχουσι φράσεις τινάς (3), αΐτινες παρέχουσιν 
ήμίν τούνδόσιμιον νά πιστεύσα>μεν, ότι ό ΙΙολυείδης κοινή μετά τών ηγε
μόνων συνεννοήσει προύτίθετο ώς εθναπόστολος περιερχόμενος τήν Γερμα
νίαν νά μυήση καί προπαγάνδισα τον λαόν εις παν γερμανικήν κατά τών 1 2 3

1 ) ένθ. ανιόν. 82.
2) Πρβλ. In memoriara sic germantcae... liic amore verc Gemiano et Christi- 

ano (άρ. 4), am latus amici et fautoris veterani, ac popnlaris venerandi (83'.
3) ΙΙρβλ. άρ. 3, 51 κ. ά. Τί δέ δηλοϊ το νά ύπογράφωνται δτέ μέν καί οί σύμ

βουλοι τοϋ ήγεμόνος (133), όcέ δέ καί όλα τά μέλη τής οικογένειας, πρίγκηπες, 
κομήτες κτλ. (141—142) ;
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Τοι >ρκων δρασιν προς άπελεν'θ'έρωαιν των Χριστιανών και άνασνστασιν 
τής Βυζ. αυτοκρατορίας. Προς τούτο ούτος διεσκόρπιζεν ως φαίνεται καί 
σχετικά κηρύγματα, άλλως δεν εξηγείται τδ ύπδ τού γραμματέως τής εν 
Idstein διοικήσεως γραφέν: Abbati deliinc abittun jandum praepa- 
ranti festinato calamo ss commentare» (*). Τον συγκεκαλυμμένον πως 
σκοπόν τούτον θέλησε νά αποκάλυψη εμφανέστερου ό εν Έρβόνη τής 
Νασσαυΐας ’Ακαδημαϊκός και εΰγενής εκείνος Γερμανός (-), ό την εν αρχή 
άποτετυπωμένην ίχνογραφήσας εικόνα, άνθρωπον δηλ. γυμνόν τείνοντα τάς 
χεΐρας [ήτοι έλεος εξαιτούμενον]. Προ των ποδών αυτού φαίνονται τά 
σύμβολα τής βασιλείας κατά γης έρριμμένα, στέμμα, σκήπτρον και ξίφος’ 
άνωθεν δέ χειρ έκ τού ουρανού προβάλλει αύτώ τον μαρτυρικόν στέφανον 
καί ταύτα εντός κύκλου (3) ού πέριξ ελληνιστί καί λατινιστί τά εξής : (1 2 3 4)

Ούκ έστι (θνητόν, δπερ ζητώ. Quod opto non est mortale.
"Ινα δέ εγγύτερον τής αλήθειας μιεταφέρη τον θεατήν, αντί παντός άλλου 
ρητού, υπό τό όνομα Justinianus προσάγει τόδε τό επιγραμματικόν : 

Honeste vive, neminem laede, cuique suum tribue.
Hinc tibi divino procedunt cuncta favore.
Est etenim vere jnstus et ipse Deus(5).
Τούτο ούδέν έτερον δηλοΐ, είμή ότι τό απονέμειν είς τύν δικαιούμενον 

τό δίκαιον επάγεται καί την τού ουρανού εύνοιαν’ έ'ργον γαρ θείας δικαιοσύ
νης τό τοιοΰτον. Πλέον άπροκαλύπτως δεν ήτο δυνατόν νά έκφρασθή ό σο
φός άνήρ, χαρακτηρίσας δέ λίαν έπιτυχώς είς τρεις στίχους καί μόνους τό έρ- 
γον τής αποστολής τοϋΘεοκλήτου καί τό επιβεβλημένου καθήκον των εαυτού 
συμπατριωτών, ή θέλησε καί διά τής είκόνος νά διασαφήνισή ταύτα. Τί δέ ση
μαίνει τό «δπερ ζητώ ούκ έστι θνητόν;» διττώς δύναται νά εξηγηθή, ή οτι 
τό μνημόσυνου τού έλεήμονος μένει είς τον αιώνα’ διότι ό ελεών πτωχόν 
δανείζει θεώ, ή οτι οι μέλλοντες νά έλευθερώσοοσι τούς Χριστιανούς καί 
νά άποκαταστήσωσι την βυζαντινήν αυτοκρατορίαν, παραδιδόασι τά εαυτών 
ονόματα είς την αθανασίαν’ πανεύφημον γάρ τό τοιούτον εν τφ κόσμιω 
έργον.

1 ) Ά ρ. 3.
2) Βλ. άρ. 108 Γεώργ. Φίλιππος  Lidnerus cultor.
3) ’Ίσως ινα δηλοίση τήν Βυζ. αυτοκρατορίαν, ήτις περιελάμβανεν σύμιπαντα 

τον τότε γνωστόν κόσιιον.
4) Βλέπε ιχνογράφημα σ. 149, τέλος παρούσης μελέτης
5) ’Έ χε ι δέ και παραπομπήν (in § 3 Institu t cl. hist, et Jnr.) μετά τοιαύτης 

ακρίβειας ώς όλίγιστοι εν τφ Λευκιόματι.
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1 5 . cΗ γεμόνες S o w e a s le ia —  W erth e im —R o ch e fo r t .— c Ρου&ήνοι καί 

ή κα τα γω γή  α υτώ ν . —  Ή  •ΰ'ερμή υπ ο δο χή  του Π ολυείδους καί αί 

γενεολογικαί αυτώ ν άνα γρα φ α ί— Ττμηττκαί εν W erth eim  καί 

S ch le ize .— Ή  E b e r s d o r f  καί αί ληφϋ'εΤοαι οπουδαϊατ  

ά ποφ ά αετς .— 01 Ρου&ήνοτ έν τοΐς Χρησμοΐς .

Μεταξύ των διαφόρων ηγεμόνων των τιμησάντων το Λεύκωμα τού Πο
λυείδους δυο ηγεμονικοί οίκοι έπισπώνται την προσοχήν τοΰ αναγνώστου 
οί Λανγρήβιοι, οί Lowenstein-Wertheim-Rochefort, καί οι ‘Povfryroi, οΐ- 
τινες παρέσχον, ως φαίνεται, άμέριστον την προστασίαν καί συνδρομήν εις 
τα σχέδια τοΰ μεγαλοπράγμονος κληρικού. Περί των τελευταίων δύο οίκων 
έκρίναμεν αναγκαίου ιδιαιτέρως να όμιλήσωμεν('), διότι συχνώς εύρίσκομεν 
τά ονόματα αυτών έν ταΐς άναγραφαΐς(!) καί, ως εΐκάζομεν, οι εύγενεΐς ού- 
τιο ηγεμόνες έλαβον πρωτοβουλίαν τινά εις τήν ύπόθεσιν ταύτην. Ούτοι κα
λούνται καί Reus καί. άνάγουσιν τήν καταγωγήν εις τον Ερρίκον Β' τον 
Gleisberg' κατά τον IΛ' αίώνα(,!). Οί Έουθήνοι όμως προέρχονται έκ τής 
Γαλικίας- δτε δε κατά τό Θ' αιώνα αΰτη κατελήφΟη υπό τών Μαγυάρων, 
πλήν τής Λ ο θο μέριας ήτις έκυριεύθη υπό τής Ρωσσίας (1085), οί μέν άπετέ- 
λεσαν ήγεμονίαν υπό τήν προστασίαν τής Ουγγαρίας- άλλοι όμως έγκατέλι- 
πον τάς εστίας κ ιί οί μέν έμειναν έν τοΐς μεθορίοις Αυστρίας καί Γερμανίας 
εις τάς δασώδεις περιοχάς τών Άχτεμβουργικών χωρών, οί δέ προύχώρησαν 
εντός τών Γερμανικών χωρών καί έγκατεστάθησαν εις διάφορα μέρη ως δει- 
κνύουσιναί μέχρι τοΰ νυν σωζόμεναι ονομασίαι τόπων καί πόλεων(’').Κατά 
διαφόρους έποχάς άναφέρονται οί κλάδοι ή γραμμαί αυτών υπό διάφορα ο
νόματα ενταύθα γίνεται λόγος περί τών δύο μικρών έν τη Β.Γερμανία ηγε
μονιών, ών αί δυναστικαί σχέσεις εκανονίσθησαν διά τών οικογενειακών 
συνθηκών τού 1668, 1681 καί 1690. Έν τφ Λευκώματι συναντώμεν τον έν

1) Περί τών Α α γε ιρ α β ίω ν  γενήσκται λόγος κατώι, ε’ς τό Δρομολόγιον τοΰ 
Πολυείδους, ενθ ’ άναφέρομεν τάς σπουδαιοτέρας τών πόλεων καί τά πρόσωπα 
μ,εί) 1 2 3 4 ών έσχετίσΟη ώς καί τά λόγου άξια αυτών εκ τής ιστορίας.

2) Βλ. 12, 21. 58, 132, 103, 134, 112, 161, 106 κλπ.
3) Έγκατεστάί)η ούτος χωρεπίτροπος εν τή Επικράτεια του άνω Έλστέρου’ 

δυο δέ αδελφοί έπωνομάσδησαν ‘Ερρίκος 'Ράϋς  (Reus —'Ρώσσος ; ) καί cΕρρίκος  
Βοημός ,  εντεύθεν δηλ. Ο διχασμός. ' Ρ άνς  π ρ εσ β υτέρ α  καί cΡάϋς  -^εωτερα γρα μμή ,  
ήτις κατεσκήνιοσε εις τον κάτω ’Έλστερον.

4) Rotbenberg επί τοΰ Νεκάρου, επί τοΰ Φουλδου, επί τοΰ Ταουβίρου κτλ. 
πλησίον τής πρώτης έν Βυρτεμβέργη ύπάρχουσι τά ερείπια τοΰ πύργου Βόρτεμ- 
βεργ, ός έγένετο ή εστία τής βασιλικής οικογένειας τής χώρας.
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Schleize κόμητα(') Ileinricus XII, Rutlienus και τον cv Ebersdorf Hein- 
ricus XXIX Rntheniis^1 2) προς τουτοις και Heinricas Fridericus comes 
in Lowenstein, Wertheim, Rochefort et Vinneburg(3), και πρίγκηπα(4 5).
Ηδη ore δ ΙΙολυείδη; έπεσκέψατο την Γερμανίαν αί κομητεΐαι αύται ύπή- 

γοντο εις την Σαξωνίαν, άλλ’ άπετέλουν κέντρα αναψυχής των τής Δΰσεως 
ηγεμόνων, και έν ταυταις ή Λι«μαρτύρησες είχε τότε τους ένθουσιωδεστέ- 
ρους οπαδούς· Βεβαίως θά ήπόρησεν δ αναγνώστης, δ ουχί πολύ έξφκειω- 
μένος προς τά πολιτεύματα τής Γερμανίας τού τότε χρόνου επί τή επαναλή- 
ψει του ονόματος Ερρίκος μετά διαφόρων αριθμών και επί πλέον απο
ρήσει συντυχίαν εις βιβλίον τήνδε τήν άφιέρωσιν;

Celsissimis Ccmitibus ac Dominis 
D. Henrico II D. Henrico LI.
D. Henrico XII D. Henrico LVI.
P. Henrico XXX D. Henrico XL.II 
D. Henrico χ χ χ γ ·
S. R. I. Comitibus gent is j nnioris RUTHEKLS.
Comitibus ac Dominis Plaviae Dynast is, Graizae, Grannichfeldi, 
Gerae, Schleizae et Lovenssteinii Patribus patriae piis (Γι)
"Οπως οί των ανατολικών εθνών δυνάσται (Φαραώ, Σουλτάνοι) φέρουσι 

και ούτοι άπαντες οί άρρενες γόνοι τό 'Ερρίκος διακρινόμενοι διά του Λατ. 
αριθμού, οί μέν τής παλαιάς γραμμής ηγεμόνες από τού I-C ( — 1-100), ειτα 
καί αύθις έπιστρέφουσιν εις τό I. Έν τή νεωτέρα γραμμή, ό πρώτος ήγεμών 
δ γεννηθείς έν τή αρχή παντός νέου αίώνος, άρχεται άπύ τού I καί ούτω 
εξακολουθεί ή αρίθμησες μέχρι τέλους τού αίώνος. ‘Υπάρχουσι συγχρόνως 
είς τάς διαφόρους πόλεις πλέον τού ενός Ερρίκου, ώς ανωτέρω δράται, 
άλλ αί κοιναί υποθέσεις διευθύνονται υπό τού έκ τής προότης γραμμής 
ήγεμονεύοντος συμπαρεδρευοντος καί τού πρωτοτόκου τής νέας γραμμής. 
Τούτον βεβαίως τον λόγον έχει έν ταΐς άναγραφαΐς ή ακριβής τής τε γεννή- 
σεως καί τού θανάτου χρόνου τών κομητών καί ή γενεαλογική αυτών σειρά 
(εί καί παραλείπονται ενίοτε οί αριθμοί ώς καί τό ' Ερρίκος) (6). ’Αλλά προς

1) Κατά τον χρόνον τούτον οί ηγεμόνες οδτοι ώναμάζοντο κομήτες* μετά τά 
μέσα τοϋ X V III αίώνος ύπεβιβάσθησαν είς πρίγκηπας.

2) Άρ. 103, 162, 132.
3) 1682— 1721 άρ. 112, πρβλ. καί άλλους κόμητας καί κομητίσσας έν τή αυτή 

άναγραφή.
4) Ά ρ . 24 καί 131,
5) Γεωπονικά, Geopouicorum sive de re rustica libri XX, Cassiano Basso colle- 

ctori κτλ.-..ab Jo. Nicolao Niclas (Lipsiae 1 7 8 1 ).
6) Βλ. άρ. 141-—142 οΐτινες καί ώς Ιστορική πηγή διά τήν Ιστορίαν τών Reus
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τι τό πλήθος τοΰτο των ονομάτων και αριθμών, άρρένων τε και θηλέωτή 
ζώντων τε και τεθνεώντων μετά πολλής τής επιμελείας συνηρμοσμένων ; 
Δεν άποτελοΰσι βεβαίως ψυχοχάρτι, ούτε αργόσχολου βίβλον γενεαλογίας. 
Έγράφησαν άναντιρρήτως κατ’ επιταγήν άνωτέραν, καί έναποταμιεύθησαν 
εις την Φιλοθήκην τοΰ ΙΙολυείδους ως σεβαστού οικογενειακοί φίλου. Ή  
εκδήλωσις τοιοΰτων αισθημάτων εξαιρετικής φιλίας ύπο των ηγεμονικών 
τούτων κύκλων πείθει ημάς, ότι ό σύνδεσμος οΰτος δεν εγένετο απλώς και 
ως έτυχε καί δΰναται να χαρακτηρισθή ώς σπουδαία προϋπόθεσις διά την 
αποστολήν τοΰ Θεοκλήτου. Ή  έν ταίς κομητείαις τών 'Ρουθήνων περιο
δεία τοΰ Πολυείδους κατά περίεργον σΰμπτωσιν διαρκει κατά μαθηματικήν 
ακρίβειαν εν έτος, άρχεται άπύ τής W ertheim τη 5 Νοεμβ. 1731 καί απέρ
χεται εκ τήςΕΙ^ετεάοτΐ τή 6 Νοεμβ. τοΰ επομένου έτους—ουτω τουλάχιστον 
δεικνΰουσιν αί άναγραφαί.—Επισκέπτεται μόνον τάς τρεις πρωτεύουσας, 
Wertheim, Schleize, Ebersdorf. Εις τήν πρώτην, εις ήν δεν γνωρίζο- 
μεν τήν διάρκειαν τής παραμονής αΰτοΰ, αναγράφεται Dominicus Mar- 
quardus princeps Leostenio - Wertheimensis, Rochefortensis ad me- 
moriam Abbatis (ή. HI αναγραφή είναι καί κατά τοΰτο σπουδαία διότι 
μετά τήν υπογραφήν τοΰ ήγεμόνος έπονται καί αΐ τών συμβουλών:

Nomina eonsialianorum Ill[ustrissi]mi Principis liaec s u n t:
Summerman cancellarius.
Surs consialiarius intimus.
Porsbecher consiliarius.
Surs junior consiliarius.
Burcli consiliarius(2).
Αί ηγεμονικά! ύπογραφαί κατά κανόνα δεν φέρουσιν οΰτε ρητά, αλλ’ 

οΰτε καί ημερομηνίαν. Ευτυχώς ιδιαιτέρως υπογράφεται, τό τοΰ Παύλου 
προτάσσουν : «Παν δ,τι ποιήτε έκ ψυχής έργάζεσθε, ώς τφ Κυρίου καί οΰκ 
άνθρουποις» ό Georgius Henricus Wegelmus IlI[ustrissi]mormn Comi- 
tum in L[eostenio]-W[ertheimensis] consil[iarius], μετά τής ημερομη
νίας : W ertlieimi d[ie] 5 Novjembris] 1731. Παρενείρει δε τήνδε τήν 
εγκάρδιον ευχήν : * 1 2

τοΰ XVII-—X V III αΐωνος ώς καί τών Hohenloh, σπουδαία, δύνανται νά θεωρη- 
θώσιν. ’Αλλά καί αύται αί άναγραφαί φαίνεται ότι δεν έγράφησαν ίδίαις χερσί, 
διά δευτέρας δέ χειρός τοΰ γραμματέως ή τοΰ αύλικοϋ συμβούλου.

1) Έ ν  τώ Λευκώματι οΐ ηγεμόνες καί τά υψηλά πρόσωπα γράφουσι διά τών 
γραμματέων καί αύλικών. Εξαιρέσεις έχομεν πλήν τούτου καί τούς αριθμούς 
1ΒΒ,141, 142.

2) Συνήθως Lowenstein, W ertheim, Rochefort et Vinneburg (βλ. 142),
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Monito liocce Apostolico reverendissfimo] D[omi]no Abbati, nec 
non confratri per-reverendo(1)J felix et auspicatum iter(a), cum omnio 
genae voto ac sui commendatione animitus apprecari voluit(1 2 3 4).

Έν W ertheim κατόπιν τόσων επισήμων υπογραφών, εμφανίζεται καί 
ό μαθητής τής Α' τάξε ως Adamus Fridericus Schinidius, όστις έφιλοτι- 
μήθη νά ποοτάξη καί Ευαγγελικόν ρητόν, ώς πρωτόλειου τής αυτού Έλλη- 
νομαθείας* καί ου μόνον τους τόνους λησμονεί νά συμπλήρωσή, άλλα καί 
περί τάς κλίσεις των ονομάτων χωλαίνει «τον υιόν μονογενιν», όπερ μαρτυ- 
ρεί, ότι ο νεαρός Γερμανός έγραψεν από στήθους τό χωρίον (1)'

Έν τφ μεταξύ ό Πολυείδης θά έφρόντισε νά έξασφαλίοη τάς έν Wer
theim προσημειοοθείσας επιτυχίας καήδι’έπιστολών νά προλεαίνη τό έδαφος 
καί ουτω μετά παρέλευσιν ΙΟμήνου όλου έρχεται εις επίσκεψιν των δύο 
ετέρο^ν μητροπόλεων τής Schlcize καί Ebersdorf (5 6 7), ένθα εύρε τούς 
ακραιφνέστερους των Έρρίκων 'Ρουθήνων. Ή  ωραία πόλις Schleize 
επί ωραίας ιδρυμένη θέσεως [έκειτο έν τή μεσοποταμία], παρουσίαζε μεγα- 
λυτέραν πρόοδον έν γένει. ’Έφθασεν ό Πολυείδης ενταύθα ίσως πρωιμό- 
τερον, άλλ’ εκ ιών τριών αναγραφών ή μεν έγράφη την 15 ’Οκτωβρίου, 
ή δε την 1 6 τού αυτού έτους. Ή  τρίτη [άνευ ημερομηνίας] άφιερούται υπό 
*Ιω. Χριστιανοί' Haynisch, όστις άρχόμενος διά τού σπουδαίου άποφθέγ- 
γματος: Mundus transit et cupiditas illius, qui vero vdluntatem Dei 
praestat, m anet in aeternum, όπερ εύχεται, λέγει, εν τφ βαρεΐ υπέρ τών 
έν Χριστφ περιποθήτο^ν εργφ, διά τοιούτων λέξεων εξασφαλίζει^). Οίκειό- 
τερον τφ σκοπώ εκφράζεται ο ανώτατος τής Εκκλησίας επόπτης (supe- 
rintendens, ό επίσκοπος τής προτεσταντικής), τώ Theocleto Polyidi: 
«Ώς καιρόν έχομεν έργαζώμεθα τό αγαθόν προς πάντας» ('). Αι δύο σπου- 
δαιότεραι αφιερώσεις έγράφησαν ταύτοχρόνως την ιδίαν ήμεραν τής άναχω- 
ρήσεως (16 Όκτ. 1732). Ό  έφορος τού κόμητος (8) Ephorus illustris-

1) Πρώτην ήδη φοράν συναντώμέν συνάδελφον καί συνέκδημον του Πολυεί- 
δους, περί ού κατωτέρω ό λόγος.

2) Την λέξιν ταΰτην μόνον ενταύθα συναντώμέν είναι δέ λίαν σημειώδης 
λεγομένη υπό τοΰ αύλικοϋ συμβοτίλου μετ’ επίσημον ηγεμονικόν συμβούλων 
«ευοίωνον ταξίδιον».

8 ) Ά ρ . 184.
4) Ά ρ. 165.
5) Άμφότεραι διακρίνονται (ad Vari-icos ή apud Variscum δ Kicpert έγραφε 

yaristi, έτεροι Nariscej των άλλων ομωνύμων πόλεων τής Γερμανίας.
6 ) Ά ρ . 161.
7) Ά ρ. 12. Scleizae in Variscis.
8 ) Ούτος μεταξύ 8  εκατοντάδων σχεδόν κυρίων ονομάτων τοΰ Λευκώματος 

μόνος φέρει τό de F. Ch. de Wittorff, άρ. 108.
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simi comitis Heinrici XII Rutheni J. Lineus), .υπενθυμίζει ύμιν τά επί 
των Έρμων εν Άθήναις λόγια: Corrige praeteritum, praesens rege, 
cerne futurum, άπερ, ως φρονώ, ούκ είσίν άσχετά προς διεξαχθείσας συ
ζητήσεις εν έπισήμφ συμβουλίου Του αύτοΰ ήγεμόνος έ'τερος αύλικός ό 
5Ιωάννης  ̂Ανδρείας Swallius χαράσσει τάς μάλλον τιμητικάς καί διαΌέρ
μους γραμμάς.... reverendissimo.... viro quum verae pictatis studio» 
turn eruditionis laude conspicuo atque illustri (') sui memoriam re- 
verenter atque submisse (εύσεβάστως και ταπεινώς) commendare voluit 
faustissima quaevis (ότι εύνοΰστατα) in primis que felicem in patri- 
am reditum ex animo precatus ("). Τον «ίμερον νόστον ες γαΐαν πάτρην» 
μόνον έν τω ήγεμονικώ οΐκω των Έουθήνων άκοΰομεν.

Τελευταίαν άφήκε τήν Ebersdorf, ίσως εξεπίτηδες’ διότι ενταύθα έπρό- 
χειτο νά αννέλΟΐ] ή ουνέλενσις προς Χηψιν άποφάσεευν διά την νπόϋεαιν 
τον Πολνείδονς. 'Η  πόλις αυτή, ένεκα των εξαίρετων καλλονών κείμενη επί 
τοϋ Φρίζα, συνεκέντρου έσμόν περιηγητών και τούς παραθερίζοντας Αυστρι
ακούς μοναρχας έπι τοϋ ενταύθα πύργου ό Μ. Ναπολέων έχρονολόγησε 
την πρώτην προς τούς Σάξωνας προκήρυξιν (1806). Κατά τήν εποχήν ταύ- 
την έκλιπούοης τής γραμμής τοϋ Lowenstein at κτήσεις αυτής περιήλθον 
εις τον οίκον Ebersdorf, πλαγίαν γραμμήν αυτής, όστις έκτοτε έφερε 
τοϋ ν ο μα Reus - Lowenstein - Ebersdorf. Έκτοτε εγένετο ή μητρόπο
λης των cΡονϋηνων, καί οι ηγεμόνες και αι άρχαί διέμενον ενταύθα (3) Έ 
δρευε δε καί ή διεύθυνσις τών δασών’ εντεύθεν ή βιομηχανία ήν λίαν ανε
πτυγμένη, ιδίως ή έβενουργία. CII πρώτη αναγραφή ενταύθα υπό τοϋ δια- 
ληφθέντος ιατρού Wurderlicli εγένετο τήν 6 Νοεμβρίου 1732. Τήν 10 
αναγράφει εις τών σπουδαιότερων τιτλούχων τής ηγεμονίας, ό Fridericus 
Daniel Liekefett informator comitum Ruthenorum et inspector 
Scholarum, effatuni (=θέσφατον): «Έγώ έξελεξάμην υμάς έκτου κό
σμου, διά τούτο μισεί υμάς ό κόσμος” (λίαν συστατικόν καί παρηγορητικόν 
διά τούς καταδιωκομένους Χριστιανούς), καί εύχεται έκ ψυχής omnem in 
Christo felicitatem et exoptatum....successum (4). 'Ωσαύτως καί ό έκ 
Βυρτεμβέργης Ίω . 5Αλέξανδρος Zoller celsissimi Comitis ac Domini 
Dn. Heinrici XNIXni Rutheni consiliarius ac praefectus εύχεται iter

1) Σεβασμιωτάτφ άνδρί, διακεκριμένο» καί ένδόξφ τόσον επί ζήλω αληθούς 
εύσεβείας, οσον καί επί γέρα μορφώσεως.

2) Ά ρ. 162.
Β) Ε ντεύ θεν  καί έπωνυμεΐται Ebersdorf in Voigtlandia (Vogtland) do. 1GG 

καί 6 αρχών της /μόρας Voigtlandertier.
4) Ά ρ . 164
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felieissimum faustaque onmia('). Kara την αυτήν ημέραν (15 Νοεμβ), 
ήτις καί ή τελευταία τής εν Ebersdorf διατριβής τοΰ Πολυείδους ανα
γράφεται ή σπουδαιότερα πράξις, ήτις άποδεικνύει δτι ενταύθα περί τοΰ 
σκοπού τής περιοδείας έγενετό αννελευσις, colloquium^), διά τούτο ϊσως 
καί ή χρονολογία τίθεται έξαιρετικώς καί ολογράφως. Τό προτασσόμενοι' 
της άποκαλΰψεως χωρίον, έχει σχέσιν οΰ μόνον προς τούς χρησμούς περί 
(ον κατωτέρω, άλλ’ είναι καί ένδεικτ κον των άποφασισθέντων.

*Εγω είδον ’Ιωάννης . . . .  σόνδουλός σου είμι καί των αδελφών σου καί 
των προφητών καί τών τηρουντων τούς λόγους τοΰ βιβλίου τούτου' τώ 
θεώ προσκύνησον.

In memoriam colloqui in itinere liabiti cum voto omnigenae feli- 
citatis lioc scribere voluit.

M[agister] Johannes Getius Sigismundus Wincklerius coiicionator 
aulicus(1 2 3).

Ebersdorfii die XV Novcmbris anno MDCCXXXII millessimo 
septuagentissimo trigessimo secundo(4).

"Οτι περί σπουδαίων πραγμάτων εγένοντο έν Έβεσφόρτη συμφωνίαι 
ούδεμία υπάρχει αμφιβολία. Ή  γεωγραφική τών 'Ρουθήνων θέσις καί έξ 
άλλου οί μεταξύ τών ηγεμόνων συγγενικοί δεσμοί έμφανίζοντες αυτούς αεί 
ηνωμένους, καθιστών αυτούς ισχυρούς εις τούς τότε πολεμικούς χρόνους πα
ράγοντας, καί περιζήτητους ώ; τε συμμάχους καί μισθοφόρους. Ά φ ’ ετέρου 
οί συγγενικοί αυτών δεσμοί έπεξετείνοντο καί εντός τής Γερμανίας, καί έκτος 
αυτής έν Γαλικία ώς όφόμεθα. Ή  σπουδαιύτης τών συμφωνιών, καί αί έπ’ 
αυτών στηριζόμεναι ελπίδες καταφαίνονται xui έκ τών Χρησμών, ένθα εις 
πάσαν περίστασιν εξαιρεί καί διατρανοΐ ό ΓΙολυείδης την αξίαν, τον ηρωι
σμόν καί τήν σημασίαν αυτών εις τά πολιτικά γεγονότα τών χρόνων εκείνων· 
Πολλ άκις έκ πολλής εύνοιας προς αυτούς υπερβάλλει τήν αλήθειαν καί 
πρόσωπα καί πράγματα αναφέρει εις τούς ‘Ρουθήνους. Γίνεται περί τούτων 
λόγος κυρίως έν τφ Ε" κεφ. καί Θλ καί έν τοΐς χειρογράφοις άναφέρονται

1) "Αρ. 132 προτάσσει Λατινιστί τΰ ·ψαλμ. 36, 5· 5Α π ο κ ά λ υ ψ ο ν  προς  Κ ύριον  
τήν  οδόν σου και ε λ π ισ ο ν  ε π ’ αυτόν, και αυτός πο ιήσε ι .

2) Colloquium έλέγετο κατά τήν εποχήν ναύτην ή συνέλευσις, ένθα τών επ ι
σήμων αντιπροσώπων τοΰ λαοΰ συνερχόμενων υπό τήν πρόεδρε ία ν τοΰ ηγεμόνος 
έλαμβάνοντο μετά διεξοδικήν συζήτησιν επ ί σπουδαίων ζητημάτων αποφάσεις. 
Τοιαύτη ή τφ 1720 διά τοΰ Μ ατ& αίου  Pfaf προκληθεΐσα έν Ιίασσέλη προς ένιοσιν 
τφν Λουθηρανών καί Καλβινισμών (colloquium irenaeum ad Protestandes)’ ούτως 
έλέγοντο καί αί τών τμημάτων (classis) έκκλ. συνοδοί.

3) Concionatur τό σπουδαιότερο ν τής συνελεύσεως πρόσωπον, ό δημηγόρος.
4) *Λρ. 58, ούδεμία χρονολογία μετά τοσαύτης ακρίβειας καί τελειότητας!
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υπό τούς έξης τόπους ‘Ρωθένοι, ‘Ρωθόνοι, ‘Ρουτένοι, (καί ‘Ρωθενικός κτλ.). 
Άλλα πλήν του ονόματος τούτου λέγονται Τωξιχλάνοι (δθεν καί ‘Ρωξαλα- 
νικός), ή δέ πολυτυπία αυτή διηυκόλυνεν ούκ ολίγον τούς ερμηνευτάς των 
Χρησμών, ώστε νά θέσωσιν καί τό ‘Ρωμαϊκός. Τά ουσιώδη χωρία είσι 
ταΰτα:

Κεψ. Ε' 41,39«Πβοί τό τεσσαρακοστόν (άλλ. τριακοστόν) έτος καί την 
έβδομη ν εκατοντάδα, ιδού είδον έγειρόμενον ταπεινόν καί ευτελές υποκεί
μενον. 40 ένούμενον (άλλ. βοηθούμενον) υπό των πλανητών εκ της Έστω- 
νικης Αεβονίας, εκ Κουρλανδίας λέγω, καί Σαμογιτίας γίνεται ήγεμών καί 
Δεσπότης. 41 Ύψοϋται υπό τής 'Ρωξολανικής(1) (άλλ.'Ρωθενικής) δευτέρας 
θείας (άλλ. θεότητος) καί άναβαίνει εις άκρον βαθμόν, ό άγνομιιυν ιδιώτης 
εις τά πρωτεία ανάγεται. 42. . . . άκορέστφ αλαζονεία ό φαύλος μεγαλο- 
φρονεΐ καί πλάττει ιδέαν έως τού εσχάτου ουρανού. 43 άλλα τί; πίπτει ό 
δυστυχής από τού θρόνου εις κοπριάν, καί εξόριστος ό άθλιος, έπος τού εξη
κοστού αριθμού μένει αιχμάλωτος. 44 Φιλοστοργεΐ αυτόν μικρόν τι ή τύχη 
.. ..47 εί καί μετά ταΰτα βίαιον καί οδυνηρόν ύποστήσεται θάνατον, καί τώ 
υίώ αυτού καταλείψει σύν τή ζωή καί την διοίκησιν (1 2 3). Καί κατωτ. Κεφ. 
Θ' περί Πολωνίας.

2. «Ό  άλαζών βασιλεύς επισκιάζει σοι. 3. Καί βλέπω ΰτι αί αμφισβη
τήσεις κατασπαράττουσι την καρδίαν σου καί τον νούν σου’ αλλά μή φοβού. 
4, ’Έμφρων τις πατρίκιος από σου από τής 'Ρωτενικής (άλλ. 'Ρωθενικής. 
Έωξαλανικής) εξουσίας άνελόμενος καί εις τον θρόνον αναγόμενος κατα- 
παύσει τάς δυστυχίας καί εύδαίμονα καταστήσει σε. 5. ~Ω Πολωνία, προσ- 
οίσει σοι γαλήνην, τώ τε Γάλλιο καί Βανδάλω καταλλάξεταί σε καί τώ 
Βορούσσιρ (άλλ. Μπρούσσιο—-ΓΙρώσσφ) υπόσπονδος έση. 6 . Ή  επερηρει- 
σμένη σταθερά συνθήκη τών "Ρωξολάνων (άλλ. τών Έωθενικών ή Ρωθέ- 
νων) ποιήσει σε άδάμαστον καί έση ευδαίμων» (:i).

1) Ρωξολάνοι κατά τον Πτολεμαίον οί Έώσσοι τής Σαρματίας:«"Οστλοι μέχρι 
τών 'Ρωξολανών μεταξύ δέ.... Ρ ευ κανά λοι·> (Claudii Ptolemaei Geographia έκδ. 
Muller (Parissiis 1883 I, σ. 430) τά χειρ. 'Ροξολάνων, 'Ραξολάνων. Οί εθνολόγοι 
δέχονται δ :ι οδτοι είσιν οί πρόγονοι τών σημ. ‘Ρώσσων. Τό όνομα εν τοΐς Χρη
σμοί ς τίθετα ι αντί τοΰ 'Ρω θένοι κτλ., καί τούτο μέν έχει τό εν, τό άλλο δέ το 
έτερον όνομα, ή πολλάκις καί τό αυτό χειρόγραφον. Φρονώ ότι ό ΙΙολυε'δης 
εξεπίτηδες έχρήσατο τφ  ξενοπρεπεΐ τούτοι όνόματι, τό ιιέν ϊνα  σύνδεση τούς 
'ΡουΟήνους πρός τούς ‘Ριόσσους (πρβλ. καί Reus ή R us—Ά λανοί καί ’Ρευκαναλοι) 
τό δέ ϊνα  έχη ελευθερίαν εν τή ερμηνεία.

2 ) Έ κ δ . Έρμου π όλε ως (1838) σ. 48—50. ΙΙρός τελείαν έννοιαν πρόσθες καί 
τύν στίχ. 36: Γαλλία τεταπεινωμένη- άλώπηξ ή πανούργος άπολέσει την κέρκον. 
"Ομως ή εύνοια τού Αύγουστου ανατίθεται σοι εν χάριτι καί πιστότητι (σ. 47).

3) Αύτ. σ. 78.
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Εις τά ανωτέρω δήλον δτι πρόκειται περί Καρόλου ΤΒ' τής Σουηδίας. 
Ούτος συγκρουσθείς προς τον Μ. Πέτρον (1700) κατέλαβε την Καρελίαν 
Ίγγρίαν, Λιβονίαν καί ’Εσθονίαν, ας εκείνος είχεν άρπάσει από της Πολω
νίας ίδρύσας εκεί έν τω Φιννικώ κόλπω καί την Πετρούπολη-.Αύται άπεδό- 
θησαν αύθις τη Τωσσία δια τής συνθήκης τής Νιστάδης (1721).Έν Πολω
νία τω 1696 είχεν έκλεγή βασιλεύς ό Αύγουστος IV τής Σαξωνίας.Ό Κάρο
λος ανατρέπει καί τούτον (1703) μέχρι τού Έκλεκτοράτου αυτού τής Έσσης 
Κασσέλης. Άλλα κατ’ αγχίστροψον τύχην μετά τό οίκτρόν τέλος αυτού 
ή συνέλευσις τής Σουηδίας τω 1719 προσφέρει τό στέμμα τή αδελφή τού 
Καρόλου Ούλρίκη ' Ελεονώρα, ήτις νυμφεύεται τον Φριδερικον Α' τής 
Έσσης Κασσέλης καί παραιτεΐται χάριν αυτού μετά, εν έτος (1720). Αύγου
στος δε δ Γ '  λαμβάνει τον θρόνον της Πολωνίας εις πείσμα τής Γαλλίας 
τφ> 1735.

Ταύτα πάντα δ Πολυείδης άποδίδωσιν λίαν άσκόπως εις τούς Τουθή- 
νους, οιτινες κέκτηνται τοσαυτην δυναμιν καί ικανότητα, (άστε νά έπεμβαί- 
νωσι πανταχού καί νά κανονίζωσι τάς τύχας σχεδόν ολοκλήρου τής Β. 
Ευρώπης: «At  rΡωτενικοί (ά'λλ. ΊΡωξολανικαί, Έωθενικοί λεγεώνες) 
Λεγεώνες μάλλον τον προτέρον συστήματος, φανήσονται ελϋεϊν τον βα- 
λεϊν τέλος έν τοϊς δρίοις έτερον, έν τω Εερμανικφ κέντρφ». Ό  απώτερος 
των τοιούτων κολακειών σκοπός ήν, h  α πείση αυτούς προς κοινήν κατά 
τών Τούρκων ενέργειαν, άγων εις συνεννόηση- προς τούς φίλα φρονούν- 
τας αύτώ τής "Εσσης Κασσέλης καί Νασσαυΐας Γερμανούς φιλέλληνας.

16. ΟΙ Ν ό τ ιο ι  cΡ ό ν ϋ 'ή ν ο ι . — Τ ά  κ έν τρα  α ν τ ώ ν . —  ' Ο  π ρ ο σ η λ υ τ ισ μ ό ς  

κα ί ό Π ο λ ν ε ίδ η ς .— CH  δεύτερ α  μ ε τά β α σ ις  α ν τ ο ν  είς 'Ρ ω σ σ ία ν .

" Α ν ν α  Ί β α ν ό β ν α , —  Θ εο φ ά ν η ς  ό Π ρ ο κ ο π ό β ιτ ς  κα ί  ό 

Π ο λ ν ε ίδ η ς .—  Η  δ ίά ψ ε υ σ ις  τώ ν  ελπ ίδω ν .

’Αλλά πολυπληθέστεροι ήσαν οι Έουθήνοι ('Ρουσνιάκοι, ‘Ρουσΐοι ή 
ερυθροί Έώσσοι) πρός Ν. εις τά Καρπάθια έν Γαλικία, Β. Ουγγαρία, 
Πολωνία, Βολυνία καί Λιθουανία (13 έκατ. κατά τον Schafarik). Έν 
Ουγγαρία ειχον ώς κέντρο ν τό Μουγκάτς καί την μονήν τού αγίου Νικο
λάου. Μετά τον α διαμελισμόν τής Πολωνίας (1773) περί τά 5 εκατομμ. 1

1) Ά φοϋ ό Κάρολος ύπέφερε τά πάνδεη-α ώς αιχμάλωτος τών Τούρκων συνέ
λαβε το σχεδίαν μετά τοΰ βαρώνου Δε Γοέρτζ νά έκάρονίση τον Γεώργιον Α ’ τής 
Α γγλ ίας καί έπέδραμε πρώτον κατά τής Νορβηγίας εκεί έν Friedriclihal έδολο- 
φονήθη υπό τοΰ Γάλλου Siguier (1718). Τά περί τοΰ Καρόλου σαφέστατα εξιστο
ρεί ό χρησμολόγος έν κεφ. Ε ' 1—10 σ. 42—43.
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άπετέλεσαν το υπό την Αυστρίαν βασίλειον τής Γαλικίας καί Λοδομιρίας. 
Είναι μέν κλάδος τής οικογένειας των Σλαβικών φυλών, μεγάλος όμως 
διαφέρουσι τών 'Ρώσσων κατά τε την γλώσσαν, τά ήθη καί τά έθιμα 
— όμοιάζουσι μάλλον προς τους Μικρορώσσους.—Ούτοι πάντες κατ’ άρχάς 
έπρέσβευον τό ανατολικόν δόγμα καί κατά τό πλεϊστον έξηρτώντο εκ του 
Οίκ. πατριαρχείου, διότι προ του ΙΖ' αίώνυς άπετέλουν ίδιον κράτος, είτα 
όμως υπετάγησαν εις Πολωνούς καί Λιθουανούς' εντεύθεν καί ή γλώσσα 
αυτών ομοιάζει προς την Πολωνικήν. ’Έγραφον δε ταΰτην, ως άποδείκνυ- 
ται εκ τίνος μεταφράσεως τής άγ. Γραφής καίτπων σωζομένων Λιθουα
νικών νόμων, καί κατά τά τελευταία έξετύπουν βιβλία. Άλλ’ ό προσηλυτι
σμός είσεχώρησε καί εις αυτούς. 'Η Ουνία υπό τής Αυστρίας ευνοούμενη 
ήρξατο από του 1594 διά τών Ιησουιτών τον προσηλυτισμόν τών εν τοΐς 
Β. τής Ουγγαρίας 'Ρουθήνων, άλλ’ έσώθησαν τότε διά τής προστασίας τοϋ 
ορθοδόξου ηγεμόνας τής Τρανσυλβανίας Γαβριήλ Βεϋλέν, οστις διώρισεν 
αυτοΐς καί ίδιον επίσκοπον μιέχρι τοϋ 16 δ 1 , ο τε οί πλεΐστοι πιεσθέντες 
απεδέξαντο τήν Ουνίαν, καί τω 1690 διωρίσθη επίσκοπος τών 'Ρουθήνων, 
οίτινες μετά δύο έτη άπήλαυσαν ίσα τοΐς Λατίνοις δικαιοόματα ('). Έν Πο- 
λα) νία δεν ήδυνήθη νά εισχώρηση πολύ ή Ουνία. Μάλιστα μετά τον διαμε- 
λισμόν αυτής μέγα μέρος τών Ουνιτών 'Ρουθήνων, πλήν τής Λεμβέργης 
καί τοϋ ΙΙερεμίσλ, προσηρτήθησαν τή 'Ρωσσία (1 2), οί λοιποί άπετέλεσαν 
3 νομούς τής Κρακοβίας, Στανιό λόβης καί Λεμβέργης. Ό  Πολυαίόης, ως 
χρηαατίσας έν Ουγγαρία εγνώριζε τά τα>ν 'Ρουθήνων, οίτινες εκινδύνευον 
όσημέραι νά έκλατινισθώσιν, καθ’ ον μάλιστα χρόνον εύρίσκετο έν Γερμα
νία, καί οί Διαμαρτυρόμενοι ειχον ρίψει τά δίκτυα αυτών προς άγραν αυτών. 
Τφ 1737 έξεδόθη έν Νοριμβέργη σύγγραμμα ύπό τοϋ G. Gcor. Zeltner 
λίαν ενδιαφέρον διά τό θέμα τούτο, έξ ου μανθάνομεν, ότι τέως ούτοι διε- 
τέλουν αμετακίνητοι εις τήν ’Ανατολικήν μένοντες Εκκλησίαν. 'Ο τίτλος 
τού βιβλίου έχει ωδε: Breviarium controversiarum cum Ecclesia 
Graeca ac proinde eciam Rutlieuica, adhuc agitarum veritatis Evan- 
gelicae declarandae pacisque promovendae studio adornatum (3).

1 ) Βλ. Βαφείδον ενθ. dvcot. Γ ' I. σ. 88—89.
2) A ύτ. Γ  II  σ. 78 έ.
3) Σχήμ. 8 ου σ. 280—4. Μεγάλως έ κόπιασαν υπέρ τών 'Ρουθήνων καταπολε- 

μοϋντες τάς διαφόρους προσηλυτισακάς παπιοτών καί διαυαριτυρομένιον οί μεγά
λοι παίριάρχαι Κύριλλος ό Αούκο,ρις, Μελέτιος ό Πηγας καί ό 'Ιεροσολύμων 
Δοσί&εος (βλ. Ε λληνικά  ανέκδοτα ύπό Α. Παπαδ. Κεραμέως εν τφ X III  τόμ. τής 
Istoria Romani lor τοΰ Hurm utzaki (Bucaresti 1909) καί Ευγ. Βούλγαρην παρά 
Βρετώ Νεοελλ. Φιλολογία λ '  σ. 129 έν επιστολή προς Αικατερίνην Β' καί Δοκί
μων ΆνεξιάρησκΒας περί τών έν Πολωνία Διχονοίων (Μετάφρασις 1768) έξεδόθη 
έ ν Συιιμίκτοις ύπό ΑΙνιανος (Ά θή να ι 1838).
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Βεβαίως ό Πολύ ειδής θά διεκτραγώδησε μετά πειστικότητος τά δσα ΰφί- 
σταντο οδτοι παρά των Παπιστών δεινά, και προσεπάθησε διά πανιοίων 
μέσων νά προκαλέσι; τον οίκτον και εξεγείρη το υπέρ αυτών ενδια
φέρον ομοφύλων της Γερμανίας προς άμεσον συνεννόησιν’ το δέ 
τέλος ήν ή προς άπελευθέρωσιν των Χριστιανών κοινή δράσις. Ή  
έκρυθμος έν Πολωνία κατάστασις έπέτρεπεν αύτοΐς πάσαν τοιαΰτην 
ενέργειαν. Οΐ δέ ενταύθα 'Ρουθήνοι πολυάριθμοι δντες καί σλαβικήν μάλ
λον έχυντες συνείδησιν ούδένα ιδιαίτερον είχον προς τούς ΙΙολωνούς δε
σμόν πλήν του κρατικού, συνεπάθουν μάλλον προς τήν γείτονα μεγάλην 
αυτοκρατορίαν το Π Βορρά, πρός ήν συνεδέοντο διά των πόλεων Βροδύου 
καί Ταρνοπόλεως. ° Υπήρχε τό τοιοΰτον [ΐία αφορμή, ινα άποφασίση ό Πο- 
λυείδης διακόπτων τήν περιοδείαν νά μεταβή εις 'Ρωσσίαν τον ’Ιούνιον τού 
1734, ώς έλέχθη. Ά λλ’ ή σπουδαιότερα αιτία της διακοπής (εις τό πλέον 
εύοίωνον μάλιστα σημεΐον τής επιτυχίας τού έργου) ήν ή μεταβολή των πο
λιτικών πραγμάτων εις τήν όμόδοξον αυτοκρατορίαν. ’Ήδη κατείχε τήν ε
ξουσίαν μεγαλεπήβολος γυνή, ή "Αννα 3Ιβανόβνα (1730-1741). Αύτη ού 
μόνον τον Αύγουστον 1'' τής Πολωνίας έξησφάλισεν επί τού θρόνου, καί 
τον Κάρολον C' τής Γερμανίας, άλλ’ υπό τάς εμπνεύσεις τού γενναίου 
στρατηγού Munich ένεστερνίζετο και τήν Έλλ. ύπόθεσιν. Ούτος έξέθηκεν 
αυτή δτι, «πάντες οΐ "Ελληνες έϋεώρονν αυτήν ώς την νόμιμον κυρίαρχόν 
των, δτι μεγάλην γοητείαν παρ’ αντοΐς άσκεΐ ή ‘Ρωσσικη δνναμις, και 
δτι έπρεπε νά ώφεληθώσιν οι Ρώσσοι τον ενθουσιασμόν αυτών και τάς 
ελπίδας καί νά βαδίσωσι κατά τής Κων/πόλεως' διότι ουδέποτε ίσως αί 
σνμπάϋειαι των 'Ελλήνων 0ά ησαν ϋερμότεραι καί αί περιστάσεις εννοϊ- 
κώτεραι»(1). Ταύτα δέ υπέβαλλε καί ύπεστήριζεν, ΐνα φέρη αντιπερισπα
σμόν εις τήν Τουρκίαν, διαρκούντος τού Κριμαϊκού πολέμου, καί έπειύεν 
όντως τήν αύτοκράτειραν διεσκόρπιζε δέ έκ Μολδαβίας επαναστατικός 
πρός τούς εν Τουρκία "Ελληνας προκηρύξεις. 'Ο οργανισμός ήν τόσον μέ- 
γας, ώστε πάντες άνέμενον ώς σύνθημα γενικής σφαγής τών Τούρκων τήν 
πέραν τού Δουνάβεως έμφάνισιν τών cΡώσσων("). Εις τήν κρισιμωτέραν 
ταύτην στιγμήν καί δ Πολνείδης κατάλιπών τήν Γερμανίαν άφίκετο εις 
Πετρονπολιν. Ή  πρώτη έπίσκεψις δεν είχεν αφήσει αύτώ καλάς αναμνή
σεις' ήδη όμως τά πράγματα μετεβλήθησαν, καί δύο ισχυροί, πανίσχυροι 
παρά τή αύτοκρατείρα παράγοντες, ό Munich καί ό IIροκοπύβιτς ήδύνατο 
νά καταστώσι συνήγοροι υπέρ τών σχεδίων αυτού. Ό  άοίδημος άρχιμ. Α ν 
δρόνικος, δστις πολλά έγνώριζε περί τού Θεοκλήτου, άρκεΐται ενταύθα μια 1 2

1) Albert Sorel, La question d’ Orient σ. 11 (παρά Κοντογ. α· 30.)
2) Σά&α ένΟ·. άνωτ. σ. 451—452,

Θ q α κ l κ ά Γ ' 1 0
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μόνη λέξει «έφιλιώθη». Αλλά πότε είχε δυσαρεστηφή κατ’ αυτού ; Βεβαίως 
κατά την πρώτην άτυχή επίσκε/ψιν, ήν προηκάσαμεν. Ό  Θεοφάνης Γίροκο- 
τιόβίτς ( j  1736) κα'ι ό Στέφανος Γιαρβόοκη; ( j  1722) δυο των έξοχωτέρων 
εκκλησιαστικών άνδρών, υιτινες προήγαγον τάς μεταρρυθμίσεις του Μ. 
Πέτρου, ό δεύτερος μάλιστα προύτιμήθη ύπ’ αυτού ώς τοποτηρητής τού 
Πατριάρχου ώς συντηρητικώτερος. Είναι καί οί διασημύιεροι αντιπρόσω
ποι τοϋ γραπτού έν 'Ρωσσία λόγου(ι). Τον Θεοφάνην διέκρινεν βαύυτέρα 
καί εϋρυτέρα μόρφωσις Ευρωπαϊκή, καί δράσις ζωηρότερα. Ύπήρξεν ό 
στυλοβάτης, ό ψυχή καί σώματι άψωσιωμένος εις τάς καινοτομίας τοϋ αύ- 
τοκράτορος(-). Είναι παραδειγμαπκή τοϋ ιεράρχου τοϋτου ή εξαίσια ίκανό- 
της εις παν είδος ασχολίας, καί αί βαθύταται κοσμικαί τε καί έκκλησιαστι- 
καί γνώσεις, καί ό ζήλος αυτοϋ προς την παιδείαν, ήν καί ίδίοις άναλώμα- 
σιν ύπεστήριζε, παρά την οικίαν ιεροσπουδαστηρίου συστησάμενος. Ταϋτα 
εφείλκυσαν προς αυτόν τήν ιδιαιτέραν τοϋ άνακτος εύνοιαν, ό δέ ευ θυμός 
καί κοινωνικός αυτοϋ χαρακτήρ δοκιμασθείς παρά τοϋ Πέτρου κατά τήν 
είρημένην εκστρατείαν έγκαρδίως συνέδεσαν αυτόν μετά τοϋ συνεκδήμου 
Πρυτάνεως ειι ό'ντος τής έν Κιέβφ Άκαδημείας(* 2 3 4). cO «Κανονισμός τής 
Τέρας Συνόδου» συνετάγη ύπ’ αυτοϋ τώ 1721 ώς αρχιεπισκόπου Pskov 
ό'ντος, κατ’ επιταγήν τοϋ Πέτρου άναθεωρηθέντος επί τό έλευθεριάίτερον. 
'Υπήρξε γόνιμος συγγραφεύς πολλών θεολογικών καί φιλοσοφικών συγ
γραμμάτων, ών τά θεολογικά, πολλά μένουσιν είσέτι ανέκδοτα. Σπου- 
δαιότατον κατά τοϋ Παπισμοϋ σύγγραμμα: «Τστορία περί τής διαφοράς 
τής έκπορεύσεως τοϋ αγίου Πνεύματος» μετεφράσθη έκ τού Λατινικού 
υπό τού πολλοΰ Ενγ. Βονλγάρεως (Α) (άλλος διαπρεπής έ'λλην κληρικός, 
φίλος τον Πολνείδονς καί δμοιοπαϋής' διότι καί ούτος υπό τής Σεμιρά- 
μιδος τής Άρκτου βαυκαλισθείς έγραφεν : «Άλλ* έχει καί ή Ελλάς, έχει 
ναι, καί ή τάλαινα Ελλάς νά έλπίση, άφ’ ου οί ναυτικοί σου κραταιοί πο
λεμικοί στόλοι διέπλευσαν....αςά ού διεπέρασαν ευτυχώς από τό Βαλτικόν... 
εις τό Τόνιον, άφ’ ού καταγελώσιν εκ τού πλησίον τον υπέρ Μαλέαν φρι
καλέου εις τούς παλαιούς πλούν, καί φαίνεται ν’ άποβλέπωσι καί έτι επέ
κεινα έχοντες .προ όφθ-αλμών τό ΑίγαΤον καί τύν Ελλήσποντον τώρα καί

]) Ν. Ενστα&ίου, 'Η  'Ρωσσ. γλώσσα έν τή Λογοτεχνία αυτής (Ά θήνα ις 1904) 
σ. 148—150.

2) Διό καί τον επικήδειου εις αυτόν οΰτος βαρυαλγών καί όδυνώμενος έξε-
φώνησε, Φαυμασίως έζάρας τάς μεγάλος τοϋ άνδρός άρετάς....

8 ) Βαλλιάνου , 'Ιστορία τής ’Ρωσσ. ’Εκκλησίας (ΆΟήναι, 1851) σ. 802.
4) Έ ζεδόθη έν Λειψία τφ 1784 έν τφ Γ' τόμο) Ιω σήφ τοϋ Βρνεννίον σ, 188 

•—30(5, Λατινιστί έν Γόθη τφ  1772,
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οί "Ελληνες άρχονται Vs άναπτερούνται μέ έκείνας τάς ελπίδας, τάς οποίας 
ύ βαρύς και πολυχρόνιος της δουλείας ζυγός είχεν εις αυτούς εξάλειψη 
σχεδόν. Τώρα οί μέν άπλοϊκότεροι άναλογίζονται τό προπεφοιβασμένον 
εκείνο περί τον ξανθόν γένους, καί δεν ή ξ εν ρω ποιους άλλους προδιατε- 
ϋρνλλημένονς χρησμούς, οί δέ τά μάλλον νοήμονες.... άλλ’ ή Ελλάς και 
τα άλλα ομόθρησκα έθνη ζωογονούνται μέ αύτάς τάς ελπίδας καί ήδη 
εγγίζουσαν φαντάζονται την άπολΰτρωσιν. ’Ήδη υπό την Σήν δεσποτείαν 
άνατυποΰνται τού χρυσού αυτών αίώνος την επανάκαμψιν..... ,» (1).

'Ο Θεοφάνης καθ’ όλον τον βίον έφαίνετο έλευθέρας σκέψεως. Εις 
τά δύο δογματικά έργα, μετά θάνατον έκδοθέντα, Orthocloxa theologia 
(1773) και Orthodoxae Orientalis Ecclesiae doctrina de credendis et 
agendis (1784) άποδείκνυται φίλα πως προσκείμενος τοΐς Διαμαρτνρομέ- 
νοίς. Κατηγορήθη δθεν καί προύτιμήθη εις την άνωτάτην θέσιν της Ε κ 
κλησίας ό αντίπαλος Στέφανος' καί άπελογήθη μέν ό Προκοπόβιτς διά των 
Miscellanea sacra (1 2) άλλ’ ό πόλεμος έξηκολοΰθει. Εντεύθεν, δτε τω 
1728 ό θεοφυλ. Τβέρης έξέδοτο τού Στεφάνου τον κατά των Προτεσταν- 
τών σφοδρόν λίβελλον, HI Πέτρα της Πίστεως, δπερ έξήγειρε τούτους 
έχοντας ηδη επί κεφαλής τύν όμόφρονα Βύρωνα, δστις διηύθυνεν τάς 
τύχας της "Ρωσσίας (από πολλού6 Γιαβόρσκης κατήγορε ιτο ως λατινίζων, 
ώς απέδειξε καί ό r I εροσολνμων Λοσίϋεος) (,!). Ύπωπτεύθησαν πολλοί ώς 
υποκινητήν τον Θεοφάνην έκδικούμενον τον Στέφανον ώς πολεμήσαντα 
την υποψηφιότητα αυτού. cO εκδότης τής Πέτρας της Πίστεως, επικινδύ
νου διά τό κράτος θεωρηθείσης, κατεδυυχθη αύστηρώς' καί ό άστήρ τού 
ΙΙροκοπόβιτς έμεσουράνει πλέον περιβεβλημένου ήδη τό αξίωμα τού 
αρχιεπισκόπου.

Τοιαύτην εξελέξατο εποχήν ό Πολυείδης, ΐνα επανασύνδεση τάς σχέ
σεις μετά τούτου, καί τή μιεσολαβήσει καί τού Munich πλησιάση τήν 
’Άνναν Ηβανόβναν. Καί πραγματικώς τό ταξίδιον τούτο έστέφθη κατά τό 
παρόν υπό πλήρους επιτυχίας. Ή  αύτοκράτειρα «ή νόμιμος των Ελλήνων 
κυρίαρχος» έπεκύρωσε πλήρως τά σχέδια τού ενδόξου στρατηγού, καί διέ
ταξε ν αυτόν νά προχωρήση εις τήν κατάληψιν τής Μολδαβίας, ένθα έγέ-

1 ) Ταϋτα προσειρώνει ό τλήμων φιλόπατρις Ε υγέν ιο ς  τή Αύτοκρατείρα, εις τ ήν. 
ήν έκ τής ‘Ρωσσικής είς τήν Ε λληνικήν έξεπόνησε, μετάφρασιν -Τής Ε ίσηγήσεω ς  
τής  Α ικ α τερ ίν η ς  Β '  είς τήν  ’Ε π ι τ ρ ο π ε ία ν  τον Νομ. Κ ω δ ικ ό ς» προσφέρων τοΐς 
"Ελλησϋ τούς νόμους ύφ 3 οΰς ελεύθεροι πλέον ζήσουσι «πανόλβιοι καί πανευδαί- 
μονες» !

2) ’Έργον πολυμαθές καί διαυγούς κρίσειος κατά τον Schrockh (Gesckichte 
seit d. Reformation Τόμ. IX o. 2L1).

3) Παρά Β α φ ε ίδ η  ενί>. άνωτ. Γ'. I I  σ, 438, Ούτος έγεννήθη έν Βόλων ία καί 
έξεπαιδεύθη έν Πολωνία.
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νέτο δεκτός ως ελευθερωτής ('). Τό εύχάριστον τούτο γεγονός άπεΟανά- 
τισεν ό Πολυείδης και εις τούς Χρησμούς δνομάζων ταΰτην ένδοξον εν 
άντιθέσει προς την προειρημένην Αίκατερίναν! «Ή  δεύτερα (γυνή) έ'σται 
ένδοξος, ή τρίτη ευτυχής» (■).

Οι χρησμοί ούτοι εχουσιν ομοιότητα προς τάς εγκυκλοπαίδειας τής 
Ευρώπης, ών σχεδόν κατ’ έτος βλέπομεν και νέαν εκδοσιν. Ό  Πολυείδης 
καταστρώσας τό πρώτον σχεδιάγραμμα επί τή βάσει των δεδομένων, δπερ 
ένδιέφερεν αυτόν, έξηκολούδει έπειτα έκάστοτε ποιούμενος τάς προσθα
φαιρέσεις καί άναδεικνΰων τό πόνημα. Ούτως βεβαίως εξηγούνται τά εμβό
λιμα, άπερ είσί τοσαΰτα καί τοιαύτα, ώστε δεΐται Δηλίου κολυμβητού προς 
κατανόησήν του κειμένου. Τό Η ' κεφ. βεβαίως προσετέδη εις δευτέραν 
εκδοσιν* διά τούτο ου μόνον, περί τής Δευτέρας γνναικδς ποιείται ήδη 
διαφόρους εις έπαινον προσδήκας, (καί επειδή ορίζει καί τό τέλος τής βασι
λείας «εν τω τεσσαρακοστά) ετει» αύται έγένοντο μετά τό έτος τούτο) 
αλλά καί συμβάντα άλλα αναφέρει, έτι δέ καί τήν ρήξιν των είρημένων 
αρχιερέων κτλ.’Άρχεται δέ τό κεφάλαιον ωδε! (3) 1 «"Ηκουσα φωνής έρχο- 
μένης απ’ "Άρκτου, ήτις έλεγεν ούτω: 2 'Ρωσσία, έξύπνησον γούν έκ τού
ύπνου* προς σέ ό λόγος τού ’Αγγέλου τού Κυρίου. .. 6 Οί πολεμισταί καί
ήρωές σου ψάλλουσι σχεδόν τά νικητήρια....  1 1 ... Γίνωσκε, ότι εκ των
Αγαρηνών εις τήν έβδόμην εκατοντάδα έ'ση ένοχλουμένη, καί έπαρίθμει 
σχεδόν περί τον τεσσαρακοστόν (4). 12. Καί δψει υτι έση τροπαιούχος καί 
καταβάλεις αυτούς.... 14 Καί κατα.Οραύσεις τήν Ταυρικήν.... καί τά Μαιω- 
τικά μέρη των Τατάρων 16 Ή  δεύτερα σον γυνή τό τού Σαρματικού 
σκήπτρον δωρήσεται τφ Σάξω[νι] (ι).... 17 6 τριτιάκις στεφτείς βασιλεύς, 
εξόριστος άπελεύσεται Άλλα μετά ταΰτα δυνάστης φαίνεται τής Άουστρί- 
ας (Κάρολος ό ς τής Γερμανίας). 2 1  ‘Ο μείζων επίσκοπος, ο σκολιός αντί
ζηλος αισθάνεται τής πτώσεως αυτών (χειρ  ̂ αυτού). 2 2 .... κατανοήσει τό 
βάρος της ' Ρωτενικης γνναικός (”).... 23 Παύει εκ τής βασιλίδος γυναικός 
τό βασίλειον άποτόμως εν τω τεσσαρακοστή) ετει.» (ή. ‘Ο ατυχής Πολυεί
δης, καίτοι τοσαΰτα ήλπισε παρά τής’Άννης, υπέρ ής άφθονους εξέχεε τούς 
διθυράμβους, καί έμελψε τούς παιάνας, όμως οίκτρώς έ-ψεύσθη. Άφείς 
έν τή αίσιωτέρα τά πράγματα ακμή επανέρχεται τώ 1737 εις Γερμανίαν, 1 2 3 4 * 6 7

1 ) Σ άθ. Τουρκ. σ. 451—452. Κοντογ, σ. 30.
2) Κεφ. Ε ' 28, 46. τήν Αικατερίνην έκάλεσε «.Νεφέλην Μέλαινανν 22, 45.
3) Δηλ. 1740. 'Ο  μέγ. ΙΙέτρος πρώτος έκίνησεν, ώς εϊδομεν, τον πόλεμον.
4) Κριμαϊκός πόλεμος.
δ) Περί τής ’Άννης,  ήτις υπεστήριξεν Αύγουστον τον Γ '  εις τον θρόνον 

τής Πολωνίας, ήτις πάλαι έλέγετο Σαρματία.
6 ) Ο αντίπαλος τοΰ Θεοφάνους Τβέρης, όσης μόλις τω 1740 άπηλλάγη τών 

δεινών.
7) "Εν-O', άνωτ. 69—74,
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ϊνα συνέχιση τό εργον. Και ενώ ό Miinich ήτοιμάζετο ϊνα διαβή τον Δοΰ- 
ναβιν, έπήλθεν απροσδόκητων ή ειρήνη του Βελιγραδιού (1739)!

Συμτιληαω τέα  καί διορϋ'ωτέα εις τό δημοαιευόμενον μέρος.

Σελ. 110 ϋποσ. 3 έ. περί Δανιήλ Καστρησίου εν τή υποσημειώσει εν3’ 
ερωτώ τις ο Χριστόφορος ουτος πρόσΟες : «Παρά Θεοτόκη (Λόγοι εις την 
αγίαν και μεγάλην τεσσαρακοστήν κτλ. σ. 340 Λειψία 1765) ευρίσκω: 
«Ό  έμποροκωμήτης Χριστόφορος, ό διδάσκαλος, άνθρωπος γνωστός και 
διά τήν πολλήν του μάθησιν και διά το πολίτευμα τής ενάρετου διαγωγής 
του, αυτός με πόλλην επιμέλειαν εδίδαξεν τον Δανιήλ ύλην την εγκύκλιον 
παίδευσιν». Ά λλ’ ουτος κατά τον Σάθαν (Ν. Φιλ. ο. 590) ήν Ίωαννίτης.

Σελ. 92 έ. ΙΊερΐ. των ’Αθηναίων, τοϋ μητρ. ’Ιακώβου, τοΰ Άργυροϋ 
Βερναρδή, τοϋ Σπ. ΙΙεροϋλη κτλ. Βλέπ. Ζερλέντη, Άργυρός ο Βερναρδής, 
ο Αθηναίος (Άθήναι 1921) σ. 4 —7.

Εις τά περί τής πολιορκίας των Αθηνών προσθετέα : Dispaccio di 
Francesco Morosini capitano generale da marintorno al bombarla- 
mento ed alia di Atene Γ anno 1 6 S7 (Venezia, 1 8 6 2 ).

Σελ. 135. Εις τήν περιγραφήν τής εικόνας, γράφε αντί Έρβόρνη (Her- 
born): Oranienstein (πύργος τοΰ ούρανοΰ) έν Διέζη (Diez).

( ' Η  ΰννέχε ια  κα ί τό Λ ε ύ κ ω μ α  εις τον π ρ ο σ εχή  τόμον).



f  K. ΚΩ ΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΫ

Αλλοτε Γραμματέως τής Έ λλην. Κοινότητας Τεργέστης.

II Α Π Ο Λ Λ Ω Ν Ι Α  

ΣΩ ΖΟ ΙΙΟ Λ ΙΣ ΝΥΝ ΚΑΛΟΥΜΕΝΗ

( Ε κ  του τμήμα τός  τω ν χειρογράφω ν τής 'Ε θν .  Β ιβ λ ιο θ ή κ η ς ) ,

Έκ των αρχαιότερων ελληνικών αποικιών, αϊτινες Ιδρύθησαν επί τής 
δυτικής παραλίας τοΰ Εύςείνου Πόντου, είναι καί ή ’Απολλωνία. Κείμενη 
κατά την είσοδον τοΰ οΰδέν φέροντος όνομα έν τή άρχαιότΐ|τι κόλπου τοΰ 
Πΰργου, φαίνεται ότι ΐδρύθη το πρώτον επί βραχώδους τίνος νησΐδος, διά 
στενού πορθμού διαχωριζόμενης από τής στερεά;, μεθ’ ής βραδΰτερον 
συνηνώόη.

*0. λιμήν αυτής είναι λίαν ευρύχωρος καί ασφαλής, τής εισόδου αύτοΰ 
προασπιζομένης από τής ορμής τών κυμάτων υπό συμπλέγματος πετρω
δών νησιδρίων

Έκ τών αρχαίων περιηγητών καί γεωγράφων πρώτος ό επί Δαρείου 
' Υατάοπους άκμάσας έκ Καρυάνδων Σκύλαξ ό Πρεσβύτερος μνημονεύει 
αυτής απλώς ώς πόλεως ελληνίδος έν τή Θρακική Παραλία τοΰ Εΰξείνου(1).

Την εποχήν όμως της έποικίσεως αυτής δύο μόνον αρχαίοι συγγραφείς 
όρίζουσιν ώς έγγιστα, αλλά καί αυτοί διαφωνοΰντες. ‘Ο κατά την α π. χ. 
εκατονταετηρίδα άκμάσας χΐος γεωγράφος Σκύμνος έν τή δι’ ιαμβικών στί
χων γεγραμμένη Περιηγήσει αύτοΰ καί ό Αΐλιανός έν τή Ποικίλη 'Ιστορία 
αύτοΰ. Ό  πρώτος άρυσθείς πάντως εκ τοΰ περί ΙΙατρίδος άπολεσόεντός 
συγγράμματος Δημητρίου τοΰ Καλλατιανοΰ, λεπτομερώς περιγράψαντο,ς 
τάς πόλεις τής παραλίας ταύτης, λέγει την ’Απολλωνίαν οίκισθείσαν πεν- 
τήκοντα περίπου έτη προ τής βασιλείας Κύρου τοΰ Μεγάλου δηλ. τφ G10

1 ) Είσι δέ έν Πόντω πόλεις έλληνίδες αΐδε έν Θράκη : ’Απολλωνία, Μεσημ" 
βρία, ’Οδησσός, πόλις Κάλλατις καί ποταμός "Ισερος. (Σκυλ. Καρυανδ. Περίπλους 
Οικουμένης. Συλλογή των έν επιτομή τοΐς πάλαι γειογρ. Τομ. Α. σελ. (13, ’Έκδ. 
Βιέννης 1807).



II ΣΩΖΟΠΟΛΙΣ
’Έ ργον τον εξ Σωζοπόλεως γνωστόν ζωγράφον Ι \  Γυνναροπονλου.
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έτει Π. Χ· περίπου υπό Μιλησίων (ζ). Τούτο δέ ίσως ανέφερε καί Πολέ
μων ό Περιηγητής έν τω περί των κτίσεων των εν Πόντψ πόλεων άπολε- 
σθένη εργφ αυτόν. Ό  δέ δεύτερος, δτι αρχηγός της λαμπρός ταΰτης αποι
κίας της Μιλήτου ύπήρςεν ό αντάξιος μαθητής του Θάλητος φιλόσοφος 
’Αναξίμανδρος, άκμάσας ως υποτίθεται περί τα 570 Π. X. έτη (2 3 4). Προσέτι 
αποικίαν Μιλησίων, ής μέγα μέρος ήν εκτισμένον επί νησίου, αναφέρει 
αυτήν καί ό Στράβων, (*) αποικίαν δέ Μιλησίων καί Ροδίων Στέφανος ό 
Βυζάντιος (5 *). Άλλ’ οΰτε αυτοί, ούτε ό πολλώ αυτών προγενέστερος ’Ηρό
δοτος άναφέρουσι την εποχήν τής ίδρΰσεως αυτής’ ό δέ τελευταίος οΰτε 
τίνες υπήρξαν οί πρώτοι αυτής Ι,ρυταί. ’Ιστορεί μόνον δτι περί την διή
μερον άπέχουσαν τών πηγών του Τεάρου ’Απολλωνίαν (ΰ) ωκουν δυο Θρα- 
κικοί ι.ιικρολαοί, οί Σκυρμιάδαι καί Νιψαιοι, οΐτινες μή δυνηθέντες τ’’ άντι- 
στώσιν εις τον κατά τών Σκυθών έκστρατευοντα καί διά τής χώρας αυτών 
διερχόμενον Δαρεΐον τύν Ύστάσπους, (515 Π. X.) ΰπετάγησαν αύτώ 
αμαχητί (7).

Είναι πολύ πιθανόν, δτι ή Απολλωνία καί δτε ακόμη ΰπετάγη εις τούς 
Πέρσας κατά την εκστρατείαν ταΰτην τοΰ Δαρείου κατά τών Σκυθών, καί 
δτε συμπεριελήφθη εντός τών ορίων τοΰ κράτους τών Θρακικών Όδυσσών 
μετά την άποχώρησιν τών ΙΙερσών, διετέλεσεν ώς αύτονομουμένη πόλις 
ήδη τε καί έφεξήτ, ώς άποδεικνΰεται έκ τών κατά τήν περίοδον ταΰτην 
(430—400 Π. X.) εκτυπωθέντων νομισμάτων αυτής, ών τά αρχαιότερα

2) Ε ίτ ’ αλίμενος συνάπτει Θυννιάς 727 τής Αστικής Θράκης ΰπάρχουσα έσχά- 
τη, μεδ’ ήν πόλις έστί σΰνορον Απολλωνία. Ταΰτην δέ πρότερον έτεσι πεντή- 
κοντά που κτίξουσι τής Κόρου ^Βασιλείας τήν πόλιν οί Μιλήσιοι 732. (Σκύμνου 
Χίου Ιίεριήγησις. Συλλ. τών έν επιτομή τοΐς πάλαι γειογραφ. Τόμ, Α' σελ. 
545—54G. ’Έκδοσις Βιέννης 1807).

3) Καί ’Αναξίμανδρος δέ ήγήσατο τής είς ’Απολλωνίαν έκ Μιλήτου αποικίας. 
(Αίλιανοϋ Ποικ. 'Ιστορ. Βιβλ. Γ '. Κεφ. ΙΖ'.)

4) Ε ίτ ’ 'Απολλωνία έν χιλίοις τριακοσίοις σταδίοις άποικος Μιλησίων. [Στραβ. 
Γεωγρ. Τομ. Β' Βιβλ. Ζ ' Keep. ΣΤ . Φ1 σ. 43, έ'κδ Κοραή ΙΙαρισιοι 1817]

δ) Α πολλωνία έν νήσω τινι προς τή Σαλμυδησσφ, αποικία Μιλησίων καί 
'Ροδίων. [Στέφ. But. περί πόλεων, έν λέξει].

G) 'Οδός δ’ άπ’ αύτάς έσα ίση έξ 'Ηραίου τε πόλεως τής παρ ί ΠερίνΟιρ καί 
έξ ’Απολλωνίας τής έν τφ  Εύξείνω Ιϊόντω δυών ήμερέων έκατέρη. ['ΙΙροδ. 'Ιστ. 
Βιβλ. Δ' Κεφ. 90].

7) Οί μέν γάρ έκ τήν Σαλμυδησσυν έ'χοντες Θρή'ίκες καί οί υπέρ ’Απολλωνίας 
τε καί Μεσαμβρίης πόλεως οίκημένοι, καλούμενοι δέ Σκυρμιάδαι καί Νιψαΐοι 
αμαχητί σφέας αυτούς παρέδοσαν Δαρείφ. [Ήροδ. 'Ιστορ. Βιβλ. Δ' Κεφ. 94.] Π ι- 
Αανώτατον δτι οί Νιψαϊοι τοΰ 'Ηροδότου είναι οί αυτοί τοΐς Τρανί'ψαις τοΰ Ξενο- 
φώντος, οστις σημειωτέον δέν πρυέβη μετά τών Μυρίων πέραν τής μεταξύ τής 
Σαλμυδησσοΰ καί ’Απολλωνίας κείμενης Θυννιάδος χώρας].
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άνήκουσι πιθανώς είς τον περσικόν σταθμητικόν κανόνα(*). 'Ως αύτονομου- 
μένην και σύμμαχον εθεώρει αυτήν και ό βασιλεύς της Μακεδονίας Φί
λιππος ό Άμύντου, προς ον είχεν έκουσίως προσχωρήσει, διαρκοΰσης τής 
κατά των Θρακών εκστρατείας αυτού (342—33ί.)) μετά τής ’Οδησσού 
(Βάρνης) και άλλων πόλεων τής παραλίας ταύτης, (”) καί ές ών έπρομη- 
θεύετο τά τού πολέμου αναγκαία. "Οτε δέ ό Φίλιππος έπολιόρκει τό Βυ
ζάντιον, (340 II. X.) οί Άπολλωνιάται τή παρακλήσει τού Βασιλέως των 
Χκυθών Ά ιέα έμεσολάβησαν παρ’ αύτώ ινα βοηθήση τούτον κατά των 
κατατρεχόντων τήν χώραν αυτού Ίστριανών, υποσχόμενος είς τον Φίλιππον 
ώς αντάλλαγμα τήν διαδοχήν τού βασιλείου αυτού. Ό  Φίλιππος δεχθείς τήν 
επωφελή πρότασιν ήτοιμάζετο ήδη ινα εκστρατεύση κατά των Ίστριανών, 
οΐτινες πληροφορηθέντες τούτο έπαυσαν νά κατατρέχωσιν τήν χώραν τού 
Άτέα (10). Ούτος όμως άμα απαλλαγείς των επιδρομών των Ίστριανών ού- 
δένα πλέον λόγον ήθελε ν’άκούσΐ] περί εκπληρώσεως τής ύποσχέσεως αυτού 
προς τον Φίλιππον.

ΤΗτο δέ κατά τούς χρόνους τούτους το πολίτευμα τής Απολλωνίας 
ολιγαρχικόν αυτόνομον, παραίτιον όμως, κατά τόν Αριστοτέλη, δύο έσω» 
τερικών στάσεων, τής μέν ενε.κα τής παραδοχής αλλοφύλων έποίκων εν 
τή πόλει (1Ι), τής δέ ενεκα τής κατασπαταλήσεως τών δημοσίων προσόδων 
υπό τών διαχειριζομένων αυτάς ολιγαρχικών η  τά  ονόματα τινων άρχον
τα) ν αυτής, ώς τού Θάλητος, ’Ακουσίλεω Ναυκίδου, Μυός καί άλλων ά- 
ναγινώσκονται επί τινων νομισμάτων αύτής(13). (Έγεννήθη εν τή ’Απολλω
νία τού Πόντου, καί ούχί τή έν τω Πόντω). 8 9 10 11 12 13

8 ) Β. I. B ead Ίστορ. τών νομισμάτων, μετάφρ. υπό Ί .  Χβορώνου, Τομ. Α' 
σελ. 348—349.

9) Σπύρ Π. Λάμπρου, Ίστορ τής Ε λλάδος Τόμ. Β' σελ. 314.
10) E rat eo tem pore rex Scytharum  Afcheaa, qni, cum bel'lo Histri anornm 

premeretur, auxilium ei Philippo per Apollonienses petit, in successionem eum 
regni Scidliiae adoptaturus. [Just. Hist. Philippicarum Lib IX Cap. II  79 'Έκδ. 
Λειψίας 1629].

11) Καί Ά πολλωνιάται οι έν τφ Ευξελ’φ Πόντω έπο'κους έπαγαγόμενοι έστα- 
σ'ασαν. [Άριστοτ. ΙΙολι,τικ. Βιβλ. Ε ' σελ. 148 2 11. ’Έκδ. Ινοραή. Παρίσιοι 1821]

12) Γίνονται δέ μεταβολαΐ του πολιτεύματος και όταν άναλώσωσι τά ίδια  
ζφντες ασελγώς. Καί γάρ οί τοιοϋτοι καινοτομκΐν ζητοΰσι, καί ή τυραννίδι επ ιτί
θενται αύοοί ή κατασκευάζουσιν έτερον. Ό τ έ  μέν ούν έπιχειροϋσι τι κινείν, ότέ 
δέ κλέπτουσι τά κοινά. "Οίΐεν προς αυτούς στασιάζουσιν ουτοι, ή οί προς τούτους 
μαχόμενοι κλέπτοντας, ΰπερ έν Απολλωνία συνέβη τή έν τφ  Πόντφ. [Άριστ. 
Πυλιτικ. Βιβλ. Ε ' σελ. 155 5. 7. έκδ. Κοραή. Παρίσιοι 1821].

13) Rev. Num. 1898 210-230.
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Κα'ι ό Μ. ’Αλέξανδρος τάς πόλεις τής παραλίας ταύτης έθεώρησε πάν
τοτε ώς έλευθέρας καί αυτονόμους έν τώ Μακεδονικό) κρατείς μιεθ’ ών 
βεβαίως και την Απολλωνίαν, οΰχί όμως καί ό στρατηγός αυτού Λυσίμια- 
χος, δστις μετά τον θάνατον αύτοΰ αναγορευτείς βασιλεύς τής Θράκης 
έξωμιοίωσεν αύτάς προς τάς λοιπάς πόλεις τοΰ κράτους, ύπαγαγών υπό την 
άμεσον εξουσίαν αύτοΰ καί καταστήσας φόρου υποτελείς (323 Π. X.)

Τό αυθαίρετον καί άδικον τούτο μέτρον τοΰ Λυσιμάχου έθλιψεν 
αΰτάς καιρίως. ΙΙρός άνάκτησιν τής αυτονομίας αυτών είχον έπικαλεσθή 
την βοήθειαν τοΰ βασιλέως τής ’Ασίας, ’Αντιγόνου, ήν οΰτος ύπεσχέθη 
αύταΐς, ύπομνήσας δέ τώ Λυσιιιάχφ δτι αί πόλεις αΰται επί Φιλίππου καί 
’Αλεξάνδρου δυνάμει συνθηκών ήσαν έλεύθεραι καί αυτόνομοι, παρώτρυνε 
τους κατοίκους τής ίσχυράς τότε καί προ.)τοστατούσης εν τώ κινήματι Ιναλ- 
λάτιος (Μαγκάλιας), ΐνα άποδιώξωσι την φρουράν τοΰ Λυσιμάχου, υποσχέ
σεις αύτοΐς ότι όσονούπω ισχυρός στρατός καί στόλος θά ήρχετο εις επι
κουρίαν αυτών, τοΰθ’ δπερ καί έπραξαν ούτοι προθΰμως καί έπιτυχώς 
(316 II. X.). Τό γενναιον παράδειγμα τής Καλλάτιος εμιμήθησαν παρευ
θύς ή ’Ίστρος, ή 'Οδησσός καί αί άλλαι παρακείμεναι παράλιοι πόλεις, μή 
εξαιρούμενης βεβαίως τής ’Απολλωνίας, συνασπισθεΐσαι δέ προς άλλήλας 
καί συμμαχήσασαι μετά τών περίοικων Θρακών καί Γετών, άπετέλεσαν δύ- 
ναμιν, ήτις ενέβαλε τον Λυσίμαχον εις μεγάλην ταραχήν. Έξορμήσας ραγ
δαίος μετά πολλοΰ στρατού διά τής Θράκης καί διαβάς τον Αίμον την μέν 
’Οδησσόν καί ’Ίστρον υπέταξε δι’ ομολογίας, οΰχί δμως καί τήν Κάλλατιν. 
Οί σύμμαχοι Γέται είχον ήδη κατατραπωθή, άλλ’ ενώ έπολιύρκει τήν Κάλ- 
λατιν έπληροφορήθη δτι ό μέν στόλος τοΰ ’Αντιγόνου υπό τον Λΰκωνα 
είσέπλευσεν ήδη εις τον Εΰξεινον, δ δέ στρατός υπό τον Παυσανίαν ήν 
έστρατοπεδευμένος παρά τό Ιερόν, τό παρά τό στύμιον τοΰ Βοσπόρου. Ό  
Λυσίμαχος τότε χωρίς νά χρονοτριβήση έ'σπευσε προς συνάντησιν τοΰ εχ
θρού, καί τον μέν βασιλέα τών Σκυθών Σεύθην παρακωλύοντα αΰτώ τήν 
διάβασιν τοΰ Αίμου ενίκησε, πολλούς δμως άπωλέσας, κατατροπώσας δέ 
καί τον Παυσανίαν έφόνευσεν αυτόν, υπέταξε δέ επί τέλους καί τήν Κάλ- 
λατιν. 'Ως εΐδομεν, καθ’ δλην την έξέλιξιν τοΰ επαναστατικού τούτου κινή
ματος ούδεμία ονομαστική μνεία γίνεται τής ’Απολλωνίας, ήτις οΰδεμία 
αμφιβολία δα εις παντοδαπάς διετέλει πάντοτε σχέσεις μετά τε τής Μεσημ
βρίας, 'Οδησσού, Καλλάτιος, ’Ίστρου, καί άλλων παραλίων πόλεων, ώς γί
νεται δήλον εξ επιγραφών, εκ μιας δέ τούτων, έν τή οποία γίνεται λόγος 
περί πολέμιου, καί περί τής προθύμου άντιλήψεως τών Άπολλωνιατών 14

14) ’Ισοκράτης Ά μΰκλα τοΰ φιλοσόφου Α πολλωνίας τής έν τώ Πόντω. 
(Σουΐδας έ ν λέξει).
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υπέρ της ιών Καλλατιανών σωτηρίας,( 's) έξάγομεν δτι καί ή ’Απολλωνία 
έλαβε μέρος εις την κατά τοΰ Λυσιμάχου άποτυχοΰσαν επανάστασης προς 
άνάκτησιν τής αυτονομίας αυτής. ’Ίσως έν τή περιστάσει ταυ τη ή ’Απολ
λωνία, Μεσημβρία, 'Οδησσός, Κάλλατις καί ’Ίστρος είχον συστήσει προς 
άλλήλας την εξ επιγραφής μόνον γνωστήν 'Ομοσπονδίαν τής ΙΙενταπό- 
λεως. 'Ο τό επαναστατικόν τούτο κίνημα έξιστορών Λιύδωρος ό Σικελι- 
ώτης αναφέρει παρεμπιπτόντως αλλαχού, δτι μεταξύ τής ’Απολλωνίας καί 
τής Καλλάτιος έκειτο ή ’Οδησσός, εις τον λιμένα τής οποίας είχε κατα- 
πλεΰσει τω 297 ό στρατηγός τοΰ βασιλέως τής Μακεδονίας Κασσάνδρου 
Πλείσταρχος προς βοήθειαν τοΰ Λυσιμάχου ( ι(’).

Καί εφεξής δε δεν άναφέρεται τό όνομα τής ’Απολλωνίας, ούτε κατά 
την επιδρομήν των Γαλατών εις την Θράκην, (278 II. X.J ούτε κατά τον 
πόλεμον του Βυζαντίου κατά τής Καλλάτιος καί ’Ίστρου, (245 Π. X.) 
διότι αί δΰο πόλεις αύται ή θέλησαν νά καταστήσωσι μονοπώλιον τό έξαγω- 
γικόν έμπόριον τής Τόμιος επί ζημία τοΰ Βυζαντίου, αλλ’ ούτε κατά τήν 
συ μ μετοχή τ’ των πόλεων τής παραλίας ταΰτης υπέρ τοΰ βασιλέως τοΰ 
Πόντου Μεθοαδάτου τοΰ Εύπάτορος κατά των 'Ρωμαίων. Ή  συμμετοχή 
όμως αύτη ίσως παρέσχε τότε εύσχημον πρόφαση' εις τον κατά των Βεσ- 
σών εκστρατέυσαντα ρωμαϊον στρατηγόν Μάρκον Λοΰκουλλον (72 II. Χ-), 
ΐνα μεταξύ άλλων πόλεων καταλάβη καί τήν ’Απολλωνίαν, ήν διαρπάσας 
κατέσκαψε, άντιστάσαν φαίνεται. Καύχημα των κατοίκων ή το ό επί νησϊ- 
δος μεγαλοπρεπής ναός τοΰ ’Απόλλωνος, έν ω εθαυμάζετο τό κολοσσιαΐον 
άγαλμα τοΰ πολιούχου Θεού, έχον ύψος ποδών τριάκοντα, έργον τοΰ κατά 
τήν 78 η ν ’Ολυμπιάδα άκμάσαντος διασήμου άγαλματοποιοΰ Καλάμιδος, 
δπερ άποσπάσας ό Λούκουλλυς άπέστειλε μετ’ άλλων λαφύρων εις τήν 
'Ρώμην, ένθα έστήΟη επί τοΰ Καπιτωλίου. Τήν έκπόρθησιν τής Απολ
λωνίας καί τήν απαγωγήν τοΰ κολοσσού τοΰ ’Απόλλωνος πλεΐστοι αρχαίοι 
συγγραφείς "Ελληνες τε καί Ρωμαίοι άναφέρουσιν, ώς Άππιανός ο Άλε- 
ξανδρεύς, ( ι7) ό Στράβων, (ι8) ό Εύτρόπιος, (]!Ι) ό Σέξτος Ροΰφος, ("°) 15 16 17

15) Ό ρ α  έπιγραφάς Απολλωνίας
16) Τ Ι (Όδησσος) κεΐται μεταξύ μέν τής τε 'Απολλωνίας καί Καλλάτιος, κα- 

ταντικρύ δέ τής έν τφ πέραν Η ράκλειας. [Διοδ.Σικελ. Τστορ. Τόμ. Bc Βιβλ. Κλ 
σελ. 1ST έκδ. Ά μστελοδ. 1716].

17) «Μυσούς δέ Μάρκος μέν Λεύκολλος δ δέ αδελφός Λικινίου τοΰ ΜιΟριδάτου 
πολέμησα ντος κατέδραμε καί εις τον ποταμόν έμβαλών, ένθα είσίν Έ λληνίδες έξ 
πόλεις Μυσοΐς πάροικοι, ’Ίστρος τε καί Διονυσόπολις και Όδησσος καί Μεσημ
βρία . . , . έξ ής εις ‘Ρώμην έκ Καλλάτιδος μετήνεγκε τον μέγαν Απόλλωνα, τον 
άνακείμενον έν τφ  Παλατίω». (Α ππιανοΰ Αλεξανδρέως Ιλλυρική Ινεφ. ΚΕ' σελ. 
282 έκδ. Παρισίων). Τό έσφαλμένον τοΰτο χωρίον διορΟτοτέον καθ’ ημάς ώς εξής: 
«Καί. εις τον Πόντον έμβαλών ένθα είσίν Έ λληνίδες έξ πόλεις Μυσοΐς πάροικοι,
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Πλίνιος 6 Πρεσβΰτερος, (?]) καί άλλοι, ώς δέ υποτίθεται, ή κατάντικρυ 
αποικία αυτής Άγχίαλος τότε μάλλον καί ούχί πρότερον συνφκίσθη υπό 
των διασπαρέντων Άπολλωνιατών (18 19 20 21 22 23 * * 26 27).

Ά λλ’ ώς ανέγνωμεν εν επιγραφή, ή ’Απολλωνία ταχέως ανεκτίσθη έπι 
των ερειπίων αυτής υπό τοΰ αρχοντος ίσως αυτής Μητόκου Ταροΰλου, 
Θρακός πάντως τήν καταγωγήν, ώς δηλοΰται εκ του ονόματος, έπισκευά- 
σαντος προσέτι τότε τρίπυλον καί τήν βάσι.ν αυτής ("ή). Μόλις όμως είκοσιν 
έτη ειχον παρέλθει, ότε έκυριεΰθη καί διηρπάγη υπό των Γετών τοΰ Βυ- 
ρεβίστα(2’ή οΐτινες όμως ολίγον χρόνον ήδυνήθησαν νά κρατηθώσιν έν αυτή 
άποδιωχθέντες. ’Έκτοτε δεν ήδυνήθη ν’ άνέλθη πλέον εις τήν πρφην αυτής 
ευδαιμονίαν καί ακμήν. Τινές των εφεξής συγγραφέων, ώς ό Ρωμαίος ποιη
τής Όβίδιος, παραπλεύσας αυτήν ότε άπήγετο εξόριστος εις τήν Τόμιν, (2:’) 
ό ίσπανός γεωγράφος Πομπώνιος Μέλας, (~ΰ) Πλίνιος ό Πρεσβΰτερος(2')

"Ιστρος τε καί Κάλλατις καί Διονυσόπολις, ’Οδησσός τε καί Μεσημβρία καί Α π ο λ 
λωνία έξ ής εις 'Ρώμην μετήνεγκεν τον μέγαν ’Απόλλωνα».

18) «Ε ίτ’ ’Απολλωνία έν χιλίοις τριακοσίοις σταδίοις, άποικος Μιλησίων, τό 
πλέον τοΰ κτίσματος Ιδρυμένον έχουσα έν νησίω τινί, όπερ ιερόν τοΰ 'Απόλλωνος, 
έξ οΰ Μάρκος Αεΰκολλος τόν κολοσσόν ήρε καί άνέθηκεν έν τω Καπιτωλίω Κα- 
λάμιδος έργον». [Στράβ. Γεωγρ. Τόιι. Β' Βιβλ. Γ ' Κεφ. Σ Τ ' παρ. 1. σελ. 48, έκδ> 
Κοραή Παρίσιοι 1817].

19) Inde multas supra Pontum  positas civitates aggresus est. Illic Apolloniam 
evertit. [Eutrop. Hist. Roman. Lib VI Cap. X 47 έκδ. Λειψίας 1828],

20) Supra Pontum  positas civitatem occupavit. Apolloniam . . . .  (Sexl. Ruf 
Breviar. 3 .

21) Talis est in Capitolio Apollo, tralatns a M. Lucullo ex Apollonia Ponti 
urbe XXX cubicorum D talentis factus. Plinii Second. Naturalis Plist. Tom. V. 
Lib. XXXIV 17, 18. 176 έκδοσις Λειψίας 1892.

2 2 ) "Ε ΐτ’ Ά γχιάλω , πολύχνιον Άπολλωνιατών. [Στραβ. Γεωγρ. Toil. Β'. Βιβλ. 
Ζ' Κεφ. Σ Τ ' § 1. σελ. 44. έκδ. Κοραή Παρίσιοι 1817]

23) "Οοα επιγραφήν 5 ’Απολλωνίας.
21) «Τήν δέ τελευταίαν καί μεγίστην άλωσιν {τής Βορυσάενίτιδο?) ου προ 

πλειόνων ή πεντήκοντα καί εκατόν ετών. Ειλυν δέ καί ταΰτην Γ έ ΐα ι καί τάς 
άλλ ας τάς έν τοΐς αριστερούς τοΰ Πόντου πόλεις μέχρις τής ’Απολλωνίας». [Διον. 
Χρίω. ΒορυσΟενιτικός Λόγος Λ. Σ Τ ' σελ. 17 έκδ. Χεοφ. Δονκα Βιέννη 1810],

2δ) Tranreat instabiles strenua Cyaneas Thyniacosgue sinus et ab liic per 
Apollinis urbem. [Ovid. Tristia Τομ. I l l  Lib. I 19. 20],

26) E t intimo in sinu atque ubi Pontus alterum sui flexum angulo finit magno 
Apollonia. (Pomp, Mela Lib. II cap. II έκδ. Λειψίας).

27) Astice regio habuit Antbium nunc est Apollonia,
[Plin. Hist. Nat. Tom. I L ib IV cap, X V III 173. έκδ. Βερολίνου 1867].
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Άριανός ό Νικομηδεϋς, (2S) απλώς μνηιιονεϋουσι τοϋ δνοματός αυτής, 
ο δέ Πτολεμαίος ό Κλαϋδιος κατατάσσει μέν αυτήν εις τας επισήμους 
πόλεις τής Θράκης, προδήλως όμως ήρυσθη εκ πηγών προγενεστέρων 
τής καταστροφής αυτής υπό του Μάρκου Λουκοΰλλου (2ί)). Καί έν τω 
Πεοτιγγερείω ΓΙίνακι το όνομα αυτής κοινοίς σημειοϋται γράμμασμ 
δήλον δ’ έκ τοΰτου ότι διετέλει εις υποδεεστέραν δέσιν τής διά τοΰ διακρι
τικού σημείου ώς επισήμου πόλεως σημειουμένης έν τω Πίνακι τουτφ αποι
κίας αυτής Άγχιάλου' πάντως όμως ουχί έν παντελεϊ άσημότητι καί άφα- 
νεία, διότι καί επί τών ‘Ριομαϊκών χρόνων, τή στρατηγία τής ’Αστικής 
χώρας συμπεριλαιιβανομένη, έξέκοψεν ίδια νομίσματα, άπερ άρχόμενα από 
τοϋ Δομιτιανου (81 —96 Μ.Χ.) τελευτώσι μέχρι Γαλιηνοϋ (253—268 Μ.Χ.) 
(8ο) διετέλεσε δέ καί έδρα έπισκόπου. Έκ τών πρά>τα)ν επισκόπων αυτής 
γνωστός ήμΐν είναι <5 έν τή πρώτη έν Νίκαια συγκροτηθείση Συνόδω τω 
325 παρακαδήσας καί εις τι πρακτικόν αυτής υπογεγραμμένος Πέτρος (3ί).

’Άδηλον πότε άποβαλοϋσα τύ άρχαΐον αυτής όνομα μετωνομάσδη Σω- 
ζόπολις καί έκ τίνος αφορμής. Τινές τών αρχαίων συγγραφέων είκάζουσιν 
ότι ως εύλίμενος έκλήδη ουτω, άτε δή σώζουσα τους έν τω Εύξείνφ χειμα
ζόμενους. ’Ίσως δεν είναι άσχετος καί τυχαία ή συμπτωσις ότι κατά τήν 
εποχήν ταυτην Σωζόπολις εκαλείτο καί ή έν ΙΙισιδία ’Απολλωνία, πατρίς 
τοϋ έπί Τραϊανού μαρτυρήσαντος Άγιου Ζωσίμου, προς τιμήν τοΰ οποίου 
ομώνυμος εκκλησία υπάρχει καί έν τή ήμετέρα Σωζοπόλει. Έκ τών αρχαίων 
γεωγράφων έσχατοι, μνημονετίοντες αυτής διά τοϋ αρχαίου ονόματος είναι 
Μαρκιανός ό Ήρακλεώτη; (,!i) καί Στέφανος ό Βυζάντιος (28 29 30 31 32 33), προδήλως 
άναφερόμενοι εις προγενεστέρους συγγραφείς, πρώτον δέ έν τω Άνωντίμφ 
Περίπλορ τή συνδυασθείση ταΰτη κατά τήν Ίην εκατονταετηρίδα Μ, X.

28) Καί ές Ά γχιάλου εις ’Απολλωνίαν (στάδιον) όγδοήκοντα καί εκατόν. 
[Άρριανοΰ Περίπλους Εύξ. Πόντου. Συλλογή τών έν επιτομή τοΐς πάλαι γεωγρ. 
Τομ. Λ' σελ. 293 έ'κδ. Βιέννης 1807],

29) «Μετά δέ τήν Μεσημβρίαν τής Μυσίας, ώς εϊρηται, Ά γχίαλος, Α πολλω νία 
Τόνςου, ΙΙεροντικόν». [Πτολ. Κλαυδ, Γεωγρ. ‘Υφήγησις Θράκης Οέσις Τομ.. Α' 
Κεφ. 11 καί Κανών επισήμων πόλεων Θράκης. Συλλ. τών έν επιτομή γεωγρ. Τομ. 
Β' σελ.. 284. Βιέννη 1807].

30) "Ορα κατάλογον νομισμάτων.
31) "Ορα κατάλογον έπισκόπων Σωζοπόλειος.
32) ’Από δέ τής Ή ρακλείας εις πόλιν ’Απολλωνίαν τήν έν τή Ευρώπη έν τφ 

Θρακών εθνει κατ’ αντίκρυ κειμένην στάδιοι. α'. [Μαρκιανοϋ Περίπλους Πόντου 
Εύξείνου. Συλλογή τών έν επιτομή τοϊς πάλαι γεωργ. Τομ. Α' σελ. 450, 
Βιέννη 1807].

33) Α πολλωνία έν νήσφ τινι προς τή Σαλμυδησσώ, αποικία Μιλησίων καί 
'Ροδίων. (Στεφ. Βυζ. Περί πόλεων έν λέζει).
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παραφράσει Σκύμνου και Άρριανού ή Μαρκιανοϋ απαντά συν τφ άρχαίφ 
όνόματι καί Σοοζόπολίς, δύο λιμένας έχουσα (3'·).

Εις το εξής ό λόγος έσται περί αυτής διά τοϋ νέου ονόματος,

Η Σ Ω Ζ Ο II Ο Λ I Σ 

(ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ ΤΟ ΠΑΛΑΙ)

Βλ

Εφεξής επί οκτώ περίπου εκατονταετηρίδας ή ιστορία τής Σωζοπόλεως 
μέγα καί δυσαναπλήρωτον παρουσιάζει κενόν. Τό όνομα αυτής εις ουδένα 
τών εν τφ μεταξύ άκμασάντων Βυζαντινών συγγραφέων ή χρονογράφων 
άπαντά ιδίως κατά τάς ολέθριας έπιδρομάς τών Γότθων, Βισιγότθων Ου- 
νων, Σκλαβηνών Άβάρων, Βουλγάρων καί άλλων βαρβάρων, άς αδύνατον 
νά μην ύπέστη ή περιφέρεια αυτής ή καί αυτή ή πόλις, ενώ αί γείτονες 
αυτής Δεβελτός,Άγχίαλος καί Μεσημβρία όνομαστί άναφέρονται ότι έκπορ* 
θηθεΐσαι διηρπάγησαν υπό τινων τών επιδρομέων τούτων. Άλλ’ έκ τής 
σιωπής τών συγγραφέων δεν πρέπει νά παραδεχθή τις ότι ήτο ήδη πάντη 
άσημος πόλις καί κατά συνέπειαν άναξία μνείας. Ύποκειμένη ώζ επισκοπή 
τφ θρόνφ τής Άδριανουπόλεως, ήνώθη φαίνεται προσκαίρως περί τά 
μέσα τής ε' εκατονταετηρίδας μετά τής συνορευουσης αυτή επισκοπής Δε- 
βελτοΰ, ό δέ επίσκοπος αυτής ’Αθανάσιος υπογράφεται είς την κατά τοϋ 
Νεστορίου άπόφασιν τής εν έτει 431 συγκροτη θείσης Γ' Συνόδου εν Έ - 
φέσφ, ώς επίσκοπος τής κατά Δεβελτόν καί Σωζόπολιν εκκλησίας (*"). 
Έν φ δέ άναφέρεται ότι τφ δ 1Γ) κατελήφθη υπό τοϋ έπαναστάντος διοι- 
κητοΰ τών Φουδεράτων Γότθιον Βιταλιανοϋ κατά τοϋ αυτοκράτορος ’Ανα
στασίου τοϋ Δικόρου (30) τό όνομα αυτής δεν άπαντά μεταξύ τών 93δ 34 * *

34) 'Από δέ Ά γχιάλου είς ’Απολλωνίαν την νΰν Σωζόπολιν λεγομένην, 
έχουσαν καί λιμένας μεγάλους δύο, στάδιοι απ', μιλιά χδ'. [Άνων. Περίπλους Εϋ- 
ξείνου Πόντου. Συλλ. τών έν έπιτομν) γειογρ. Τόμ. Α' σε λ. 13ό. Βιέννη 1807].

3ό) "Ορα κατάλογον επισκόπων Σωζοπόλεως.
3(5) Edde Mara.lt. Kasai de chron. Byzantinae Τομ.. A' σελ. 127 sc. Perersburg 

1855. "Ορα μάλλον Χρονικόν Μαρκελλίνου παρά Gallatid Τομ. X, σελ. 352—353, ώς 
καί απόσπασμα έκ τοϋ χρονικού τοϋ Ίιο· ’Αντιόχειας (Μαλάλα) παρά Ch. Muller, 
Fragm. liistor. Graeconun Τομ. Ε' σελ. 33,
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πόλεων τής Βυζαντινής αυτοκρατορίας, άπαριθμουμένων εν τφ Συνεκδήμφ 
τοΰ 'Ιεροκλέους, ουδέ εν τω περ'ι κτισμάτων τοϋ αΰτοκράτορος ’Ιουστι
νιανού τοϋ Μεγάλου έργφ τοΰ Προκοπίου. Έν τή περί Πρωτεκκλησιών 
όμως εκθέσει Έπιφανίου τοΰ Κυπρίου, ήτις θεωρείται ως ή αρχαιότερα, 
έν τή πολιτική περιγραφή τοΰ βυζαντινού κράτους υπό Γεωργίου τοΰ Κυ
πρίου, ήτις είναι συμπληροοτική ούτως είπεΐν τοΰ Συνεκδήμου τοΰ Ίερο- 
κλέους, έν τή έκκλησιαστική αναγραφή τοΰ Συραρμενίου Βασιλείου, έν τή 
Διατυπώσει Δέοντος τοΰ Σοφοΰ ώς καί έν άλλαις έκκλησιαστικαΐς χωρο- 
γραφίαις σημειοϋται ως έδρα επισκόπου, ΰποκειμένη τή μητροπόλει τής 
Άδριανουπόλεως, διαφόρων δε επισκόπων αυτής τα ονόματα άναγινώσκον- 
ται μεταξύ των υπογραφών έν τοΐς πρακτικοΐς των έν τω μεταξύ συγκροτη- 
θεισών Οικουμενικών Συνόδων, ώς τό τοΰ Πέτρου, παρευρεθέντος εις την 
στ' έν Κωνσταντινουπόλει τφ 680 συγκροτηθεΐσαν, τοΰ Ευθυμίου εις την 
ζ' έν Νικαία τφ 787 καί τοΰ ’Ιγνατίου εις την έν 'Αγία Σοφία έπί Φωτίου 
τφ 879. Την μακραίωνα ταΰτην τής ίστυρίας σιγήν περί τής Σωζοπόλεως 
προοτη λύει ή λογία θυγάτηρ τοΰ αΰτοκράτορος ’Αλεξίου τοΰ Μεγάλου 
"Αννα ή Κομνηνή, άναφέρουσα δτι ό πατήρ αυτής έξώρισε τω 1087 εις 
Σωζόπολιν τον ταραξίαν καί προπέτην Μητροπολίτην Χαλκηδόνος Λέοντα. 
(3|) βραδΰτερον δέ τον επιφανή συγκλητικόν Ίωάννην Σολομώντα, έπι- 
βουλευθέντα τον αύτοκρατορικόν Θρόνον (3fi).

Κατά δέ τήν άνασΰστασιν τοΰ βουλγαρικού) κράτους τφ 1196, εντός 
των όρίο.)ν αύτοΰ συμπεριελήφθη τότε καί ή Σωζόπολις, ής ή περιφέρεια 
είχε λεηλατηθή πρότερον υπό των Βουλγάρων. Τοΰτο έξάγομεν έκ τής 
συμφωιίας περί διανομής τής μελλοΰοης να κατακτηθή βυζαντινής αυτο
κρατορίας, γενομένης κατά Μάρτιον τοΰ 1204, κατά τάς παραμονάς 
δηλονότι τής άλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως υπό των Λατίνων, μεταξύ 
Ερρίκου τοΰ έκ Φλανδρίας, Ερρίκου Δανδόλου, Βονεφατίου τοΰ Μομφε- 
ρατικοΰ, τοΰ κόμητος Βλεσσών Κλαρομοντίου Λουδοβίκου καί Οΰγωνος 
τοΰ Άγιου Παύλου, καθ’ ήν συμφωνίαν έσχατον οριον τής αυτοκρατορίας 
έν τή δυτική παραλία τοΰ Εΰξείνου έσημειοΰτο ή Άγαθόπολις (’ ’J. ΤΙ 37 38 39

37) «....καί δέχεται τούτον ή περί τον Πόντον Σωζόπολις, παντοίας πρόνοιας 
καί θεραπείας βασιλικής άξιούιιενον». (Άλεξιάδος Τομ. Λ' Βιβλ. Ε' σελ. 159 έκ- 
δοσις Λειψίας).

38) «Τον μέν τοι Σολομώντα έμφρουρον ειχεν ή Σωζόπολις». Αυτόθι Τομ. β' 
Βιβλ. ΙΒ ' σελ." 161.

39) «'Ο πρώτος κλήρος τοϋ κυρ Βασιλέως . . . .  από τής Πύλης Χρυσής 
καί τής των Βλαχερνών καί τοϋ κατά δυσμάς στενού έως προς τήν Μήδειαν τε 
καί ΆγαΟόπολιν». [Tafel Symbolaruru criticarum  I I  62].
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περ'φέοεια τής Σωζοπόλεως έλεηλατήθη τφ 1206 και υπό του Λατίνου 
αυτοκράτορος ήδηΈρρίκου τοΰ έκ Φλανδρίας, δτε διαρπάσας και κατεδαφί- 
σας την Άγχίαλον και τάς παρακείμενα; αυτή Θερμά;, έλεηλάτησε προσέτι 
καί τά περί την Άγαθόπολιν μέρη, τοΰ παρά τό παρακείμενον Ρωσσύκα- 
στρον ευρισκομένου ήγεμόνος των Βουλγάρων Ίωαννικίου, μή δυνηύεντός 
νά εκδίωξη αυτόν.

Διετέλεσε δε ή Σωζόπολις υπό τού; Βουλγάρου; μέχρι τοΰ 1270 δτε ό 
άνακτήσας ήδη την Κωνσταντινούπολη' Μιχαήλ ό Παλαιολόγος (1261) 
επωφελούμενος τής έκρυθμου καταστάσεω; τού Βουλγαρικού κράτους, 
κατέλαβεν αυτήν διά τοΰ πρωτοστράτορος Μιχαήλ Γλαβά τοΰ Κουροπαλά- 
του (,|0). Άλλα τφ 1308 περιήλδε πάλιν εις τάς χεΐρας των Βουλγάρων. 
Ό  ήγεμών αυτών Θεόδωρος Σβιατοσλάος βλέπων τά μέρη ταΰτα γυμνά 
αύτοκρατορικοΰ στρατού επελθών κατέσχε προς τή Μεσημβρία καί τή Άγ- 
χιάλφ καί την Σωζόπολιν δΓ ομολογίας ('''). Κατ’ αυτού είχον μέν εκστρα
τεύσει πρότερον δ τε υιός καί συνάρχων τού αυτοκράτορος ’Ανδρονίκου 
ΙΙαλαιολόγου τοΰ Πρεσβυτέρου Μιχαήλ μετά τοΰ πρωτοστράτορος Γλαβά 
καί ό εν τή αΰτοκρατορική υπηρεσία διατελών αδελφός τοΰ πρφην ήγεμό
νος των Βουλγάρων Σμίλτζου Βοησίλας (ν2)' άλλ’ ούδείς έξ αυτών ήδυ- 
νήθη ν’ άποσπάση αυτήν από των χειρών τοΰ Σβιατοσλάυυ, καίτοι είχον 
νικήσει αυτόν, έπιστρέφοντα έκ Σωζοπόλεως παρά τον Σκαφιδάν ποταμόν. 
Τω 1308 ζητήσας ούιος την ειρήνην έζήτησε προσέτι εις γάμον καί την 
θυγατέρα τοΰ Μιχαήλ Θεοδώραν. Την άξίωσιν ταύτην ώρισμένως δεν 
άπέρριψεν ο αύτοκράτωρ, άλλ’ επί τι,να καιρόν διεβουκόλει αυτόν, τούτο δε 
δπως ό Βούλγαρος ήγεμών μή άπαγορεύση την έκ τής πόλεα>ς ταύτης εξα
γωγήν δημητριακών, δΓ ών έσιταρκεϊτο ή Κωνσταντινούπολις. ΙΙρός συνο- 
μολόγησιν τής ειρήνης έπεφορτίσθη υπό τοΰ Σβιατοσλάου, όπως μεσολα- 
βήση παρά τώ αύτοκράτορι ό από τοΰ 1293—1302 πατριαρχεύσας καί εκ 
Σωζοπόλεως καταγόμενος, έφησυχάζων δέ ήδη μετά τήν παραίτησιν αυτού 40 41 42

40) Ού μόνον Μεσέμβρειας στερρώς άντείχετο καί τής Ά γχιάλου άλλα καί
Σωζόπολιν καί ’ Αγαθό ΰπολιν.......[Γ. Παχυιι. Μιχ. Ι Ια λ . Τόμ. Α' Βιβλ. Ε ' σελ. 349,
έκδ. Βόννης].

«’Έ πειτα  Σωζόπολιν από Βουλγάρου σώζει κατασχών τοίς πέριξ τόποις. 
(Γλαβάς) [Μανουήλ Φιλή Ποιήματα Τομ. 13' σελ. 244—245 Ε. Miller 4857, έκδ. 
Παρίσι,τον].

41) «’Ή δη δέ καί τά κατά Σοζόπολιν καί Μεσέμβρειαν, Ά γαθόπολίς τε καί 
Ά γχίαλος έκραδα'νετο καί τοϊς έτο'μως έώκεσαν προσχωρήσουσιν...» Γ ' Παχυμ. 
Άνδρ. Παλ. Τομ. Β ' Βιβλ. Α ' σελ. 445 έκδ. Βόννης],

42) «"Ομως ορανέντων Βουλγάρων περί Σωζόπολιν ό βασιλεύς εκπέμπει συνάμα 
πλείστους τον έκ Βουλγάρων Βοκούλαν». (Αυτόθι)
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εν τη επί νησιδρίου μονή του 'Αγίου Ίωάννου του Προδρόμου παρά την 
πατρίδα αύτοΰ ’Ιωάννης ό ΙΒ' (’,·1). Την μονήν ταΰτην προ τής Βουλγαρι
κής κατοχής είχεν ανακαινίσει λαμπρώς εκ βάθρων ό προμνησθείς Μιχαήλ 
Γλαβάς, διοικητής ών επί τινα έτη των μερών τούτων (4ι).

Κατά τήν εποχήν ταύτην ή Σωζόπολις άναφέρεται ως ή έμπορικωτέρα 
καί πολυανθρωποτέρα τής παραλίας ταύτης. ‘Ο λιμήν αυτής ήν ό κατά 
προτίμησιν συχναζόμενος υπό τών Γενουατών εμπόρων, οιτινες δυιάμει 
αμοιβαίων εμπορικών συμφωνιών μετά του Σβιατοσλάου είσήγαγον εις 
τήν πάλιν προς πώλησιν διάφορα προϊόντα τής βιομηχανίας καί τέχνης τής 
πατρίδος αυτών, παρελάμβανον δ’ έξ αυτής δημητριακούς καρπούς, οϋς με- 
τέφερον εις τήν Κωνσταντινούπολή προς πώλησιν. Σημειωτέον δτι ό σίτος 
τής Σωζοπόλεως εξετιμάτο ως κατώτερος του εξαγομένου έκ τής Άγχιά- 
λου. Αί μεταξύ όμως τού Σβιατοσλάου και τής Δημοκρατίας τής Γενούης 
σχέσεις διεταράχθησαν τό 131.4 ένεκα τής κακοποιήσεως καί ληστεύσεως 
Γενουατών τινων εμπόρων υπό των Βουλγάρων παρά το Μαυρόκαστρον. 
Δίς ζητήσασα ίκανοποίησιν ή Δημοκρατία τής Γενούης καί μή λαβοΰσα 
τοιαύτην, διέκοψε πάσαν σχέσιν μετά τοϋ ήγεμόνος τών Βουλγάρων, διά 
διατάγματος δε αυτής υπό ήμερ. 22 Μαρτίου 1316 διατάξασα τούς έν 
Βουλγαρία εγκατεστημένους πολίτας αυτής ΐνα έγκαταλείι|ιωσι τό έδαφος 
αυτής εντός 40 ημερών καί άπαγορεύσασα επί βαρεία χρηματική ποινή εις 
πάντα Γενουάτην, ΐνα εφεξής μεταβαίνη εις τήν Βουλγαρίαν μετά ή ά'νευ 
πραγματειών, έπέτρεψε άποινί πάσαν ζημίαν καί βλάβην εις τήν χώραν 
τοϋ Σβιατοσλάου καί τούς υπηκόους αυτού (4ii). ’Ιδιαίτερος παράγραφος 
ετόνιζε μάλιστα επί βαρεία ποινή, όπως ούδέν γενουητικόν πλοΐον προσορ- 
μίζηται εις τήν Σωζόπολιν. (4ΰ) Τό εισαγωγικόν καί έςαγωγικον έμπόριον 
τής Σωζοπόλεως ήλαττώθη μεγάλως τότε, διότι, ως εΐδομεν οί κυριώτεροι 43 44 45 46

43) «Πλήν Όσιρενδισλάβας μέν τής ειρήνης έδίψα καί κήδος προς Βασιλέα 
συ ντιθέναι ήθελε- καί επ ί τούτους τον πατριαρχεύσαντα Τωάννην (εκεί γάρ κά- 
κεΐνος συνεάλω Σωζοπολίταις) μεσίτην προς Βασιλέα περί τών ζητουμένων πρού- 
βάλετο». [Αυτόθι Βιβλ. Ζ'. σελ. 629].

44) Κάντεϋθεν ευρών (Γλαβάς) τήν μονήν τοϋ Προδρόμου σμικράν, πνιγηρόν» 
δυστυχή παρ’ αξίαν ήν ειχον έξάς ευτελών μονοτρόπων, οϋτω καλήν έδειξεν, ως 
ήδη βλέπεις (Μανουήλ Φιλή ΙΙοιήματα Τόμ. Β. σελ. 247 F. Miller 1857 έκδ. Πα- 
ρισίων).

45) W. Heyd. Gescliichte des Levantehandels Tom. I, 579 S tuttgart 1879.
46) De non eundo ad Sissopoli. Item  quod nulla persona cum aliqua galea 

navi ligno nel barea andext vel presumat ire ad locum Sissopoli sub pena predista 
sub pena librarum  quingentarum  Janue pro qualibet persona proqualibet vice».

Millesimo treccatesimo sexto decimo X X II Marue (Docurn, Hist. Patr. Leges 
Municip. T. I. 385,1838).

Θ ρ a κ  l κ  a F ' 11
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εισαγωγείς και εξαγωγεΐς ήσαν τότε οί Γενουάται, οϋχί δμως και μόνοι. 
Διά χρυσοβούλλου τοΰ αύτοκράτορος ’Ανδρονίκου τοΰ Πρεσβυτέρου κατά 
Νοέμβριον τοΰ 1317 έττικεκυρωμένοι και υπό ’Ανδρονίκου τοϋ Νεωτέρου, 
ειχον και Μονεμβασιώται την άδειαν ΐνα εμπορεΰωνται έν Σωζοπόλει 
καί μεταφέρωσιν εξ αυτής εις την Κωνσταντινούπολην αγελαία κτήνη κλπ. 
χωρίς νά ΰποβάλλωνται εις «κομμέρκιον διαβατικόν και ποριατικάν» (17).

Θανόντος δέ τοΰ Σβιατοσλάου τω 1322 καί μετά δυο έτη τοΰ υίοΰ καί 
διαδόχου αυτού Γεωργίου Τερτερή, άπέστη καί ή Σωζόπολις μετ’ άλλων 
πόλεων καί φρουρίων των μερών τούτων καί προσεχώρησεν εις την Βυζαν
τινήν αυτοκρατορίαν. "Ο διαδεχθείς τον Τερτερήν Μιχαήλ Σίσμαν χωρίς νά 
χρονοτριβήση προσλαβών ώς συμμάχους καί τούς παρά τό Ρωσσόκαστρον 
έσκηνωμένους Ταρτάρους, άνεκτήσατο πάσας τάς προσχωρησάσας, πλήν τής 
Σωζοπόλεως, καθ’ ής επιτεθείς άπέτυχε. Κατά την διαπραγμάτευσιν τής 
ειρήνης μετά τοΰ συναυτοκράτορος ’Ανδρονίκου τοϋ Νεωτέρου [132<3] 
γενομένην εις τούς μεταξύ τής Σωζοπόλεως καί Άγχιάλου Κρημνούς ('''') 
ό ήγεμών τών Βουλγάρων ήτήσατο μέν την ανταλλαγήν τής Σωζοπόλεως 
διά τοϋ ύπ’ αύτοϋ πολισματίου Βουκέλλου, άλλ’ ή αΐτησις αύτοΰ δεν έγέ- 
νετο δεκτή, [ν0) οΰτω δέ ή Σωζόπολις έμεινεν ήδη προσηοτημένη τή βυζαν
τινή αυτοκρατορία.

Μετά δέ τον θάνατον ’Ανδρονίκου τοϋ Νεωτέρου [1341] ύ αύτοκρατο- 
τορικός επίτροπος τού ανηλίκου διαδόχου Ίωάννου ΙΙαλαιολόγου τού Λ' 
’Ιωάννης Κατακουζηνός αποβλέπων εις την ανωτάτην αρχήν, έπαναστάς 
κατέλαβε μετά τών συμμάχων αυτοΰ Τούρκων άπάσας τάς ύποκειμένας τώ 
βυζαντινή) κράτει παραλίους πόλεις τοΰ Εΰξείνου πλήν τής Σωζοπύλεως(47 48 49 50), 
ήτις έμεινε πιστή τή χήρα αύτοκρατείρα ’Άννη τή Σαβαυδινή. Αύτοκράτωρ 
δέ γενόμενος ό Κατακουζηνός, επειδή έφοβεΐτο μή οί Γενουάται, καθ’ ών

47) «Έ άν δέ (Μονεμβασιώται) διέρχωνται μετά τών πραγματειών αυτών ή από 
δύσεως εις ανατολήν, ή από ανατολής εις δΰσιν, ή από μέρους τής Ζαγοράς δια- 
βιβάζοντες ζώα ή άλλο τι, είτε εις την Σωζόπολιν, ή ΆγαΟόπολιν, ή εις την Μή
δειαν καί τάς λοιπάς χώρας τής βασιλείας μου, όφείλουσι διατηρείσθαι ανενόχλη
τοι... » [Γ. Φραντζή Χρον. Βιβλ. Δλ Κεφ. ΚΒ'. σελ. 403 έκδ. Βόννης.

48) «...Καί επεί κατά γνώμην ήν καί Βασιλεΐ, μεταξύ Σωζοπόλεως καί Ά γ χ ιά 
λου έν τοϊς λέγομενοις Κρημνοί,ς έποι ήσαντο την συντυχίαν».[Ίω. Κατακουζ.Βι,βλ. 
Β'. Κεφ. ό, σελ. 1(59 έκδ. Βενετίας].

49) «...άλλ’ει βοΰλοιτο τό Βουκόλου πόλισμα άπολαβεϊν την Σωζόπολιν κατά τον 
Εΰξεινον Πόντον, πολυάνθρωπο)' ούσαν καί μεγάλην πόλιν άντ’ εκείνου δούναι». 
[Αυτόθι σελ. 162].

50) «Τότε δέ (Κατακουζηνός) έκ τής Ό ρχάνη  στρατιάς έχων συμμαχίαν, τα ΐς 
προς τον Πόντον πόλεσιν έπεστράτευσε καί ειλε πάσας πλήν Σωζοπόλεως. [Ό  αυ
τός Βιβλ. Γ ' Κεφ. Π. Α'. σελ,. 50ό»].
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μετά των άντιζήλων αυτών Ενετών είχε συμμαχήσει, έπιτεθώσιν αίφνης 
ημέραν τινα κατ’ αυτής, άπέστειλε ικανήν στρατιωτικήν δΰναμιν ώς φρου
ράν, ήν όμως οί κάτοικοι ήρνήθησαν νά δεχάώσι, πλήν μόνον τού αδελφού 
τοϋ διοικητοϋ αυτών Κρυβιτζώτου, είπόντος ότι ούτοι μόνοι είσίν ικανοί 
ίνα ύπερασπισθώσι την πόλιν αυτών κατά πάσης εχθρικής επιΟέσεως. 
Μόλις όμως άπήλθεν ή υπό τοΰ Κατακουζηνοϋ άκοσταλεΐσα φρουρά, δτε 
εκελΟόντες τώ ] 352 οί Γένουά ται μετά δέκα γαλερών, έξεπόρδησαν αυτήν 
μετά διήμερον πολιορκίαν, τών κατοίκων μικράν παρά τήν κατίχησιν αυτών 
άντιταςάντων άντίστασιν. ‘Η διηρπαγή τής πλούσιας καί ακμαίας κατά τήν 
έκόχήν ταυτην Σωζοπύλεοος διάρκεσε πολλάς ημέρας, καθ’ ας οί άπληστοι 
Γενουάται καί αυτού; τούς ναούς συλήσαντες αν έσκαψαν πολλαχοΰ καί τό 
έδαφος προς εύρεσιν θηοαυρών κεκρυμένων. ’Έμελλον δέ ήδη νά παραδώ- 
σωσιν αυτήν εις το πϋρ, δτε πληροφορηδέντες τούτο οί πρόκριτοι παρεκά- 
λεσαν τον διοικητήν τού στόλου νά φεισθή τουλάχιστον τών οικοδομών 
απέναντι λυτρών, άπερ θά κατέβαλλον, καί μετέφερεν αυτούς εις τήν 
Κωνσταντινούπολιν δπως δανεισδώσιν έκεΐθεν τό αίτηδησόμενον ποσόν, 
δπερ καί εγένετο (δ1).

"Όπως ανακΰψωσιν οί Σωζοπολίται εκ τής δεινής συμφοράς, ήν εξ 
ιδίας αβουλίας ύκέστησαν, ό αύτοκράτωρ παρέσχεν αύτοίς καί ατέλειαν 
φόρων επί πολλά έτη (5?). ’Ολίγφ πρότερον οί Γενουήνσιοι είχον διαρπά- 
σει καί τήν παρακειμένην Άβορδοβυζίην, ής τους κατοίκους άπεμπώλησαν 
ως αιχμαλώτους αντί 10.000 νομισμάτων. Τότε δέ ίσως άνέπρησαν καί 
τινα έν τώ λιμένι τής Σωζοπόλεως ναυλοχούντα πλοία (51 52 53).

51) «...,Πέμπουσι παρά τάς έν τφ Εύξείνφ προβεβλημένα? Πόντιο παραθαλασ
σίους πόλεις ‘Ρωμαίων τριήρεις δέκα, αϊ δε καί δυοΐν ήμέραιν άγωνισάμεναι Σω- 
ζόπολιν εϊλον, βαθύπλουτων τε καί πολυάνθρωπον πόλιν ‘Ρωμαίων». [Νικηφ. 
Γρηγ. ‘Ιστορ. Τόμ. Τ' Κεφ. ΙνΔ' 16 σελ. 83 έκδ. Βόννης].

«....Σωζοπολίται δέ άπείπαντο τήν παρά βασιλέως πεμφθεΐσαν δύναμιν... Λα
τίνοι δέ έπει τήν πόλιν ειλον διεπόρθουν έφ* ήμέραις ούκ όλίγαις άδεώς..,"Επειτα 
τινες τών Σωζοπολιτών υπό τών Λατίνων εις Βυζάντιον έλΟεΤ/ν έπιτραπέντες καί 
υπέρ σψών τε καί τής άλλης πόλεως παρά Βυζαντίων χρήματα δανεισάμενοι ι·πέ- 
δοσαν Λάτίνοις τά υπεσχημένα καί προς τήν πατρίδα έπανήκον». |Τιο. Κατακουζ· 
‘Ιστορ. Βιβλ. Δ' Κεφ. ΚΘ' σελ. 659, έκδ. Βενετίας],

52) «‘Ο δέ (Βασιλεύς) ού μόνον ‘Ηρακλειόται; αλλά καί Σωζοπολίταις πάσαν 
ατέλειαν παρέσχε τών δημοσίων εισφορών, έξ ών αί πόλεις αύθις έαυτάς Ανέκτη
σαν το ραδίως». [Τω. Κατακ. ‘Τστορ. Βιβλ. Λ' Κεφ. ΚΘ' σελ. 660 έκδ. Βενετίας].

5 3 ) «ΙΙαρεστήσαντο δέ καί το φρουρών Άβορδόβιζύην καί τά έν αύτφ καθαρ- 
πάσαντες καί διαμερισάιιενοι ύστερον καί τούς Ιποίκους αυτού εις δέκα χιλιάδας 
•νομισμάτων διέπρασαν.. . Προ ολίγου δέ καί τά έν Σωζοπόλει έλλιμενίσαντα πλοία
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Την Σωζόπολιν άνήκουσαν τη Βυζαντινή αυτοκρατορία απαντώ μεν και 
κατά την εκστρατείαν, ήν τφ 1366 έπεχείρησε κατά των υπό των Βουλγά
ρων κατεχομένων πόλεων τής παραλίας ταΰτης, ό κόμης τής Σαβοΐας Ά - 
μιεδαΐος ό 6ος μετά τινων ΐταλογαλλικών πλοίων. Άνακτήσας τον Σκαφι- 
δαν, (δ4) την Άγχίαλον, Μεσημβρίαν και ά'λλα παράλια φρούρια, άπέδωκε 
ταϋτα αντί χρηματικής αποζημιώσεως προς τον εξάδελφον αΰτοΰ αΰτοκρά- 
τορα Ίωάννην Παλαιολόγον τον Α', ώς άμφότεροι εΐχον συμφωνήσει τή 
9η ’Ιανουάριου τοϋ 1367 εν Σωζοπόλει (δδ). Έπανακάμπτων εις την Κων
σταντινούπολην ό Άμιεδαιος έσαισε την Σωζόπολιν από τής ΙπιΌέσεως 
τουρκικού τίνος αποσπάσματος, κατατροπώσας καί διασκορπίσας αυτό (ί,ι>).

’Αλλά κατά τύ 1372 οί Τούρκοι επετέθησαν πάλιν κατά τής Σωζοπό- 
λεως υπό τον Σουλτάν Μουράτ τον Α', άναφερομένης υπό τό άρχαιον 
αυτής όνο μια υπό των Όθωμανών ιστορικών, ήτις ισχυρώς τετειχισμένη 
άνθίστατο επί δεκαπέντε ημέρας εις άπάσας αυτών τάς εφόδους. Άπελπι- 
σθέντες οί Τούρκοι του νά κυριεΰσωσιν αυτήν, εσκέπτοντο ήδη ϊνα άποχω- 
ρήσωσι, δτε μιια τών ημερών εν φ 6 Σουλτάνος προσηΰχετο υπό πλάτα
νόν τινα, καταρρεϋσαν μέρος τοΰ τείχους, ήνοιξε δίοδον εις τους πολιορ- 
κητάς, οϊτινες ε’ισελθόντες έπεδόδησαν εις διαρπαγήν καί λεηλασίαν τής 
πόλεως. Διαρκοΰσης τής διαρπαγής, ό Σουλτάνος διέκρινεν υπό την κίδα- 
ριν στρατιιότου τίνος χρυσοϋν τι κυπελλον δπερ κακώς κρυπτύμιενον ήκτινο- 
βόλεϊ λαμπρώς προσβαλλόμενου υπό τοΰ ήλιου, τοσοϋτον δ’ έδέλχδη έκ τοΰ 
θεάμιατος, ώστε εκτοτε διέταξε την εισαγωγήν τών χρυσοποικίλων σκούφων 
ώς κάλυμμα τών αΰλικών αύτοΰ καί τών εφεξής Σουλτάνων. Την αυτόμα
τον πτώσιν τοΰ τείχους άπέδωκαν τότε οί Τούρκοι εις την δερμιήν προ
σευχήν τοΰ Σουλτάνου υπό τον πλάτανον, όστις δημιοτικώτατος γενόμενος 
εκτοτε σέβασμια τών Τούρκων εκλήθη «ευδαίμων πλάτανος», ή δέ Σωζό- 
πολις «φροΰριον άεόβλητον» (·Γ>7). Μετά τό πέρας τής λεηλασίας οί Τούρκοι 
κενώσαντες αυτήν έτράπησαν προς τά μεσόγεια.
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κατέκαυσαν». [Ά νάλεκτα Ηεροσ. Εταχυολογίας υπό ΆΙΚ Παπαδ. Κεραμιέως 5 Λ/.ε
ξ ίου Μακρεμβολίτου Λόγος. Τόμ.. Α ' σελ. 1539]·

54) Hist. Tauz. Monum. Script. Τόμ. I, 310.
55) P. Datta Spedizione in Oriente di Amedeo VI 1 2 8  Torino 1 8 2 6 .
50) Hist. Tauz. Monum. Script. Tom. I, 3 1 6 .
57) G ' Hammer Storia delT Im pero Osmano. Μεταφρ. υπό S -R om ania Top. 

B ' Βιβλ. Δ ' σε λ, 854—356, έκδ. Βενετίας 1830. 'Ο Hammer διαστέλλει ένταϋίΐα 
σελ. (346) την Α πολλωνίαν από τής Ειοζοπόλειος καταληφΟείσης ΰπο τοΰ Μουράτ 
ταύτοχρόνως μετά τοΰ Καρναβατίου καί °Αετοΰ, ό δέ Καντεμιρ αναφέρει ώς έτος 
τής έκπορΌ-ήσεώς της τό 1382. (Histoire dell Ernpir Othoman Τόμ. Λ ' σελ. 100J.
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αυτοκρατορία, κληροδοτηθεϊσα πάντως μετά τής Μεσημβρίας και Άγχιάλου 
και άλλων παραλίων πόλεων υπό τοϋ αύτοκράτορος Μανουήλ Παλαιολόγου 
εις τον αοίδιμον υιόν αυτού Κωνσταντίνον (14*24). 'Ότε δε ό Σουλτάν 
Μωάμεθ· Β' έξεκίνησε κατά τής Κωνσταντινουπόλεως, 6 δέ Βεγλέρβεης 
τής 'Ρούμελης Καρατζάς έπελθώ/ περί τά μέσα Φεβρουάριου τού 1453 
κατέλαβε την Μεσημβρίαν καί Άγχίαλον διά συνθήκης, τότε εξάπαντος 
κατελήφθη καί ή Σωζόπολις τοιουτοτρόπως ύπ’ αυτοϋ.

II Σ Ω Ζ Ο Π Ο Λ Ι Σ

Γ

Καί εις την Σωζόπολιν, ώς καί εις την Μεσημβρίαν καί την Άγχίαλον 
κατέφυγον πλεΐστα μέλη των αυτοκρατορικών καί ά'λλων περιφανών έν τή 
Κωνσταντινουπόλει οικογενειών, ώς Δοΰκαι, Ιίαλαιολόγοι, Κατακουζηνοί, 
Κομνηνοί, Λασκάρεις καί άλλοι μετά την άλωσιν αυτής, άλλ’ έν άξιοθρη- 
νήτορ καταστάσει, ώς άφαιρεθέντες τών πάντων υπό των Τούρκων. Κατ’ 
επιστολήν τοϋ γραμματέως τών Πατριαρχείων Θεοδοσίου Ζυγομαλά ΰφ’ 
ήμερ. 7 Απριλίου 1581 προς τον χρηστόν εκδότην τής Τουρκογραικίας 
Μαρτίνον Κροΰσιον, ουτοι ήναγκάσθησαν τότε ΐνα κερδίζω σι τά προς τό 
ζην «ώνοΰμενοι τά τέλη τά βασιλικά καί τελώναι όντες καί είσπράττοντες 
τά ετήσια τέλη διάφορα όντα....ή πραγματευόμενοι, ή έργοις προέχοντες 
ΐνα τών αναγκαίων μ ή άποστέρωνται» (bS). Τά τής τουρκικής τυραννίας 
ήσαν τότε λίαν δεινά καί αφόρητα, αλλά ταΰτα αντί νά καταπνίξωσιν του
ναντίον άφύπνησαν παρά τοΐς κατοίκοις εις μέγαν βαθμόν τό εθνικόν καί 
θρησκευτικόν αυτών αίσθημα καί άνεζωπϋρωσαν μεγάλως τον προγονικόν 
προς τά γράμματα ζήλον.

Κατά την δυσμοιρον εκείνην εποχήν τής έσχατης άμαθείας τοϋ Γένους, 
ό ελλην λόγος έδιδάσκετο περί τώ 15I.U μετά πολλής καρποφορίας έν Σω- 
ζοπόλει υπό τοΰ εκ Ζακύνθου λογίου μοναχού ΓΙαχωμίι.υ 'Ρουσάνου(δ9) είτε 
έν τιρ κελλίφ αυτοϋ, είτε έν νάοθηκι εκκλησίας, άφ’ ού μέγας ήιο τότε κίν
δυνος ή υπαρξις συστηματικής σχολής. Πιθανώτερον όμως εν τή μονή τοϋ 
'Αγίου Ίωάννου τού Προδρόμου, τή επί τοϋ παρακειμένου νησιδρίου, έν 
ή υπήρχε τότε καί ακμαία καλλιγραφική σχολή. Έκ τών χειρ ο γράφουν αυτής 
ούκ ολίγα ήγόρασε τώ 1492 ό Ιωάννης Λάσκαρις προς πλουτισμόν τής

58) Μ. Κρουστού. Τουρκογραικία σελ. 177.
59) Κ. Οικονόμου, Περί τών θ '  Ερμηνευτών Τομ. Δ' σελ. 798.
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βιβλιοθήκης Λαυρέντιου τού από Μεδίκων (R0), υπέρ τά τεσσαράκοντα δε 
ΰπάρχουσιν έν τη βιβλιοθήκη τής έν Χάλκη μόνης τής Θεοτόκου διασω- 
θέντα ύπό των μοναχών μετά των ιερών αμφίων καί σκευών ((|') προ τής 
καταστροφής τής μονής τώ 1629 ύπό τιΰν Τούρκων, διότι έν αυτή είχον 
άποβιβασΟή καί δχυρωθή Κοζάκοι ληστοπειραταί. Ούτοι, ώς άνέγνωμεν έν 
έν κώδικι της επί νησιδρίου παρά τον Ιίύργον μονής τής cΑγίας Αναστα
σίας, έπιπεσόντες τώ 1.623 κατά τής Σωζοπόλεως διήρπασαν αυτήν, ώς καί 
την μονήν τού 'Αγίου Ίωάννου, μεγάλως βασανίσαντες τούς μοναχούς, 
άπαγαγόντες δέ ούκ ολίγους αιχμαλώτους έκ τού παρακειμένου χωρίου τού 
'Αγίου Νικολάου διήρπασαν καί ενέπρησαν καί την Άγαθόπολιν. Τον 
πειρατικόν αυτών στολίσκον άπήρτιζον 17 «σαίκαι» αΐτινες μόλις ήνήχθη- 
σαν εις τό πέλαγος πλήρεις λαφύρα)ν κατελήφθησαν ύπό τοσοΓαον σφοδράς 
τρικυμίας, ώστε μία μόνον έσώθη, τών λοιπών καταποντισΟεισών αυτάν
δρων. Τώ δε 1626 άποπειραθέντες πάλιν κατά τής Σωζοπόλεως προσε- 
βλήθησαν ύπό τού τουρκικού στόλου συγκειμένου έκ 14 γαλερών ύπό τον 
Βεζύρην Κεναάν Πασάν, μετ’ απελπιστικόν δέ αγώνα επτά πλοία αυτών 
συλληφΟέντα μετά τών πληρωμάτων άπήχθησαν έν θριάμβω εις την Κων- 
σταντινούπολιν τών λοιπόν διασκορπισΟέντων (,;s). Τινά τών τελευταίων 
τούτων προσήγγισαν εις τό νησίδριον τής μονής τού 'Αγίου Ίωάννου, 
επειδή δέ οι άποβάντες Κοζάκοι, όχυρα)θέντες έν αυτή άντέστησαν κατά 
τών έπιτεθέντων Τούρκων, ούτοι κατηδάφισαν μετ’ ολίγον ού μόνον τήν 
μονήν ταύτην, ώς εΐπομεν ανωτέρω, αλλά καί τήν τών 'Αγίων Κηρύκου 
καί Ίουλίττης καί τών τής 'Αγίας Αναστασίας, άμφοτέρας επί ετέρων νη- 
σιδρίων, κατά τον Ιεροσολύμων Δοσίθεον (ί!3). ’Έσχατος ηγούμενος αυτής 
ύπήρξεν δ πρώην Μητροπολίτης Νίκαιας Πορφύριος, γνωστός έκ τής ύπ’

60) Emile Legrand. Bibliographic liellenique, on description raisonnee des 
ouvrages publies en grec par des Grecs aux XV et XVI siccles. Tom. I In tro
duction p, CXXXIII Paris 1S8 5 .

61) "Ορα A. Παπαδοπούλαν. Κέραμέ ως «'Η έν τφ  νησ'ιη Χωζοπόλειος βασι 
λική μανή Ίωάννου τοΰ Προδρόμου καί ή τύχη τής βιβλιοθήκης αυτής». Ά να τύ- 
πωσις έκ τω ν  «Βυζαντ. Χρο νικών « Τόμ. 7, σε λ. 6 6 1—695. Έ ν  Πετρουπόλει 1900.

62) G ' Ρ. Hammer Storia dell’ Im pero Osmano Μεταφρ. ύπό S ' Romanin Τομ. 
I l l '  Βιβλ. M Z ' σε λ. 213—244 εκδ. Βενετίας 1S30.

63) Δοσιθέου. Ιστορία  περί τών έν Ίεροσολίαιοις πατριαρχευσάντων. Έ ν  
Βουκουρεστίο) 17Ιό. Βιβλ. 18 Ινεφ. Θ ' § β ' σελ. 1229. Έ κ  τής πηγής ταύτης ήρύΟη 
κατά πάσαν πιθανότητα καί ό ΆΙ1. Κ. Ύ ψηλάντης αναφέρων τήν καταστροφήν 
τής μονής εις «Τά μετά τήν "Αλωσιν αύτοϋ». Έ ν  Κ]λει 1870 σελ. 132—133. Ώ ς  
προς τήν χρονολογίαν όμως φαίνεται όα  υπάρχει σύγχυσίς τις. Ό  Hammer ση
μείο! δτι ή ναυμαχία τοΰ Κεναάν Πασά κατά τών Κοζάκων έπιφανέντων παρά 
τό νησίδριον έγένετο τφ 1629, ό δέ Δοσί&εσς ότι ό κατεδαφισμός τής μονής «μετά
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αύτοΰ συνταγείσης «Περιόδου τοΰ άγιωνύμου ’Όρους του ’Άφωνος». Αΐ 
ληστοπειοατικαί αύται έπιδρομαί των Κοζάκων και αι βιοπραγίαι αΐ προερ
χόμενοι εκ των στρατιωτικών ενεργειών τών Τοιίρκων κατ’ αυτών υπήρξαν 
τοσοΰτον καταΟλιπτικα'ι εις τους κατοίκους τής τε π όλε ως και τής επαρχίας, 
ώστε ήνάγκασαν τον Μητροπολίτην αυτής Καλλίνικον νά παραίτησή τώ 
1022 «διά την ερήμωσιν τής πόλεως εκ τών συχνών αιχμαλωσιών τών 
"Ρώσσωι- και τών περισπασμών τών ’Αγαρηνών», την δέ Μ. Εκκλησίαν νά 
συνένωση αυτήν μετά τής μητροπόλεως Μήδειας, εξ ής άπεχωρίθη 
τώ 1(331 (<Η).

Έν τή Σωζοπόλει, τή πόλει ταυτη τών επί.τρανών εξόριστων τοΰ βυζαν
τινού κράτους, ως εν τοΐς έμπροσθεν εΐδομεν, άπέτισε την ποινήν αύτοΰ και 
άλλος επιφανής τοΰ κράτους εξόριστος κατά τους χρόνους τοΰτους. Ούτος 
είναι ό μέγας δίερμηνεΰς της Πύλης ’Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, 6 έξ 
’Απορρήτων εξοριστείς έν αυτή τώ 1(>89 μετά τοΰ υίοΰ αύτοΰ καί διαμείνας 
μέχρι τής διαλΰσεως τής στάσεως, ήτις έξερυάγη έν Κωτ σταντινουπόλει 
υπό μεγάλου μέρους τών Τούρκων, μή άρεσκομένων εις την ειρήνην τοΰ 
Κάρλοβας C’r>).

Εφεξής επί πολλά έτη ούδέν περί τής Σωζοπόλεως γινώσκομεν. Αι 
βιοπραγίαι όμως τών Τούρκων έν τώ μεταξύ ουδόλως ήλαττώτθησαν, ιδίως 
εν τοΐς περιχώροις, κατά δέ τάς αφηγήσεις τών κατοίκων ούκ ολίγοι άφηρ- 
πάζοντο έκ τών οικογενειών αυτών ινα ύπηρετήσωσιν είς τον τουρκικόν 
στόλον, έξ ών ολίγοι ηύτύχουν ινα έπανίδωσι τούς φιλτάτους αυτών.

Τοιαύτην τινα απαγωγήν, την σφοδροτέραν ϊσως, γενομένην έν πλεί- 
σταις πόλεσι τής παραλίας ταύτης, αναφέρει καί Σέργιος ό Μακραΐος έν τή

τύ χιλιοστόν εξακοσιοστόν έτος». ’Αλλά Βαρθολομαίος ό Κουτλουμουσιανός έν τώ 
«Ίστορικφ αύτοΰ Ύ πομνήματι περί της κατά την Xαλκήν μονής τής Θεοτόκου» 
άφηγεΐται ότι «περί τό 1(>16 έτος επί. Σουλτάν Μουράτ Δ ' έπιπλεύσαντες Κοζάκοι 
μετά 150 ελαφρών πλοιαρίων καί εις τύν Θρακικύν Βόσπορον παρεισδύσαντες, 
έλεηλάτησαν τά κατ’ Ευρώπην παράλια αύτοΰ χωρία καί κατέκαυσαν τον Β α
θών ή Μύγαν ΓΡύακα (Βουγιούκ-Λερέ), τό Νεοχιόοιον καί τό Σωσθένιον (την 
Στενήν)" καί ότι υπόστρεψα ντες εΐτα  άραξαν είς τό νησίδριον τοΰ Α γίου  ’Ιω 
άννα»). ’Επειδή δέ οι μοναχοί υπό φόβου κινούμενοι έφιλοξένησαν αυτούς, οί 
Κρατούντες την μονήν κατεδάφισαν τούς δέ μοναχούς διεσκόρπισαν έκειθεν. 
Ά λλα  τότε κατά τόν αείμνηστον Ίω . Σακελλίωνα, (Δελτίον τής Τστορ καί Έ - 
θνολ. εταιρείας τής Ελλάδος ΐο μ . Β ' Τεϋχ. Η ' σε λ, 612) πώςβιβλία χειρόγραφα έν 
αυτή τή μονή γραφέντα, ή άλλως πως έπισκευασθέντα, έμφαίνουσιν αυτήν σώζο
με νην έτι μέχρι τού 1620 ή 16130 : ΠιΟανώτερον λοιπόν ότι κατά τό 1629 ή 1630 
κατεσκάφη ή μονή υπό τών Τούρκων καί ούχί τφ  1626, ώς εικάζει ό πολύκλαυ- 
στος φίλος Α. Π. Κεραμεΰς.

64) Κ. Ν. Σάθα , Μέσ. Βιβλ. Τόμ. Γ 'σ ε λ . 563. Βενετία 1872.
65) Κ. Ν. Σάθα. Νεοελλ. Φιλολ. σελ. 388. Έ ν  Ά θή να ις  1868.



1 6 8 Κ . Κ ο )ν σ τα ν τ ιν ί6 ο ν

Πεντηκονταετηρίδι αυτού. Έκραγείσης δέ τής έπαναστάσεως του 1821 
ό μητροπολίτης αυτής Παΐσιος άπαγόμενος εις την Κωνστάντινούπολιν 
εστραγγαλίσθη καθ’ οδόν, πιέων ήδη τα λοίσθια.

Έκραγέντος δέ τοΰ Έωσσοτουρκικοΰ πολέμου τοϋ 1828 — 1822, το 
ΊΡωσσικόν επιτελείων κρίνον έπάναγκες ϊνα μετά την έκπόρθησιν τής 
Βάρνης καταληφθή καί μία των πόλεων τής προς μεσημβρίαν τοϋ Αίμου 
παραλίας, όπως δι’ αυτής ό ρωσσικός στρατός μετά την σχεδιαζομένην διά- 
βασιν τοΰ όρους καί την εισβολήν αυτού εις την Θράκην πορίζηται εύκο- 
λώτερον τάς εκ τής ’Οδησσού πεμπομένας ζωοτροφας ώς και πολεμεφόδια 
προς τον σκοπόν τούτον εξέλεξε καταλληλοτέραν την Σωζόπολιν, τό μέν 
ενεκα τής φύσει όχυράς αυτής θέσεως καί τής ευρυχωρίας καί ασφαλείας 
τοΰ λιμένος αυτής, τό δέ ενεκα τής ικανής άποστάσεως από τής μεσογείου 
πόλεως Άετοΰ, εξ ού θά έβράδννεν όπωσοΰν ή έπέλευσις τοΰ παρ’ αύτφ 
συγκεντρωμένου τουρκικοΰ στρατοΰ υπό τον Χουσεϊν Ιΐασάν, ουτω δέ θά 
έδίδετο καιρός εις τους άποβιβασθέντας 'Ρώσσους ίνα συμπληρώσωσι τάς 
όχυρωματικάς αυτών εργασίας. Ή  φροΰρησις τής Σωζοπόλεως ήν ανατε
θειμένη εις σώμα έκ χιλίων περίπου ’Αλβανών, όπερ όμως από τινων 
ημερών είχε μετατεθή άλλαχοΰ, ώστε ότε ό ρώσσος υποναύαρχος Ινουμα
νίας έπετέθη κατ’ αυτής τή 15η Φεβρουάριου τοΰ 1829 μετά τινων πολε
μικών καί μεταγωγικών πλοίων, ών έπέβαινον εν σύνταγμα πεζικοΰ καί 50 
Κοζάκοι, ή φρουρά τής πόλεως άπηρτίζετο έκ μικροΰ τίνος αποσπάσματος, 
όπερ εις τάς πρώτας άοτραίρους βολάς τοΰ ρωσσικοΰ στολίσκου κατέθηκε τά 
όπλα. Οί 'Ρώσσοι λαβόντες ουτω κατοχήν τής πόλεως έσπευσαν ευθύς νά 
όχυοιοσωσιν αυτήν, άνεγείραντες δυο οχυρώματα επί τών δεσποζόντων τής 
πόλεως υψωμάτων, ώς καί τρίτον επί τοΰ Μικρού λεγομένου Νησίου καί 
έφωδιάσωσιν αυτά διά τινων τηλεβόλιον. Προσέτι κανονιοτμόροι τινες ήγκυ- 
ροβόλησαν εν σημείο) τινι τοΰ λιμένος, έξ ού εσκεπον διά τών τηλεβόλων 
αυτών τά τε οχυρώματα καί τά Ιν τφ λιμένι πλοία.

’Απερίγραπτος ύπήρξεν ή κατάπληξις τοΰ Σουλτάν Μα/μουτ πληροφο- 
ρηθέντος τήν κατάληψιν τής παρά τά πρόθυρα είπείν τής πρωτευουσης 
κειμένης Σωζοπόλεως. ΙΙρός άνάκτησιν αυτής αύστηροτάτας έξέδωκε δια- 
ταγάς, εις μέν τον Χουσεΐν ΙΙασάν ίνα εκκίνηση κατ’ αυτής μεθ’ όλου τοΰ 
στρατοΰ αυτοΰ, εις δέ τον ναύαρχον Άχμέτ ΙΙασάν - Παπουτζή ίνα έκ- 
πλεύση μεθ’ άπαντος τοΰ στόλου. Πολιορκουμένης ταύτοχρόνως τής πόλεως 
διά τε ξηράς καί θαλάσσης από κοινού, ή θέσις τών έν αυτή Τώσσων καί 
τοΰ έν τφ λιμένι ρωσσικοΰ στολίσκου θ ’ άπέβαινε τότε κρισιμωτάτη. ’Άλλως 
όμως ένήργησαν οί Τούρκοι πρύς πλήρη αποτυχίαν αυτών. Επτά όλας 
εβδομάδας κατηνάλωσεν ό Χουσείν Πασάς ίνα δυνηθή νά έκκινήση έκ τοΰ 
Άετοΰ, άγων τετρακισχιλίους πεζούς καί χιλίους πεντακοσίους ιππείς. Έν 
τφ μεταξύ όμως οί 'Ρώσσοι είχον ήδη προλάβει νά συμπληρούσωσι τάς όχυ-
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ρώματικάς αυτών εργασίας και διπλασιάσωσι τον αριθμόν της φρουράς.· 
Ό  διοικητής τής π όλε ως W achten διέθεσεν ήδη τρία συντάγματα πεζικού 
ήτοι τρισχιλίους περίπου άνδρας μετά δυο πεδινών τηλεβόλων. "Αμα τή 
άφίξει αυτοΰ ό Χουσεΐν Πασάς έπεχείρησε τή 9 ’Απριλίου γενικήν έφοδον 
κατά των προασπιζόντων τήν πάλιν δυο δχυρωμάτα>ν υπό τάς θανατηφό
ρους βολάς οκτώ τηλεβόλων, κατωρθώσας ΐνα προχωρήση μέχρι τής περι- 
βαλλούσης αυτά τάφρου. Εις τον πρώτον θόρυβον ή φρουρά εύρεθεΐσα επί 
ποδύς εξώρμησεν εύθυς εκ τής πόλεως προς επικουρίαν, ό δέ Wachten 
διατάξας γενικόν πυρ έπέπεσεν έξ όπισθεν κατά τοΰ εφορμώντος κατά τών 
οχυρωμάτων έχθροΰ κα'ι διεσκόρπισεν αυτόν, άφέντα επί τοΰ πεδίου τής 
μάχης 250 νεκρούς. Εις τήν έπίθεσιν έλαβε μέρος καί δ στολίσκος διά τών 
τηλεβόλων αυτοΰ. ’Αλλά καί τών 'Ρώσσων αί άπώλεΐαι συγκριτικώς δεν 
υπήρξαν μικραί, διότι καί έξ αυτών περί τους εκατόν ίφονευθησαν (fiG). 
’Άλλην έφοδον δεν έτόλμησε πλέον ό Χουσεΐν Πασάς, άλλ’ ήρκέσθη νά 
πολιορκή αυτήν μέχρι τής διαβάσεως τοΰ Αίμου υπό τοΰ ρωσσικοΰ στρα
τού, δτε μετά τήν κατάληψιν υπό τοΰτου τής Μεσημβρίας, τής Άγχιάλου 
καί τοΰ Πύργου, φοβηθείς μή up αποκοπή ή προς τήν Άδριανουπολιν ύ- 
ποχώρησις, ήναγκάσθη μετά τινα επιτυχή έξοδον τοΰ στρατηγοΰ Poinsett 
ΐνα διάλυση την πολιορκίαν. (°7) Έν τω μεταξύ δ 'Ρωσσικός στυλίσκος εκ 
τής Σωζοπόλεως άπεπειράθη ΐνα καταλάβη καί τήν Άγχίαλον, άλλ’ 
άπέτυχεν. ((Ιδ)

Τή δέ 5η ’Ιουνίου δ ναύαρχος Άχμέτ Πασάς έκπλεΰσας τοΰ Βοσπόρου 
μετά έξ πλοίων τής γραμμής, τριών φρεγατών, πέντε κορβετών καί τριών 
βρικίων μετά δεκαήμερον πλοΰν έπεφάνη προ τής Σωζοπόλεως. CH έν τω 
λιμένι ναυτική ρωσσική μοίρα έκ μόνον τριών πλοίων τής γραμμής καί τρι
ών φρεγατών συγκείμενη μέγιστον διέτρεχε κίνδυνον. Άνεξηγήτως δμως 
μόλις επιφανείς δ τουρκικός στόλος, έπωφεληθείς τοΰ πνέοντος οΰρίου 
άνεμου, έστρεψε τά ιστία προς τον Βόσπορον, χωρίς οΰδεμίαν νά ρίξη 
βολήν (Gi1).

Μετά τό πέρας τοΰ πολέμου τήν αυτήν τύχην τής Μεσημβρίας καί 
Άγχιάλου Επέστη καί ή Σωζόπολις στερηθείσα τών κατοίκων αυτής, είτε 
ώς έκ τής μεταναστευσεως αυτών είτε εκ τής ένσκηψάσης πανώλους, έρη
μον δέ σχεδόν εύρε καί αυτήν ό Μόλτκε τω 1836.

Εΐπομεν έμπροσθεν δτι τον έ'λληνα λόγον μετά πολλής καρποφορίας 66 67 68 69
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6 6 ) Moltke Der rnssisch-Turklsche Feldzug 1828-—29 s. 255—258. Berlin 1877.
67) Αυτόθι, σ. 317.
6 8 ) Αυτόθι, σελ. 258.
69) Αυτόθι σελ. 259—260.



170 Κ . Κ ω ν ϋ τ α ν τ ιν ίδ ο ν

έ δίδαξε ν εν Σωζοπόλει τφ 1561 6 Ζακυνθιος μοναχός Παχώμιος Ρουσά- 
νος. Συστηματική όμως Σχολή μόλις τώ 1817 ίδρΰθη τό πρώτον εν αυτή. 
'Ως ιδρυτής αυτής θεωρείται ό έκ Σοΰζοπόλεως όρμώμενος Βατοπεδινός 
μοναχός Θεόφιλος, ηγούμενος τής έν Βλαχία μονής Ρακετόσσης, ΰστις 
οίκρως θλιβόμενος διά την αμάθειαν των συμπολιτών αΰτοϋ, έδάνεισεν εις 
τύ κοινόν τής πατρίδος αΰτοΰ δεκακισχίλια γρόσια ή ισάριθμα τότε φράγκα, 
όρίσας ΐνα οί τόκοι αυτών προς 15 τοΐς εκατόν έτησίως χρησιμεΰωσι προς 
συντήρησιν σχολής, ής διδάσκαλοί' και διευθυντήν έξέλεξεν αυτός τον όσιο- 
λογιώτατον Δανιήλ.(70) Καί έτερος έκ Σωζοπόλεως μοναχός Ιίορφΰριος δνό- 
ματι κατέθηκε τφ 1850 εις την Τράπεζαν τής Μόσχας άμετάθετόν τι κεφά
λαιο ν, δπως οί ετήσιοι τόκοι αΰτοΰ υπό τήν έποπτείαν καί τή φροντίδι τοΰ 
κατά.καιρόν Πατριάρχου τών 'Ιεροσολύμων άποστέλλωνται εις τήν πατρίδα 
αΰτοΰ προς συντήρησιν ελληνικής σχολής.( '')  Ή  σχολή αΰτη λαμπρώς σή
μερον λειτουργούσα κέκτηται σπουδαίαν βιβλιοθήκην, πολλοί δέ από
φοιτοι αυτής άνωτέρων διακοΰσαντες μαθημάτων εν τε τή Μ. Σχολή τοΰ 
Γένους καί έν τώ Πανεπιστήμια^ τών ’Αθηνών καί έπιστημονικώς μορ- 
φωθέντες, είσίν αληθή σεμνώματα τής πατρίδος αυτών.

'Η Σωζόπολις κατοικεΐται νυν υπό τρισχιλίων περίπου κατοικούν άπάν- 
των Ελλήνων, διακρινομένων επί φιλομουσία. φιλοπατρία καί έπιχειρη- 
ματικότητι, άλλα καί επί έριστικώ πνεΰματι. Ό  Ε. Ύaccliella εκφράζεται 
περί αυτών λίαν ένθουσιωδώς, χαρακτηρίζων αΰτοΰς ως γνησίους απογό
νους τών Μιλησίων. Είναι, λέγει, ευπροσήγοροι, έργαιικώτατοι καί όξυ- 
νοΰστατοι, ήδυνήθησαν δέ νά τηρήσωσι μέχρι σήμερον εις ακέραιον τήν 
καθαρότητα τής ελληνικής φυλής καί τής γλώσσης (7~). Κύριον πόρον ε- 
χουσι σημαντικήν αλιείαν πηλαμΰδων καί σκόμβρων καί άξιόλογον αμπε
λουργίαν. Τινές 6μο>ς μετέρχονται έπικερδώς καί τό έμπόριον τής καυσίμου 
ξυλείας, ικανά άποστέλλοντες έξ αυτής φορτία ώς καί ξυλανθράκων εις τε 
τήν Ρωμουνίαν καί εις τήν Κωνσταντινοΰπολιν προς πώλησιν. Έ πί τουρ- 
κοκρατείας ή to έδρα Μουδίρου, ήδη όμως εις άστυκόν ύποβιβασθεΐσα 
δήμον, υπάγεται διοικητικώς εις τήν επαρχίαν τοΰ παρακειμένου Πΰργου. 
'Η  έκκλησ.αστική αυτής περιφέρεια είναι ήδη συνηνωμένη τή τής Άγα- 
θουπόλεως από τοΰ 1821) ό δέ μη ροπολίτης αυτής τιτλοφορείται «Σωζοα- 
γαθοπόλεως». ΙΙερί τά τέλη τοΰ ρωσσοτουρκικοΰ πολέμου τοΰ 1877-78 
διηρπάγη έν πλήρει μεσημβρία υπό Κιρκασιών τή ανοχή ή μάλλον τή ε
πινεύσει τών αρχών, κατελήφθη δέ υπό τών Ρώσσων τή 10 Ίανουαρίου

70) Έκκλ. Ά λ η θ . ’Έτος Γ ' Τεϋχος Λ Α ' Ξενοιράνης, Τομ. Β' τεύχος 8 ον 
σελ. 345, 346, 347.

71) Δωροθέου Σχολαρίου. ’Έ ργα καί ήμέραι. σελ. 36.
72) Rev. Numism 218. 189S.
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του 1878 κενωθεισα πρότερον υπό τών Τούρκων, καταφυγόντων εις την 
πρωτεύουσαν διά θαλάσσης.

Συμπεριληφίΐεϊσα καί ή Σωζόπολις εντός τών ορίων τής αυτονόμου 
“’Ανατολικής Ρωμυλίας,, άνήλδεν εις σχετικήν ευπορίαν και ακμήν, ήτις 
μόλις πέντε έτη διήρκεσε, δηλονότι μέχρι τής προσαρτήσεως τής προνομι
ούχου ταυτης επαρχίας εις την Βουλγαρίαν. ’Έκτοτε τό Βουλγαρικόν μίσος 
κατά παντός Ελληνικού ήρχισε πλέον νά έκδηλοϋται σφοδρότερου καί εν τή 
πόλει ταυτη. Κατά τον ανθελληνικόν διωγμόν τοΰ 1906 έν Βουλγαρία ή 
Σωζόπολις ήδυνήθη νά σωθή τής καταστροφής, ήν τότε ΰπέσιη ή γείτων 
Άγχίαλος, χάρις εις την περίνοιαν των κατοίκων αυτής. Άλλα μετά οκτώ 
ετη δηλαδή την 30 Mat ου τοΰ 1914 οί ολίγοι έν αυτή εγκατεστημένοι 
Βούλγαροι, υπό την ηγεσίαν αλήτου τίνος Τσιτάκωφ όνόματι καί δλων έν 
γένει των κυβερνητικών υπαλλήλων, διοργανώσαντες ανθελληνικόν συλλα- 
λητήριον καί προσκαλέσαντες πρός ένίσχυσιν καί τους κατοίκους των πέριξ 
βουλγαρικών χωρίων, έξώρμησαν άλαλάζοντες κατά τής εκκλησίας τοΰ 
Αγίου Γεωργίου, διαρρήξαντες δέ τάς Ουράς καί είσελδόντες έγκατέστη- 
σαν δυο βουλγάρους ιερείς, έτέλεσαν ευχαριστήριον δοξολογίαν, ή δέ εκκλη
σία μετωνομάσθη «"Αγιος Κλήμης».

’Εντεύθεν οί διαδηλωταί όρμήσαντες έν σόι μάτι κατέλαβον καί την 
Τεράν Μητρόπολιν καί έκδιώξαντες τον αρχιερατικόν επίτροπον, έγκατέ- 
στησαν βουλγαρον ιερέα καί έν αυτή καί έσφράγισαν τό χρηματοκιβώτιον, 
δπερ περιείχε τούς μητροπολιτικούς κώδικας καί διάφορα άλλα έγγραφα. 
Έκ τής Μητροπόλεως, οί διαδηλωταί σπενσαντες έν επιδεικτική παρατά
ξει κατέλαβον αλληλοδιαδόχους καί τάς άλλας Ιλληνικάς εκκλησίας, την 
τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου, τοΰ Άγιου Ίωάννου τοΰ δεολόγου, τοΰ 
Αγίου Ζησίμου, ώς καί έτερα δεκαεπτά έν δλω παρεκκλήσια. Καθ’ δλην 
την διάρκειαν τής διαδηλώσεως πάντα τά καταστήματα ήσαν κλειστά, γενική 
δέ απογοήτευσες καί τρόμος άγοτνιώδης έπεκράτει μεταξύ των έλλήνων 
κατοίκων, φοβουμένων γενικωτέραν διαρπαγήν καί άγνοοΰντων οποία τύχη 
άνέμενε τότε καί εφεξής αναμένει αυτούς. Πολλοί τούτων είχον πρότερον 
καταφυγή και έγκατασταίΐή έν Έλλάδι καί έν αύιαΐς ταις ΆΟήναις, μία 
δέ οδός φέρει τό όνομα τής πατρίδας αυτών, τπές δέ καταταχθέντες εις 
τον στρατόν καί ανδρείους πολεμήσαντες, ηρωικόν εύρον θάνατον εις τά 
πεδία τών μαχών κατά τε Βουλγάρων καί Τούρκων.

(Σ. τ. Α.) Ή  μελέτη έγράφη ολίγον μετά τον υπό τών Βουλγάρων διωγμόν 
τών Έ λλήνων τής ’Αν. 'Ρωμυλίας.
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Αύγουστου 23. Μετά τοΰ κ. Παπαδάκη έφθάσαμεν εις τάς Φεράς. Ε ν 
ταύθα υπάρχει λαμπρός ναός 'Αγίας Σοφίας μεγάλων διαστάσεων μεταβλη
θείς υπό των Τούρκων εις Τέμενος υπό δέ των Βουλγάρων αποδοθείς 
καί πάλιν εις την Χριστιανικήν λατρείαν. ’Έχει σχήμα σταυροειδές επί δέ 
τής διασταυρώσεως των σκελών είναι τεθειμένος ό κεντρικός 6όλος, δστις 
στηρίζεται έμπροσθεν μέν προς τό ιερόν επί τοιχώματος, όπισθεν δέ επί 
δυο συνεζευγμένων μονόλιθων κιόνων έπιστεφομένων υπό ωραίων κιονο- 
κράνων καλής βυζαντινής τέχνης. Τά τόξα έχουσιν αρκετόν εύρος καί 
ύψος καί παρέχουσιν θέαν εΰφρόσυνον. Παντού φαίνεται ή έλαφρότης 
καί με θ’ όλον τον έντοιχισμόν ιών παραθύρων, τύ εισερχόμενου φα>ς είναι 
άπλετον διά τοΰ θόλου καί των τοίχων. Εκατέρωθεν δέ τής εισόδου μι
κρόν τόξον μεταξύ τοΰ τοίχου καί των διπλών κιόνων ύψοΰνται μικρότεροι 
δυο θόλοι. Έπί δέ τοΰ τμήματος τοΰ ΐεροΰ εκατέρωθεν υπάρχει άνά μία 
πύλη φέρουσα εις παρεκκλησίου θολωτόν φωτιζόμενου έκ τών έμπροσθεν. 
Τό έπί τής δεξιάς πλευράς έχει άνασκαφή άτελώς. Υποτίθεται ότι έγκρύ- 
πτει κειμήλια, διότι έλεγον οί οδηγοί ότι άνευρέθησαν εκεί διάφορα ιερά 
σκεύη.

Εις τό καθολικόν, δεξιά μέν οί Τούρκοι κατεσκεύασαν τύ μιχράπ, αρι
στερά δέ γυναικωνίτην. Οί τοίχοι καί μάλιστα τής βορείου πλευράς άπο- 
ξεσθέντες από τοΰ περιβάλλοντος αυτούς κονιάματος, παρουσίασαν λαμ- 
πράς αγιογραφίας, ών κάλλισται είναι ή τοΰ 'Αγίου Κωνσταντίνου καί 
Ελένης καί ή τοΰ αρχαγγέλου Μιχαήλ. Εικονογραφίας επίσης άνεύρομεν 
καί εν τώ δεξιά τφ είσιόντι παρεκκλησίφ. Τό δάπεδον εις μέν τά δεξιά είναι 
ανυψωμένοι' έως 0,15 τοΰ μέτρου καί βλέπει τις εκεί λευκά μεγάλα μάρ
μαρα ές αρχαίων παραστάδων. Τό δέ λοιπόν είναι έστρωμένον διά πλίν
θων μεγάλων αρχαίων.

Τό μέν μήκος τοΰ ναού καί τό πλάτος είναι τύ αυτό έξ 20 βημάτων, 
ώστε αποτελεί κανονικόν τετράγωνον, πλήν τοΰ ίεροΰ, ΰπερ έχει μήκος 
I I  ποδών καί πλάτος 7,5.

* "Ορα Θρακικά Τόμ. Β. Σελ. 87 καί 823.
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Δεν σώζεται νάρθηξ, ίχνη όμως ύπάρξεώς ποτέ αύτοΰ διακρίνονται. 
Εις τον αυλόγυρον σώζονται τά ερείπια πύργου τετραγώνου καί ετέρου 
στρογγυλού. Ούτοί ποτέ συνεδέοντο προς άλλήλους. Σώζονται ερείπια. 
"Όπισθεν τού ναού έξωτερικώς υπάρχει νέος τις ξύλινος εξώστης, στηριζό- 
μενος επί δυο αρχαίων κιόνων. Είναι ό ωραίος ούτος ναός τής Ά γ. 
Σοφίας μολυβδοσκέπαστος.

Έπί τής Α. πλευράς υπάρχει μικρόν ρυάκιον, διαιρούν τό χωρίον εις 
δυο μέρη, εις την Χριστιανικήν συ οικίαν προς τά δεξιά κατεστραμμένην 
σήμερον αρκετά καί εις την οπωσδήποτε καλήν Τουρκικήν αριστερά. Εις 
δε τήν Β.Α. γωνίαν έκειτο ό μιναρές, υστις κατεστράφη υπό των Βουλγά
ρων κατά τό 1913.

"Υπήρχε καί έτερος πύργος τετράγωνος από τής Δ. πλευράς, άπέχων 
τού ναού περί τά 100 μέτρα ενφ οι άλλοι μόνον 50. Τό εν τώ μεταξύ έρεί- 
πιον οφείλεται εις πυρκαϊάν υπό των Βουλγάρων. Προχωροϋντες 100 βή
ματα φθάνομεν εις οικοδόμημα περιπεφραγμένον διά τειχών έρυμνών, έφ’ 
ών προ τής Βουλγαρικής κατοχής έσώζοντο είσέτι τά παράθυρα. Πόλις 
ωραία πρύς Β. σωζομένη μαρτυρεί, ότι είναι Τουρκικής κατασκευής.

Σώζονται καί ερείπια υδραγωγείου Βυζ. χρόνων, ώστε τά ΰδατα εντός 
τής πύλεως δεν διωχετεύθησαν υπό των Τούρκων, άλλ’ υπό των Βυζαν
τινών. Προ τής καταδρομής ή πόλις ειχεν έως 1G0 ελληνικός οικογένειας 
κατά τό πλείστον ’Ηπειρωτικός καί 10 οικογένειας Βουλγαρικός. Τουρκικαί 
δέ έως 000 οίκογ. Τό εμπόρων ή το εις χείρας των ήμετέρων.

ΦΕΡΑΙ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ.

'Αγία Σοφία (Μητρόπολις) έκ παραδόσεως.

Τό ήμισυ πλακός μαρμάρινης, ήν ενθυμούνται κατά τό δεξιόν κλιτός 
άκεραίαν καί υπό 'Ρώσσων άποτυπωθεΐσαν, νΰν ευρομεν υπό τήν αγίαν 
Τράπεζαν, τοϋ α' ήμίσεως άρπασθέντος υπό τών Βουλγάρων:

Ά λλ’ ώ βραβευτά, τών καλών τών ενθάδε 
καί πάλιν αυτά λαμβάνων, έπάν θέλης, 
ώς στάχυν, ώς μάργαρον, ως γλυκύ μέλι, 
σαΐς άποθήκαις τούτονί θησαυρίσας 
ως ευθαλές τι δένδρον εις τρυφής πέδον 
καταφυτεΰσαις σόν λάτριν τον δεσπότην.

Ή  εκκλησία μεταξύ βασιλικής καί σταυροειδούς.
"Ο πρόναος ως βασιλικός (καμαρωτός) έχει εκατέρωθεν άνά δύο κίονας 

(μονολίθους κυανωπούς), με κιονόκρανα μεγαλόφύλλα καί επιθήματα 
ηνωμένα, άλλ’ όχι δίδυμα τελείως. Τό μέσον θολωτόν εις ύψιτύμπανον
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Δεν σώζεται νάρθηξ, ίχνη δμως ύπάρξεώς ποτέ αΰτοΰ διακρίνονται. 
Εις τον αυλόγυρον σώζονται τά ερείπια πΰργου τετραγώνου καί ετέρου 
στρογγυλού. Ούτοί ποτέ συνεδέοντο προς άλλήλους. Σώζονται ερείπια. 
’Όπισθεν τοΰ ναοΰ έξωτερικώς υπάρχει νέος τις ξύλινος εξώστης, στηριζό- 
μενος επί δυο αρχαίων κιόνων. Είναι ό ωραίος ούτος ναός τής Ά γ. 
Σοφίας μολυβδοσκέπαστος.

Έπί τής Α. πλευράς υπάρχει μικρόν ρυάκιον, διαιρούν τό χα>ρίον εις 
δυο μέρη, εις την Χριστιανικήν συ οικίαν προς τά δεξιά κατεστραμμένην 
σήμερον αρκετά καί εις την οπωσδήποτε καλήν Τουρκικήν αριστερά. Εις 
δε τήν Β.Α. γωνίαν εκειτο ό μιναρές, όστις κατεστράφη υπό των Βουλγά
ρων κατά τό 1913.

"Υπήρχε καί έτερος πύργος τετράγωνος από τής Δ. πλευράς, άπέχων 
τοΰ ναοΰ περί τά 100 μέτρα ενώ οΐ άλλοι μόνον 50. Τό εν τφ μεταξύ έρεί- 
πιον οφείλεται εις πυρκαϊάν υπό των Βουλγάρων. ΙΙροχωροΰντες 100 βή
ματα φθάνομεν εις οικοδόμημα περιπεφραγμένον διά τειχών έρυμνών, έφ’ 
ών προ τής Βουλγαρικής κατοχής έσώζοντο είσέτι τά παράθυρα. Πόλις 
ωραία πρύς Β. σωζομένη μαρτυρεί, ότι είναι Τουρκικής κατασκευής.

Σώζονται καί ερείπια υδραγωγείου Βυζ. χρόνων, ώστε τά ΰδατα εντός 
τής πόλεως δεν διωχετεΰΟησαν υπό των Τούρκων, άλλ’ υπό των Βυζαν
τινών. Προ τής καταδρομής ή πόλις ειχεν έως 160 ελληνικός οικογένειας 
κατά τό πλειστον Ήπειρωτικάς καί 10 οικογένειας Βουλγαρικός. Τουρκικαί 
δε έως 600 οίκογ. Τό έμπόριον ήτο εις χείρας τών ήμετέρων.

ΦΕΡΛΙ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ.

'Αγία Σοφία (Μητρόπυλίς) εκ παραδόσεως.

Τό ήμισυ πλακός μαρμάρινης, ήν ενθυμούνται κατά τό δεξιόν κλιτός 
άκεραίαν καί υπό 'Ρώσσων άποτυπωΟείσαν, νΰν ευρομεν υπό τήν αγίαν 
Τράπεζαν, τοΰ α' ήμίσεως άρπασθέντος υπό τών Βουλγάρων:

Ά λλ’ ώ βραβευτά, τών καλών τών ενθάδε 
καί πάλιν αυτά λαμβάνων, έπάν θέλης, 
ώς στάχυν, ώς μάργαρον, ως γλυκύ μέλι, 
σαίς άοποθήκαις τούτονί θησαυρίσας 
ώς ευθαλές τι δένδρον εις τρυφής πέδον 
καταφυτεΰσαις σόν λάτριν τον δεσπότην.

HI εκκλησία μεταξύ βασιλικής και σταυροειδούς.
Ό  πρόναος ώς βασιλικός (καμαρωτός) έχει εκατέρωθεν άνά δυο κίονας 

(μονολίθους κυανωπούς), με κιονόκρανα μεγαλόφυλλα καί επιθήματα 
ηνωμένα, άλλ’ όχι δίδυμα τελείως. Τό μέσον θολωτόν εις ύψιτύμπανον
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τροΰλλον, στηριζόμενον επί 4 καμαρών (οχι ήμιθολίων), και πάλιν υπέρ 
ΐεροΰ παραστάδας καί πεσσούς, καί όπισθεν επί τούς διδυμοκίονας. Κλειοτά 
καί πρόθεσις καί διακονικόν εμπρός (τέμπλον λείπει). Άμφότερα θολωτά, 
επίσης μέ μικύλυυς υψηλούς ζωγραφιστούς (ώς καί ολόκληρα τοιχογραφη
μένα), τρούλλους, όμοιοι δέ ταπεινότεροι καί εμπρός εκατέρωθεν αμέσως 
χαμηλότεροι τρουλλίσκοι. Δύο κίονες εζω ιερού νυν' ή ΙΙρόστασίς ποτέ μέ 
ύπέρθυρον. Θύρα εμπρός μέ καλόν μάρμαρον, άνθεμίους μικρούς βυζαντι
νούς καί παραστάδας άπλάς δίγλυφους καθέτως. Παράθυρα δίλοβα μέν 
φαίνονται εν Προθέσει καί διακονική)' σώζονται έν άμφικιόνιον μέγα 
καί τό κιονόκρανόν του κατά χώραν, ήλλοιωμένη όμως ή θυρίς. Τρίλοβον 
δέ φαίνεται κυρίως άψΐδι ΐεροΰ (δύο υψηλότεροι άμφικίονες κατακρυμ- 
μένοι τώρα). Θά είχε καί γυναικωνίτην υπέρ κίονας αμέσως όροφοΰμενον, 
διότι σώζονται άριστα, ξεσθέντος του Τουρκικού κονιάματος, κάλλιστα σχε
δόν άνδρομήκεις ΰδρογραφίαι Κωνσταντίνου καί Ελένης διαδεδεμένης 
καί άγγελος.’Ασυνήθης Βυζαντινή τέχνη δροσερότητος προσώπου, άλλα καί 
φυσικότητος κόμης. "Ολοι φυσικού μεγέθους, καί ανώτατα απόστολοι. Δύο 
εκεί, άλλοι κλπ.

’Αξίζει νά γίνη άπόξεσιςτών τοίχων υπό ειδικού τεχνίτου. Τό σχέδιον 
ενθυμίζει ναόν Σκριπονς (πλήν μόνον των διδυμοκιόνων) καί έν τη θριγ- 
κοειδεί ταινία τή έξεχούση δύο μέτρα υπέρ άβακας κιόνων. Τείχος περί τον 
ναόν 40 μ. από Ν. μέ 2 τετραγώνους πύργους, ών ακέραιός που δυτικός 
εσωτερικός στρογγύλος, εξωτερικούς τετράγωνος, τρίζωνος κεραμοταινίαις, 
σχεδόν ίσοδομικός. "Υψος σοοζόμενον 10 μέτρων που.

Β'.

ΚΟΥΛΕΛΗ -Β Ο Υ Ρ Γ Λ Ε

Τό χωρίον 1/.ι πρός Β. τού σταθμού επί απλής πλαγιά; χαράδρας, έντε- 
μνούσης καθέτως τήν εις Β-Ν λοφοσειράν, την πλαισ.οϋσαν δεξιά ώς άλλη 
αντίστοιχος άντιπέραν τό ποτάμιον πεδίον τού "Εβρου. Έ πί άμμολιΟικού 
μαστού κατερχομένου πρός Α, πρός τον ποταμόν δηλονότι ύψους κάθετου 
25 μ. τό πολύ, όράται μακρόθεν άκρόπόλις, ώς πύργος, γραφικός μέ επάλ
ξεις φαινόμενος, όσον δέ τις πλησιάζει εύδιάγνωστυν δεικνύουν βυζαντινό- 
τητα σεπτήν, ιδίαν μέ τάς κατά ύψη κανονικός 5-4 όπτοπλινθικάς, καθα
ρούς ταινίας ή ζώνας, πατώματα εσωτερικά δηλούσας.

Έκ τού πλησίον σαφηνίζεται ότι πυρήν αρχικός, ισχυρός πύργος τε" 
τράγωνος πλ. 17 μ. πάχ. τοίχ. 2.50, ύψους 20 υστερογενούς συνημμένα από 
μέν Ν. πύργος μικρό τέρας πλευράς ήμισείας που, άλλ’ ύψους μείζονος διά
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κατωφέρειαν, άρραφώς κολλών μ’ εκείνον διά μεταπυργίου, άμα και πυ- 
λώνος μονοτοίχου παχύτατου μήκους 17 μ. που, από δε Β. και κύκλω περί 
την Δ. υφρύν τοΰ λόφου ταπεινότερος κατά το ήμισυ (ένδον δέ έστηρίζοντο 
δωμάτια σαφή) καί ζωννΰων ποτέ τον λόφον καί έπιστέφων εις μέσον τον 
πύργον, πολύγωνος έξωθεν (6-8 ϊσως πλευρών), διότι μόνον άνά δυο σώ
ζονται περί έκαστον πύργον, τών άλλων κρημνισμένων, ώς ογκώδεις λιθα- 
σβέστους μάζας κάτω εκατέρωθεν τής πι ρικαλυπτούσης σιδηροδρομικής 
γραμμής. Γίρός Δ. διετείχιζε τον λόφον τείχος σωζόμενον εν μέρει, άν καί 
συστηματικώς καταστρεφόμενον από πολλών ετών υπό τών Τούρκων καί 
συνοίκων. Εις άπόστασιν μέσην ή ακτίνα 110 μ. από πύργου περίστυλον.

'Ο κυρίως πύργος τριόροφος, τετράθυρος έχει έν εκάστφ είσοδον από 
Δ. εις αριστερά, τής αμέσως εντός τοΰ πάχους τοΰ τοίχου κλίμακος δικαμ- 
πή καμαρόλιθον (έπικλινώς) άλλάζουσαν άνω. Οί 4 θολίσκοι έκαστου πα
τώματος τεταγμένοι περί κεντρικόν τετράγωνον πεσσόν (ανιόντα ώς σπον
δυλικήν στήλην όλον,) είναι όλος κεραμόκτιστος ώς οί τών ναών νάρθηκες 
υποβασταζόμενοι υπό τόξων ύπερτεινόντων από 4 γωνιών καί τών μέσων 
τών μεγάλων τοίχων, γεννώντων δέ ούτω διασταυρώσεις άνά 4 χώρους. Οί 
δυο ανώτεροι όροφοι έχουσι καί παράθυρα άνά δύο προς Α. καί προς Β. 
ό ανώτερος, καί προς Ν. εν μείζον, έξάγον επί τοΰ ύψους τοΰ μεταπυργίου 
προς τοΰ πύργου τον 4 όροφοι' (ώς γύρω παράθυρα), όλα τά θυρώματα 
τοξωτά κεράμια εις μάχην καί μάλλον φωταγωγοί η περισκοπητικαϊ όπαί 
μικραί κανονικών αποστάσεων ενδεικτικοί ξυλοδεσές κάθετοι εις πάχος 
τοίχου. Δεν φαίνεται άνάβασις επί στέγης όλου καί δυσεξήγητοι αντηρί
δες τινές πυραμιδοειδείς (άνω εξογκωμένοι) περιθέουσιν ώσεί στεφάνη α
νώτατα φαινόμενα ώς βάσεις υποτρητόν (μεταξύ) βλητικόν καθέτως σκο
πού ή ώς ύδρορρόαι, άφοϋ καί ύπότρητος έκάστη (προσθίως).

Ό  διπυλών είναι διά μεγάλου πάχους. cO πυλών παρά δύο ζεύγη προε- 
χουσών (κτιστών) παραστάδων διόροφος καί αυτός κεράμιος (σώζεται 
ετοιμόρροπος) ό άνω θολωτός... δ.’ού κλΐμαξ έξωθεν ξύλινη, δ μ ο.); προσιτή 
εκεί υψηλά ήγεν εις μέσον όροφον μικρού πύργου (καί ό . . . . όροφος διά 
διά ξύλου ή περιαιρετής κλίμακος έξωθεν)’ τοΰ μικρού πύργου έκαστος 
θόλος φέρει όροφον, φύσει έκ γαινιαίων τειχίων ύπερτεινομένων τών τόξων. 
’Αλλά τό κάτω αυτού πάτωμα θεοσκότεινου, νοητόν μόνον ώς αποθήκη ή 
ειρκτή. Τό όλον έχει όχι πολεμικόν ίσως σκοπόν, άλλα caprice άσφαλώς. 
Καθορά τις εντεύθεν ευτυχές καί ώραΐον πανόραμα ευφόρων κήπων καί 
άγρών παραποταμίων.

Θέσεις. Γκερένια— μέρος ύφυγρον 1/4Ν.Δ. επί οάχεων βουνοσειράς, όπου 
πέτραι καί κέραμοι δεικνύουσι συνοικισμόν μεσαιωνικόν. Έξήχθη καί κεΐται 
από 15 ετών εκ τάφου,—καί άλλοι λίθοι μείζονες, — θραυσμένη στήλη
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κατωφέρειαν, άρραφώς κολλών μ’ εκείνον διά μεταπυργίου, άμα και πυ- 
λώνο.ς μονοτοίχου παχύτατου μήκους 17 μ. που, από δέ Β. και κύκλω περ'ι 
την Δ. δφρύν τοϋ λόφου ταπεινότερος κατά τό ήμισυ (ένδον δέ έστηρίζοντο 
δωμάτια σαφή) καί ζωννυων ποτέ τον λόφον καί επιστέφουν εις μέσον τον 
πύργον, πολύγωνος έξωθεν (6-8 ίσως πλευρών), διότι μόνον άνά δυο σώ
ζονται περί έκαστον πύργον, τών άλλων κοημνισμένων, ώς ογκώδεις λιθα- 
σβέστους μάζας κάτω εκατέρωθεν τής πι ρικαλυπτούσης σιδηροδρομικής 
γραμμής. Προς Δ. διετείχιζε τον λόφον τείχος σαιζόμενον εν μέρει, άν καί 
συστηματικούς καταστρεφόμενον από πολλών ετών υπό τών Τούρκων καί 
συνοίκων. Εις άπύστασιν μέσην ή ακτίνα 110 μ. άπύ πΰργου περίστυλον.

Ό  κυρίως πύργος τριόροφος, τετράθυρος έχει εν εκάστφ είσοδον από 
Δ. εις αριστερά, τής αμέσως εντός του πάχους τού τοίχου κλίμακος δικαμ- 
πή καμαρόλιθον (έπικλινώς) άλλάζουσαν άνω. Οί 4 θολίσκοι έκαστου πα
τώματος τεταγμένοι περί κεντρικόν τετράγωνον πεσσόν (ανιόντα ώς σπον
δυλικήν στήλην δλον,) είναι όλος κεραμόκτιστος ώς οί τών ναών νάρθηκες 
υποβασταζόμενοι υπό τόξων ΰπερτεινύντων από 4 γωνιών καί τών μέσα>ν 
τών μεγάλων τοίχων, γεννώντων δέ οΰτω διασταυρώσεις άνά 4 χώρους. Οί 
δύο ανώτεροι όροφοι έχουσι καί παράθυρα άνά δύο προς Α. καί προς Β. 
δ ανώτερος, καί προς Ν. έν μεΐζον, έξάγον επί τοϋ ύψους τοϋ μεταπυργίου 
προς τοϋ πύργου τον 4 όροφον (ώς γύρω παράθυρα), όλα τά θυρώματα 
τοξωτά κεράμια εις μάχην καί μάλλον φωταγωγοί η περιακοπητικαί όπαΐ 
μικραί κανονικών αποστάσεων ενδεικτικοί ξνλοδεσες κάθετοι εις πάχος 
τοίχου. Δεν φαίνεται άνάβασις επί στέγης όλου καί δυσεξήγητοι αντηρί
δες τινές πυραμιδοειδείς (άνω εξογκωμένοι) περιθέουσιν ώσεί στεφάνη α
νώτατα φαινόμενα ώς βάσεις νττοτ ρητόν (μεταξύ) βλητικόν καθέτως σκο
πού ή ώς ύδρορρόαι, αφού καί ύπότρητος έκάστη (προσθίως).

Ό  διπυλών είναι διά μεγάλου πάχους. cO πυλών παρά δύο ζεύγη προε- 
χουσών (κτιστών) παραστάδων διόροφος καί αυτός κεράμιος (σώζεται 
ετοιμόρροπος) ό άνω θολωτός... δ.’οΰ κλΐμαξ έξωθεν ξύλινη, όμως προσιτή 
εκεί υψηλά ήγεν εις μέσον όροφον μικρού πύργου (καί ό . . . . όροφος διά 
διά ξύλου ή περιαιρετής κλίμακος έξωθεν)' τού μικρού πύργου έκαστος 
Βόλος φέρει όροφον, φύσει έκ γωνιαίων τειχίων ύπερτεινομένων τών τόξων. 
’Αλλά τό κάτοο αυτού πάτωμα θεοσκότεινον, νοητόν μόνον ώς αποθήκη ή 
ειρκτή. Τό δλον έχει όχι πολεμικόν ίσως σκοπόν, αλλά caprice ασφαλώς. 
Καθορά τις εντεύθεν ευτυχές καί ώραϊον πανόραμα ευφόρων κήπων καί 
αγρών παραποτάμιων.

Θέσεις. Γκερένια—μέρος ϋφυγρον 1/4Ν.Δ. επί ράχεων βουνοσειράς, όπου 
πέτραι καί κέραμοι δεικνύουσι συνοικισμόν μεσαιωνικόν. Έξήχθη καί κεΐται 
από 15 ετών έκ τάφου,—καί άλλοι λίθοι μείζονες,—θραυσμένη στήλη
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αμμολίθου υψ. 1,50X0,55—60X0,16. 'Υπό σταυρόν εγχάρακτον ή έξ 
επιγραφή I

ΕΝΘΑΔΕΚΑ
ΚΙΤ ΑΙΟΕΥΛΑ
ΠΡΕΣΒΙΑΛΕΣ
ΔΡΟΣΤΕΛΙΟΘ
ΜΗΝΙΙΟΥΛΙΟ
ΠΙΙΝΔΙΚΔ

ύψος γραμμ. I 0,045.



A. A. Σ.

ΑΦΗΓΗΣΙΣ TOY ΤΑΞΕΙ ΔΙΟΥ 

TOY Δοος ΙΩΑΝΝΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ GENELLI CARERI 

KATA TO 1693-4

Κατά to 1693 άναχωρήσας από την Καλαβρίαν εφθασα εις την Σμύρνην 
εκεί επέβην Τουρκικού πλοίου το οποίον αφού έξεφόρτωσε μερικούς σάκ- 
κους σάπωνος εις την ’Ασιατικήν όχθην των Δαρδανελλίων, ήκουλούθησε 
τον πλούν του άφήσαν δπίσω του τρία μίλια την Μάδυτον (Maiclas) καλήν 
κωμόπολιν επί τής Ευρωπαϊκής ακτής έχουσαν αφθονον καλόν κρασί;, τό 
όποιον οι Γάλλοι έμποροι αγοράζουν εις πολύ εύθηνήν τιμήν.

Εννέα μίλια περαιτέρω είνε ή παλαιά πόλις Έσκί Σταμπούλ (Sckie 
Stamboul,) την οποίαν πρώτην έν Ευρώπη κατέλαβον οί Τούρκοι όταν 
εξ έδιωξαν τούς Χριστιανούς' τίποτε δεν διασώζεται από αυτήν είμή έν 
έρειπωμένον φρούριον. ΙΙρό τής δΰσεως έφθάσαμεν εις τήν Καλλίπολιν 
θαυμάσαντες τάς φυσικός καλλονάς των στενών. "Αμα αποβιβαστείς μιετέ- 
βην εις τον Γάλλον πρόξενον ό όποιος δεν με επέτρεψε νά μένω αλλού, 
παρά εις τήν κατοικίαν του" τήν πρυσκλησίν του ευχαρίστως έδέχθ ην ϊνα μή 
άναγκασΟώ νά κατακλιθώ επί τού εδάφους κανενος καφενείου, διότι εις 
Καλλίπολιν δεν υπάρχει χάνι (Xany). Μέ παρέθεσεν έξαίρετον τροφήν 
καί εκοιμήθην εις καλό κρεββάπ, τού οποίου είχον ανάγκην ταξειδεύων επί 
πέντε ημέρας εις τήν θάλασσαν. ’Αλλά ό υποπρόξενος Σιμών ήτο Ιουδαίος 
κχί '’Ραββΐνος καί δεν μέ έπέτρεπε νά κόψω τό ψωμί μέ τό μαχαίρι μου, 
αλλά μέ τό ίδικόν του' ήτο αρκετά εύπορος, είχε πολλούς σκλάβους τά δέ 
έπιπλά του ήσαν έξ ’Ιταλίας.

Διά τό δΓ Άδριανοΰπολιν ταξείδιύν μου, είπεν, ότι άν έφθανα μίαν 
ημέραν ένωρίτερον, θά ήτο δυνατόν νά μετέβαινον εκεί έν συνοδεία γενι
τσάρου, ό όποιος μετέφερεν έπιστολάς τού βασιλέως τής Γαλλίας διά τον 
πρεσβευτήν (όστις παρέμενε τότε εν Άδριανουπόλει), αί όποΐαι τφ παρεδό- 
θησαν υπό Γάλλου πλοιάρχου άφιχθέντος εις είκοσι τέσαρας ημέρας από 
Μασσαλίαν.

‘Η Καλλίπολις (Jcbbole) έχει περιφέρειαν τριών μιλιών' δεν προστα-
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τεύεται από τείχη, at δέ οίκίαι καίτοι χαμηλαί είνε λίθιναι μέ ωραίους θελ
κτικούς κήπους. "Αλλοτε υπήρχε φρούριον επί του λόφου, δεσπόζον του 
λιμένος, τό όποιον ή οκνηρία των Τούρκων άφησε νά κατάρρευση. "Εχει 
περί τούς 6000 κατοίκους, "Ελληνας, ’Ιουδαίους καί Τούρκους, οι όποιοι 
κυρίως ασχολούνται εις την κατασκευήν βελών. 'Υπάρχει καλή αγορά, σκε
πασμένη μέ μολύβι, μέ αρκετούς μικρούς Θολούς, ενοικιαζόμενη εις τούς 
καταστηματάρχας κατά μικρά τεμάχια. Είναι πόλις έμπορικωτάτη ένεκα 
τής ευνοϊκής της τοποθεσίας, κείμενη επί των διά την Κωνσταντινούπολιν 
καί ’Ασίαν οδών. Ό  Μπασιάς της κερδίζει χίλια γρόσια περίπου ιό έτος.

Ή  πόλις αυτή εχρησίμιευσεν ως τόπος διασκεδάσεως τών κατοίκων τής 
επί τής ’Ασιατικής όχθης κείμενης πόλεως Λαμψάκου (Lapsic).

'Η  Καλλίπολις παράγει άφθονον σίτον, κρασί καί όπωρικά, ιδίως εξαί
ρετα πεπόνια (καλλίτερα τών πεπονιών Parabite τού βασιλείου τής Νεαπό- 
λεως) εξ ών ήγόρασα εννέα εξαίρετα αντί δέκα οκτώ αγγλικών πεννών. Ό  
τόπος δέν στερείται κυνηγιού' ευρίσκονται έ'λαφοι, κουνέλια, πέρδικες, 
πάπιες καί άλλα πολλά άγρια πτηνά. Τό παζάρι είνε πολύ εκτεταμένου* 
έχει μεγαλυτέραν αφθονίαν εμπορευμάτων από τό τής Αλεξάνδρειάς’ εύ- 
ρίσκονται καί διάφορα αντικείμενα τέχνης καί κατεργασίας.

Ό  υιός τού υποπρόξενου Ραφαήλ δέν κατώρΰωσε απόψε νά μοί εύρη 
μέσον διά νά μεταβώ εις Άδριανούπολιν, ούτε υπήρχε καραβάνι τό όποιον 
συνήθως μεταφέρει μετάξι, ούτε άλλη συνοδεία μέ την οποίαν θά ήτο δυ
νατόν νά μεταβώ ασφαλής από τούς γενιτσάρους, οι οποίοι έπιστρέφοντες 
από τον πόλεμον από την ’Ανατολήν, έκλεπτον καί έφόνευον καθ’ ύδόν 
τον τυχόντα.

’Επί τέλους τήν 18 Δεκεμβρίου κατώρθωσα νά εύρω αμάξι ενός Βουλ
γάρου έπιστρέφοντος εις Άδριανούπολιν, ό οποίος ερχόμενος από Φιλιπ- 
πούπολιν είχε κάμει αρκετά ταξείδια εις Καλλίπολιν καί μέ αυτόν άνεχώ- 
ρησα εις τάς 19 έχων συνταξειδιώτην ένα ’Αρμένιον καί τον υπηρέτην 
μου’ ήμην δμως ήναγκασμένος νά κάθημαι κάτω σταυροπόδι.

[Διήλθε κατόπιν διά τού Μπουλαΐρ (Buloyr) 14 μίλια, τής Cane άλλα 
14 μίλια, τού Juligia - Mu.ssurua 10 μίλια καί έφθασε τήν εσπέραν τής 20 
εις Μάλγαρα άπέχοντα 15 μίλια].

Τά Μάλγαρα είνε πόλις κειμένη εις τούς πρόποδας ορούς καί έχει περί
που 10 χιλ. κατοίκους Τούρκους, Αρμενίους καί "Ελληνας, υπό τήν διοίκη- 
σιν ενός Μπασσά, εις τον όποιον ύπόκεινται περί τά 300 χωρία τών πέριξ. 
"Εχει επτά τεμένη σκεπασμένα μέ μιολύβι καί μιίαν μεγάλην περιοχήν μέ 
επτά θολούς, χρησιμεύουσαν ώς παζάρι μιέ πλουσιώτατα έμπορεύμιατα. Τήν
νύκτα έκοιμήθημεν, ώς καί προηγουμένως, εις τό χάνι.........  Διά τού Ar-
manli καί Ούζούν κιοπρού (Casunchinpri) τήν 22αν Τρίτην έφθάσαμεν 
εις Άδριανούπολιν, ή οποία κείται εις τόσον θελκτικήν θέσιν, όίστε ό
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Άμυρας άφίνων την Προύσαν εδώ μετέφερε την αυλήν του* ενταύθα επί
σης παρέμειναν καί μερικοί των διαδόχων του, ούτως ώστε ό πληθυσμός 
της ηύξηθη. 'II  περιφέρεια της είνε 7 ή 8 μίλια συμπεριλαμβανομένης τής 
πόλεως καί των κήπων. Δεν έχει τι ώραίον, αι οίκίαι εινε χαμηλαί από 
ξύλα καί χώμα καί μερικαί από τούβλα, οί δέ δρόμοι ρυπαροί, ώστε ομοιάζει 
μέ μεγάλο χωριό ή πύλιν. ’Άνευ αμφιβολίας υί 'Οθωμανοί αύχοκράτορες 
την κατέστησαν πολυανθρωποτέραν, ως καταφαίνεται από την αύξησιν των 
οικοδομών της, διότι ή παλαιά πόλις ή το πολύ μικροτέρα. Έμέτρησα εις 
την περιφέρειαν των τειχών της από την οικοδομήν Άλή μπασσά μέχρι τής 
πόλεως Magnasiapsi (δηλ. πόλις τού ποταμού), μόνον είκοσι τέσσαρας 
πύργους, μερικούς εξ αυτών έν καλή καταστάσει, άλλους πεσμένους καί 
κειμένους πολύ πλησίον τον ένα τού άλλου* τό λοιπόν τού τείχους κατέπεσε, 
οί δέ Τούρκοι δεν φροντίζουν νά τό ανοικοδομήσουν καί ή Άδριανούπολις 
παραμένει ανοικτή. Κατοικεΐται από "Ελληνας, ’Ιουδαίους, ’Αρμενίους, 
Τούρκους, Βλάχους και άλλας εθνότητας. Ό  αριθμός δμως τών κατοικούν 
της δεν είνε πάντοτε ό αυτός, διότι τύν χειμώνα παραμένουν πολλοί στρα- 
τιώται έπιστρέφοντες από τον πόλεμον. Οί κάτοικοί της ανέρχονται κατά 
τό μάλλον ή ήττον εις 100 χιλ.

Ή  ζωή εΐνε εδώ ακριβή, διότι τά περισσότερα τρόφιμα έρχονται απο 
μακράν. cO αήρ της είνε υγιεινός καί τά πέριξ θελκτικά, ιδίως κατά το 
θέρος, μέ τούς πρασίνους αγρούς καί κήπους ποτιζομένους από πολλούς 
.ποταμούς* τον χειμώνα υπάρχει άφθονον κυνήγι.

Την 23 Τετάρτην, μετά τό φαγητόν. επεσκέφθην θαυμασίαν άγοραν 
ήμίσεως μιλίου μήκους δνομαζυμένην Άλή Μπασσά από τό δνομα τού 
ίΑυτού Είνε εκτεταμένη, υψηλή μέ έξ πύλας καί 365 πλούσια καταστή
ματα αμφοτέρωθεν, πλήρη από ποικιλίαν πλουσίων εμπορευμάτων. Τά κα
ταστήματα αυτά είνε εις χεΐρας τών Τούρκων, ’Αρμενίων, Ίουδαίιον καί 
Ελλήνων, οί οποίοι πληρώνουν μηνιαίως πέντε γρόσια διά κάθε κατά
στημα εις τούς απογόνους τού ίδρυτού ή τούς κατόπιν παρ’ αυτών άγορά- 
σαντας, καί ήμισυ γρόσιον εις τό τέμενος Vecerfeli. Πλησίον τής αγοράς 
αυτής εύρίσκεται οδός όνομαζομένη Seraci έκτεινομένη επί έν μίλιον, 
γεμάτη από καλά καταστήματα μέ κάθε είδους εμπορεύματα, σκεπασμένα 
από ξυλικήν, μέ μερικάς δπάς εις τάς πλευράς διά νά εισέρχεται φώς.

[’Ακολουθεί περιγραφή τών τεμενών* Σελημιέ, Έσκή Τζαμί, Vecer- 
fe.li καί τού μεγάρου τού Βεζύρη].

Μετέβην καί εις τό πλησίον τού Έσκή Τζαμί ευρισκόμενον Μπεζεστένι, 
τό όποιον είναι σκεπασμένον καί έχει μεγάλους κίονας εις δύο σειράς καί 
εις τό μέσον υπάρχουν 200 πλούσια καταστήματα, εις τά οποία πωλούνται 
χουσοΰφαντα καί άργυροΰφαντα υφάσματα, σπαθία, πιστόλια, παραφερ-
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νάλια αλόγων και αλλα είδη διά ιππείς, εκ χρυσού καί αργύρου κοσμη- 
μέ\α μέ πολυτίμους λΰθους. Καί αυτά τά καταστήματα πληρώνουν ομοίως 
δυο γρόσια τον μήνα εις τούς ιδιόκτητα; καί ήμισυ γράσων εις τό Έσκή 
Τζαμί, κατά ορισμόν τού grand signior. Πλησίον τοΰ Μπεζεστενιού είνε 
οί χρυσοχόοι εις μακρόν σκεπασμένον δρόμον.

......Την 25ην Παρασκευήν, εορτήν των Χριστουγέννων, μετέβην, ϊνα
κοινωνήσω εις την λειτουργίαν εις την εκκλησίαν των 'Ραγουσαίων κειμέ- 
νην εις τήν παλαιάν πόλιν, όπου εί,ς Καπουκΐνος εφημέριος τοΰ Γάλλου 
πρεσβευτοΰ ήλθε καί ελειτούργησε μή ύπάρχοντος άλλου καθολικού ίιρέιος. 
Εις τάς 27 τοΰ 'Αγίου Στεφάνου έκκλησιάσθην είς τήν εκκλησίαν του 
Γάλλου πρεσβευτοΰ καί συνεδείπνησα μαζύ του ώς καί δ Γάλλος κόμης 
τοΰ Friol καί μαρκήσιος τοΰ Orade, δ όποιος είς κάθε εκστρατείαν συνο
δεύει τον μέγαν βεζύρην, διευθΰνων τάς πολεμικός πράξεις καί επιβλέπουν 
τήν στρατιωτικήν πειθαρχίαν.

Τήν εποχήν αυτήν Γάλλος πρεσβευτής ήτο ό βαρώνος de Chateauiieuf 
ό όποιος κατώρθωσε να δοθούν είς τούς καθολικούς οί "Αγιοι τόποι τούς 
οποίους ειχον οί Έλληνες.

[’Ακολούθως περιγράφει τό σελαμλίκι του Χαμίτ τοΰ β' καί τήν τελετήν 
των Μεβλεβήδων],

Τήν 30ήν Τετάρτην δεν εξήλθον ένεκα τοΰ ψύχους καί τής χιότος, αλλά 
τήν 31ην, Πέμπτην είχα τήν καλήν τύχην νά ίδώ τον Χάνην τής Βαρβα- 
ρίας μεταβαίνοντα έφιππον από τά ανάκτορα είς τό μέγαρόν του. ΝΙτο 
μέτριου αναστήματος, καστανός, αγρίου εξωτερικού, ηλικίας περίπου όγδο- 
ήκοντα ετών.’Έφερε πρασίνην ενδυμασίαν καί έφερε είς τήν κεφαλήν κά
λυμμα τοΰ αυτού χρώματος μέ δύο πτερά. Εϊκοσιν έφιπποι ύπηρέται του 
τον ήκολούθονν, καλοενδεδυμένοι καί άλλοι τόσοι εστάλησαν από τον μεγά
λο ν Βεζύρην ώς τιμητική συνοδεία.

[Έν συντομία κατόπιν αναφέρει τά τής άναχωρήσεώς του έξ Άδριανου- 
πόλεως μέσον Χάφσας (ilapsa), Bala (sic), Bergasi (ίσως Λυυλέ Βουρ- 
γάς), Καραστιράνι (Calestron); Τσορλοΰ (Cliiorla), Σηλυβρίας (Siviili) καί 
Τσεκμετζέ (Checkmangia) καί έφθασεν είς Κωνσταντινούπολή τήν ΙΟην 
’Ιανουάριου 1694 Κυριακήν. Ούδέν ενδιαφέρον μνημονεύει].

(Κατά μετάφρασιν τοΰ εν Νέα Ύόρκη κ. A. Α. Σ.)



Μ Υ ΡΤΙΑ  Ο Υ ΑΙΙΟΣ Τ 0  ΑΙΑ Ο Υ
(Διδάκτορος της Φιλολογίας)

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΤΩΝ ΘΡΑΚΩΝ 

1. Γ ενικά  πνα ,

§ 1) Οϊ αρχαιότατοι πρόγονοι των Ελλήνων, των Λατίνων καί των 
άλλων 51 ζαλικών λαών (πλήν των Λιγόων),τών Κελτών, των Γερμανών (εν 
οΐς ’Άγγλοι, ’Ολλανδοί, Δανοί, Σουηδοί, Νορβηγοί), των ΛιΟονανών, των 
Λεττών, καί των αρχαίων 11ρώσσων, των Σλανων ήτοι Ρώσσων, Πολω- 
νών, Βοημών, Κροατών, Δαλματών, Σλοβένων, Σέρβων καί των νυν Βουλ
γάρων), των αρχαίων Θρακών, των ' Ιλλνριών (νυν ’Αλβανών), των Φρν· 
γών, των 'Αρμενίων, των Ίρανώ ν  (Βακτρέων, Περσών, Μήδων), έν οΐς 
καί οΐ προς βορράν του Εύξείνου Πόντου οίκοΰντές ποτέ ΣκύΟαι καί οί 
Τοχαροί, έθνος Ίνδοσκυθικόν, άλλοτε οίκοΰντές έν Τουρκεστάν, (χ) των 
'Ινδών Μικρασιατικών τίνταν εκλιπόντων (“) καί άλλων επί τον Κανκάσον 
οίκονντων μικρών εθνών παλαιότατά ποτέ συνέζων άποτελοΰντες έν έ
θνος, οπότε διέπλασαν μίαν γλώσσαν καί ανέπτυξαν πολιτισμόν τινα. 'Ο 
χρόνος της συμβιώσεως αυτών είναι άγνωστος ήμΐν, άλλα καί περί τού 
τόπου αυτών δυο γνώμαι ύφίστανται’ διότι οί μέν φρονοϋσι δτι κοιτίς 
αυτών ήτο ή κεντρώα ’Ασία, οί δε ότι ή κεντρώα Ευρώπη ή τά νοτιανα- 
τολικά αυτής μέρη, τ. έ. ή μεσημβρινή αχανής Ρωσσία. (:;) ΙΙρός δε ουδέ τό 
κοινόν όνομα αυτών, εάν ύποτεθή δτι υπήρχε, παρεδόθη ήμΐν, διό το παμ
πάλαιοι' τούτο έθνος έκλήθη κατά συνθήκην υπό τών νεωτέρων ιστορικών 
καί γλωσσολόγων ' Ιαπετικόν, ή γλώσσα αυτού Ίαπετικη  καί ό πολιτισμός 
αυτού Ίαπετικδς  ή Ίνδοενρωπαϊκός ή Ίνδογερμανι.κός.(Α)

Ό  πρώτος εκείνος προπάτωρ λαός τών προμνημονευθέντων εθνών ήδη 
τότε ήτο ύποδιηρημένυς εις διάφορα φύλα εξάπαντος, καθώς καί πας 
άλλος ιστορικός λαός, έχων δέ γλώσσαν άνεπτυγμένην, ήτοι κλινομένην καί 1

1) Ίδ έ  Norde mid Gercke, Eiu leitnng in die Altertrunswissenschaft, τό[ΐ. I. 
έκδ. 2, έτ. 1912, σελ, 521, Leipzig.

2) 3Ιδέ, Μ ν ρ τ ίλ ο ν  Ά στοστολίδου .  Περί τών αρχαίων Θρακών, § .1 , σελ. 72, 
Θρακικσ. Α θηνώ ν, τόμ. I, έ'τ. 1928.

3) Αυτόθι, § 1, σελ. 71.
4) Αυτόθι, § 1, σελ. 70, σημείωσις 3.
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ύνντααοομίνην, διεσχίσθη αρχαιότατα καί έξηπλώθη εις εύρυτάτας τής 
Ευρώπης καί τής ’Ασίας χώρας. Τά μικρά εκείνα τοϊ3 έθνους φύλα άνε- 
πτύχθησαν συν τφ χρόνω καί έγένοντο έθνη μεγάλα καί μετά πολλούς 
αιώνας φαίνονται εν τή ιστορική κονίστρα υπό τα προρρηθέντα ονόματα. 
"Αν πάντων τούτων των φύλων ό άπ’ άλλήλων αποχωρισμός έγένετο συγ
χρόνως ή πρώτον μιέν έγένετο ένίων, ώστε τά ύπολειφθέντα συνέζησαν 
είσέτι επί χρόνους, είτα δε καί ταϋτα άπεχωρίσθησαν άλλήλων, άν ή μετα- 
νάστευσις τούτων έγένετο δι' έλλειψιν τροφής ή πολιτικός καί πολεμικός 
αιτίας, αν ή ύποδιαίρεσίς τινων εκ τούτων έγένετο πολλφ βραδύτερον, ώστε 
τά μέλη αυτών νά είναι σήμερον συγγενέστερα προς ά'λληλα ή προς τά 
ά'λλα, (J) περί τούτων πάντων ούδέν ήμιν παλαιόθεν παρεδόθη, έκ μόνης 
δέ τής έςετάσεως τής γλώσσης αυτών ολίγα τιτ'ά εικάζονται.

Επειδή δέ κατά την γνώμην τών ειδικών ό χωρισμός τών διαλέκτων 
κατ’ άρχάς καί τών γλωσσών κατόπιν συνεβάδιζε μετά τού χωρισμού τών 
φύλων, δυνατόν νϋν έκ τής παρατηρούμενης μείζονος όμοιότητος ή άλλο- 
τριότητος δύο αδελφών γλωσσών νά έξαχθή συμπέρασμα περί μείζονος ή 
έλάσσονος συγγένειας τών λαλούντων αυτός εθνών. Οΰτω λ.χ. παρατηρεί- 
ται νϋν δτι αί γλώσσαι τών Ινδών καί τών ’Ιρανικών λαών (Βακτρίων, 
Μήδων, ΙΙερσών) είναι όμοιότεραι προς άλλήλας ή προς τάς λοιπός αδελ
φός, ωσαύτως δτι αί Σλαυϊκαί προς την Λιθουανικήν καί τήν Λαιττικήν, 
ή Κελτική προς τάς ’Ιταλικός, ή Ελληνική προς τήν Λατινικήν, ή Θρσκική 
προς τήν Φρυγικήν καί τήν Άρμενικήν. Ή  μείζων δέ όμοιότης τούτων τών 
γλωσσών προς άλλήλας καθιστά πιθανήν τήν στενωτέραν συγγένειαν τών 
λαλούντων αύτάς λαών προς άλλήλους (*).

§ 2) Έκ τών γλωσσών τούτων ή τών αρχαίων Θρακών, εκλιποϋσα ολο
σχερούς συν τή διαδόσει τού χριστιανισμού πιθανώς άνά τήν Θράκην κατά 
τον 4ον ή 5ον μ.Χ αιώνα, είναι ήμΐν πολύ ολίγον γνωστή.Κατά τήν μαρτυ
ρίαν δέ τού Ξενοφώντος ήτο αύτη δλως ακατάληπτος εις τούς "Ελληνας τών 
χρόνων αυτού, διότι οί μύριοι συννενοοϋντο διά διερμηνέως προς τον βασι
λέα τών Θρακών Σεύθην, δστις «έν έπηκόφ είστήκει. έχων έρμηνέα, συνίει 
δέ καί αυτός ελληνιστί τά πλεΐστα»(1 2 3). Αί περισωθείσαι ήμΐν δλίγαι Θρα-

1) Πρβλ. τούς Γερμανούς διαιρεθέντας εις τά σημερινά έθνη τών ’Ολλανδών 
"Αγγλων, Δανών, Σουηδών, Νορβηγών κτλ. ωσαύτως τούς Σλαύους εις τά τών 
Ρώσσων, Πολιονών, Βοημών, Σέρβων κτλ.

2) Ίδ έ : Γ. Χατζηδάκι. Άκαδημεικά άναγνώσματα, τόμ. I, σελ. 19 καί έξης, 
Ά θήνα ι, 1902, καί Σ. Λάμπρου, Ιστορία  τής Ελλάδος, τόμ. I, σελ. 25 καί έξης, 
Ά θήνα ι, 189G.

3) Ξενοφώντος, Κ. A. V II, 4, 9.
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κικαί λέξεις υπό τού 'Ησυχίου καί άλλων αρχαίων γραμματικών και συγγρα
φέων, ών τινες πιθανώς είναι ξέναι μεταδοθεΐσαι τοΐς Θραξί διά τής επι
κοινωνίας, τών επιδρομών καί εγκαταστάσεων εν τή Θράκη άλλων φΰλων 
(α) καί ικανά προς τούτα) τοπωνύμια καί κύρια ονόματα μεθ’ ελληνικών κα
ταλήξεων, μνημονευόμενα υπό τε τών Ελλήνων καί Λατίνων συγγραφέων 
ή έν άνευρεθείσαις έπιγραφαίς άπαντώντα διαπιστοΰσι μόνον δτι αύτη α
νήκει, ώς προερρήθη, εις την Ίαπετικήν ή Ίνδογερμανικήν ή Ίνδοευρω- 
παϊκήν ομοφυλίαν, στενωτάτην συγγένειαν έχουσα προς την Ελληνικήν, 
ώς εκ πλείστων ριζών λέξεων δηλοΰται, μή άφισταμένη δέ καί τών Ιρανι
κών καί τής ’Ιλλυρικής καί ούδαμώς βοηθούσιν εις τον σχηματισμόν α
σφαλούς γνώμης περί τών κατ’ αυτήν. Διότι έκαστη γλώσσα ή διάλεκτος 
χαρακτηρίζεται κυρίως έκ τών καταληκτικών φαινομένων καί εκ τών φθόγ
γων τών λέξεων, τ. έ. τού τυπικού καί τού φθογγολογικοΰ καί εκ τής συν
τάξεως αυτών, τ. έ. τού συντακτικού καί ούχί μόνον εκ τών ριζών μεμονωμέ
νων λέξεων, οΐαι είναι αί περισωθεΐσαι Θρακικαί, ών πολλαί ενδέχεται νά 
είναι επείσακτοι καί έκ ξένων γλωσσών. Συνεχή δέ λόγον δυστυχώς έν τή 
Θρακική γλώσση δεν εχομεν, δπως γνωρίσωμεν τό τε τυπικόν καί την 
σύνταξιν αυτής, τά δέ παραδεδομένα ήμιν καταληκτικά τών τε λέξεων καί 
τών κυρίων ονομάτων καί τοπωνυμίων φαινόμενα ώς έν τή Ελληνική 
γλώσση γεγραμμένων, είναι πάντα σχεδόν ελληνικά, οί δέ φθόγγοι πολλα- 
χού πιθανώς μεταπεποιημένοι. 'Όθεν πλεΐστα δσα τών περί αυτής γραφέν- 
των είναι υποθέσεις καί είκασίαι ερειδόμεναι επί τής συγκριτικής γλωσ
σικής επιστήμης (1 2).

Ή  Θρακική γλώσσα κατά πάσαν πιθανότητα ήτο αυτή αυτή ή πανάρ- 
χαιος Θρακοφρυγική, έχουσα ίδιους διαλεκτικούς ιδιωτισμούς καί ούδεμίαν 
εξέλιξιν λαβούσα εις τύπους καί έκφρασιν κατά την άπαίτησιν τοΰ καλού 
λόγου, δστις άπαντα έν φιλολογικούς έργοις, ών έστερούντο οί απολίτιστοι

1) Μ νρ τ ίλο ν  Ά π ο σ τ ο λ ί δ ο ν , Θρακικά ϊ .  I. § 8, σελ. 83.
2) Περί τής γλώσσης τών Θρακών, ήτοι περί τών λειψάνων αυτής καί τής συγ

γένειας προς τάς Ηνδοευρωπαϊκάς τα σπουδαιώτερα τών μέχρι τοΰδε γραφέντων 
είνα ι :

α ') Gerhard: Uber Grieclienlamls Volksstamme und Starumgottheiten, έτ. 1853, 
σελ. 462·—466, έν τοΐς Abhandl. der K. Akadem. der Wissenschaften zu Berlin.

|5') De Lagarde: Qesammelt Abliandlungen, σελ. 278—283.
γ') Fick : Spacheinheit der Indogermauen Europas, σελ. 417—423.
δ') Raster : Zeitschrift ffir das Osterr. Gymnasien, έτ. 1873, σελ. 105—116, 

Biniges tiler das Thrakische.
s') G. Meyer: Bazzenborger’s Beitrage, X, σελ. 200 καί εξής.
C') Carl Pauli: Einc Vorgricchische Inschrift won Lemnos, Leipzig, έτ. 1886, 

σελ. 19 καί εξής.
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καί βάρβαροι Θράκες, ώσπερ και ή αδελφή αυτής ή Φρυγική, προς δε καί 
συμμιγεΐσα συν τφ χρόνιο μετ’ άλλων ωσαύτως ακαλλιέργητων γλωσσών 
των ομόρων βαρβάρων και συγγενχών εθνοιν και ύ .οσχάσα πάντως την ε/u- 
δρασιν αυτών. Τούτο δ’ έγένετο, ώ; εικάζομεν, μάλλον | εν εν τή Μοιοία, 
δπου εύκολωτέρα και συχνότερα ήτο ή επικοινωνία προς τα δμορα έθνη 
και πλείονες ήσαν αί επιδρομα'ι καί αί εγκαταστάσεις Σκυθικών, Ιλλυρι
κών καί Κελτικών φυλών προ καί κατ’ αυτήν την 'Ρωμαιοκρατίαν καί συ
χνοί ήσαν οί εποικισμοί 'Ρωμαίων παλαιμάχων στρατιωτών, ως καί διαρ
κείς αί σταθμεύσεις 'Ρωμαϊκών λεγεώνων, συγκειμένων εκ παντοδαπών 
άνδρών τής αχανούς 'Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, ήττον δέ εν τή κυρίως 
Θράκη, δηλαδή τή εντεύθεν τοΰ Αίμου, δπου τά Θρακικά φύλα διετέλεσαν 
αμιγέστερα προς ξένα στοιχεία. Την εικασίαν δέ ταύτην επικυρόϊ καί ή 
έπικράτησις τής Λατινικής μέν γλώσσης παρα τοΐς εκεί δ εν τού Αίμου 
Θραξί καί ο έκλατινισμός αυτών κατά το μάλλον ή ήττον, τής Ελληνικής 
δέ ως μάλλον συγγενούς τη καθαρωτέρα Θρακική γλώσση παρά τοΐς 
εντεύθεν τού Αίμου Θραξί καί 6 τέλειος έξελληνισμός αυτών, ώς έμφαί- 
νεται εκ των άνευρεθέντων καί άνευρισκομένων έκάστοτε επιγραφών καί 
τών ά'λλων τεχνικών μνημείων.

Ό  Kretschmer, δστις υπάγει την γλώσσαν τών Θρακών εις τήν Θρακο- 
φρυγικήν, προστίθησι: «Λογιστέα δέ αυτή ώς ίδιον γλωσσικόν ιδίωμα ύφ’ 
ήν έννοιαν καί ή Ελληνική καί ή Γερμανική γλώσσα, διαφυλάξαν τούς 
αυτούς καί αρχαίους τύπους, ούς μάτην άναζητοϋμεν έν ταΐς μεταγενεσιέ- 
ραις γλώσσαις' συνδέεται δέ καί αυτή, ώς άπασαι αί Ίνδογερμανικαί γλώσ- 
σαι, προς τάς ομόρους της διά τών ριζών τών λέξεων, ήτοι προς τήν ’Ιρα
νικήν, ήν έλάλουν οί προς βορράν τού Εύξείνου ΙΙόντου Σκύθαι, προς τήν 
’Ιλλυρικήν, ήν έλάλουν οί προς δυσμάς τής Θράκης Ίλλυριοί καί τήν 'Ελ
ληνικήν, ήν έλάλουν οί προς νότον τής Θράκης ’Έλληνες» (*).

ζ ')  Tomaschek 11 λ: Die alien Thraker, τόμ. II, die Sprachreste, Personeu mid 
Ortsnamen. Wien, έτ. 1893—94.

η') Kretschmer P.: Einleitung in die Gescliiclite der griecliische Sprache, σελ. 
2L7—243, Gottingen, έτ. 1896.

O') Solmsen : Zitin Phrygisclien and Thrakisch-Pelasgisches, Zeitsckrift fur
vergleickende Sprachforsckung, τόμ. XXXIV, έτ. 1897.

i') Dumont-llomollc: Melanges d ’archeologie et d ’epigrapkie, Paris, σελ, 542 
καί έξης.

La') Pogodine .4.: La question des Thi'accs, traduction en Bulgare par Diaeo- 
vitch, έν τω Annuaire de la bibliotlieque nat. de Plovdiv, έτ. 1921, σελ. 179 καί 
έξης.

Lp') Detschi’w : Die dakisclien Pflanzennamen, Sophia, έτ. 1928,
1) Kretschmer : Einleitung κτλ. σελ. 210.
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§ 3) Τα υπό τοΰ Ηροδότου (’) προότου είρημένα περί τής συγγένειας 
των Θρακών προς τούς Φρΰγας και τούς άποίκους αυτών ’Αρμενίους (1 2 3 4 5) 
έφείλκυσαν την προσοχήν τιΤ)ν γλωσσολόγων, οΐτινες μελετήσαντες τάς 
γλώσσας τών εθνών τούτων έπισταμένως ( ') κατέληξαν όμοψώνως εις το 
συμπέρασμα περί τής μεγάλης συγγένειας τής Θρακικής προς την Φρυγικήν 
γλώσσαν καί άμφοτέρων τούτων προς την ’Αρμενικήν, δπερ ό Εύδοξος ήδη 
παρετήρησεν: (ή «’Αρμένιοι δέ το μεν γένος εκ Φρυγίας καί τή φωνή 
πολλά φρυγίζουσιν». ’Εννοείται ο τι εις την μελέτην ταύτην έβοήθησαν 
ούκ ολίγον καί αί εύρεθείσαι δι’ ελληνικών γραμμάτων κεχαραγμέναι Φρυ- 
γικαί έπιγραφαί, καίπερ πολύ έλληνίζουσαι κατά τε τό έτυμον καί τό τυπι
κόν καί το φοονητικόν τών λέξεων καί την έ'κφρασιν, δπερ άναμφηρίστως 
επικυροΐ την συγγένειαν τών εθνών τούτων καί τών γλωσσών αυτών προς 
τούς παναρχαίους τής Ελλάδος κατοίκους τούς έλληνοπελασγούς καί την 
γλώσσαν αυτών (Γ>). Ούτω δέ σήμερον εις την Θρακοφρυγικήν γλώσσαν 
υπάγονται πλήν τής Θρακικής καί ή έκλιποΰσα ήδη Φρυγική καί ή 
Αρμένική.

Κοινά δέ χαρακτηριστικά τών τριών τούτων αδελφών γλωσσών τής 
Ίαπετικής ομοφυλίας είναι κατά τον Solmsen καί τον Kretschmer ή 
μεταβολή τοΰ μακροΰ ο (=ω) εις το μακρόν u (=θυ), οίον φρυγιστί 
όονμος, Γοιθιστί donis, αγγλιστί (1οηι=άγγεΐον, άρμενιστί tu r(6), ελληνι
στί δώρον, ή συχνή τροπή τοΰ βραχέως ι προ φωνήεντος εις e (=ε), τοΰ οιι 
ή u εις οι (7) καί τοΰ φθόγγου lit εις lid (8 9). "Οσον δ’ άς-ορα εις ήν κατέχει 
θέσιν ή Θρακοφρυγική γλώσσα έν τή Ίαπετική γλωσσική όμοηυλία αυτή 
τάσσεται το μέν πλησιέστερον εις τήν Ελληνικήν ένεκα τής χρήσεως τών 
βραχέων φωνηέντων, α,ε,ο, τό δέ πλησιέστερον εις τήν Λιθουανικήν ένεκα 
τής χρήσεως τοΰ φθόγγου str αντί sr (°), δστις άπαντα έν τή Λιθοτανική, 
Σλαυϊκή καί Γερμανική, οίον: Σ τ ρύμη—Στρνμών (10), γοτθιστί stroum, 
λιθουανιστί strove, σλαυϊστί strouja. ’Έχει δέ (ή Φρυγική) τήν αύξησιν

1) °Ηροδότου, V II, 73.
2) Πρβλ. Μυρτ. Άποστολίδου,  αυτόθι § 2, σελ. 73,
3) Kretschmer, αυτόθι, σελ. 172 καί 191.
4) Poyodini, αυτόθι, σελ. 183-
5) Ιδέ, Μυρτίλου Άποστολίδου, αυτόθι, § 6, σελ. 78-79.
6) Kretschmer, αυτόθι σελ. 22ό.
7) Αυτόθι, σελ. 227.
8) Solmsen, αυτόθι, σελ. 59—60.
9) Αυτόθι.

10) Kretschmer, αυτόθι, σελ. 23δ,



1 8 6 Μ ν ρ τ ίλ ο υ  >Α τίο σ το λ ίδ ο ν

εν τοΐς παρφχημένοις των ρημάτων χρόνοις, ώσπερ ή Ελληνική και αί 
Ίρανικαί (!).

$ 4, Των γλωσσολόγων όμως τινές προβαίνοντες τολμηρότερον είκά- 
ζουσιν αυτόχρημα συγγένειαν στενήν τής Θρακικής προς τήν Λιθουανικήν 
γλώσσαν, άρα καί στενωτέραν ωσαύτως συγγένειαν ή άρχαιοτάτην τινά 
συνάφειαν των Θρακών ή ίδίτος τών βορείων Θρακών, δηλαδή τώνΓετών, 
προς τους Λιθουανούς, ους βραδΰτερον άπεχώρησαν αί τών σλαΰων μετα
ναστεύσεις καί εγκαταστάσεις εις τάς μεταξύ αυτών χώρας. Ταυτήν δέ τήν 
εικασίαν στηρίζουσιν επί τής αυτής συμπλοκής ένίων συμφώνων καί τής 
αυτής σημασιολογίας ένίων λέξεων τής Λιθουανικής καί τής Δακικής 
γλώσσης, ής αριθμός ονομάτων φυτών διεσώθη παρά τω Διοσκουρίδη (') 
καί ών τήν συγγένειαν προς τά εν τή Λιθουανική γλώσση πρώτος ό Ιάκω
βος Grimm (\ 848) παρατήρησε καί ύπολαμβάνων τους Δάκους ως Γότθους 
επεχείρησε νά έρμηνεΰση αυτά διά τής Γερμανικής γλώσσης. ’Άλλοι δέ 
πάλιν, ιδίως Σλαΰοι γλωσσολόγοι, ύπάγουσι τήν Θρακικήν γλώσσαν εις 
τήν ανατολικήν συνομοταξίαν τών Ίνδοευρωπαϊκών γλωσσών . (satem), 
δηλαδή ή εις τάς Σκνδικάς, τ. έ. εις τήν ’Ιρανικήν οικογένειαν, στηρίζο
με νοι εις τήν κατ’ αυτούς ετυμολογίαν καί ερμηνείαν τοπωνυμίων τινών, 
κυρίων ονομάτων καί άλλων λέξεων, ώς ποιεί ό Tomascliek (,!), ή εις τάς 
Σλαυϊκάς τό μέν ένεκα τής πλησιεστέρας ποτέ γειτονίας τών Σλαΰων 
προς τον ’Ίστρον καί τά Καρπάθια όρη, ΰθεν κατήλθον οι Θράκες, τό δέ 
ένεκα τής συμπτο5σεο>ς ένίων προσωνυμιών Θρακικών φυλών προς προσω
νυμίας Σλαυϊκών, οιον: Βηασοι — Veschen, Τριβαλλοί—Drehvali ή De- 
revlien, Κρωβύζοι—Krivitses(*) κτλ. καί ένεκα τής ταύτότητος τών ριζών 
ένίων λέξεα)ν, έξ ου προεβλήθη καί ή γνώμη τής τελείας υπαγωγής τών 
Θρακών εις τά Σκνδικά  ή Σλανϊκά φυλά (Γ>).

Ά λλ’ ή συμπτωσις φωνητικώς πεντάδος ονομάτων φυλών ή ή ταύ- 
τότης τών ριζών ένίων λέξεων είναι ορθόν νά εκλαμβάνηται ώς σαφές 
τε ιμήριον τοϋ ότι ή θρακική γλώσσα είναι σκυθική τις ή Σλαυϊκή ; 
Δέν είναι πολύ εύλογον αί ρίζαι ένίων ή καί πλειόνων λέξεων νά είναι αί 
αυταί εν ταΐς έχουσ.ας πλησιεστέραν ή άπωτέραν συγγένειαν γλώσσαις τής 
αυτής όμοφυλίας;(°) Μήπως αί αυταί τών λέξεων ρίζαι δέν συμβαίνει ν’ ά- 1 2 3 4 5

1) Pogodin!, αυτόθι σελ. 198.
2) Διοσκ,ουρίδον, περί ύλης ιατρικής, βιβλ. V. Berol’mi.
3) Tomctscheek, αυτόθι II.
4) Τδέ. Hosier, αυτόθι σελ. ΙΟδ.
5) Niederle, Manuel de 1’ antiquite Slave, τόμ. I, σελ. 171 καί Pogodin!, 

αυτόθι σελ. 199 καί έξης
6j ’Ίδε  ανωτέρω § 1.
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παντώσιν ού μόνον εν τή θρακική και Σλαυϊκή και Λιθουανική και ’Ιρα
νική γλώσση, αλλά και εν τή Ελληνική, Λατινική, Γερμανική, Κελτική καί 
’Ινδική, ώς δΰναταί τις νά διαπιστιόση εξ οίασδήποτε συγκριτικής των 
γλωσσών γραμματικής ; Άλλα καί ουδαμώς άπίθανον πολλλαί λέξεις νο- 
μιζόμεναι καθαρώς Θρακικαί νά μή είναι τοιαϋται, αλλά νά είναι ξέναι, εί- 
σαχθεΐσαι εις την Θρακικήν γλώσσαν διά τής επικοινωνίας ή καί τής έγκα- 
ταστάσεως έν τή Θράκη όμιόρων λαών καί δή Σκυθών καί άφομιοιωΰεΐσαι 
κατά τδ δυνατόν συν τώ χρόνω έν τφ Θρακικφ γλωσσικφ ίδιώματι, δπερ 
παραδέχεται καί ό Kretschmer υπολαμβάνουν τά ονόματα Μαιαάδης, 
Μηδοαάδης ( ’) Δάδας (1 2) καί άλλα ώς ’Ιρανικά. Σήμερον εν τή Βουλγαρία 
διασώζονται χιλιάδες τοπωνυμίων τουρκικών άφομοιωθέντων έν τή Βουλ
γαρική γλώσση' δΰναταί τις όμως έκ τοΰτου νά διϊσχυρισθή δτι ή νυν 
Βουλγαρική (Σλαυϊκή) γλώσσα είναι συγγενής τής Τουρκικής; Διατί λοιπόν 
πρέπει νά νομίζηται δτι αΐ υπό τών Σκυθών καί άλλων έπιδρομέων καί 
έποίκων καταλειφθεΐσαι έν τή χώρα λέξεις είναι γνήσιαι Θρακικαί καί έκ 
τοΰτου νά έξάγωνται εικασίαι περί τής Θρακικής γλώσσης ; Έν αυτή τή Έλ- 
λάδι από των Σλαυικών, Φραγκικών, ’Αλβανικών καί Τουρκικών έπιδρομών 
καί κατακτήσεων παρέμειναν ικανά ξενικά τοπωνΰμια.Δέν είναι δμιως δλως 
γελοΐον νά σχετίση τις ταϋτα προς τήν Ελληνικήν γλώσσαν καί νά έξάγη 
έκ τοΰτου πορίσματα περί τής συγγένειας αυτής προς τήν Σλαυΐκήν ή 
Φραγκικήν ή Αλβανικήν ή Τουρκικήν ;

§ 5)Άναντίρρητον είναι δτι ή γλωσσολογία έν τοΐς έσχάτοις χρόνοις πολ- 
λάς προόδους έποιήσατο, διότι διά τής συγκρίσεως τών γλωσσών οΰ μόνον 
τήν συγγένειαν αυτών καί κατά βαθμούς μάλιστα καθώρισε καί νεκράς 
γλώσσας κατά τό δυνατόν ήρμήνευσεν, αλλά καί πολλάς ίστορικάς αλήθει
ας άπεκάλυψε καί πλάνας διέλυσεν, δσον αφορά εις τήν συγγένειαν τών 
εθνών, βοηθουμένη καί ύπ’ άλλων έπιστημών, οίον τής αρχαιολογίας, τής 
μυθολογίας και τής λαογραφίας. ’Αλλά καί οφθαλμοφανές πάλιν είναι δτι 
ούχί σπανίως καταντά εις άπιθανότητας καί παραδοξολογίας, οσάκις αν έκ- 
τρέπηται τής ιστορικής παραδόσεως καί τής ευθείας όδοΰ προς νεωτερισμόν 
ή άγηται υπό έμμονων τινών ιδεών ή καί υπό πολιτικών ή άλλων λόγων. 
Τοΰτο είναι δυνατόν υπό παντός αμερόληπτου νά παρατηρηθή καί έν τοΐς 
περί τής Θρακικής γλώσσης γραφεΐσι προκειμένου περί τής ύπ’ ένίων 
γλωσσολόγων γινόμενης ετυμολογίας καί ερμηνείας τών παραδεδομένων ύμΐν 
υπό τών Ελλήνων Θρακικών λέξεων καί τών έν έπιγραφαΐς άπαντιόντων 
τοπωνυμίων καί κυρίων ονομάτων.

1) Kretschmer, αυτόθι σε λ, 215—-216.
2) Αυτόθι., σελ, 237.
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Πρός άπόδειξιν δε των είρηιιένων έπαγόμεθα παραδείγματα τινα. Οΰτω 
λ. χ. ίσως είναι πιθανή ούχί ή ετυμολογία, άλλ’ ή συσχέιισις τοΰ Θρακικοΰ 
εθνικού ονόματος Τρηρες προς το ’Αρμενικόν tra ir(—ποιμήν), δπερ ετυμο
λογείται εκ του tra-ter κατά το λατινικόν pa-ter και ελληνικόν πα-τηρ, άρ- 
μενιστ'ι ha-ir, εί καί ή ύπάρχουσα 'Ομηρική λέξις τρήρων (') (=δγ\λος, 
ψοφοδεής) μάλλον συμπίπτουσα φθογγικώς ενεκα τής σημασίας της απο
κλείει την συσχέτισιν' τοΰ ποταμού Ζονρηςη Ζνρηζ, οθεν καί Ζνράξης προς 
το ’Αρμενικόν dzur (—ΰδωρ), της πολίχνης Ζαργι-δανα προς το Άρμενι- 
κόν zargh (-=χοΐρος, άρα χοιρόπολις), τοΰ αιρδς προς τό ’Αρμενικόν sirim 
(=ύπόγειον), τοΰ Φρυγικού βεδν ( = ΰ<δωο) προς τό ’Αρμενικόν get (=πο- 
ταμός), τό Βουλγαρικόν voda (—ύδωρ) καί τό Φοινικόν vesi veden (καί 
διατί ούχί καί προς τό Ελληνικόν F νδωρ-Τ'ν<5 α τ ο ς) καί άλλων τινών λέξεων 
κατά τον Tomaschek(1 2 3). Άλλ’ απίθανος φαίνεται ήμΐν ή διϊσχΰρισις αυτού 
τε καί άλλων περί στενωτέρας συναφείας τής Θρακικής γλώσσης προς την 
Λιθουανικήν καί τάς Σλαυϊκάς μάλλον ή προς την Ελληνικήν ενεκα τής 
παρ’ αυτή εκφοράς τοΰ φθόγγου str αντί σρ εν ταΐ.ς λέξεσι Στρνμη, Στρν- 
μώ, Στρνμιον (Αιθουανιστί strarve, σλαυϊστί, strna, γερμανιστί strom). 
Διότι τις πείθει ημάς ότι ό φθόγγος str είναι εν ταΰταις ταϊς λέξεσι ν ό σρ 
(σρέ-ω, sruo) καί δεν είναι αυτός ό ελληνικός καί Λατινικός stru (struo, 
sterno στορέννυμι, στρώννυιιι) δλως άσχετος πρός τό σρ (ρέω) ή διατί έκ 
μιάς λέξεως πρέπει νά έξάγωνται όριστικαί κρίσεις καί είκασίαι ;

'’Ωσαύτως απίθανος καί εξεζητημένη φαίνεται ήμΐν ή ετυμολογία πολ
λών Θρακικών λέξεων, <1>ν αποφεύγεται έπιμελώς ή συσχέιισις πρός τάς 
αυτής ρίζης Ελληνικός, οίον τοΰ εθνικοί) ονόματος Σάτρσι πρός τό Σανσ
κριτικόν catru (=έχθρός) (;!), ύπάρχοντος κατά Στέφανον τον Βυζάντιον 
τοΰ Σάτρα (—πόλις τής Κρήτης ή μετονομασθεΐσα Έλεΰθερνα) καί τοΰ 
Σατρία (πόλΓς τής ’Ιταλίας) (4 5) καί των λέξεων αατνρα, σάτνρος καί satur 
—saturnus εν τή Αατπική’ τοΰ σκάλμη έκ τοΰ Λιθουανικού skamr ύπάρ
χοντος εν τή Ελληνική τοΰ σκο,λμδς (—πασσαλ'σκος) καί τοΰ ρήμι. σκάλλω 
( — υποδαυλίζω, σκάπτω)’ τοΰ πΐνον ( —ποτόν εκ κρι/θής, ζύθος) έκ τοΰ 
Σλαυϊκοΰ ρϊ-νο(=πίνμ>) ή έκ τοΰ ’Αλβανικού pine (δ) (καί διατί όμιοίο- 
τρόπως τω pi-vo οΰχί καί έκ τοΰ Ελληνικού πίνω ; )’ τής επί τής αριστερός 
τοΰ ’Ίστρου όχθης πολίχνης έν τή Δακία Dierna, λεγομένης καί Tierna

1 8 8

1) ‘Ομηρον Ίλ . Ε , 778.
2) Tomaachck, αυτόθι, II, 128 καί αλλαχού καί Pogodini αυτόθι, σελ. 181 

καί εξής,
3) Solmsni, αυτόθι σελ. 69.
4) Στεφ . Βυζάντιον έν τα ις λ.
5) Pogodini, αυτόθι, σελ. 198.
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αποικίας των Τρόμων κατά Στράβωνα, εκ τοΰ Σλαυϊκοΰ zerna (^-μέλαινα) 
προσΟέτοντος τοΰ Kiepert on «είναι το μόιον παλαιόν λείψανον της 
Σλαυϊκής γλώσσης εν τούτη) τω τόπφ» (ή πιΟανοότερον ετυμολογούμενου 
έκ τοΰ Λατινικού diurna· dies-δία (σημερινή)- τοΰ ορούς Αίμος (πρβλ. 
αιμασιά) έκ τοΰ Σανσκριτικού Salmon καί τοΰ Ροδόπη (ρόδον-οπ, δψομαι 
ό'ψις)' έκ τοΰ Θρακικοΰ (!) rot ( =  μέγας, παλαιός) καί τοΰ apa ( — ποταμός, 
ΰδωρ), ΙΙρωσσιστί ape-apa, Σανσκριττστί apas (:’) τοΰ 3Ασκληπιός εκ τοΰ 
Θρακικοΰ (!) ας ( — όφις, έχις) καί τοΰ χο.λαπώς-κλαπιός ( =  κινούμε)ος) ( ’) 
καί ούχί έκ τοΰ άσκελες ήπιος κατά τό μέγα ετυμολογικόν, οπερ άνταπο- 
κρίνεται τελείως καί προς την μείλιχον καί ήπεΐαν μορφήν τοΰ Ελληνικού. 
Θεού, ό)ς παρίσταται εν ταΐς είκόσιν αυτού* τής έν τή κοιλάδι τοΰ "Εβρου 
πολίχνης Σκελα-βρία έκ τοΰ Σλαυϊκοΰ skala (=βράχος) καί τοΰ Θρακικοΰ 
βρία ( =  συνοικισμός) καί ούχί έκ τοΰ Ελληνικού σκέλος, όύεν το Θρακι- 
κόν κύριον Σκέλης, τής έπί των υπωρειών τοΰ Αίμου πολίχνης από των 
μέσων χρόνων Σώστρα(*) εκ τοΰ Σλαυϊκοΰ sestra ( — αδελφή) καί ούχί έκ 
τοΰ Σώστης-Σώστρα (δ) (νεοελληνικυΰ =  Σωτήρ—Σώτειρα) καί όίλλα(Λ). 1 2 * 4 5 6

1) Kiepert, Lehrbticli der alten Geographic, σελ. 3B7, σημ. 2.
2) Datsclicw, Haemus and Rhodope, Annua ire de 1’ur.iversite de Sophia, τύμ. 

XXI, σελ. 10.
B) Τοΰ αντοΰ, Aiklepios als Thrakisck-grieckischer G >tt, Bull, ds 1’ inst. arch. 

Bulg. τόμ. I l l ,  at. 1925, σελ. 155, Sophia.
4) Pogodini, αυτόθι, σελ. 200.
5) Έ ν  τη Κορινθία υπάρχει κώμη “Αγιος Σώστης;  καί ένταϋιία άναμφιβό- 

λως η ίο Ά γ ι α  Σώστρα,  πιθανοί; ή Θεοτόκο;, όνομασθείσης ούτω τή ; κώμης έκ φε- 
ρωνύμου ναΐσκου. Σημειωτέον δέ δ α  έπί τε τής Ροδόπης καί τοΰ Αίμου ύπάρ- 
χσυσι κώμαι φέρουσαι τό όνομα Sotir, έκ τοΰ Σωτήρος (ναός ή Θέσις) τόπο;. ’Ίδ ε  
Jirecesk—Argyrow, 'Οδοιπορικόν Βουλγαρία;, σελ. 713, Sophia, έτ. 1899.

6) ΙΙρός άπόδειξιν τής τάσεως τών Σλαύων συγχρόνων γλωσσολόγων προς α
πομάκρυνση' τής Θρακική;, γλώσσης από τής συγγενούς αυτής ελληνικής παρατί
θεμαι ένταΰΟα καί τόδε σπουδή; άξιον. Γενομένων εσχάτως ανασκαφών υπό του 
έάνικοΰ μουσείου τής Σόφιας έπί τοΰ Αίμου βορείω; τής αρχαίας Αυγόόστης Τραϊ- 
ανή; (Βερρο'α;), νϋν Σεάρα Ζαγόρας, μεταξύ τών κωμών Μάλκο Παλάρε καί 
Γκοστιλίτσα παρά τω παραποτάμφ τοΰ “Ιατρού Γιάντρα μεταξύ έρειπίων παλαι
ού συνοικισμού, εύρέθησαν ενεπίγραφοι στήλαι τών Ρωμαϊκών χρόνων τού β' ή γ ' 
μ. X. αίώνος, έν ταΐς έλληνικαΐς έπιγραφαΐς ών φέρεται τό όνομα τού εκεί ποτέ 
εμπορίου  τών ϊρ α ϊα νέω ν  Δισκοδονράτεραι η Δισκοδονματεραί,  Θρακικόν ώς ύπε- 
λήφύ-η. ’Ιδού δέ και ή ετυμολογία τού ονόματος υπό του καάηγητοΰ τοΰ έν Σοφία 
πανεπιστημίου Detschew, ώς παραδίδει ήμίν αυτήν ό ταξιθέτης τού μουσείου 
Wclkow. ’Αντιγράφω αυτήν αυτολεξεί: (Annuaiie du Musee nat. de Sophia 1922— 
1925, Antike D en t miller aus Bulgarien υπό I. Welkow, σελ. 158). «Die im Jahre 
1922 vorgenomenneii Ausgrabiuigen hal>en dieses Material vermelirt Auf den Ins-
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§ 6) 'Ως παραδοξολογία δέ καί άστειότης δυνατόν να έκληφθή ή υπό 
του Morosclikiu και άλλων Σλαυων γλωσσολόγων^) μνημονευόμενη ταΰ- 
τότης Σλαυϊκών τινων κυρίων ονομάτων και Θρακικών, οίον : τοΰ Mane- 
Man και του Θρακικοϋ (!) Μάνιος (2) τοΰ Role καί τοϋ Ρώλης (έκ τοΰ 
ρό-ος.ρέω, Εΰ-ρώ-τας, ρώ ομαι), τοΰ Dine και τοΰ Δίνης (δίνη-δινέω), τοΰ 
Dole και τοΰ Δόλης (δόλος-Δόλων), των Βουλγαρικών Visclia και τοΰ 
Βίοα, Mino (J) καί τοΰ Βιθυνικοΰ Μίνος (καί διατί οΰχί καί τοΰ Κρητι- 
κοΰ Μίνως;), τοΰ Dapko καί τοΰ Δακικοΰ Δάπηξ (πρβλ. τό <5«πος=έδα
φος, δ δεν αλλοδαπός, ποδαπός, ήμιδαπός), τοΰ ^λαυϊκοΰ Venilo καί τοΰ

chriften liest man den Thrakisclien Namen des Em porium s-D iskodurolerai Prof. 
D. Detschcw leitet Δισκο-aus dois-kc-* doppel, «zweifach» her (wie lat. hint aus 
cli'is-no), vergleicht -δουρό-τεραι mit Thrak. «Δουρόστορον» starke Festung «(nach 
seinen Traco Keltski ezikovi Usporedici S. 31-34), setzt -τεραι gleich «dervo»— 
»fest, stark» (vgl. Walde, lat. etym. W orterbucli, S. 90-91 und Thrak. Δαλα-τάρβα 
aus Dala-darva) und deutet dem nach Δισκο-δουρό-τεραι etwa als» doppelstarke 
Festigung «oder» zweifachstarke Festung.» τ. έ· «At έν έτει 1922 άναληφθεισαι 
άνασκαφαί ηυξησαν τούτο τό υλικόν. Έ π ί  ιώ ν επιγραφών άναγινώσκεται τό Θρα" 
κικόν όνομα τοΰ εμπορίου Liskoduroterai. cO καθηγητής Detschevv ετυμολογεί τό 
Δίσκο  εκ τοΰ clvis-hn «διπλοΰς» (ώς τό Λατινικόν hint έκ τοΰ dvis-no), παραβάλλε1 
τό δουρό-τεραι  πρός τό Θρακικόν Δουρόστορον  «ισχυρόν φρούριον» (κατά την 
μελέτην του « Θρακοκε λτικοί γλωσσικοί παραλληλισμοί» σελ. 31-31), έξισοΐ τό τ έρ α 1 
πρός τό «dervo» (=βουλγαριστί ξνλον)  «ισχυρός» (πρβλ. Walde. lal. etym. Wor- 
^erhuch, σελ.90-91 καί τό Θρακικόν Δ άλα-τάρβα  έκ τοΰ l)ala-larva) καί κατά ταϋτα 
ερμηνεύει τό Δ ισκο-δουρό-τερα ι  ώς έγγιστα «διπλοΰν ή δίς ισχυρόν φροΰριον». 
Καί όμως ή λέξις καί φαίνεται έκ πρώτης όψεως καί είναι ελληνική, όπως έλλη- 
νες καί έξηλληνισμένοι Θράκες ήσαν ο ϊ τε ΤραϊανεΧς καί οι κατοικήσαντες τό 
Έμπόριον αυτών. Τό όνομα τοΰ Εμπορίου φέρεται έν τή ύπ3 άριί). 1 επιγραφή 
(σελ. 129): εν τω ένπο ρ ίω  εν Δουσκοδουρατέραις, έν τή ύπ3 άριί). 2 (σελ. 130  ̂ : έν  
τω ένπορ ίω  αυτής Δισκοδουρατέραις ,  έν τή ύπ5 άρ. 3 (σελ. 131) : έν τω ένπορ ίω  
αυτής  Δισκοδουρατέρες ,  καί εν άποσπάσματι ύπ 3 άρ. 6 (σελ. 131) : έν ένπορ ίω
Δ... ’Ά ρα  προφανώς τό Έμπόριον έκαλεϊτο Δισκοδουρατεραί  ή Δισκοδουρατεραί.  
Έτυμολογητόν δέ έκ τοΰ δίσκος-\-δουράτεος  (— δουράτειος=ξύλινος, έκ τοΰ δονρα-  
δούρατα  ’Ιωνιστί αντί δόρατα-δόρυ= ξνλον) .  ϊ .  έ· έκ τοΰ δίσκοι δουράτεοι,— 'ξύ
λινοι δίσκοι, υπέρ έλέγετο κατά μετωνυμίαν αντί τοΰ μέρους έν ω περιείχοντο οΰτοι 
ή κατεσκευάζοντο, έσχηματίσάη τό παρά θ ετόν έπίίίετον δισχοδουράτεος,  έξ ο5 τό 
πλησμονή? έπίΰετον δισκοδουρατερός  καί τό όνομα τού συνοικισμού Δισκοδουρα-  
τεραί  (πρβλ. Π λαταιαί, Πρασιαί, Θεσπιαί), τ, έ. τόπος, έν φ κατασκευάζονται δ ί 
σκοι δοράτιοι,  δηλ. ξύλινοι δίσκοι, ή τόπος πλήρης ξύλινων δίσκων.

1) Pogodiui, αυτόθι, σελ. 199·—200.
2) Τούτο φαίνεται ήμίν ότι προήλΟεν έκ τοΰ Λατινικού ή είναι κακή γραφή 

τού Manlius.
3) Π ιθανώς έκ τού Β ή σ σ α — Βησσός,  κατά κακήν γραφήν.
4) Τό όνομα Mino καί Minho είναι συ''τετμημένοι καί μετασχηματισμένο!' 

τύποι τοΰ Δ ημήτρ ιος ,
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υπό του Προκοπίου μνημονευόμενου (*) Βενίλος ο Θράξ, δπερ πάντως 
είναι Λατινικόν εκ τοϋ Venilia (=νύμφη), άρα Νυμφαίος, τοΰ Βλαχο- 
βουλγαρικοΰ Vol καί του Βάλας (Συριακόν έπώνυμον ’Αλεξάνδρου τινός 
βασιλέως κατά Στράβωνα, πρβλ. καί τον Βαβυλώνιον Θεόν Βαάλ, δν ό Η 
ρόδοτος (1 2 *) καλεΐ Ζευς Βήλος), τών Βοημικών Becel καί τοϋ Βίκε/ας, (ό
νομα εταίρου τοΰ Δεκεβάλου), τοϋ Buz καί τοϋ Βονζης (:') ('πρβλ. τό ελλη
νικόν Βνζας-Βνζάντιον), τοϋ ΓΙολτονορωσσικοϋ Koutz καί τοΰ Κουτσής 
(μεσαιωελληνικόν), τοϋ Σέρβικου Medak καί τοΰ Μήδοκος, (πρβλ. μήδος 
καί oc-ocus, οπ-δπωπα, όψις) τοϋ Βοηιιικοΰ Roz καί τοϋ Ρόϋ·θς (πρβλ. ρό~ 
ύ'ος-ρόθιος-ροθ’ώ), τών Σερβικών Detsam καί τού Δακικοΰ Αεκαίνεος, τοΰ 
Dcso καί τοΰ Αίσων, (4) τών Μορανικών Dolan καί τού Dolanus,(5 * 7) Tarza 
καί τού Ταρσάς (εκ τοΰ ταρσός), τών Βοημικών Skopek καί τοϋ Σκόπας 
6 Θραξ (ελληνικόν), Gok καί τοΰ Γόκων κτλ. κτλ. Διότι τούτων άλλα μεν 
προέρχονται εκ συμπτώσεως, άλλα δ’ είναι της Ελληνικής καί Θρακικης 
γλώσσης ληφθέντα καί άφομοιωθέντα εν τη γλώσση τοσν υπό τών Σλαύων 
μετά την εις την Έλλην. Χερσόνησον έγκατάστασιν αυτών, άλλα δ’ είναι 
καίίαρώς Σλαυϊκά έκληφθέντα εν τοίς μεσανυνικοίς χρόνοις ώς Θρακικά, 
επομένως ούδαμώς δύνανται νά χρησιμεύσωσιν ως τεκμήρια τής άρχαιοτά- 
της στενής συγγένειας ή συνάφειας τών Θρακών καί τών Σλαύων.

Τοιαϋτα είναι καί γεωγραφικά τινά ονόματα από τών χρόνων ήδη τοΰ 
πρώτου εποικισμού τών Σλαύων εις την Έλλην. Χερσόνησον (°), εκλαμβα
νόμενα ώς Θρακικά, άπερ απαριθμεί ό Tomaschek καί ό Pogodini ('), 
οιον: Barsovia, πόλις έν Δακία, αλλά Berzava ποταμός έν Ουγγαρία, 
ΙΙονσινόν, πόλις κατά τύν Προκόπιον εν τή πεδιάδι τοϋ "Εβρου, αλλά 
pusynas λιθουανιστί =  πιτυών (Ficlitenwald), Μιλλάρικα κατά τον Προ
κόπιον εν τή πεδιάδι τής Ναϊσσοϋ, αλλά Malareka σλαυϊστί—μικρός πο
ταμός, Μόδρα καί εθ νικόν Μοδρηνός, αλλά σλαυϊστί niodr-modren=qnVv- 
λών, Ζερβαί, πολίχνη έν τή κάτω τοϋ "Εβρου πεδιάδι, αλλά λιθουανιστί 
gerve καί σλαυϊστί gerav. Τά δέ Γόνδραι, πολίχνη έν τή Θράκη, αλλά 
λιθουανιστί gandras, ju.-ka=Lx,0 υς άρμενιστί, ziik λιάουανιστί, suckans

1) Προκοπίου} Γοτθ. IV, 9.
2) cΗροδότου, I I I ,  158 καί άλλαχοΰ.
8) Προκοπίου, ΙΙερσ. 1, 21.
1) Δίσων έκ τοΰ Λατινικώς έκφερομένου .Diso ή Dizo. αντί τοΰ Θρακικοΰ 

Δίξα(ς).
5) .Dolan ins καί Dolens καί Doles αντί τοΰ Δ όλης.
6} 'Ως γνωστόν οί Σλαΰοι ήρξαντο έπιτρέχοντες τήν Χερσόνησον καί ενιαχού 

αυτής εγκαθιστάμενοι από τοΰ τέλους ήδη τοΰ πέμπτου μ. X. αίώνος.
7) ’Ίδε  Tomaschek, αυτόθι, καί Pogodini. αυτόθι, σελ. 200.
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πρωσσιστί, 0ΐη=έλαφος άρμενιστί, elnis λιθουανιστί, elin-ielene σλαυϊ- 
στί (αλλά καί ελαφ-ος ελληνιστί), Ιιαςί— σαφής άρμενιστί, asc γερμανιστί, 
usis λιθουανιστί, jaceii σλαυϊστί, εξ οΰ πιθανώς καί Οΐσκος ποταμός τής 
Μοισίας, g in= τιμή αρμένισα, veno σλαυϊστί (άλλα καί ώνος ελληνιστί καί 
veiiiim λατινιστί), gini =οινος άρμενιστί, vino βουλγαριστί, vene άλβανι- 
στί (άλλα καί οίνος ελληνιστί καί vinum λατινιστί), v e c = s | άρμενιστί, 
wuschrs πρωσσιστί, scliest βουλγαριστί (άλλα καί εξ ελληνιστί καί sex λα
τινιστί καί άλλα (') δηλοΰσι τήν εν παλαιοτάτοις χρόνοις συγγένειαν των 
προπατόρων των Θρακών, καί Φρυγών καί ’Αρμενίων ου μόνον προς τους 
Λιθουανούς καί Σλαόους, άλλα καί προς άλλους τους άνήκοντας, ως προερ- 
ρήθη, εις τήν Ίαπετικήν ομοφυλίαν καί συνοικοϋντας ποτέ όμιοΰ, οπότε 
έλάλουν μίαν γλώσσαν ή διαλέκτους τής αυτής γλώσσης. Επομένως ή τών 
Σλαΰων προς τους Θράκας συγγένεια δεν φαίνεται ήμΐν τοσοϋτον στενή, 
ώζ γίνεται απόπειρα νά έκληφθή, άλλ’ είναι τοιαΰτη, οί'α καί ή τών Κελ
τών καί τών Γότθων καί τών Λατίνων καί τών Τρανών καί τών ’Ινδών, 
ών ένίων λέξεων ώς ρίζαι άπαντώσιν ομοίως εν Θρακικοίς δνόμασιν.

I I  Έ γ ρ ά φ ε το  ή γλώσσα τώ ν Θρακών ;

§ 1. Ή  γλώσσα τών Θρακών, όπως καί ή τών ’Ιλλυριών καί τών 
Σκυθών καί άλλων διαφόρων εκλιπόντων Μικρασιατικών εθνών, πιθανώ- 
τατα δεν έγράφετο. Τούτο τουλάχιστον μαρτυρεΐται έκ πασών τών μέχρι 
τοΰδε εύρεθεισών εν τή Θράκη επιγραφών, πλήν μιας κεχαραγμένης έλλη- 
νικοίς γράμμασι καί ύποτιθεμένης Θρακικής, ήν ημείς θεωρουμεν Ελλη
νικήν, ώς θά καταδειχθή εν τοΐς εξής, τών πλείστων ουσών έν τή Ελλη
νική γλώσση, ελάχιστων δέ έν τή Λατινική καί έκ τών νομισμάτων χών 
Θρακών βασιλέων, από τοΰ πέμπτου ήδη π. X. αίώνος, οπότε ή Ελληνική 
γλώσσα δεν ήτο άκόμη διαδεδομένη παρά τοΐς Θραξίν, ών έπιγραφαί είναι 
έλληνικαί (1 2). Τοϋτο δέ, διότι οί Θράκες άσχολούμενοι ώς οί πρωτογενείς 
περί τήν γεωργίαν, κτηνοτροφίαν, θήραν, μέχρι τής εις τήν χώραν των ει
σαγωγής τοΰ ελληνικού πολιτισμοί' δεν ήσσάνοντο τήν άνάγκην γραφής. 
Μετά τής εισαγωγής δέ τοΰ Ελληνικού πολιτισμού είσήγετο συγχρόνως 
ή τε Ελληνική γλώσσα καί ή γραφή της, ήας έκώλυσεν αναμφιβόλους 
τήν γραφήν τής άκατεργάστου γλώσσης των.

1) P o g o d i n ! , αυτόθι σελ. 188 έκ τής τοΰ B r u g n u t t m  συγκριτικής γραμματικής 
(gtundi'iss der verg leichendea gram m atik).

2) Ί δ έ : Djbronsliij istoritscheski pogled virliou n o n mismatika na trakiiskite 
tsaid (=ίστορικί) έξέτασις τών νομισμάτων τών Θρακών βασιλέων), έν τώ Spisanie 
ζχ ua.z Omnotv. τύμ. X IV , έτ. 1897. σελ. 555 και έξ. Sopfia, καί Mou-chmow. Les 
m onniiea dc.i rois Thrace μ Reeueil E. Diacovits, Sophia, έτ. 1927 σ ζ λ .  196 καί εξής.
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Άλλα και ή έ'λλειψις φιλολογικών έργων (επών ύμνων, μελών) καθίστα 
παο’ αύτοΐς περιττήν την γραφήν τής γλώσσης των. Διότι Θράκες ποιηται 
υπ’ ούδενός τών Ελλήνων, οιτινες εγνώρισαν αυτούς από του εβδόμου ήδη 
π. χ. αίώνος, ως και βραδύτερον ύπ’ ούδενός τών Λατίνων συγγραφέων 
μνημονεύονται. Περί Θούριων τινών, ώς ό υπό τοΰ Ξενοφώντος (*) μνημο
νευόμενος σιτάλκη; και περί ελέγων ή παιάνων, α δ ο μενών υπό τών γυναι
κών προς αυλόν επί τών νεκρών και καλούμενων Θρακιστί κατά τον 'Ησύ
χιον τορέλη, ελληνιστί δέ κατά τον Στράβωνα (1 2) τιτάνιομάς, ουδέ λόγος 
επιτρέπεται νά γίνηται ώς άξιων γραφής. Διότι ούτοι ούδαμώς θά ήσαν δι
άφοροι τών εν χρήσει νυν παρά τοΐς βαρβάροις καί ήμιαγρίοις τής ’Αφρι
κής καί τής Ασίας λαοΤς.

Οί δέ παλαιοί χορικοί ιερατικοί ύμνοι τών Πιέρων άοιδών, τών παλαιών 
δηλαδή μουσόληπτων Θρακών, τών από τοΰ Όλυμπου κατελθόντων εις 
τον Παρνασσόν, τον Έλικώνα καί τήν Ελευσίνα καί συμμετενεγκόντων 
καί τήν λατρείαν τοΰ Απόλλωνος, τών Μουσών καί τοΰ Βάκχου εις τήν 
Ελλάδα, (s) οιτινες από στόματος εις στόμα καί από γενεάς εις γενεάν με- 
τεβιβάζοντο αδόμενοι προς λύραν προς τιμήν τών Θεών, ώς καί ετερά 
τι να δημώδη άσματα αυτών, ήσαν αναμφιβόλους πεποιημένοι εν τή παλαιο- 
τάτη Ελληνική γλώσση* διότι οι Θρακοέλληνες άοιδοί Όρφεύς, Μουσαίος, 
Φιλάμμων, Εύμολπος, Θάμυρις καί Λίνος ήσαν οί. αρχαιότατοι άοιδοί, δι
δάσκαλοι καί προφήται τοΰ Ελληνικού λαοΰ. (4) Ωσαύτως τά υπό τό ό
νομα τοΰ Όρφέως, τοΰ μυθολογούμενου ήρωος καί άοιδοΰ Θρακός, παρα- 
δεδομένα ήμΐν ποιήματα, τά λεγάμενα ’Ορφικά, ήτοι τά Άργοναντικά, τά 
Λιϋικά  καί οί τών θεών ύμνοι, ποιηθέντα πολλφ βραδύτερον υπό Ε λ 
λήνων ποιητών μεταξύ τοΰ δευτέρου καί τοΰ τετάρτου μ. X. αίώνος, (5) ο
πότε ό Ελληνισμός ήνθει έν τή Θράκη, δεν είναι δυνατόν νά ύποτεθή 
ότι είναι μεταφράσεις ή μιιμήσεις ή διασκευαί τοιούτων έν τή Θρακική 
γλώσση, έξαφανισθέντων δέ ένεκα τής έν τή χώρα έπικρατήσεως τοΰ Ε λ
ληνισμού* διότι εάν τοιοΰτόν τι συνέβαινεν, έξ άπαντος θά έμνημονεύετο 
υπό τών άρχαίων Ελλήνων καί Λατίνων, αΐτινες σποραδικούς έν τοΐς συγ- 
γράμμασί των τοσαύτας άλλας ειδήσεις παρέχουσιν ήμΐν περί τών Θρφκών.

$ 2) Έκ τούτων λοιπόν όρμώμενοι εχομεν τήν γνώμην ότι καί ή προ 
ολίγων έτών εύρεθεΐσα μικρά επιγραφή καί χαρακτηρισθεΐσα ώς γεγραμ-

1) Ξ ενο φ ώ ντο ς , Κ. A. IV. 1, 5.
2) Στράβαινος, V II, fr. 40.
3) 3Ιδέ, Μνρτ. Άποστολίδου , αυτόθι § 5, σελ. 77.
4) Kopi> - Kohl·, geschichte der griech. Literatur, εκδ. 8η, ετ. 1911, σελ. 7 

§ 2, Berlin.
5) Αύτό&ι, σελ. 216, § 97.
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μένη εν τή Θρακική γλώσση, ελληνικό ις γράμμασιν, εικαζόμενου τοΰτου 
έκ της εν αυτή πολλαπλής τοϋ γράμματος Ζ χρήσεως και των Θρακικών 
κυρίων ονομάτων,—ήτις ένέπλησε χαράς τους Θρακολόγους ως δυναμένους 
νά εχωσι συνεχή λόγον έν τή Θρακική γλώσση, εί καί ή ποικιλότροπος ά- 
νάγνωσις καί ερμηνεία αυτής ούδέν πλειον φώς διέχνσεν εις τάς περί τής 
Θρακικής γλώσσης ατελείς ήμών γνώσεις, -  είναι Ελληνική καί ως τοιαύ- 
την άνέγνωμεν καί ήρμηνευσαμεν αυτήν. Μέχρι δέ τής άνακαλυψεως άλλης 
εν τή Θρακική γλώσση γεγραμμένης έμμένομεν εις τήν γνώμην ότι πιΌα- 
νώτατα ή Θρακική γλώσσα δεν έγράφετο, όπως ακριβώς μετά πολλούς αι
ώνας βραδύτερον δεν έγράηιετο καί ή προχριστιανική τών Βουλγάρων 
γλώσσα μεταχειριζομένων γραπτώς τήν Ελληνικήν μέχρι τής εισαγωγής 
τής Σλαυϊκής καί τοϋ Κυριλλείου αλφαβήτου, ώς μαρτυρεΐται εκ τών άνευ- 
ρεϋεισών επισήμων επιγραφών τών Βουλγάρων ηγεμόνων Ώμουρτάγ, Μα- 
λαμήρ, Πρεσνιάν, (’) αΐτινες άπασαι είναι Έλληνικαί καί δή εν τή χυδαιό
τατη Ελληνική γλώσση, ώς έλαλεϊτο τότε αϋτη έν τή Μοισία καί ούχί έν 
τή τών λογιών σύγχρονο) γλώσση.

Μή γραφόμενη όμως ή Θρακική γλώσσα έξετοπίζετο βαθμηδόν εΰκο- 
λώτερον διά τής έπιδράσεως τοϋ Ελληνικού πολιτισμού καί άντικατεστάϋη 
διά τής Ελληνικής, όπερ έγένετο καί εν άλλαις εθνών έν τή ’Ασία γλώσ- 
σαις, στερουμέναις φιλολογικών αξίας έργων. Τό αυτό έπαΟε πρύτερον καί 
αυτή ή αδελφή τής Θρακικής Φρυγική γλώσσα, ήτις έμεινε στάσιμος καί 
δεν είχε τήν ευκολίαν τής έκφράσεως, ήν άπαραιτήτως απαιτεί ό καλός 
λόγος, εί καί ήρξατο γραφόμενη, εάν ύποληφθώσιν, ώς διαιτείνονταί τινες, 
αί εύρεθεΐσαι έν Φρυγία έπιγραφαί έν τή Φρυγική γλοόσση, αλλά σφόδρα 
ελληνιζσύση, γεγραμμέναι. Έξετοπίσθη καί αϋτη υπό τής Ελληνικής, ήτις 
επί τών τάφων τών βασιλέων τής Φρυγίας παρεΐχεν εις τούς Φρόγας τήν 
δανεικήν της άπαράμιλλον χάριν, "Οθεν Ελληνικοί στίχοι άνήγγελλον εν 
μέσφ τών Φρυγικών δρυμών εις τον διαβάτην, πού έκειτο εις τών βασιλέων 
τών φερόντων τό δ'νομα Μίδας, άποθανών κατά τύν έβδομον περίπου π.Χ. 
αιώνα (1 2).

§ 3) Ή  εις τούς Θράκας εισαγωγή τής Ελληνικής γλώσσης ήρξατο γι-

1) Ίδ έ  τάς έπιγραφάς: K d i n k a · .  Denkmaler aus Bulgarien, σελ. 76 καί εξής, 
Ά ρ. 85—90. Beschewliew: Die griecli. Sprache in den Urbulgarischen Inschriften, 
έν τή Έπβτηρίδι τοϋ εθνικού μουσείου Σοφίας, έτ. 1922—26, σελ. 381-—428. Frlior 
Denkmaler der Kultur der Urbulgaren, σελ. 1—90, Bull, de l’institut arch. Bnlg. 
τόμ. I l l ,  έ'τ. 1925. Sophia. Ztatav&kj/: Inscription de Sule'imankeoi, Bull, de la 
societe arch. Bulg. τόμ. I l l  έτ. 1912—13 σελ, 131—179. Nihow. Kavhan Isboul, 
Sbornik v i f  tschcst na V. Zlatarsky. Soplia. έτ. 1925. σελ. 195—222.

2) 2 π .  Λάμπρου, 'Ιστορία τής Ελλάδος, τόμ. I σελ. 40.
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νομένη άναμφιβόλως μετά τής εισαγωγής άμα τοΰ Ελληνικού πολιτισμού 
διά των επί των παραλίων τοΰ Αιγαίου καί τοΰ Εύξείνου Πόντου πολυ
αρίθμων Ελληνικών αποικιών, ιδίως εις τούς ομόρους αύταΐς Θράκας και 
εις διηνεκή επικοινωνίαν προς τους 'Έλληνας διατελοϋντας καί εις τάς αΰ- 
λάς των Θρακών βασιλέων. Κατά την μαρτυρίαν τοΰ Ξενοφώντος (') ό σύγ
χρονός του των Θρακών βασιλεύς Σεΰθης εννοεί κατά τύ πλεΐστον την Ε λ 
ληνικήν, «συνίει δέ αυτός Ελληνιστί τά πλεΐστα», αλλά καί άλλοι αυτών 
βασιλείς, οίτινες ή λ δον εις επιγαμίας μεθ’ Έλληνίδων καί είχον στενάς 
σχέσεις προς τους 'Έλληνας καί δη προς τούς Αθηναίους, τό κοινωνικόν 
αφρόγαλα τοΰ τότε αρχαίου κόσμου, καί περιεκυκλοΰντο εν τή αυλή των 
υπό Ελλήνων στρατηγών καί υπό Ελλήνων αΰλικών ακολούθων, οιον ό 
Κερσοβλέπτης υπό τοΰ Ώρείτου Χαριδήμου, ξεναγού τών ’Αθηναίων, ό 
Βερισάδης ύπ’ ’Αθηνοδώρου τίνος’Αθηναίου, ό Άμάδοκος υπό τοΰ Σίμω- 
νος καί Βιάνορος (1 2), δ Κότυς υπό τοΰ ’Αθηναίου στρατηγού Ίψικρά- 
τους (3 4 5) πάντως θά έλάλουν, ώς καί οί περί αυτούς επίσημοι Θράκες, τήν 
Ελληνικήν a la mode. Μή τοιοΰτόν τι δεν συνέβη καί εις πλείστους 
πολλφ βραδύτερον ηγεμόνας καί βασιλείς τών Βουλγάρων, οίτινες έλάλουν 
καί έγραφον τήν Ελληνικήν ένεκα τών σχέσεών των προς τό Βυζάντιον ή 
τών επιγαμιών των μεθ’ ήγεμονίδων τοΰ Βυζαντίου ή καί τής ανατροφής 
των έν αύτώ ;

Έ  διάδοσις δμως τής Ελληνικής γλώσσης άνά τό έσωτερικόν τής 
Θράκης, ήτις ήρξατο κυρίως από τών χρόνων τοΰ Φιλίππου τοΰ Άμΰντου 
διά τών στρατιωτικών καί εμπορικών εν αυτή αποικιών του [*), ένισχΰθη 
επί ύλης τής Μακεδονοκρατίας διά τής συνεχούς έγκαταστάσεως έν αυτή 
άποίκων έκ τής κυρίας Ελλάδος, ώς λ. χ. επί τοΰ βασιλέως ’Αντιπάτρου 
τφ 323 π. X. κατά τόν Διόδωρον: (δ) «Τήν δέ πολιτείαν (τών ’Αθηναίων) 
μετέστησεν έκ τής δημοκρατίας καί προσέταξεν από τιμήσεως είναι τύ πο
λίτευμα καί τούς μεν κεντημένους π λεία) δραχμών δισχιλίων κυρίους είναι 
τοΰ πολιτεύματος καί τής χειροτονίας, τούς δέ κατωτέρους τής τιμήσεως 
άπαντας ώς ταραχώδεις καί πολεμικούς απήλασε τής πολιτείας καί τοΐς 
βουλομένοις χ αύραν έδωκεν εις κατοίκηοιν έν Θράκΐ], Ούτοι μέν ούν δ'ντες 
πλείους τών δισμυρίων καί δισχιλίων μετεστάθησαν έκ τής πατρίδος». Θΰτω 
δέ ώς έκφαίνεται από τινων έπιγραφών οί Θράκες ενιαχού έν τφ έσωτε- 
ρικφ έλάλουν καί εγραφον ελληνιστί από τοΰ τρίτου ήδη π. X. αίώνος,

1) Ξενοφώντος, Κ. A. V II, 6, 9.
2) Δημοσ&ένονς, υπόθεσις τοΰ κατ’ Άριστοκράτους λόγου.
3) θδέ, Μυρτ. Άποστολίδου , αυτόθι σελ. 82 § 7.
4) Αύτό·&ί, σελ. 84—85, § 9.
5) Διόδωρόν, X V III, 18.
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πιθανώς δέ καί από του τετάρτου (J). Αυτονόητον δέ οτι ή γλώσσα των 
αποικιών, τ. έ. πάντων τών παραλίων τής Θράκης άτε υπό Ελλήνων συγ
κροτούμενων, ήτο ανέκαθεν ή Ελληνική.

§ 4. Βράδυ ιερόν επί τών χρόνων τής Ρωμαιοκρατίας ή γλώσσα εν τή 
Ιδίως Θράκη, τ. έ. εν τή εντεύθεν του Αίμου, είναι πανταχου ή Ελληνική, 
εξ οΰ φαίνεται οτι ό Ελληνισμός συνετέλεσε τό εκπολιτιστικόν του έργον 
εν αυτή. Αί Λατινικαί έπιγραφαί είναι σπανιώταται εν αυτή καί αύται άνή- 
κουσιν εις μνημεία Ρωμαϊκών Λεγεώνων' ενίοτε δέ τό έπιτΰμβιον επισή
μου Ρωμαίου, άποθανόντος καί ταφέντος εν τή Θράκη, είναι Λατινικόν, 
ακολουθείται όμως υπό Ελληνικής μεταφράσεως διά τό άκατάληπτον 
αναμφιβόλους τής Λατινικής γλώσσης. ’Αναμνηστικά! δέ στήλαί τινες καί 
κλάκες ιστορικών γεγονότων είναι γεγραμμέναι εν τή Λατινική κατά πολι
τικήν ανάγκην διά τό επίσημον τής γλώσσης καί έν τή Έλληιική διά τό 
άκατάληπτον τής πρώτης' πάσαι δέ αί άλλαι έπιγραφαί, δημόσιαί τε καί 
ίδιωτικαί, καί αΰταί αί βαρβαρίζουσαι, αί υπό τών αγροίκων Θρακών συν
τεταγμένοι, ως έχουσαι γνήσια Θρακικά κυρία ονόματα καί τοπωνυμία 
υπό Ελληνικήν μορφήν, είναι Ελληνικά! (1 2), ουδεμία εν τή Θρακική 
γλώσση. Έκ τών υπέρ τάς 560 επιγραφών τής συλλογής Dumont 43 μόνον 
είναι Λατινικαί, 12 Έλληνολατικαί καί αί λοιπαί πάσαι Ελληνικά! (3 4), ένφ 
έν τή έκεΐθεν τοΰ Αίμου χώρα, δηλαδή τή Μοισία, έπεκράτησεν ή Λατι
νική γλώσσα καί σπανίζουσιν αί Ελληνικά! έπιγραφαί πλήν έν ταίς Έλλη- 
νικαΐς καί Έλληνορωμαϊκαΐς άποικίαις (οιον έν Νικοπόλει, Πανταλία, Σερ- 
δική), Έν δέ τή τοΰ Cagnat συλλογή τών επιγραφών τ ή ς  Θράκης τών άφο- 
ρωσών εις τά Ρωμαϊκά πράγματα κατά την επιγραφήν της (Β ύπερ τάς 
1000, σχεδόν πάσαι, είναι “Ελληνικά! καί τούτων αί πλεΐσται δημόσιαί, 
διότι είναι ψηφίσματα πόλεων τής τε Μοισίας καί τής Θράκης ή αναθημα
τικοί ή ιστορικά!.

Έπί τής Ρωμαϊκής λοιπόν κυριαρχίας δυνατόν νά ρηθή ασφαλώς δτι 
οί Θράκες,—Θράκας δέ λέγοντες ενταύθα έννοοΰμεν τούς μεταξύ Αίμου, 
Ροδόπης καί τών θαλασσών Αιγαίου καί Ευξείνου Πόντου οίκοΰντας,—ήσαν 
έξηλληνισμένοι καί ού μόνον έλάλουν, αλλά καί έγραφον καί καλλιεπώς 
μάλιστα τινες τήνΈλληνικήν γλώσσαν. Μαρτυριον δέ τής καλλιέπειας πλήν 
ένίων ευρεθέντων επιτύμβιων ελεγείων ή αναμνηστικών είναι καί δ βασι

1) Ίδέ  επιγραφήν Βησσαπάρας παρά Dumont-Horaolle, Melanges d’ epi- 
graphie κτλ. σελ, 322.

2) Dumout-Homolle, αυτόθι, σελ. 213 καί εξής.
3) Αυτόθι, σελ. 488.
4) Cagnat, Inscriptiones Graecae ad res Romanas pertinentes, τόιι. I, Paris, 

Thracia et Moesia inferior.
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λεύς των Όδρυσών και ποιητής άμα Κότυς V (12—17 μ. X.), δστις το- 
σούτον δεξιώς έχειρίζετο την Ελληνικήν, ώστε δ ποιητής Όβίδιος (Α) λέγει 
δη, εάν από των στίχων του άφηρεΐτο τό όνομά του, ήτο αδύνατον νά υπό
θεση τις ότι ουτοι ήσαν έργον Θρακός. Έκ τούτων λοιπόν εΐκάξομεν ότι ή 
Θρακική γλώσσα πρ'ιν ή καλλιεργηθή και τύχη γραφής έζετοπίσθη υπό τής 
Ελληνικής έν τε τω πολιτική) και κοινωνική) βίω, πιθανώς όμως παρέμεινε 
λαλουμένη παρά τοΐς πολλούς, τοΐς άγρόταις και τοΐς δρείοις Θραξ'ιν εις 
τάς προς άλλη λ ου ς σχέσεις. Τοιούτόν τι σήμερον συμβαίνει παρά τοΐς 
Κουτσοβλάχοις, οΐτινες, ενώ εις τάς προς άλλήλους σχέσεις έχουσι τήν μη
τρικήν των γλώσσαν, άναγινώσκουσι κα'ι γράφουσιν οΐ μεν έν τή Έλλάδι 
ζώντες τήν Ελληνικήν, οΐ δέ έν τή Βουλγαρία τήν Βουλγαρικήν, πλήν 
τών τελείως έξελληνισθέντων ή έκβουλγαρισθέντων, οΐτινες πλέον έχουσι 
τήν Ελληνικήν ή τήν Βουλγαρικήν γλώσσαν ώς μητρικήν, κα'ι οΐ του 
Ρουμανικού προσηλυτισμού από τού τέλους τού λήξαντος ήδη αίώνος πιστοί 
ακόλουθοι, τήν Ρουμανικήν.

I I I .  ’ Ανάγνω αις και ερμηνεία  ώς "Ελληνικής  
τής ν  ποτί'&εμένης έν Θ ρακική γλοόαση επ ιγραφής.  (*)

§ 1. 'II  περί ό ής λόγος υποτιθέμενη έν Θρακική γλώσση επιγραφή 
είναι Έλληνικοΐς γράμμασι κεχαραγμένη επί τού χρυσού δίκην ψηφΐδος πε- 
ρικινουμένου άβακίου χρυσού καί ΐκανώς εύμεγέθους δακτυλίου, δσνις εΰρέ- 
θη μετ’ άλλων κτερισμάτων τώ 1912 εντός τάψου κάτωθεν χώματος (tumu
lus) παρά τή κώμη Έζέροβο έν τή άνω τού "Εβρου πεδιάδα Έκ τού 
τόπου τών γραμμάτων εύκρινώς άναγινωσκομένων εικάζεται δτι προέρχεται 
έκ τών περί τον Εύκλείδην (400 π. X.) χρόνων. ’Έχει δέ κατά πιστοτάτην

’Αξιοσηιιείωτον είναι δτι οΐ πλείονες τών 
έπιχειρησάντων τήν άνάγνωσιν καί ερμηνείαν 
τής επιγραφής έστηρίχθησαν εις τήν Ελληνι
κήν μάλλον ή εις άλλην γλώσσαν από τε γραμ
ματικής καί συντακτικής άπόψεως, δπερ είναι 
τρανόν τεκμήριον τή: ενδομύχου ύπ’ αυτών 
άναγνωρίσεως τής στεν<οτέρας συγγένειας τής 
Θρακικής προς τήν Ελληνικήν γλώσσαν, 
ώπερ ημείς νομίζομεν. Παρατιθέμεθα ενταύθα 
έν συνάψει τάς γενομένας αναγνώσεις κα'ι 

ερμηνείας τής επιγραφής, διαφεροΰσας αλλήλων, με θ’ άς έπάγομεν καί τήν 1 2

* "Ορα καί σελ. 72 παρόντος ΣΔΘ.
1) Ovidii Ep. ex: Ponto, II, 0,
2) Ίδέ  Ft low, Bague d’ or avec inscription en langue Thrace, Bull, cle la so- 

ciete archeol. Bulg. τύμ. I l l ,  έ. 1913, σελ. 221 καί έξης, .Sophia,

αντιγραφήν ώδε: (ή).
ΡΟΛΙΣΤΕΝΕΑ,ΣΝ 

ΕΡΕΝΕΑΤΙΑ 
ΤΕΑΝΗΣΚΟΑ 

ΡΑΙΕΑΔΟΜ 
ΕΑΝΤΙΛΕΪΥ 

ΠΤΑΜΙΗΕ 
ΡΑΪ 

HAT A



19 8 Μ ν ρ τ ίλο υ   ̂Απ,οϋχολίδοΌ

ήμετέραν άνάγνωσιν και ερμηνείαν αυτής ως Ελληνικής.
§ 2. Ό  του εν Σοφία πανεπιστημίου καθηγητής κ. Detschew διαχω- 

ρίζων την επιγραφήν πρώτος κατά λέξεις άναγινώσκει: ΡΟΛΙΣΤΕΝΕΑΣ 
ΝΕΡΕΝΕΑ ΤΙΛΤΕΑΝ ΗΣΚΟΑ PA ΖΕΑ ΔΟΜΕΑΝ ΤΙΛΕΖΥΠΤΑ 
ΜΙ Η ΕΡΑΖΗΛΤΑ, και τεχνολογεί τάς λέξεις ώδε : (λ)

Ρολίοτενέας'.  όνομα κύριον, γεν. αρσενικού, πτώσ. ονομαστικής λήγον 
εις α(ς)'  σύνθετον εκ τοϋ ρόλι  (εκ τής ρίζης sru sruo μετά τοϋ προσφύ
ματος Ιο, δθεν srulo-sroli), λήγοντος εις ι κατά τό Βρίζεντς— Βενδίς  και 
του στενέας  (εκ ρήμ. τίνος ανάλογου τφ Ελληνική) στενό,  τφ Λιθουανική) 
steneti, τφ Παλαιοβουλγαρικφ stenati, =·&ορνβώ, κροτώ Ισχνρώς).  ’Άρα 
δέον να σημαίνη δ ρέων μετά άορνβον, οϊονοι ώς (5 χείμαρρος ϋορνβών 
η παφλάζων.

Ν ερενέα ; όν. κύριον, γεν. άρσεν., πτώσ. γενικής ού ή όνομ., Xερενέα* 
τίθεται δέ Ρολίοτενέας Νερενέα  κατ’ αναλογίαν τφ Ελληνική) Αλέξανδρος  
Φιλίππου.0Η λέξις σημαίνει τολμηρός, ισχυρός,  ώσπερ ή Ελληνική ανδρεί
ος' (πρβλ. τό Λατιν. Nerio- γεν. Nerienis, τό Άλβαν. n e r=  άνήρ, άρρην.

Τ ίλ τεαν : όν. εθνικόν, γεν. άρσεν., πτώσ. ονομαστικής αντί του ελλη
νιστί έκφερομένου Τιλαταϊος  (1 2) παράγεται εκ τής ρίζης τιλετ  σανσκριτ. 
tirtha=<Sto<5o?, πόρος,  λιθουαν. tiltas=yegwea) μετά τής καταλήξεως αν, 
πιθανώς δέ σημαίνει: ό παρά πόρορ τινί οίκων.

*Ή α κ ο α : ον. κύριον, γεν. άρσεν., πτώσ. γενικής, ού ή όνομ. λήγει εις 
ος, 5Ήακονς  (=.sruos/ γεν. ’ΊΙακοοδ,  sruod). Έκ τούτου ετυμολογείται 
τό Βουλγαρικόν τοϋ παρά τή Σοφία ποταμού Iscar (3), παραποτάμου τοϋ 
Δουνάβεως. Ή  γενική πτώσις τών εις ο(ς) ληγόντων ονομάτων πιθανώς 
έν τή Θρακική γλώσση άπεδίδετο διά τής πρωτογενούς αφαιρετικής, ώσπερ 
έν τή Παλαιοβουλγαρική και τή Λιθουανική.

Ρ ά : όν. ουσιαστικόν, γεν. άρσεν., πτώσ. γενικής, ού ή όνομ. ρά =  
ποταμός.

Ζέα : όν. ούσ., γεν. θηλυκού, πτά>σ. γενικής άντί αφαιρετικής' ή όνομ. 
αυτού λήγει εις α, ζέα,  (πρβλ. τό Παλαιοβουλγαρικόν zemlia καί τό 
Έλλην. γέά)'  σημαίνει δέ γη, χώρα.

1) Detschew I). Trakiskiat nadpis na zlatnia piristen ot selo Ezerovo (= ή  επί 
τοΰ χρυσοΰ δακτυλίου από τής κώμης Έζέροβο Θρακική επιγραφή), ένθα ανωτέρω 
τόμ. IV, έτ. 1914. σελ. 70—79.

2) Θονκνδίδον, II, 97,
3) 'Ο  ποταμός σημειωτέων δτι μνημονεύεται ώς ’Όσκίος  παρά Θουκυδίδη 

(II. 96), ώς Σκίος παρ’ 'Προδότου (IV, 49), ώς Σκαιδς παρά Στράβωνι (X III. 1, 21) 
καί ώς Ovsens παρά Πλινίω Chist. π. III, 26, 149J. 'Ώστε τό βουλγαρικόν IsJ.cn' φαί
νεται ήμϊν μεταγενέστερος μετασχηματισμός τοΰ ονόματος,
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Αομεαν'. όνομα ούσιαστ. γεν. αρσεν., πτώσ. όνομαστ., άνάλογον τψ 
Τίλτεαν' (πρβλ. τό Σανσκριτ. danmnas), εκ τής ρίζης dom μετά τής κατα- 
λήξεως αν' σημαίνει κάτοικος, οίκων.

Τιλέζνπτα: ον. τοπικόν, πόλεως ή κώμης, γεν. θηλυκού, πτώσ. γενικής 
ή βέλτιον τοπικής, σύνθετον έκ του Τιλετ (το ε διεσώθη εν τή λέξ^ι μετα
ξύ τού λ και τ ώς έπίτονον, εν δέ τω Τίλτεαν άπεβλήύη ώς ά'τονον τονι
ζόμενης τής προ αυτού συλλαβής Τι λ.) καί τού νπτα=ν%ρος (εκ τής ρίζης 
up(o) μετά τής κα τα λήξε ως τών άφηρημένων ονομάτων ta )- σημαίνει νψος 
πλησίον πόρον.

μίη: αίτ. τής προσωπικής αντωνυμίας, προσοόπου αλ αριθμού ενικού- 
(πρβλ. τά παλαιά Λατινικά rued, fliefhaked εν τή επί τής πόρπης τού 
Μανίου επιγραφή)^1/ισοδύναμον τφ με, me.

εραζηλτα: ρήμα μέσον περιποιητικόν προσώπου γ'. ενικ. χρόνου αο
ρίστου’ το ε είναι συλλαβική αύξησις, το δέ τα κατάληξις άνταποκρινομένη 
τή Έλλ. το' παράγεται έκ τής ρίζης rad’e (radlie) (πρβλ. το Σανσκρ. 
radhyati καί τό ΙΙαλαιοβουλγ. raditi) μετά τού προσφύματος λο, (ώσπερ 
έν τή Παλαιοβουλγαρική τό delati). CH συγκοπή δέ τού φωνήεντος ο εν 
τω προσφύματι λ ο δηλοΐ ότι ή προ αυτού συλλαβή ζη (δηλαδή ή d’e) ήτο 
έπίτονος* σημαίνει δέ έποιήσατο, έποίησεν έαντω, προς χρησιν εαυτόν.

Έν συμπληρωματική δέ σημειτυσει προστίθεται ότι ό Kazarow συσχε
τίζει την ρίζαν νπτα εν τή λέξει Τιλέζνπτα προς τό όνομα τής Θρακο- 
φρυγικής Θεάς °'ίπτα{1 2)— μήτηρ όοεία, τής Ελληνικής Κυβέλης καί ότι ή 
ρίζα ραζήλ υπομιμνήσκει τό κύριον Θρακικόν όνομα Rascila (3 4).

Κατά δέ την γενομένην ταύτην ετυμολογίαν καί σημασιολογίαν τών 
λέξεων τής επιγραφής ερμηνεύει αυτήν ώδε :

«Ό  Τιλαταΐος Ρολιστενέας τού Νερενέα (υιός), έκ τής τού ποταμού 
ΟΥσκου γής, κάτοικος τής Τιλεγύπτης έποιήσατο εμέ (—κατεσκεύασεν έμέ 
έχυτώ, προς χρήσιν εαυτού)».

§ ο) Ό  έν Βιέννη διάσημος γλωσσολόγος Kretschmer 0) άναγινώσκει 
έν τή επιγραφή περίοδον έκ δύο προτάσεουν συγκειμένην καί Ικφερομένην 
έν δυσί δακτυλικοϊς έξαμέτροις, ήτοι:

ΡΟΛΙΣΤΕΝΕΑΣ ΝΕΡΕΝΕΑ ΤΙΛΤΕΑΝ ΗΣΚΟ 
ΑΡΑΖΕΑ ΑΟΜΕΑΝ ΤΙΛΕΖΥΠΤΑ M ill ΕΡΑΖΙΙΛΤΑ. 

τεχνολογεί δέ τάς λέξεις ώδε, ώς έξάγεται έκ τής κρίσεως τού καθηγητού 
Detscliew (5).

1) CIL, XIV, αρ. 4123.
2) K irn  έν τή λ. 'Ί π τ α , Real-enc}?c1. Paulv-W issova τόμ. V III, 1930,
3) CIL. τόμ.. I l l ,  14406.
4) Κ vstscksneV: ziu* Dentunv tier Thrakischen Ringsinsckrift, glofcta, τόιι. V II 

σελ. 89-32.
5) Pet shew, κριτική τής άναγνώσεως τοϋ Kretschmer έν τψ Bull, de la societe 

archeol, Bulg. τόμ. V, ετ. 1915, σελ, 232 καί εξής.
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Ρολιαχενεάς : αντί του θηλυκού κυρίου ονόματος Ρωλισθενειάς (ή).
Νερενέο.', όνομα θηλυκόν πατρωνυμικόν αντί του Νερενεία ή Νερενία.
τίλτεαν: όνομα ουσιαστικόν, γεν. θηλυκού, πτώσ. αιτιατικής, αντίλογον 

τφ Έλληνικφ τέλος, σημαίνον γένος' συντακτικώς τίθεται εν τφ λόγω ως 
αιτιατική τής αναφοράς παραλλήλως τφ κατωτέρω εκφερομέτορ Άραζέα  
δόμεαν ερμηνευτέον δέ ώς προς τό γένος, κατά το γένος.

ηοκο '■ αντί ησκω, ρήμα αντίλογον τφ Αατιν. esco = ε ΐμ ί—εσομαι. 
Ενταύθα τελευτά ή προότη πρότασις καί ό πρώτος δακτυλικός εξάμετρος 
στίχος,

Ά ραζέα :  όνομα εθνικόν, γεν. θηλυκοί', πτώσ. ονομαστικής αντί του 
Άραζία , ου τό αρσενικόν Άράζιος, κάτοικος τής πόλεως ’Αράξου· ή δέ 
*Άραζος εκειτοέντή Θράκη παρά τφ Πόντιο κατά Στέφανον τον Βυζάντιον.

δόμεαν: όνομα ουσιαστικόν, γένους θηλυκοί', πτώσ. αιτιατικής αντί 
τοϋ δόμεΡαν' συντακτικώς δέ τίθεται ως αιτιατική τής αναφοράς εις τό 
Ά ραζέα  (πρβλ. τό Έλλην. Αίτωλός γενεην) καί σημαίνει Ά ραζία  τ ο ν  

οίκον, την πατρίδα.
μ ίη : προσωπική αντωνυμία, α προσώπου, πτώσ. αιτιατικής αντί του 

Έλλ. εμέ, μέ.
Τιλεζνπτα'. κύριον θηλυκόν όνομα, πτώσ. ονομαστικής' συντακτικώς 

κεΐται ως υποκείμενον του ρήιιατος τής δευτέρας προτάσεως τής περιόδου 
έραζηλτα.

έραζηλτα * ρήμα χρόνου παρωχημένου, γ7 ενικού προσώπου, σημαίνον 
έποίησεν ή έδωρησατο.

Έάν όμως τό Τιλεζνπτα εκληφθή ώς αρσενικόν κύριον όνομα πτώσεως 
ονομαστικής, τότε τό μέν Ά ραζέα  άποδοτέον τφ Ρολιατενεάς, τό δέ ρήμα 
έραζηλτα κατά πάσαν πιθανότητα ερμηνευτέον διά του εγημεν, έλαβε γν- 
ναϊκα, οννεζενχϋη. Τό ασυνήθες έν τή επιγραφή είναι ή ταυτοποίησις τοΰ 
προσώπου, δηλαδή τοΰ ιδιοκτήτου καί τοΰ πράγματος αΰτοΰ, δηλαδή τοΰ 
δακτυλίου, τ. ε;. η Ρωλιαϋενειάς είμϊ εγώ ό δακτύλιος, αντί τοΰ εμέ (τον 
δακτύλιον) της Ριυλιαθενειάδος' τό τοιοΰτον δμο)ς έλέγετο παρά τε τοίς 
‘Έλλησι καί τοίς Λατίνοις επί ανδριάντων, οΐον : Χάρης είμϊ ό Κλείσιος, 
* Ερμης είμϊ δ Κνλληνιος.

Κατά ταΰτα λοιπόν ό Kretschmer ερμηνεύει τήν επιγραφήν ωδε:
«Ή  Ρωλισθενειάς, Νερενεία τό γένος (δηλ. έκ τοϋ γένους τής οικογέ

νειας τοΰ Νερένου) είμαι' ή Άραζία τήν πατρίδα (δηλ. ή εκ τής πόλεως 
’Αράξου καταγόμενη) Τιλεζΰπτα έποίησεν εμέ ή έδωρήσατο'».

’Ή κατά τήν ετέραν εκδοχήν, δηλ. εκλαμβανόμενου τοΰ Τιλεζνπτα ώς 
ονόματος αρσενικού:

«Ή  Ρωλισθενειάς Νερενεία τό γένος είμαι, Άραζία (δέ) τήν πατρίδα' 
ο Τιλεζΰπτα εγημεν εμέ»·
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§ 4. ’Ωφελούμενος δ Detschew εκ τής τού Kretschmer άναγνώ- 
σεως και ερμηνείας, ερμηνεύει βραδύτερου τήν επιγραφήν άλλως πως (J) 
εκλαμβάνουν λέξεις τινάς ΰπ’ άλλον τύπον κατ’ άλλον χωρισμόν (ΗΣΚΟ, 
ΑΡΑΖΕΑ), ας τεχνολογεί ώδε:
Ησκο: αντί ΙΙσκω , όνομα κύριον, γεν. θηλυκού, πτώσεως δοτικής κατ’ 
αναλογίαν τού Numasioi (1 2)’ συντακτικώς δέ τίθεται ώς δοτική και χαρι
στική εις τό ρήμα εραζηλτα. Ή  ονομαστική αυτού είναι δ καί ή ’ΓΙσκος 
αντί τού ΟΊσκος, Aescus, Iscos, Uscos (3 4), δπερ είναι κύριον όνομα 
προσηγορικόν ποταμού ή ανθρώπου, ώς άπαντώσι τοιαύτα παρά τοϊς 
'Έλλησιν, ο ίο ν'. ’Αχελώος, Σρνμών, Σνρμος κλπ.

Ά ρ α ζέα : όνομα ή εθ νικόν ή πατρωνυμικόν, γεν. θηλυκού, πτώσ. δο
τικής’ συντακτικώς τίθεται ώς επιθετικός προσδιορισμός εις τό ’ΪΙσκα>‘ 
σημαίνει δέ ή εκ της πόλεως Ά ρόζον  ή ϋνγάτηρ τον Άράζον, ον ή ονο
μαστική είναι Ά ράζης.

Τιλεζνπτα : όνομα πόλεως, γένους θηλυκού, πτώσεως τοπικής=εκ
Τ  ίλεζνπτης.

εραζηλτα'. ρήμα παρωχημένου χρόνου, γ' εν. προσώπον=εΙργάαατο, 
εποίηοεν.

Κατά ταύτην δέ την εκδοχήν ερμηνεύει τήν επιγραφήν διττώς, ήτοι:
«Ό  Ρολιστενέας, Νερενέας τό γένος, τή ’Ήσκφ (=χάριν τής ’Ήσκου) 

τή Άραξία τήν πατρίδα εν τή Τιλεζύπτη εμέ ήδηλ. τον δακτύλιον) έποίη- 
σεν». ή

«Ό  Ρολιστενέας, Νερενέας τό γένος, τή ’Ήσκορ τή Άραζεία (δηλ. τή 
θυγατρί τού ’Αράξου), τήν πατρίδα δέ έκ Τιλεζύπτης (δηλ. τον δακτύλιον) 
εποίησεν».

§ 5) Ό  περί τάς έν Θράκη αρχαιότητας ασχολούμενος Γάλλος αρχαιο
λόγος Seure(i) φρονεί ότι ή επιγραφή είναι αναθηματική εις επιχώριόν 
τινα θεόν. Αναγράφονται δ’ εν αυτή πλήρη τά ότόματα τριών προσώπων 
τών άφιερωσάντων τον δακτύλιον εις τον θεόν, αί δέ γλωσσικαι άνωμα- 
λίαι, τ έ. οί βαρβαρισμοί προέρχονται εκ τής Σκυθικής επί τήν γλώσσαν 
επιδράσεως' έν άλλοίς λόγοις ομολογεί σιωπηλώς τήν ελληνικότητα τής επι
γραφής. Ό  τύπος δ’ έκάστου ονόματος είναι δ παρά τοΐς έλλησιν είθισμέ-

1) D e ts c h e w .  αυτόθι, σελ. 234.
2) CIL, άρ. 4133. ’Αξιοσημείωτος είναι ή Έ λληνοφυγία τοΰ άνδρός, ξητοΰντος 

αναλογίας έν τφ  Λ umasioi, ένφ έχει πρόχειρον τήν ενικήν δοτικήν τών εις ος 
δευτερόκλιτων ονομάτων της Ε λληνικής γλώσσης λήγουσαν εις <ρ—ως—οι,

3) Toniaschek, αυτόθι, II. 2. 99 καί 44. Α νεξήγητος δικός φαίνεται ήμϊν ή άπό- 
δοσις τοΰ φθόγγου ος ή a e  ή u  (—ου) διά τοΰ ελληνικού φωνήεντος η  (= e , ε'ε),

4) S e u r e :  Coanaitrions-nous enfin un texte en langue Thrace? Revue des ehx« 
des anciennes, τόμ. X X II, έτ. 1920, σελ, 1—21,
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νος, ήτοι προτάσσεται το κύριον δνομα, ακολουθεί τό πατρωνυμικόν κατά 
πτώσιν γενικήν, μεθ’ δ τίθεται τό εθνικόν, ο'ί,ον Θουκυδίδης Όλόρον 
1 Αθηναίος, Δημοσθένης Δημοσθένονς Παιανιενς κτλ. Κατά ταΰτα άναγι- 
νώσκει την επιγραφήν: ΡΟΛΙΣΊΈΝΕΑΣ ΚΕΡΕΝΕΑ ΤΙΑΤΕΑΝ, ΤΙΣΚΟ 
ΑΡΑΖΕΑ ΔΟΜΕΑΝ, ΤΙΑΕΖΥΙΙΤΑ ΜΙΗΕΡΑ ΖΗΛΤΑ, αντί των γραμ- 
ματικώς δρθώς έχόνΐων; ΡΩΑΙΖΕΝΗΣ ΝΕΡΕΝΗ ΤΙΛΤΗΝΟΣ, 01- 
ΣΚΩ(Ν) ΑΡΑΖΗ ΔΩΜΗΝΟΣ, ΤΙΑΕΖΥΙΙΤΑ ΜΙΑ ΙΕΡΑ ΖΕΙΛΤΗΝΗ. 
Τεχνολογεί δέ τάς λέξεις τής επιγραφής φδε(Α·

Ρολιστενέας'. όνομα κύριον γένους αρσενικού, πτοίσεως ονομαστικής 
αντί τοΰ συνθέτου Θρακικοΰ Ρωλιζένης εκ του Ρώλης ή Ρώλις καί τοΰ 
Ζένις ή Ζένης.

Νερενέα: όνομα κύριον, γεν. αρσενικού, πτώσ. γενικής, οΰ ή ονομαστική 
Νερένης (ο)' έξυπακοι'εται δέ παρ’ αυτω ή λέξις νιος, ήτοι ο τον Νερένη 
ή Νερένον υιός.

Τιλτεάν \ όνομα εθνικόν, γέν. αρσενικού, πτώσ. ονομαστικής’ σημαίνει 
δέ δ κάτοικος της Τίλτης, ό έκ της Τίλτης, αντί τοΰ δρθοΰ γραμματικώς 
Τιλτεανός,Ύ\ Τιλτηνός‘ (πρβλ. τό παρά Θουκυδίδη ΤιλαταΤος).

’ΙΙσκο: όνομα κύριον, γέν. αρσενικού πτώσ. ονομαστικής αντί τοΰ 
δρθοΰ Ο ίσκων.

Άράζεα ’ όνομα κύριον γέν. άρσ. πτώσ. γενικής, οΰ ή όνομαστική Άρά- 
ζης ή 3Αράζεις’ έξυπακοΰεται δέ παρ’ αΰτφ ωσαύτως ή λέξις υιός, ήτοι 
ύ τον ’Αρόζον νΐός.

Δομεάν · όνομα εθνικόν, πτώσ. δνομ. καί γέν. άρσενικοΰ' σημαίνει δέ 
ό κάτοικος της Δώμης’ (πρβλ. Τόμις-Τύμη-Τόμοι), αντί τοΰ δρθοΰ γραμ
ματικώς Δωμεανός ή Δω μηνάς.

Τιλεζύπτα δνομα κύριον, γέν. θηλυκοϋ, πτώσεως δνομιαστικής.
Μιηέρα ’. όνομα κύριον, γέν. άρσεν. πτοοσ. γενικής ου ή δνομαστική 

Μιηέρας ή Μιοιέρας; (πρβλ. τό έν Συριακή επιγραφή Μοαιρός)’ έξυπα- 
κοΰεται δέ παρ’ αΰτφ ή λέξις θνγάτηρ, ήτοι η τον Μιοιέρα θνγάτηρ.

Ζηλτα \ όνομα πόλεως, γένους θυληκοΰ, πτώσ. τοπικής, οΰ ή δνομ. 
Ζηλτα ή Ζείλτη, αντί τοΰ Σίλτα, ονόματος πόλεως εν Θράκη παρά τη Πε- 
ρίνθφ. Ή  τοπική ένταΰθα πτώσις είναι ισοδύναμος τη δνομαστική τοΰ 
εθνικοΰ Ζειλτηνή, ήτοι ή έκ Ζείλτης, ή Ζειλτηνη.

Κατά ταΰτα ερμηνεύει την επιγραφήν φδε:
«Ό Ρωλιζένης, (υιός) τοΰ Νερένη ή Νερένου),Τιλτηνός (δηλ. εκ τής πόλε

ως Τίλτης),ό Ο’ίσκων, (υιός) τοΰ Άράζη (ή Άράζου), Δωμηνός (δηλ. έκ τής 1

1) Ίδέ  καί D r l s c h e i v ,  κριτικήν τοΰ άρθρου έν τώ Bull, de la societe archeol· 
Bulg. τόμ. VII, έτ. 1919—20, σελ. 154 καί έξης.
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πόλεως Δώμης), ή Τιλεζΰπτα, (δυγάτήρ) του Μιοιέρα, εκ της Ζείλτης (δηλ. 
Ζειλτηνή)».

Παρά τοΰτοις έξυπακουεται ώς ευκόλως εννοοΰμενον τό: «άνέδεντο τφ 
Θεφ τον δακτύλιον».

Ή  ερμηνεία φαίνεναι ήμίν ούχί αφυής μετά τής υπόδεσε ως τής εις δέον 
άφιερώσεως τοΰ δακτυλίου, λαμβανομένου μάλιστα ΰπ’ ό'ψιν του μεγέθους 
του δακτυλίου, ού ή μείζων διάμετρος είναι 0,027 τοΰ μέτρου.

$ 6 Ό  ’Ιταλός γλωσσολόγος Ribezzo(‘) άναγινώσκει την επιγραφήν 
διττώς φδε:

ΡΟΛΙΣ 'ΓΕΝΕΑΣ ΝΕΡΕΝΕΑ ΤΙΛΤΕΑΝΗΣ ΚΟΑΡΑΖΕΑ ΔΟ 
ΜΕΑΝΤΙ ΑΕΖΥΠΤΑΜΙΗΕ ΡΑΖΗΑΤΑ. ή ΡΟΛΙΣ ΤΕΝΕΑΣ ΝΕΡΕ- 
ΝΕΑ ΤΙΑΤΕΑΝΗΣ ΚΟΑΡΑΖΕΑ ΔΟΜΕ ΑΝΤΙ ΑΕΖΥΠΤΑΜΙΗΕ 
ΡΑΖΗΑΤΑ.

Τεχνολογεί δέ τάς λέξεις ωδε, ώς εξάγεται έκ τής κοίσεως περ'ι τής άνα- 
γνώσεώς του τοΰ Detscliew(1 2).

Ρόλις'. όνομα κύριον, γεν. θηλυκού, πτώσεως ονομαστικής.
Τενέα;: όνομα κύριον, γεν. άρσενικοΰ, πτιυσεως γενικής.
νεοενέα'. όνομα ουσιαστικόν, γεν. δηλυκοΰ, πτώσεως ονομαστικής, 

συγγενές τφ Nero (fortis et strenuus)’ σημαίνει δέ ϋνγάτηο ή ανζνγος. 
Ιίλοχος.

Τιλτεάνης : όνομα κύριον, γέν. αρσενικού, πτίοσεως γενικής.
κοαράζεα όνομα ουσιαστικόν, γέν. δηλυκοΰ, πτώσ. ονομαστικής’ σύν

θετον εκ τοΰ ko (=cum ) καί τοΰ uorgia (—verez—ενωσις, Λιθονανιστί 
verziu), σημαίνον conjuncta, cognata adfinis ή παραγόμενον εκ τοΰ Ίν- 
δογερμανικοΰ uereg (πρβλ. το Γερμανικόν wirken, τό Ελληνικόν Ρέργον) 
καί σημαίνον ancilla, socia laborum.

δυ: πρόδεσις· ή αυτή τω Γοτδικφ do, καί τφ Γερμανική) zu, ή 'Ελ
ληνική πρός.

Μ έαντι: όνομα κύριον, γένους άρσενικοΰ, πτώσ. δοτικής, οΰ ή όνομ. 
ό Μέας.

Α εζνπτάμΑ ιζ’. όνομα κύριον, γέν. άρσενικοΰ, πτώσ. γενικής, κατ’ άνα- 
λογίαν τοΰ ’Ιλλυρικού καταληκτικού τΰπου ihi (πτώσεως γενικής).

ραζήλτα 1 ρήμα γ ' εν. προσσίπου, χρόνου παρωχημένου’ ή κατάληξις 
αΰτοΰ ta άντί τής to ’ σύνθετον δέ εκ τοΰ ρα (Τνδοευρωπαιστί re, Λατινι
στί ωσαύτως re) καί τής Ίνδοευρωπαϊκής ρίζης del (πρβλ. ελληνιστί δαι-

2 0 3

1) R i b u z z o  F .  La prima iscrizione Tracia. Revista indogrecoitalica di filologia 
lingua, antichita, anno 1, fasc. I l l ,  ετ. 1917, σελ. 55 καϊ έξης.

2) O i ' t s c h c η', bull, de 1’ inst. arch. Bulg. τόμ. I l l ,  έτ. 1925, σελ. 257 καί εξής, 
Sophia.
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δάλλω, Λατινιστί dolare) σημαίνον ποιώ, η όνομα ουσιαστικόν, γεν. ουδε
τέρου, πτώσ. αιτιατικής, αριθμού πληθυντικού, παραγόμενον εκ τής ρίζης 
rogelton, Λατινιστί rogus καί σημαίνον κτέριβμα, δώρον εις νεκρόν προα 
φερόμενον.

δομέαντι: κατ’ άλλην εκδοχήν αντί τού προαναγνωσθέντος δό Μεαντι' 
ρήμα γ' πληθ. προσώπου, χρόνου ένεστώτος, τοΰ δομέω, ελληνιστί δέμω, 
σημαίνον ποιώ, κατασκευάζω.

Τι.λτεανής' κατ' άλλην ωσαύτως εκδοχήν, όνομα κύριον, γένους -θηλυ
κού, πτώσ. ονομαστικής, αντί του Τιλτεανίς.

Κατά ταύτα ερμηνεύει διττώς ωδε :
«"Η Ρόλις τοΰ Τενέα θυγάτηρ, τοΰ Τιλτεάνου άλοχος προς τον Μέαν- 

τα τοΰ Λεζυπταμίου (υιόν) προσήνεγκεν» ή «χάριν τοΰ Μέαντος του Λεζυ- 
πταμίου (υιόν) έποίησεν». ή

«Ή  Ρόλις, τοΰ Τενέα ιθυγάτηρ ή σύζυγος, (καί) ή Τιλτεανίς παλλακή 
ποιούσι τφ Λεζυπταμίω δώρα (δηλ. κτερίσματα)» τ. έ. «Ή  (νόμιμος σύ
ζυγος,) Ρόλις, τοΰ Τενέα θυγάτηρ καί ή παλλακή Τιλτεανίς προσφέρουσι 
δώρον (τον δακτύλιον) τφ (άποθανόντι άνδρί) Λεζυπταμίφ».

§ 7) Οί Λιθουανοί διδάκτορες J. Basanavicius καί Adalbert Srba (>) 
έπεχείρησαν νά ερμιηνεύσωσι τήν επιγραφήν διά τής Λιθουανικής γλώσσης 
πεποιθότες εις τήν ταυτότητα ταύτης καί τής Θρακικής. Παραδεχόμενοι δέ 
ότι ή έπιγραφή άποτελεΐται εκ δόο εξάμετρων δακτυλικών στίχων, ώσπερ ό 
Krohn κατά τον Kretschmer διέκρινε, άναγινώσκουσιν αυτήν φδε:

ΡΟΛΙΣ ΊΈΝΕΑΣ ΝΕΡΕΝΕΑ ΤΙΛΤΕ ΑΝ ΗΣΚΟ 
Λ ΡΑ ΖΕΑΔΟ ΜΕΑΝΤΙΛΕ ΖΥΠΤΑΜΙΓΙ ΕΡΑΖ ΗΛΤΑ.

Αυτή ή τής επιγραφής άνάγνωσις αντιστοιχεί κατά τήν σημερινήν Λι
θουανικήν γλώσσαν τη έπιγραφή :

Rolis tenes nerinejo tiltei an Esko, 
a re ziedo mentile Dzuptamyje ireze Elta, 

ής ή εις τήν Γερμανικήν γλώσσαν μετάφρασις κατ’ αυτούς έχει ωδε : «Ro
lls hat eine von der Stromung niclit gefahrdete Uferstelle des Flus- 
ses Fsko fiir eine Briicke erwahlt, aber sich da des Ringes Denk- 
spruch hat zu Dzuptamis eingravient Elta», τ. έ. «Ό Ρώλις εξέλεξε διά 
γέφυραν παροχθίαν τοΰ ποταμιού ’ΊΙσκου θέσιν μή κινδυνεύουσαν υπό τοΰ 
ρεύματος, αλλά τό τοΰ δακτυλίου λόγίον (αναμνηστικόν έπίγραμμια) έχάρα- 
ξεν εαυτώ ενθάδε ό ”Ήλτα έν τή Ζυπτάμη».

Όρμιώμενοι δ’ εκ τής τοιαύτης διά τής Λιθουανικής γλώσσης έρμιη- 1

1) D r  J .  B a s a n a i u c i u s  a n d  A d a l b e r t  S r b a :  Uber die Sprackverwandschaft der 
alien Thraker und heutigen Litauer. Separatabdruck aus der. Lietuviu Tautau, 
W ilna e't. 1925, σελ. 25.
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νείας της επιγραφής εκπίπτουσιν εις λίαν τολμηράς εικασίας και συμπερά
σματα' διότι οΰχί μόνον συνταυτίζουσι την Θραηκήν και την Λιθουανικήν 
γλώσσαν, αλλά καί συμπεραίνουσιν εκ τοΰτου ότι οί πρόγονοι των νυν Λι- 
θουανών ωκουν πάλαι ποτέ εν τή αρχαία Θράκη, έξ ής ήναγκάσθησαν ένε
κα τής Ρωμαϊκής κυριαρχίας ν ’ άποχωρήσωσι βαθμηδόν προς βορράν, 
μέχρις ου κατέληξαν συν τφ χρόνφ εις τά παράλια τής Βαλτικής Θαλάσσης, 
δπερ ούδεμία ιστορική μαρτυρία κυροι (‘).

I 8) Καθ’ ημάς ή επιγραφή είναι συντεταγμένη έν τή Ελληνική γλώσ- 
ση, ώς ελάλουν αυτήν παρεφθαρμένως οι βαρβαρόφωνοι Θράκες κατ’ έπί- 
δρασιν τής γλώσσης των, άναγινώσκεται δέ φδε :

ΡΟΛΙΣΊΈΝΕΑΣ ΝΕΡΕΝΕΑ ΤΙΛΤΕΑΝΗ ΣΚΩ'
ΑΡΑΖΕΑ ΔΟΜΕΑΝ ΤΙΛΕΖΥΠΤΑ MI H EPA  ΖΗΛΤΑ 

κατά δέ τό πλήρες ’Ιωνικόν άλφάβητον και τήν νέαν ορθογραφίαν : 
Ρωλιστε(ι)νειάς Νερενεία Τιλτεανή, σκώ'
Άραζεία δομεάν Τιλέζυπτά μι Ιερά ζήλτα.

Ούτε δέ λεξιλογικώς ούτε φωνητικώς ούτε τυπικώς προσκρούει εις τήν 
Ελληνικήν εν γένει γλώσσαν. Λεξιλογικώς μέν, διότι εύρίσκεται ή ετυμο
λογία καί ή ερμηνεία τών λέξεων διακρινομένων τών έξηλληνισμένων ξένων 
ονομάτων, φωνητικώς δέ, διότι καί αυτά τά μετεσχηματισμένα ξένα ονό
ματα, κυρία καί πατρωνυμικά, είναι καλώς προσηρμοσμένα εις τούς ελλη
νικούς φθόγγους, καί τυπικώς, διότι πάντες οΐ τύποι είναι Ελληνικοί πλήν 
τής καταλήξεως τα ( ~ το) έν τφ ρήματι ζήλτα, ήτις είναι βαρβαρισμός, 
εάν μή είναι ιδιωματισμός. Λαμβανομένου δ’ ύπ’ οψιν τού τής γλωσσολο
γίας αξιώματος, δτι χαρακτηριστικόν τών γλωσσών καί τών διαλέκτων είναι 
ου μόνον ό θησαυρός τών λέξεων, αλλά προ παντός τύ τυπικόν καί οί 
φθόγγοι, επειδή οί τόποι (καταλήξεις) τών λέξεων Ρωλισϋενειάς, Νερενεία, 
οκά), Άραζεία, δομεά, Τιλεζνπτα είναι τής τε ’Αττικής καί /Χωρικής δια
λέκτου καί τινες αυτών βαρύτονοόμενοι καί τής Αιολικής, ή λέξις ιερά 
είναι ’Αττική, ό τόπος τής λέξεως Τιλτεανή τής ’Αττικής καί τής ’Ιωνικής, 
ό σχηματισμός μι αντί με τής Αιολικής, ό σχηματισμός ζήλτα τόπος τις 
παρφχημένου χρόνου αρχαίου τίνος ρήματος μή παραδεδομένου ήμϊν, α>ς 
θά καταδειχθή έν τοΐς έπομένοις καί τό πατρωνυμικόν Νερενεία καθ’ δ 
καί Άραζεία, είναι αίολισμός, άγόμεθα εις τό συμπέρασμα δτι ή διάλε
κτος τοϋ επιγράμματος δυνατόν νά ύποληφθή μάλλον μικτή μέ βάσιν 
τήν ’Αττικήν μή άπηλλαγμένη έν' μέρει καί βαρβαρισμών, ώς ήτο ή τών εν * IV,

1) "Ιδε De t s e h e a :  βιβλιοκρισίαν τής περί ής ό λόγος διατριβής, αυτόθι, τόμ.
IV, έτ. 1926-27, σελ. 338, Sophia.
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Παμφυλία Ελλήνων, οΐτινες μιγάδες δντες (') και έν μέσφ βαρβάρων ζών- 
τες είχον Ιδίαν διάλεκτον μετά βαρβαρισμών (1 2), καί βραδύτερον ή των 
εξηλληνισμένων βαρβάρων, οΐτινες έγγραφον την Ελληνικήν μετά βαρβα- 
ρισμών καί σολοικισμών (πρβλ. καί την επιγραφήν του βασιλέως τής 
Αιθιοπίας Σιλκώ) (3 4).

Ουδ’ είναι εύλογον, υποθέτω, ή άναζήτησις ώρισμένης αμιγούς Ελλη
νικής διαλέκτου έν τφ έσωτερικφ τής Θράκης παρά τοΐς Θραξί προ τής έπι- 
κρατήσεως τής κοινής διά τε των πολλών άποίκων καί τής μειαδόσεως του 
Ελληνικού πολιτισμού. Διότι οΐ Θράκες ώς αλλόγλωσσοι έμάνθανον τότε 
την Ελληνικήν ή έν τή χώρα των διά τής έπικοινωνίας προς τούς "Ελληνας 
έποίκους καί εμπόρους, οΐτινες διεισέδυον εις την Θράκην διά των έπί τού 
Αιγαίου καί τοΰ Εύξείνου πολυαρίθμων ελληνικών αποικιών καί εμπο
ρίων καί έλάλουν τάς ποικίλας τών ελληνικών διαλέκτων αποχρώσεις, 
διότι ήσαν Δωριείς, Αίολεις, ’Ίωνες έκ διαφόρων πόλεων καί νήσων καί 
’Αθηναίοι, προς δέ καί μιγάδίς, ή έν αυτή τη Έλλάδι, δ'που άπεδή- 
μουν έπί τινα χρόνον καί υπηρετούν ώς μισθοφόροι εις διαφόρους πόλεις. 
Επομένως μή έκμαθόντες συστηματικώς μίαν καί μόνην ελληνικήν διάλε
κτον έλάλουν την Ελληνικήν γλώσσαν ϊδιωματικώς, δηλαδή κατά κρα- 
μάτι τών διαλέκτων καί κατ’ έπίδρασιν τής ιδίας των γλοοσσης μετά βαρ- 
βαρισμών καί σολοικισμών, ώς σατυρίζει ό ’Αριστοφάνης τον Σκΰθην τοζό- 
την έν ταίς Θεσμοφοριαζούσαις (ή.

§ 9. Είναι δε ή έπιγραφή συντεταγμένη έμμέτρως, έκ δέ τοΰ αριθμού 
τών μετρικών ποδών, οΐτινες είναι δώδεκα έκ τοΰ είδους αυτών, δντων δα
κτύλων καί σπονδείων, φαίνεται ότι τό έπίγραμα είτ αι δίστιχον δακτυλικόν 
έξάμετρον, έκ τών ποδών ούτινος κανονίζεται ή ορθογραφία καί ό χωρι
σμός αυτού εις λέξεις. Ούτω το γράμμα Η είναι τό Ιωνικόν ή τ α  άντικα- 
ταστήσαν το e καί ούχί πλέον τό δασύ πνεύμα τών άλλων διαλέκτων, ώς 
παρετήρησε πρώτος δ Kretschmer ένεκα τής θέσεώς του μεταξύ τών ν—σ 
καί ζ—λ, τό Ε άναγινιόσκεται αλλαχού μέν ώς e, αλλαχού δέ άρχαιοτρόπιος 
ώς δίφθογγος ε ϊ  διότι άΰτη ή δίφθογγος, εί καί μέχρι τέλους τού πέμπτου 
π. X. αίώνος κατά τον Κ. Brugman προύφέρετο μεταξύ τού e καί ΐ, ήτοι 
ώς κλειστόν e, έξηκολούθει γραφομένη συνήθως διά τοΰ Ε μέχρι τής ορι
στικής έπικρατήσεως πανταχού τού ’Ιωνικού αλφαβήτου καί τής νέας ορθο
γραφίας, οπότε έγράφετο Εί. Ούτω έ'χομεν Ε = ε  εν τοΐς συμπλέγμασι

1) Στράβωνος, XIV, 4, 3, «μιγάδων τινών έκ Τροίας συνακολούθησα ντων« 
δθεν καί τ ό  ό ν ο μ α  Πάμψυλοι.

2) ’Αρριαννοϋ , Ά . A. I. 26, 4,
3) Τδέ, Μιστοιώτον, Ε λληνική  Γραμματολογία, τόμ. I, σελ. 50 καί σημ. 2, 

Ά θήνα ι, έ'τ. 1894.
4) Άριστοφάνους, θεσμοφοριάξουσαι, στ. 1001 καί εξής:
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νερε, τιλτε, δόμε, τιλε, ερα καίΕ=δτ έν ταΐς στενε, νεα, ζεα. 'Ωσαύτως τό 
ο κεΐται αντί μέν τού ’Ιωνικού Ω εν τοΐς Ρολιοτενεάς και σκο, αντί δέ τού 
ο εν τω δομεάν.

Άλλα τό μέτρον ενιαχού φαίνεται βεβιασμένον. C,0cov δέ καί αν υπο
τεθώ δτι μετρική ανάγκη συλλαβαί τινες μακραί εκλαμβάνονται ως βραχεΐαι 
ώς τά θέσει μακρά α εν τφ συμπλέγματι αραζε καί ε έν τω τιλεζν προ του 
ζ ένεκα των ξενόγλωσσων ονομάτων, δπερ συμβαίνει καί παρ’ Όμηρορ έν 
τοΐς «οΐ δέ Ζέλειαν» (Χ) «άστυ Ζελείης» (1 2)' τό φύσει μακρόν α έν τφ 
συμπλέγματι τεανή, δπο;>ς άποφευχθή ό σπονδειάζων στίχος προφερομένου 
του εα κατά συνίζησιν, τό δέ ε (—ει) έκλαμβάνεται προ φωνήεντος μακρόν 
μέν έν τω νερενεα, βραχύ δέ έν τφ άραζεα καί τό βραχύ ε ώς μακρόν έν 
τφ οτενεάς άναγινωσκόμενον ώς ει ή ενν μή γραφόμενου τοΰ διπλού ν ώς 
παρά τφ Ήσιόδφ, ένθα τό Σϋενώ  μεταβάλλεται εις Σ  δεινό) η Σδεννό>(3) 
(Σ'&ενΈώ= Σ'&εννώ αίολισύ καί κατ’ άντέκτασιν Σδεινώ  ίωνιστί), έν τφ 
δακτύλω δμως Ριερά, ή συλλαβή ρα εκλαμβανόμενη ώς βραχεία ρα είναι 
αδικαιολόγητος, αν μή άποδοθή εις βαρβαρισμόν. Τό τοιούτον δέ ούδαμώς 
είναι άπίθανον γνωστού όντως δτι οί Θράκες ιδίας των λέξεις συνέκοπτον 
καί μετεποίουν μεταβάλλοντες τους τε ςθόγγους καί την ποσότητα τού 
χρόνου των συλλαβών (πρβλ. λ. χ. τά έν έπιγραφαΐς : Γεικεθιηνός, Γικεν- 
τιηνός, Γινκισηνός, Γεκεσηνός, Γεικαιτιηνός, (4 * 6) καί Ζβελσούρδος, Ζιβελ- 
σούρδος, Ζβελθιοΰρδος, Ζβεριθοΰρδος, Ζβερδιούρδος, Zberturdus, Zbelti- 
undus(s) κτλ.) Πιθανώς δέ καί ή προφορά τής ιδίας των γλώσσης έπέδρα- 
σεν εις τήν βράχυνσιν τής συλλαβής ρα.·

Δεν αποκλείεται δμως προς τουτφ καί ή ύπόθεσις δτι ό ποιήσας το ε
πίγραμμα είχε προ οφθαλμών άλλο δπερ έμιμήθη ή εις δ ήθέλησε να προ- 
σαρμύση τό εαυτού, ουχί ασυνήθες παρά τοΐς άρχαίοις, ώς μαρτυρεΐται έκ 
τινων περισωθέντων έπιγραμμάτων, έν οίς ή χωλότης ή ή περίσσεια τών 
ποδών δηλούσι προφανώς άντικατάστασιν λέξεων καί φράσεων(ΰ).Τό τοιού-

1) eΟμηρον, Ίλ . Β, 824.
2) Αυτόθι, Δ. 103.
3) cΗσιόδου. Θεογ. 276, Σθεινώ  κατά Lehers, έκό F. Didot, Paris, 1878, 

Σθεννώ  δέ κατά Rzach, έκδ. I l l ,  Lipsiae 1913 καί άλλους
4) Kasarow, Antike Denkmaler in Bulgarien, Bull, de la soc. arch. Bu'g. 

τόμ. VII. σελ. 9.
δ) K r e t s c h m e r ,  E inleitung κλπ. σελ. 231.
6) Χωλά επιγράμματα άπαντώσι καί έν τη ΙΙαλατινη τών επιγραμμάτων ανθο

λογία (κεφ. X III) αποδιδόμενα εις δοκίμους ποιητάς, ποιηθέντα τά μέν έξ ανάγκης 
μή δυνηθέντος τοΰ ποιητοϋ νά εύοδώση τον στίχον καί έκ τούτου είσάγοντος εις 
αυτόν άλλοτρίους προς τό μέτρον πόδας, τό δέ πιθανώς κατά μ'μησιν άλλου επ ι
γράμματος, οΐα είναι τά ύπ* αριθμόν 4, 25, 26.
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τον δ’ εικάζεται εκ τής φράσεως Άράζεα δομεάν ύπομιμνησκοΰσης to ομη
ρικόν ΑΙτωλός γενεήν^) και ανάλογα έν άλλοις επιγράμμασιν, ή είσβίασις 
εις τον στίχον τής λέξεως Τιλτεανη κατά συγκοπήν τοΰ ο. αντί Τιλατεανη, ό 
άρχαιότροπος τύπος ζήλτα, ή έλλειψις ρήματος έν τφ πρώτφ στίχφ καί 
προτάσει καί συλλήβδην αυτό τό επίγραμμα. Είναι αληθές δη ή μίμησις 
ή ή αντιγραφή παλαιοτέρων επιγραμμάτων μετ’ ολίγων, των αναγκαίων 
νομιζομένων, άκρίτως δ’ ενίοτε γινομένων μεταβολών ή ό μετασχηματισμός 
κατά τάς έκάστοτε παρουσιαζομένας άνάγκας, άπαντα από τοΰ τετάρτου π.χ. 
αίώνος (πρβλ. τά: εις τήν3Αρχεστράτην καί τον Νεικομήδην δυο ’Αττικά ε
πιτύμβια έλεγεΐα(1 2), συμβαίνει δέ συνήθως έν τοις Ρωμαϊκοϊς χρόνοις, τοϊς 
πτωχοϊς καί στείροις εις έπινοίας,(πρβλ. τό έκ τοΰ αΰτοΰ περίπου τόπου έπί 
βωμοΰ αναθηματικόν εις τον πατρώον ’Απόλλωνα δακτυλικόν επίγραμμα 
τον ’Απολλώνιου καί των κασιγνήτων αΰτοΰ έν επική γλώσση (3) τοΰ βλ ή 
α . π. X. αίώνος, τό έπιτΰμβιον έλεγειον τής Κνρίλλης έκ τών πέριξ τής Φι- 
λιππουπόλεως(4) τοΰ γ' ή δ' μ.Χ. αίώνος, τό τοΰ μονομάχον Σκενά δακτυλι
κόν έκ Στενιμάχου (δ) τοΰ αλ ή βλ μ. χ. αίώνος, κτλ. ΐνα περιορισθώμεν 
μόνον εις τά έν Θράκη εύρεθέντα), τό δέ περί οΰ πρόκειται ό λόγος επί
γραμμα είναι όλίγορ παλαιότερον. ’Αλλά μή ό ποιητής Θράς ήτο μουσόλη
πτος τις καί τέλειος τής Ελληνικής γνώστης, (τοιοΰτόν τι δέν δηλοΐ βε
βαίως ή πενιχρότης εις έννοιας καί τό ανώμαλον τής γλώσσης τοΰ επι
γράμματος), ώστε νά ποίηση άξιόλογόν τι κατ’ ιδίαν έ'μπνευσιιν καί δέν 
είναι πιθανόν δτι έπραζεν έξ αδήριτου ανάγκης ο, τι επραξαν μετ’ ολίγον 
χρόνον διά τον αυτόν λόγον άλλοι;

§ 10 "Οσον δ’ αφορά εις τήν χρονολογίαν τοΰ έπιγράμματος αυτή συμπί
πτει προς τους προότους χρόνους τοΰ ’Ιωνικού αλφαβήτου εις τήν χώραν, 
έν ή έχαράχθη τό έπίγραμμα (Η αντί e), οπότε τό άλφάβητον όλοσχερώς 
δέν είχεν επικρατήσει μετά τής νέας ορθογραφίας δθεν καί τα ίχνη τής 
παλαιάς ορθογραφίας ο αντί τοΰ Ίωνικοΰ ω έν τώ Ράλι, καί σκο καί e 
αντί τοΰ ει έν τοΐς σϋενε, νεο, ζεα. Δυνατόν δέ νά όρισθή δτι τό έπίγραμμα 
προέρχεται έκ τών περί τον Εύκλείδην χρόνων ήτοι έκ τοΰ τέλους τοΰ πέμ- 
του ή τών αρχών τοΰ τετάρτου π. X. αίώνος ενεκα τοΰ δάσεος σημείου F.

1) ‘Ομηρον. Ίλ . -ψ, 471.
2) Ά .  Ραγκαβη , Επιγραφ ική, Ά θήνα ι, έτ. 1888, σελ. 281—-282.
3) Μ νρτίλον , Ειδήσεις τοΰ Αίμου, έφημ. Φιλιππουπόλεως, έτ. 11101. άριθμ. 

576. μήν 3Ιοΰλ.
4) Oumont-Homolle, αυτόθι, σελ. 339, αρ. 53.
ο) Knzcirow. Bull, de Γ institut archeol. Bulg. τόμ. IV, έτ. 1926—27. σελ. 92, 

Sophia.
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Εις τούτο θεωρώ έπάναγκες νά ένδιατρίψω έκτενέοτερον. δπως δικαιολο
γήσω την άνάγνωσιν του Ρ ΙΕΡΑ (—ιερά).

Είναι βεβαιωμένον έξ επιγραφών δτι τό εν ’Ιωνία εΰχρηστον άλφάβη- 
τον, δπερ διά τούτο εκαλείτο ’Ιωνικόν, ήτο ήδη τετελειωμένον κατά τον 
έβδομον π. χ. αιώνα, είχε δηλ. τά γράμματα Η, Ω, Ξ, Ψ, ήρξατο δε είσα- 
γόμενον εις τάς ’Αθήνας κα'ι άλλας πόλεις, άπύ του πέμπτου π. X. αΐώνος, 
ιδίως μετά τά Περσικά, οπότε οΐ ’Αθηναίοι εγένοντο ηγεμόνες των Ίώνων, 
αλλά μόνον προς ιδίας χρήσεις, (ή Έν ταϊς Άθήναις είσήχθη και εις τά 
επίσημα τής πόλεως γράμματα καί εις τά σχολεία διά νόμου επί τού άρχον- 
τος Εύκλείδου κατά τό β' έτος τής 94ης Όλυμπιάδος, ήτοι κατά τό 408 

•π. X. Έκτοτε δ ’ ήρξατο βαθμηδόν επικρατούν καί άνά πάσαν την λοιπήν 
'Ελλάδα καί όπου έγίνετο χρήσις τής Ελληνικής γλώσσης. Μετά του ’Ιω
νικού αλφαβήτου είσήγετο ταυτοχρόνους καί ή νέα ορθογραφία, ή έκτοτε 
διαρκώς επικρατήσασα. Μέχρις όμως τής οριστικής έπικρατήσεως τής ορ
θογραφίας ενιαχού καί μάλίστα εν αυταΐς ταΐς Άθήναις παρέμειναν διά
φορα ίχνη τής αρχαίας ορθογραφίας καί έτεροι αρχαϊσμοί, οίον το ’Ιωνικόν 
II έγράφετο καί Ε, τό ΕΙ—Ε, τό ΟΥ—Ο, τό Ν τών άρθρων—Μ πρύ τοϋ 
Μ καί τού Π, τό Ν τής h> Γ προ του Κ καί άλλα. Τούτο μαρτυρεΐται έξ 
επιγραφών μέχρι τών μέσων τοΰ τετάρτου αίώνος καί βραδΰτερον έτι, αλλά 
σπανιώτερον. Οΰτοο τής καινοτομίας μή γενομένης ευθύς ουδέ διά νόμου 
πανταχού, άλλ’ είσαγομένης βαθμηδόν προς ευκολίαν εν τή γραφή, τών 
ιδιωτών πολλοί, ώς φαίνεται, δεν άφίσταντο επί τινα χρόνον καί τής πα- 
λαιάς ορθογραφίας έν μέρει, ώς συμβαίνει καί έν τώ προκειμέιορ έπιγράμ- 
ματι. Κατά ταΰτα λοιπόν ή αναγωγή αυτού εις τό πρώτον ήμισυ του τε
τάρτου π. X. αίώνος ή όλίγω πρότερον δεν είναι απίθανος καί ούτω ερμη
νεύεται καί ή άνάγνωσις τοΰ δασέος σημείου 1% οπερ συνήθως άπαντα από 
τοΰ τετάρτου π. X. αίώνος, εί καί τινες νομίζουσιν δτι τούτο ήτο ήδη εύχρη
στοι' κατά τον πέμπτον αιώνα, είκάζοντες έκ Μεγαρικής επιγραφής, ή τις 
προέρχεται μέν έκ τών Ρωμαϊκών χρόνων, προφανώς δμως είναι άντιγε- 
γραμμένη έκ πολλω άρχαιοτέρας, πιθανώς ολίγου ύστερον τών Περσικών 
πολέμων. ’Εν τή επιγραφή ταυτη τό σημεΐον Ι( ώς δασύ άπαντά έν ταΐς 
λέξεσιν: ΡΕΛΛΛΔΙ, ’ ΡΕΜΕΝΟΙ, PAFNAC (‘ή.

'II εισαγωγή δέ τού σημείου Ρ εις τό ’Ιωνικόν άλφάβητον έγένετο έξ 
ανάγκης σύν τή έπικρατήσε. αυτού άνά την Ελλάδα. Οι ’Ίωνες ώς ψιλωταί 
δεν είχον βεβαίως ανάγκην τής δηλώσεως τοΰ δασέος φωνήεντος* δθεν * 2

ϊ)  Έ ν  αποσπάσματα τοΰ Εύριπίδου παρ’ Άθηναίορ (,Χ, 154 Β) περιγράφονται 
σφφέστατα τά ’Ιωνικά γράμματα Θ και Η.

2) Α. Ραγκαβή, αυτόθι σε?ν. 58.

Θ ρ α κ ι Η  ά Γ ' 14
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οΰτοι μέν μετεχειρίζοντο εν τη γραφή το σημειον II ως ήτα [=e], ol δέ 
Δωριείς, ’Αθηναίοι καί άλλοι μόνον ως δασύ πνεύμα. "Οτε δμως ήρξατο 
διαδιδόμενον καί εις τούς άλλους "Ελληνας τό ’Ιωνικόν άλφάβητον καί τό 
γράμμα Η αντικατέστησε παρ’ αύτοις τό e, οί Δωριείς, οι Ήλεΐοι, οί 
Ά θη ναΐοι καί άλλοι, ως ιιαρτυρεΐται έξ επιγραφών τής κάτω ’Ιταλίας, τής 
’Ηλείας, τής Σικυώνος καί έξΑττικών άγγείων(ή), επειδή έξεφώνουν σαφώς 
είσέτι τό δασύ πνεύμα καί δεν ήδύναντο νά δηλά>σα>σιν αυτό πλέον διά τού 
//, δπερ ήτο πλέον καί παρ’ αύτοις, ώς παρά τοΐς ’Ίωσι e, έπενόησαν τό 
σημειον Τ, έλαβον δηλαδή τό ήμισυ τού σημείου II ήτοι τό I  εις παρά- 
στασιν τού δασέος, τού ετέρου ήμίσεος Η παριστάνοντος τό -ψιλόν 
πνεύμα (1 2 3) καί είσήγαγον αυτό εις τό έν χρήσει ήδη παρ’ αύτοις ’Ιωνικόν 
άλφάβητον καί έκτοτε άπετέλεσε σημειον αυτού παραμεΤναν μέχρι σήμερον 
εν τή ιστορική ορθογραφία τής Ελληνικής γλώσσης, ήτις άπέβαλε σύν τφ 
χρόνω τό δασύ πνεύμα. Διότι έκ τούτων τών δύο σημείων προήλθον τά 
μεταγενέστερα c (δασεία) καί ’ (ψιλή), άτινα καί νυν είναι εν χρήσει.

$ 11. Πριν ή προβώμεν εις τήν ερμηνείαν τής επιγραφής ανάγκη ν’ 
άναλύσωμεν γραμματικώς καί ετυμολογήσωμεν τάς λέξεις αυτής έρμη- 
νεύοντες άμα αύτάς καί)’ έκάστας, προς δέ ν’ άρωμεν καί τας άπαντώσας 
έν αυτή συντακτικός ανωμαλίας.

Ρόλιατενεάς: αντί τού Ρολιοϋενειάς (ή), ώς άνέγνω δ Kretschmer· 
όνομα κύριον (πρβλ. ’Ολυμπίάς, Εύμολπιάς, Αίνειάς, Θεστιάς, Ήλιάς καί 
άλλα)· έκ τού Ρωλισϋένης (ο), δπερ σύνθετον έκ τού Θρακικού ονόματος 
Ρώλης ή Ρώλις ('ή ή Ρόλλις, ώς άπαντα έν τφ Ρολλιγεραί (4 5) καί τού 
σθένος' (πρβλ. Δημοσθένης, Εύρυσθένης, ’Αντισθένης, Ερατοσθένης καί 
άλλα). Τό δέ Ρώλης (ις) παράγεται έκ τής ρίζης τού ρέ-ω (ρεΚ— ή μάλ
λον σρε-F—, σανσκρ. S r a ν - a m ΐ=̂ =οέω, δθεν ρους, (ρούς), Εν- ρώ-τας, ρο>- 
ομαι. έ-ρω-η) μετά τής καταλήξεως λης ή λις (πρβλ. ΙΙόλ-λης (ις), Τρά-λης 
(ίς) καί τά σύνθετα Αύλουτράλης, Μουκατράλης, Γηπαίτραλις καί άλλα) 
καί σημαίνει ρέων, ρους. "Ωστε κατά ταύτα Ρωλισ-θένης—Q εχων τό σθένος 
τήν δύναμιν τού Ρώλη ή Ρ( ήλιος. Μετρικής δ’ ανάγκης ένεκα ή συλλαβή 
οτε (σθε) λογίζεται ώς μακρά στει (σθει) ή στενν (σθενν) ώς προερρήί)η(Γφ 
'Ο φθόγγος στ αντί τού σϋ· είναι Ελληνικός ίδιάζων εις τάς τοπικάς δια
λέκτους τών Λοκρών, τών Φωκέων (Δωριέων) Θεσσαλών καί ’Αχαιών

1) Γ. Χατζηδάκι, άκαδημ,εικά αναγνώσματα εις τήν Ελληνικήν, Λατινικήν 
καί ’Ινδικήν γραμματικήν, Ά ΰήνα ι. έτ. 1902. τόμ. I, σελ. 155.

2) Βεκκήρον, ’Ανέκδοτα, τόμ. II, 786, 26.
3) Δίωνος Κασσίου, LI, 24, 2 6 , Jit s i  i n i ,  X X X II, 3, 16.
4) ΙΙροκοατίον, περί χτισμάτων ΙΛΓ, 4.
5) ’Ίδ ε  ανωτέρω § 9.
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(Αίολέων) (J), άν μή έξεφωνήθη έξ επιδράσεως τής Θρακικής γλώσσης 
κατά βαρβαρισμόν (πρβλ. τά παρ’ Άριστοφανει: (1 2) ένταΰτα, αίτρία, έπι- 
τυμώ, κάτημαι, τυγάτριον καί άλλα αντί των: ενταύθα, αιθρία, επιθυμώ, 
κάθημαι, θυγάτριον) (3 4 5 6 7).

Νερενεα: αντί Ν&ρενεία (ή) ως άνέγνω ό Kretschmer, έπίθετον πα
τρωνυμικόν εκ του κυρίου ονόματος Νερένης ή Νέρενίς, τοΰ πατρύς τής 
Ρωλισθενειάδος. Άνάλογον αύτφ τό επόμενον Ά ραζέα  (-—Άραζεία). ’Αντί 
της γενικής Νερένον (ϋνγάτηρ) ή Νερένευς. ΑΙολισμός εύχρηστος εν τή 
Λέσβω, Θεσσαλία καί Βοιωτία (πρβλ. Φίλων Νικίαιος αντί Φίλων Νικίου 
(υιός), (*) Ευμενής *Απολλοδφριος, αντί ’Απολλοδώρου (υιός).(°) Τό δέ 
Νερένης (ις) σύνθετον εκ τοΰ Θρακικοΰ Νέρος (πρβλ. ά-νερ- άνήρ, σανσκρ. 
liaras, ζενδ. liaro, άλβαν. gneri, άτινα σημαίνουσι τον κύριον, τον Ισχυρόν, 
ωσαύτως Λατιν. Nerio-Nerienis, ως σημείο! καί ό Detschew,— Ίσχΰς, 
γυνή τοΰ ’Άρεως, καί Nero κατά τον Ribezzo=fortis et strenuus) καί 
τοΰ Θρακικοΰ ωσαύτως κυρίου ονόματος Ζένης ή Ζένις— Ζετνις (πρβλ. 
Ζήνων εκ τοΰ Ζηνός, ού ή όνομ. Ζάν— Ζευς, Λατιν. Janus), άρα Α ερου
ζ ένης ή Νερούζενις καί κατά συγκοπήν Νερένης ή Νέρενις (πρβλ. τά Θρα- 
κικά Ανλονζέννς καί Ανλονζενις, οθιν Ανλένης καί Ανλενις, 'Επτέζενις- 
"Επτενις-'Επτένης), Δειζέζενις-Λείζενις. 'Επομένως κατά τήν Θρακικήν 
συνήθειαν Ν  ερένης-Ν έρενις (=Νεροΰζενις)~ό Ζένις του Νέρον (παίς) καί 
είτα κύριον όνομα (πρβλ. τά παρά τοις Ινρησί Μάρκομιχελάκις, Πωλογε- 
ωργάκις, Δασκαλογιαννάκις, ΙΤαπαδονικολάκις κλπ.) (°).

Τιλτεανή : όνομα εθνικόν, ού τό άρσ. Τιλτεανός (πρβλ. Σαοδιανός, ’Α 
σιανός καί πλείστα άπαντώντα εν Θρακικαΐς έπιγραφαις εις -ανός, οΐον Δι- 
μερανός, Τερειτιανός κτλ.) έξ ονόματος πόλε ως ή χώρας καλούμενης 7 '(Ι
τέα (πρβλ. Τεγέα, Νεμέα, Θνρέα) ή Τιλετέο-Τιλατέα ( — Τιλατή ή Τιλα- 
ταί), έξ ού τό παρά Θουκυδίδη όνομα Θρακικοΰ φυλου ΤιλαταΤοι. 'Όθεν 
Τιλτεανός εκ τοΰ Τιλετεανός κατά συγκοπήν τοΰ άτονου ε (λε) ταύτον τώ 
Τιλαταιος. ’'Ωκουν δέ οί ΤιλαταΤοι βορειοδυτικώς τοΰ όρους Σκόμβρου (νυν 
Ρήλας) διήκοντές μέχρι τοΰ ποταμού Όσκίου (νυν ’Ίσκερ).(') Ή  καταλη- 
ξις δέ -ανός ιός καί ή -ηνός εύχρηστε! επί των εθνικών ή τοπικών έπιθέ-

1) Γ. Χατξηδάκι,  αυτόθι, σελ, 43 καί 65.
2) Άριστοφάνονς,  Θεσμοφοριάξουσαι, στιχ. 1001 καί έξης.
3) Έ ν  τφ προμνημονευθεντι επιγράμματα τοΰ μονομάχου Σκευά άναγινώσκε· 

ται. σαφώς κανχάστω  αντί κανχάσϋ'ω..
4) Χαδξηδάκι Γ. Αυτόθι σελ. 60.
5) Ραγκαβή Α. αυτόθι, σελ. 213.
6) ’ΊΟε αυτόθι κατωτέρω, VI § 1 καί § 6.
7) Θονκνδίδου , II, 96.
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των, των παραγομένων έξ ονομάτων πόλεων ή χωρών, ευρισκομένων έκτος 
τής κυρίως Ελλάδος.

ακώ : ή, όνομα ουσιαστικόν, γλώσσα κατά τον Ησύχιον, ταυτόσημος 
τή ’Αττική λέξει, παιδίσκη (=νεάνις, κορασίς).

*Αραζέα: αντί. 3 Αραζεία (ή)' έπίθετον πατρωνυμικόν έκ του κυρίου ονό
ματος Ά ράζης  (πρβλ. Τιλΰάζης) καί ούχί τοπικόν ή εθνικόν έκ του "Αρα- 
ζος, ονόματος πόλεως τής Θράκης, ώς υπολαμβάνει ό Kretschmer. Διότι, 
εάν τούτο ήτο εθνικόν, επρεπε νά φέρηται εν τή επιγραφή Ά ραζία , αφού 
γίνεται έν ταυ τη χρήσις του γράμματος ι, όπερ καί τώ μέτρορ προσαρμόζει 
καί ούχί Άραζέα, όπου τό γράμμα ε αποδίδει τον φθόγγον ει. Ά ρά-  
ζειος-Άραζεία  λοιπόν σημαίνει τον άνήκοντα ή καταγόμενον έκ τοΰ 3Αρό
ζον καί προσδιορίζεται άκριβέστερον διά τής επομένης λέξεαις δυμεάν. Έκ 
τούτου προκύπτει καί ή διαφορά μεταξύ τών τής αυτής πατρωνυμικής κατα- 
λήξεως επιθέτων Νερενεία καί ’Αραζεία' διότι τό μέν Νερενεία σημαίνει 
η ϋνγάτηρ τον Νερένον, τό δέ 5Αραζεία δομεάν η άνήκονοα εϊς τον οίκον 
τον ’Αράζον, άρα ούχί θυγάτηρ, αλλά μέλος, συγγενής τού οίκου τού Ά - 
ράζου, έξ «παντός περιωνύμου παρά τοΐς παροίκοις. Γνωστόν δέ τυγχάνει 
ότι ή μέν κατάληξίς τώ>ν παραγ ο μένταν επιθέτων έξ ονομάτων εμψύχων όν- 
των είναι ειος (οίον άνθροτπειος, ΐππειος, 'Ομήρειος, Φιλίππειος, Κνρειος 
κτλ.) ή δέ κατάληξίς τών εθνικών ονομάτων είναι ιος, (οιον Κορίνΰιος, 
Τροιζήνιος, Σάμιος, ’Α θηναίος κτλ. άρα καί ιΑρύ.ζιος).

δ ο μ ε ά ν (την), όνομα ούσιαστικόν κατ’ άνάγνωσιν τού τε Detschew καί 
Kretschmer αντί τού δόμον— οίκον, οικογένειαν‘= η ’Αραζεία τον οίκον 
(αιτιατική τής αναφοράς), δηλαδή η άνήκονοα εις τον {περιώνυμον) οίκον 
τον Άράζον' τό δόμος ένταϋθα δηλοΐ τό τε περιέχον καί τό περιεχόμενον 
(ώς τό οίκος) κατά μετωνυμίαν' πρβλ. «φθοράν, οϊα κατέσχε τον συν άθλι
ον δόμον»(5) καί «ώ Παλλάς, ώ σώσασα τούς έμούς δόμους»(?). Εννοείται 
ότι ό τύπος δομεά αντί τού δόμος (έκ τού δέμ-ομαά, λατιν. donius, σανσκρ. 
damas, έσχηματίσθη κατ’ αναλογίαν τών εις -εά ουσιαστικών (γενεά), όπως 
εύοδωθή τό μέτρον, μαρτυρεί δέ μή ακριβή τής ελληνικής γλώσσης 
γνώσιν (3).

Τιλεζνπτα : ή, κατ’ άνάγνωσιν τού Kretschmer καί Detschew, όνομα 1 2 3

1) Σοψοκλέονς,  Οίδ. Κ. 370.
2) Α ισ χ ύ λ ο υ , Εύμεν. 750 καί αλλαχού.
3) ’Ανάλογος σχηματισμός υπό αλλόγλωσσου άπαντα έν τή προβουλγαρική 

κτιτορική επιγραφή έκ Τσαταλάρ (F ehcr , Bull, de 1’ insfc. arched . Bulg. τόμ. I l l ,  
σελ. GO, έτ. 1925). Ό  προβούλγαρος έσχημάτισε κατ’ αναλογίαν τών επιρρημάτων 
όξέως, πα χέω ς,  βαρέως  καί τεχνέιος  αντί τ εχνηέντω ς  έκ τοΰ τεχνήεις ,  όπερ άναμ- 
φιβόλως έξεφώνει τ ε χ ν ύ ς  κατά τό οξύς, π α χ ύ ς ,  βαρύς  κτλ.



κύριον Θρακικόν η ξενικόν. Τό καταληκτικόν αυτού α είναι βραχύ κατά 
τό μέτρον, άρα καθ’ ημάς ή λέξις είναι προπαροξύτονος και ούχί παροξύ
τονος, ώς άνεγνώσθη ύπ’ άλλων. Πιθανώς δε αντί Τιλέγνπτα κατά τροπήν 
τοϋ γ εις ζ, ώς τό παρά Πτολεμαίφ (') germi-zera=Ζερμι-ζίργα  (s).

μ ι:  αντί τής προσωπικής αντωνυμίας με [εμέ] κατά κώφωσιν του άτο
νου φθόγγου ε εις ι. Ή  κοόφωσις δέ τοϋ άτονου ο εις u καί τοϋ ε εις η 
ήτις είναι ίδιον χαρακτηριστικόν τής Νεοελληνικής των βορείων Ελλήνων 
γλώσσης (1 2 3 4 5 * 7), παρετηρήθη ενιαχού καί εν τισι των αρχαίων διαλέκτων δθεν 
ό Χατζηδάκις υπολαμβάνει ταυτην ωζ χαρακτηριστικόν των ’Αχαϊκών δια
λέκτων (Αιολικής,) καί περί τής τροπής τοϋ ε εις ι λέγει οτι τοϋτο γίνεται 
έν τή προθέσει εν (άτόνφ) καί αλλαχού, οιον άπεχόμινος ('<) (=άπεχό- 
μενος). Έν μεγάλη Τεγεατική δημοσία επιγραφή ή έν εν συντάξει μετά 
δοτικής (—-εν) καί μετ’ αιτιατικής (=ένς εις) καί έν συνδέσει πανταχοϋ 
φέρεται ίν (Αατιν. in), λ. χ. ίγκεχίη, ίμφαίνειν, ίνόικάζηται ( ’). 'Ωσαύτως 
έν τή συλλαβογραφική δημοσία τοϋ Ίδαλίου τής Κόπρου επιγραφή πλήν 
τής έν φερομένης πανταχοϋ ίν άναγινώσκεται καί ίν τάν Θιδν τάν ’Α βά
ναν (") (=είς την Θεόν την Άθηνάν), προς τοΐς τυνδε, πεδία, Δ ιΡ είδε μις, 
κε, ποεχάμενος, ιερεμία κτλ., δπερ δ ήλοι δτι ή κατά κώφωσιν τροπή τοϋ 
ε εις ι είναι μερική καί ούχί γενική ώς εν τή βορείω Νεοελληνική. Καί 
ενταύθα ή τροπή του με εις μι Οεωρητέα αιολισμός, εάν μή είναι βαρβα- 
ρισμός κατ’ έπίδρασιν τής Θρακικής γλώσσης. Παρενεβλήθη δέ τοϋτο 
μεταξύ τοϋ Τιλέζνπτα καί του ιερά κατά σχήμα νπερβατόν, ένεκα μετρικής 
ανάγκης, άντί τοϋ: ιερά Τιλέζνπτα μι ζηλτα. Δεν είναι δμοος ασυνήθες τό 
ύπερβατόν σχήμα καί έν αύτώ τφ> πεζω λόγφ’ πρβλ. «οί Θεών ημάς δρκοι 
κοτλυουσι»'(') «ούδείς ύπ’ έμοϋ τών πολιτών κακώς πέπονθε» (8).

Ηερά : τό II γραπτέον διακεκριμένους Κ Ιερά, δπερ δεν έπετευχθη έν 
τή χαράξει υπό τοϋ τεχνίτου, ώς συμβαίνονσι παρόμοιοι συνενώσεις γραμ
μάτων έν πλείσταις έπιγραφαίς, τ. έ. τό ά>ς πρώτον έκλαμβανόμενον γράμμα 
Η δεν είναι τοιούτον, άλλ’ είναι l·, δηλ. τό σημείον τό δηλοϋν τό δασύ
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1) Π το λ εμ α ίο υ , III . 8, 4.
2) K re tschm er ,  Kin leitung κ τλ .  ο?,λ. 231.
3) I l a l j id a l i i  ( ί .  Kin leitung in die Neugrieebisclie gramnmtik, e x . 1892, of λ. 

342 καί Μεσαιωνικά καί Νέα Ε λληνικά, 3Α0ήναι, σελ. 250 καί έξης.
4) Τοϋ α υ τ ό ν , Ά καδημεικά αναγνώσματα κτλ. τόμ. 1, σελ. 60.
5) Α. Ρ α γκ α βή ,  αυτόθι, σελ. 216- 217 καί Theod. Deri/I: έν τφ  προγρά[ΐ.ματι 

τοϋ έν "Αλλη πανεπιστ. έτ. 1860-61,
6J Αυτόθι, σελ. 145.
7) Ξενοφώντος,  Κ. A. III , 5, 7.
8) Λ ν σ ίο υ , XVI, 8.
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πνεύμα και τό γράμμα I, άπερ συνενοΰμενα όμοιάζουσιν η συναποτελοΰσι 
τό γράμμα Η. "Όθεν ή λ έξις άναγινώσκεται ϋφ’ υμών I ιερά, τ. έ. Ιερά 
καί είναι επιθετικός προσδιορισμός του Τιλέζντττα. Καλείται δ’ αυιη Ιερά 
ως τυγχάνουσα τής προστασίας των Θεών καί επομένως οϋσα αξία σεβα
σμού παρά τοΐς άνθρώποις, οπερ δηλοΐ δτι ήτο ιέρεια θεάς τίνος ή μιΰστρια, 
διότι ό ’Αριστοφάνης καλεΐ τον μύστην «ιερός άνθρωπος» β). Δυνατόν 
όμως τό έπίθετον Ιερός νά εχη ενταύθα καί την σημασίαν τοϋ: λαμπρός, 
ακμαίος, ϋανμαστός, εξαίσιος, ως παρ’ Ό ιιήρω! «’Αχαιών ιερός στρα
τός» ('), «έλθεΐν εις φυλάκων ιερόν τέλος» (3), «λαβών ιερούς πυλαω- 
ροΰς» πρβλ. ωσαύτως καί τά «ιερή ΐς Τηλεμάχοιο» ("); «ιερόν μένος 
Άλκινόοιο» (°) κτλ. CII διττή δ’ αΰτη σημασία τοϋ ιερός ερμηνεύεται έκ 
τής Σανσκριτικής, εν ή έκ τής αυτής ρίζης is (—ί) παράγεται τό isli-iras 
(ελληνιστί ίσχνρός) καί τό ish-aras (αίολιστί ΐαρός—Ιερό;)' έξ ου τεκμαίρε- 
ται δτι παλαιότατα οί ισχυροί ή σαν καί ιεροί.

ζηλτα: αντί ζήλτο, γλ έν. πρόσωπον παρωχημένου χρόνου, αποθετικού 
ρήματος βαρυτόνου, μή παραδοθέντος ήμΐν, ου ό ένεστώς ζηλ-ομαι (ή 
ζέλλομαι). Μή παραδιδομένου δ’ ήμΐν τοϋ ρήματος ακαθόριστον είναι αν 
ό τύπος ζήλτο, αναύξητος, είναι παρατατικού χρόνου κατά συγκοπήν τοϋ 
εγκλιτικού φωνήεντος ε κατά βαρβαρισμόν μετά σημασίας αορίστου (* * * 7), 
ή είναι αρχαίου τίνος μέσου αορίστου β' εσχηματισμένου άπ’ ευθείας έκ 
τής ρίζης, οίοι οί παρ’ Όμήρω άπαντώντες μετά μέσης ή παθητικής σημα
σίας! αλτ ο, ττάλτο, δεκτό, λεκτο, βλήτο κτλ. ή είναι χρόνου υπερσυντελίκου 
ομαλού, οπότε δέον νά ύποτεθή οτι τό υποκείμενον τοϋ ρήματος άπεδή- 
μησεν ή δεν υπήρχε πλέον έν τή ζωή. "Υπολαμβάνω δέ τό ρ. ζήλο μα ι 
ταυτόσημον τοϋ ζηλόω καί εσχηματισμένον καί τοϋτο έκ του ζήλ-ος προγε- 
νεσΐέρως ή έκ παραλλήλου μετά τοϋ αχρήστου ζηλέω ού μεταγενέστερον 
είναι τό ζηλόω.

CH λέξις ζήλος έκ τοϋ ζέ-ω (ζεσ-ζε) μετά τοϋ προσφύματος ελ, ζέ-ελ-ος 
= ζήλος  (πρβλ. F είκω —έοικα. Ρεικ-ελ-ός·=ίκελος, πλν-ν-ω, πλΰ-ελ-ος~ 
πύελος, μύ-ω, μυ-ελ-ός. άγ-ω, άγ-έλ-η, ϋρέ-ομαι. ρίζ. θρε- θρυ-, θρΰ-ελ-ος 
θρϋλος, πλήααω- έκ-πλαγ-ήναι, έκπλάγ-ελ-ος, έκπλαγλος—έκπαγλος δα-ή~ 
μεναι, δά-ελ-ος, δέ-ελ-ος ίωνιστί, δήλος, δέ-αται, ρίζ. δε- διΡ- δει, δεί-ελ-ος 
δείλη κτλ.), εί καί δεν άπαντα παρ’ "Ομήριο, φαίνεται όμως δτι ήτο αϋτώ

1) Ά ρ ι σ τ ο φ ά ν ο υ ς , Βάτραχοι., 651.
2) ΓΟ μηρον , Ίλ . Ω, 81. 3J Αυτόθι, Κ. 56. 1) Αυτόθι, Ω, 681.
δ) Ό δϋσ. Β. 409 6) Αυτόθι, Η, 167 καί αλλαχού.
7) Τοιοϋτοι παρατατικοί μετά σημασίας αορίστου δεν είναι σπάνιοι, ώς φαίνε

ται έκ της συμπαραθέσεως αυτών ji.pt’ αορίστων. Πρβλ. 'Ο μήρου , "Ιλ. Β. 830. Λ, 
46δ. Γ, 35δ. Σοφοκλέους ,  Ή  λ. 680. Ξενοφώντος,  Κ. A. VI, 6, 85 καί αλλαχού.
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γνωστή, ώσπερ και τό άχρηστον είπα ρήμα ζηλ-έω, εάν κρίνωμεν έκ του 
παρ’ αύτφ επιθέτου ζηλήμων (J), παραγομένου εξ αύτοΰ (πρβλ. φιλ-έοο, 
φιλήμων—φιλημοσΰνη) (“). Το ρήμα ζηλ-όω άπαντα τό πρώτον εν τφ εις 
τήν Δήμητραν ΰμνφ ('"). Επειδή δέ παρά τφ φιλάω (έκ του φίλος) υπήρχε 
καί το βαρύτονον φίλλομαι (φί/ή ομαι), δθεν άόρ. ε φιλά μην (* 3 4). παρά τφ 
μεταγενεστέρφ οτενόομαι-ατενονμαι (έκ του οτένος-στεΐνος, στενός), υπάρ
χει παρ’ Όμήρω μόνον το βαρύτονον στείνομαι. (5 *) (—γίνομαι στενός) ώς 
καί έκ του δείελος - δειλή, το βαρύτονον δείλομαι ((!) (—κλίνω προς εσπέ
ραν), προς δέ παρά τφ ειλέω φέρεται καί εϊλ-ω, εΐλλω (εΌήω) καί ι'λλω, 
μέσ. εΐλομαι (7 *ή ούδαμώς αδύνατον κατ’ αναλογίαν τούτων νά υπήρχε πα- 
λαιότατον ρήμα ζήλ-ομαι. άχρηστευθέν προς τφ ζηλ-έω (s) καί τφ μεταγε
νεστέρου ζηλόω. "Οθεν ό τύπος ζήλτο είτε είναι παρατατικού κατά συγκο
πήν του εγκλιτικού φιονήεντος ε (βαρβαρισμός) μετά σημασίας αορίστου, 
ζήλ-ομαι. (έ)ζήλ-ε-το, ζήλ.το, είτε είναι μέσου αορίστου β' άρχαιόθεν κλη
ροδοτηθείς έσχηματισμένος άπ’ ευθείας έκ τής ρίζης, ώς οι παρ’ Όμήροτ 
απαντώντες, ζήλ-ομαι, ζήλ-στο, ζήλτο ή ζέλλομαι (ζέλ]ομαι), ζέλατο, ζέλτο, 
ζήλτο, (πρβλ. βάλλω, ρίζ. 8αλ- καί βέλ- δθεν βέλος, έκηβελέτης, βέλστο, 
βάλτο, βλέτο, βλήτο) είτε είναι του όμαλώς έσχηματισμένου υπερσυντελίκου, 
ζήλ-ομαι, (εβζήλμην, εζηλτ η ζήλτο, είναι κανονικώς έσχηματισμένος.

C1I δ’ έρμηνιία τοΰ ρήματος ζήλο μα ι (ή ζελλομαι), ζήλτ α-ζήλτο γίνε
ται έπίτή βάσει τής σημασίας τής ρίξης ζε-ελ, ζήλ έν τή λέξει ζήλος {ζέω, 
—βράζω), ήτις σημαίνει «ζέσις ψυχής, σφοδρά, εμπαθής πρός τι κίνησίς, 
θαυμασμός, πόθος πρός τι», έξ ής σημασίας προκύπτει καί ή τοΰ «φθόνος» 
οίον: «πράττειν τά δέοντα ζήλφ των αρίστων καί φυγή των χειριστών» (9 * * 12) 
«πρός ά μιμητικός ου γίνεται ζήλος» (J()), «φιλοτιμίαν πολλήν καί ζήλον 
ένεποίουν τοις νεανίσκοις (αί παρθένοι») C1), «ουδείς ποτ’ αυτούς των 
έμών άν έμπέσοι ζήλος ξυναίμων»(1?), καί τής σημασίας τοΰ ρήματος ζηλώ, 
δπερ σημαίνει καί «θαυμάζω, επαινώ», έξ ού καί ή σημασία τοΰ «φθονώ»'

1) ‘Ο μ η ρ ο ν ,  Όδυσ. Ε, 118. 2) Θ ε ό γ ν ιδ ο ς , 281.
3) "Υμν. Δημ. 1(53 καί 228.
4) cΟ μ η ρ ο ν . Ίλ . Ε, 61. Υ, 304. Ε, 117. Κ, 280 καί αλλαχού.
5) Α ν τ ό & ι ,  Ό δ . Σ , 386. 6) Αντό-Θτ, Η, 289.
7) Α ν τ ό & ι  Ί λ . Ε, 203. 782 κτλ.
8) Πρβλ. ‘Ωσαύτως τά πρός τοϊς περισπωμένοις ονοματικούς ρήμασι καί τά

παραλλήλιος εύχρηστα βαρύτονα: α ϊδ ο μ α ι—αίδούμαι (ρίζ· αΐδέσ-, α’δώςζ Satiμ ε 
λό μ  α ι—επιμελούμαι (ρίζ· μέλ-ει, επιμελή;', ε ρ α μ α ι—έράιο, (ρίζ. ερ ίνδ. harj-a.mi-
άγαπώ ή ρίζ' ram —ευφραίνομαι), φ ύ ρ ω - φ υ ρ ά ω ,  ώ δ ίν ω - ώ δ ιν ά ω .

9) Α ο ν κ ια ν ο ν ,  πρός απαίδευτων 17.
10) Ι Ι λ ο ν τ ά ρ χ ο ν ,  ΙΙερι,κλ. II. 11) Αντό'Θ'ΐ, Λυκούργ, XIV.
12) Σ ο φ ο κ λ έ ο ν ς ,  Οίδ. Κ. 912.
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ο Ιον: «ζηλώ σε του νοΰ»('), «Λακεδαιμόνιοι ζηλοΰντες την πόλιν τής Μαρα
θώ νι μάχης »(’) πρβλ. ωσαύτως και τά εκ του ζηλώ ρήμα ακά παράγωγα ζη- 
λωτυς (=άξιος ζήλου, μιμήσεως, θαυμασμόν), οιον: «ζηλωτότατον βίον διά- 
ξεις» (3), «ζηλωτός και ευδαιμονιζόμενος» (4 * 6) καί ζηλοηης μιμητής, •θαυμα
στής), οιον: «ουτοι πάντες ζηλωταί καί έρασταί καί μαθηταί τής Λακεδαι
μονίων παιδείας» (δ). "Οθεν υποληπτέον ισοδύναμον τώ αγομαι (—θαυ
μάζω, εκτιμώ καί αγαπώ) πρβλ. τό άνάλογον «ου σε εοικε φίλον πατέρ’ 
ένδον έόντα ούτε τι θαυμάζει ν περιώσιον οΰτ’ άγάασθαι» ("), «τουτω συγ- 
γενόμενος ό Κΰρος ήγάσθη τε αυτόν καί δίδωσι μυρίους δαρεικονς» (7), 
«τί ουν ; ουκ άγασαι αυτήν καί νυν χάριν έ'χεις του λόγου αυτή;» (8). ’Άρα 
ζηλχο— ήγάσθη, έξετίμησε και ήγάπησεν, εκ θαυμασμού προς τάς άρετάς 
ήγάπησεν ή είχεν αγαπήσει (τόπου υπερσυντελίκου).

§ 12) Συντακτικώς τό δίστιχον επίγραμμα άποτελεΐται εκ δυο ανεξαρτή
των καί ασύνδετων προς άλλήλας προτάσεων, έκάστης προτάσεως οΰσης 
καί στίχου. eH πρώτη πρότασις έκφέρεται κατά σχήμ.α έλλείψεως βραχυ- 
λογικώς δίνευ ρήματος καί δηλοΐ τον κτήτορα τοΰ δακτυλίου μ°τά πλήρους 
τοϋ ονόματος αυτού κατά τό Ελληνικόν έθος ("πρβλ. Θουκυδίδης Όλόρου 
’Αθηναίος) καί τής ίδιότητος αυτού (σκώ), είτε ίδιος είτε δώρον τής Τιλε- 
ζόπτης είναι ό δακτύλιος. ’Ανάλογοι κατά βραχυλογίαν άρχαΐαι επιγραφαί 
άνευ ρήματος άπαντώσι πολλαί. Έπί του εσωτερικού τού πυθμένος κυλικος 
τοΰ πέμπτου π. Χ.αίώνος προερχόμενης μετ’άλλων κτερισμάτων εξ άνασκα- 
φέντος χώματος περί την Φιλιππούπολιν υπάρχει ή απλή επιγραφή III- 
ΠΟΜΛΧΟΣ κεχαραγμένη δι’ οξέος οργάνου (’’), προφανώς οΰχί υπό τοϋ 
τεχνίτου, άλλ’ υπό τοΰ κτήτορος τής κυλικος, ένθα έννοητέον ή «Ίππάμα
χος (έστι ή είμί κύριος τοΰδε)» ή Ίππόμαχος [έποιήσατο κτέρεα τόδε]». Έπί 
τών έπιτυβίων επιγραφών αναγράφονται συνήθως τά ονόματα τών εν τοϊς 
τάφοις κειμένων απλώς’ οιον : «Πολυκράτης Νίκωνος Άγγελήθεν» ένθα 
έννοητέον «κείμαι ή κεΐται ενθάδε» «Κυρσας ΙΙολυάνακτος, 'Υβρεις Ξέρ- 
ξου Κυρσα γυνή, Κυρσας Πολυάνακτος [J0]» ένθα έννοητέον «κείνται ή 
κείμεθα ενθάδε». 'Υπό τον επιτύμβιον ανδριάντα τοΰ έν Κεραμεικφ τών 
’Αθηνών ταφέντος νεανίου Δεξίλεω, πεσόντος εν τώ Κοριανθικφ πολεμώ 
τω 394 π.Χ., φέρεται ή επιγραφή: «Δεξίλεως Λνσανίου Θορίκιος. Έγέτετο

1) Σ οφ οκλέους ,  Ή λ . 1027, πρβλ. καί fr. 51G.
2) cΙπ τΰο κ ρ ά το υς , ΤΙαναγ. 91. 0) Ά ρ ισ το φ ά ν ο υ ς ,  Νεφελ 4GS.
4) Π λάτω νος,  Γοργ. 473. 5) Αυτό& ι,  ΙΙρωταγ. X X V I I I ,  313.
6) fΟ μηρ ο ν , Ό δ. II ,  202. 7) Ξενοφώντος,  Κ. Λ. I, 9.
8) Π λάτω νος ,  Μενεξ. X X II .
9) Bull, de Γ institu t archeol, B iilg. ton, I I I ,  t't. 1925, αελ. I l l ,  Soph/a.

10) Ann naive de la bibliofcheqvie nat. de Plovdiv, tit. 1927, σελ. 194, Sopliia.
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επί Τεισάνδρου άρχοντας. Άπέθανε κτλ». ένθα εννοητέον εν τή κατ’ έλλει
ψην εκφερομένη crocorrj προτάσει «εστιν δδε, δηλ. ό τφ «νδριάντι εικασμέ
νος» καί άλλα. Έν πασι τούτους ή έλλειψης συμπληροϋται υπό του αναγνώ
στου άναλόγως τοϋ σημαινομένου. Οϋτω καί ό βραχυλογικώς εκφερόμενος 
πρώτος στίχος (πρότασις) τοϋ επιγράμματος «Ρωλισθεβ jνειάς Νερενεία Τιλ- 
τεανή, σκώ» συμπληρωτέος «κυρία ειμί τοϋδε» αντί τοΰ δμαλοϋ καί συνή
θους «Ρωλισθενειάδος Νερενείας Τιλτεανής σκοϋς [έστί τάδε]».

Ανάλογους κατά βραχυλογίαν επιγραφάς εχομεν ωσαύτως νϋν τάς χαρασ- 
σομένας μετά χρονολογίας επί οικιακών σκευών, κτιρίων καί βιβλίων προς 
ενοειξιν τοΰ κτήτορος αυτών' οίον: «Γεώργιος Νικολάου, Φιλιππουπολίτης, 
έμπορος» ένθα εννοείται «ειμί ή εστιν ό κτήτοορ τοϋδε»' «’Αναστάσιος Γε- 
ωργιάδης, Λευκίας, Φιλιππουπολίτης, ιατρός» καί άλλα. Προσσημειωτέαι 
ωσαύτως καί αί επί τών νομισμάτων, χρυσοβοϋλλων, μολυβδοβονλλων σιγιλ- 
λίων, σφραγίδων κατά βραχυλογίαν χαρασσόμεναι έπιγραςραί καί αί επί δια
φόρων εγγράφων σημειοϋμεναι ΰπογραφαί ημών, εχουσαι ενίοτε καί επαγ
γελματικούς ή τιμητικούς τίτλους. Κινδυνεύει δέ τις νά υπόθεση δτι οί δύο 
στίχοι δεν έχαράχθησαν συγχρόνως, τ. έ. υπό τον αρχήθεν κεχαραγμένον 
πρώτον στίχον δηλοΰντα τύν κτήτορα τοϋ δακτυλίου, έχαράχθη βραδύτερου 
ό δεύτερος στίχος.

'Ο δεύτερος στίχος (πρότασις) τοϋ επιγράμματος έχει όμαλώς καί δηλοι 
αξιοσημείωτου τι συμβάν έν τφ βίφ τοϋ κτήτορος τοϋ δακτυλίου(1), δηλαδή 
τον θαυμασμόν καί την αγάπην τής ίεράς Τιλεζύπτης, δπερ ό κτήτοορ [ή 
Ρωλισθενειάς) έχάοαςεν επί τοϋ προσφιλούς της δακτυλίου είτε ίδιου (οπότε 
πιθανώς προϋπήρχε κεχαραγμένος ό πρώτος στίχος) είτε δ (όρου τής Τιλεζύ- 
πτης (οπότε ταυτοχρόνους συνεχαράχθησαν άμφότεροι οί στίχοι) καί έφερε 
διαρκώς επί τοϋ δακτύλου της προς άνάμνησιν (souvenir) καί έπίδειςιν άμα, 
δθεν καί ή προσπάθεια πρύς επιγραμματικήν, ώς είθίζετο, διαιώτισιν 
αύτοϋ. "Οθεν τό επίγραμμα είναι εκ τών αναμνηστικών.

Έάν όμως ύποτεθή ότι τό επίγραμμα είναι αναθηματικόν, δηλαδή ότι 
έχαράχθη επί τοϋ πολυτίμου δακτυλίου, όπως άφιερωθή οΰτος εις θεόν

1) ’Ανάλογους αναμνηστικός σημειώσεις περί σπουδαίων Ιστορικών συμβάντων 
κοινών ή ιδίων έχάρασσον καί οί παλαβότεροι ημών επί βιβλίων, άτινα κατ’έξοχήν 
άνεγίνωσκον, μετά τοϋ ονόματος των προτασσόμενου, ιός έν τφ  προκειμένη) άρ- 
χαίω επιγράμματα Έ ν  τοΐς βιβλίοις τοϋ μακαρίτου πατρός ημών, τελειόφοιτου τής 
πάλαι ποτέ Ελληνικής κεντρικής σχολής Φιλιππουπόλεως καί εκ τών λογιών τών 
συγχρόνων του άνέγνωμεν επί τής οπίσθιας πλευράς τοϋ πρώτου φύλλου τής 
Ιστορίας Κ. Κούμα (τόμ. I, 1831) «Απόστολος Κοσμά, καφταντζής, Φιλιππουπόλί- 
της. "Ηλθαν οί ομόδοξοι μας Ρώσσοι καί. μάς ελευθέρωσαν από τούς Τούρκους, 
θ Ί α ν . 1878 . Πρόκειται περί τής υπό τών Ρώσσων καταλήφεως τής Φιλιππουπό-
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προς έκφρασιν ευχαριστίας {ανάθημα ευχαριστήριον) διά τι ευάρεστου συμ
βάν εν τφ βίφ του ανατιθέμενου, τότε εν μέν τώ πρώτα) στίχφ (προτάσει) 
εννοείται τό πολλάκις επί. των αναθηματικών επιγραφών παραλειπόμενον 
ρήμα ανέβηκα (ή, εν δέ τφ δευτέρφ στίχοι (προτάσει], εν ώ δηλοΰται ή αι
τία τοϋ αναθήματος, ο αίτιολογικός σύνδεσμος γάρ, δστις ένεκα τοΰ μέ
τρου παρελείφθη και έκ τοΰτου ή δεύτερα πρότασις ετέθη άσυνδέτως. Ή  
παράλειήπς τοϋ ονόματος τοϋ Θεόν, εις δν προέκειτο ν’ άνατεθή ό δακτύ
λιος εγένετο μέν έλλείψει χώρου έπι τής 'ψηφΐδος, άλλ’ οϋδέν σημαίνει* 
διότι ό ενεπίγραφος δακτύλιος άναρτώμενος εις περίοπτόν τι τοϋ ναού μέ
ρος παρά τώ άγάλματι τοϋ Θεοϋ ή έξαρτώμενος έξ αυτού τοϋ άνδριάντος 
(τοϋ βάθρου) έδήλου τον Θεόν, εις δν άνετίθετο. Τούτο τό έθος τής άφιε- 
ρώσεως πολυτίμων αντικειμένων εις Θεούς και έξαρτήσεως αυτών έκ τών 
αγαλμάτων των έκληροδοτήθη διά τών αιώνων, δπως καί άλλα, εις ημάς 
τούς Χριστιανούς, οιτινες και σήμερον άφιεροϋμεν διάφορα κοσμήματα 
κατ’ ευχήν (τάμμα) ή προς ευγνωμοσύνην εις την Παναγίαν ή εις άλλους 
αγίους καί άναρτώμεν ταϋτα διά ταινιών εις την εικόνα των εν τοΐς ναοΐς.

’Αλλά τό έπίγραμμα δυνατόν ν’ άποτελήται καί έκ μιας προτάσεως κατ 
ανακόλουθοι' όχημα προελθόν έκ μιμήσεως άλλου επιγράμματος ή απόπει
ρας προσαρμογής προς αυτό. Δηλαδή ό ποιητής έχων ύπ’ ό'ψιν προγενέστε- 
στερον έπίγραμμα συνέθηκε τον πρώτον στίχον, δστις έδει νά είναι τό υπο
κείμενον μετά τών προσδιορισμών του προτάσεως παθητικής. Επειδή δε 
δεν ήδύνατο νά εύοδώση τον δεύτερον στίχον μετά ρήματος παθητικού καί 
ποιητικού αιτίου, έτρεψεν εν αύτφ τήν σύνταξιν από παθητικής εις ενεργη
τικήν θεις ως αντικείμενου τό μι (—με) καί οϋτω ό πρώτος στίχος έμεινεν 
ανακόλουθος* τ. έ. αντί νά εξενεχθή όμαλώς, ως ήρξατο: «ΡωλισΘεινειάς 
Νερενεία Τιλτεανή σκώ ύπ’ Άραζείας δομεάν Τιλεζύπτης ίεράς έζηλώ- 
θην» έξηνέχθη ανωμάλως ώς έχει. 1

λεως κατά τον απελευθερωτικόν πόλεμον τοΰ 1877—78. ‘Ωσαύτως υπό τό αυτό 
όνομα καί έν τω αύτφ τόπο) άλλου βιβλίου, τοϋ εκκλησιαστικοί· λεγομένου 'Ωρολο
γίου: «τό μεγάλο νερό έγεινε 8 Σεπτ. 1856.» Πρόκειται περί τής μεγάλης τοϋ 
"Εβρου πλημμύρας, ή τις πολλάς ζημίας έπήνεγκεν εις τήν Φίλιππο ύπολιν καί 
ανθρώπινα θύματα έσχεν.

1) Ίδ έ , Bull, de Ρ institut arch. Bulg. τόμ. II, έτ. 1923—24. σελ. 69 καί 80, 
τύμ IV, σελ. 84, άρ. 8, σελ. 86, άρ. 11 καί 12, σελ. 11ο άρ. 35, σελ. 117 άρ. 36 καί 
σελ 267. Ω σαύτως Bull, de la societe arch. Bulg. τόμ. V II, ετ. 1919—20, σελ. 83 
άρ. 3 καί 5, σελ. 84 άρ. 8 κτλ. ένθα εν τα ΐς έπιγραφαϊς παραλείπετσι το ρήμα 
ά ν έβ η κ εν  ή α νέβ η κ α ν .  'Ωσαύτως αυτόθι, τύμ. I II , έτ. 1912 σελ. 188 καί τόμ. VI, 
έτ. 1916 — 18 καί αλλαχού, ένθα  παραλείπεται τό ρήμα άνέστησεν  ή εστησεν  προ- 
κειμένου περί στήλης, βωμού, άνδριάντος κτλ.
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\  13. Κατά τά προειρημένα λοιπόν τό επίγραμμα υπό ομαλόν γραμ
ματικόν τύπον έχει ωδε:

«Ρωλισθεινειάς Νερενεία Τιλτεανή, σκώ' 
Άραζεία δομεάν Τιλέζυπτά με ιερά ζηλτο»,

και έν πεζώ κατά την ’Αττικήν διάλεκτον :

«Ρωλισθενειάς Νερένου (θυγάτηρ), Τιλαταία, παιδίσκη’ 
Ή  Άραζ(ε)ιάς τον οΐκον ιερά Τιλέζυπτά ήγάσθη με».

Ή  δ’ ερμηνεία αυτοΰ ιός άναμνηπτικ^ν έ/ει ώδε :

«Ρωλισθεινειάς Νερενεία Τιλ- 
τεανή, σκώ (είμι κυρία τοϋδε)' Ά - 
ραζεία δομεάν Τιλέζυπτά ιερά μι 
ζήλτα» 
ή άττικιστί:

«Ρωλισθενειάς Νερένου (θυγά
τηρ) Τιλαταία, παιδίσκη (είμι κυρία 
τοΰδε)’ ή Άραζειάς τον οίκον ιερά 
Τιλέζυπτά ήγάσθη με» ή «επεφι- 
λήκει».

(Έγώ) ή Ρωλισθενειάς (ή) του 
Νερένου (θυγάτηρ), Τιλαταία, παρ
θένος (είμαι κτήτωρ τοΰτου τοΰ 
δακτυλίου)- ή ιερά (ή ή άκμάζουσα) 
Τιλέζυπτά, ή έκ τής οικογένειας 
τοΰ Άράζου, ήγάπησέ με έκ θαυ
μασμού (ή είχεν αγαπήσει με).

τ. έ. rH παρθένος Ρωλισθενειάς, Ουγατηρ τοΰ Νερένου, Τιλαταία, κτή
τωρ τοΰ χρυσοΰ δακτυλίου ίδιου ή δώρου, εχάραξεν έπ’ αυτοΰ το επί
γραμμα προς άνάμνησιν τοΰ σπουδαίου συμβάντος έν τω βίφ της, δηλ. τής 
αγάπης αυτής διά τάς παρθενικάς της άρετάς υπό τής ίεράς ή άκμαζοΰσης
Τιλεζΰπτης, τής άνηκοΰσης εις την

£Ως αναθηματικόν εις Θεόν: 
«Ρωλισθεινειάς Νερενεία Τιλ- 

τεανή, σκώ (άνέθηκα)' Άραζεία 
(γάρ) δομεάν Τιλέζυπτά ιερά μι 
ζήλτα». ή άττικιστί:

«Ρωλισθενειάς Νερένου (θυγά
τηρ) Τιλαταία, παιδίσκη (άνέθηκα 
τόδε)' ή Άραζειάς (γάρ) τον οίκον 
ιερά Τιλέζυπτά ήγάσθη με» ή «έ- 
πεφιλήκει».

εριώνυμον τοΰ Άράζου οικογένειαν.

(Έγώ) ή Ρωλισθενειάς (ή) τοΰ 
Νερένου (θυγάτηρ), Τιλαταία, παρ
θένος (άνέθηκα τοΰτον εδώ τον 
δακτύλιον' διότι) ή ιερά (ή ή άκ- 
μιάζουσα) Τιλέζυπτά. ή έκ τής οι
κογένειας τοΰ Άράζου, ήγάπησέ 
με έκ θαυμασμοΰ (ή είχεν αγα
πήσει).

τ. έ. Ή  παρθένος Ρωλισθενειάς, θυγάτηρ τοΰ Νερένου, Τιλαταία, άνέ- 
θηκε τον πολύτιμον δακτύλιόν της χαράξασα τό έπίγραμμα εις τον Θεόν
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έκ του αγάλματος ούτινος έξήρτησεν αυτόν προς ευχαριστίαν, διότι ή ιερά 
ή ή άκμάζουσα Τιλέζυπτα, ή εκ τής περιώνυμου οικογένειας του Άράζου, 
έξετίμησε τάς παρθενικάς της άρετάς καί ήγάπησεν αυτήν ή εΐχεν αγαπήσει.

Κατ’ άνακόλονϋον δε όχημα προελθόν έκ μιμήσεως άλλου επιγράμμα
τος καί άδεξιότητος τοΰ πυιητοϋ αντί τοΰ ομαλού:

«Ρωλισθεινειάς Νερενεία Τιλτε- 
ανή σκώ ύπ’ Άραζείας δομεάν Τι- 
λεζΰπτης ίεράς έζηλώθην» ή

«ΡωλισΟεινειάδα Νερενείαν Τιλ- 
τεανήν, σκώ Άραζεία δομεάν Τι- 
λέζυπτά μι ιερά ζήλτο». 
καί άττικιστί:

«Ρωλισθενειάς Νερένου ήθυγά- 
τηρ) Τιλαταία παιδίσκη υπό τής 
Άραζειάδος τον οίκον ίεράς Τιλε- 
ζυπτης εφιλήθην» ή «Ιπεφιλή- 
μην» ή

«Έμέ Ρωλισθενειάδα Νερένου 
(θυγατέρα) Τιλαταίαν, παιδίσκην 
ή Άραζε.άς τον οικον ιερά Τιλέ- 
ζυπτα ήγάσθη» ή «έπεφιλήκει».

Έν τοιαΰτη περιπτιυσει ή Ρωλισθενειάς ήδυνατο τον δακτύλιον εϊτε 
ίδιον είτε δώρον τής Τιλεζυπτης νά φέρη προς άνάμνησιν ή ν’ αφιέρωση 
εις Θεόν τινά προς ευχαριστίαν.

Έ  *ν δμως συν τ<7) χρόνφ διά τής ευρέσεως ά'λλης αναμφισβήτητου 
Θρακικής επιγραφής βεβαιωθή δτι ή Θρακική γλώσσα έγράφετο μέχρι τοΰ 
έκτοπισμοΰ καί άντικαταστάσεως αυτής υπό τής ελληνικής, διά τής ήμετέ- 
ρσς άναγνώσεως καί ερμηνείας τής προκειμένης επιγραφής, ήτις έςελήφθη 
ώς Θρακική, ώς ελληνικής, γίνεται κατάδηλον δτι έν τη ερμηνεία Θρακικοΰ 
Λόγου ή επιτυχία είναι ασφαλέστερα καί πιθανωτέρα διά τής ελληνικής 
γλώσσης, ώς συγγενεστέρας τή Θρακική ή διά τής Λιθουανικής, τής Σλαυ- 
ϊκής καί άλλτον έν γένει γλωσσών. Αλλά καί έτι προς1 εκ τής ήμετέρας 
ερμηνείας καί ετυμολογίας τών πλείστων λέξεων καί δή έκ τών καταληκτι
κών φαινομένων, τών κυρίων χαρακτηριστικών έκάστης γλτοσσης καί δια
λέκτου, τής έλληνιζουσης ταυτης επιγραφής τεκμηριοΰται δτι ή Θρακική 
γλώσσα δεν διέφερεν οΰσιωδώς πολύ τής ελληνικής καί δτι δεν είναι ορθόν 
νά κατατάσσηται εις την ανατομικήν συνομοταξίαν (satem) τών Ίνδοευραι- 
παϊκών γλωσσών ένεκα τής έπ7 αυτήν έπιδράσεως βαρβάρων γλωσσών έκ 
γειτονείας ή συμμείξεως τών Θρφκών μετά Σκυθών, ώς φαίνεται προ παν-

(Έγώ) ή Ρωλισθενειάς ή θυγά- 
τηρ τοΰ Νερένου, Τιλαταία παρθέ
νος, υπό τής Άραζειάδος τήν οι
κογένειαν ίεράς (ή άκμαζούσης) Τι- 
λεζΰπτης ήγαπήθνην (ή είχον άγα- 
πηθή). 
ή

Έμε τήν Ρωλισθενειάδα τήν 
θυγατέρα τοΰ Νερένου, Τιλαταίαν, 
παρθένον, ή Άραζειάς τήν οικο
γένειαν ιερά (η άκμάζουσα) Τιλέζυ- 
πτα ήγάπησεν έκ θαυμασμού (ή 
είχεν αγαπήσει).



τύς εν πλείστοις τοπωνυμίοις καί πολλοΐς κυρίοις όνόμασιν, άτινα άπαντου- 
σιν εν ταΐς έπιγραφαΐς των Ρωμαϊκών χρόνων. Ουτω δέ πιστόΰται καί τό 
ατρορρηθένΟ) περί στενωτέρας συγγένειας τής μή έξελιχθείσης Θρακικής ή 
Θρακοορρυγικής γλώσσης προς την παλαιοτάτην ελληνικήν ενεκα τής συγ
γένειας τών Θρακών καί των Πρωτοελλήνων, των Έλληνοπελασγών(1 2).

ΠροοΦετέον και τοϋτο μετά την εμην άνάγνωαιν  καί ερμηνείαν 
της έπϊ τόϋ δακτυλίου ύποτι&εμένης  έν Θρακικη 

γλώοοη επιγραφής.

$ 1.4 Ό  καθηγητής D. Detscbew εποιήσατο εσχάτως καί τρίτην άνά- 
γνωσιν καί ερμηνείαν τής επιγραφής (3 *) όρμώμενος εκ τής γ\ώμης δτι ό 
δακτύλιος προσηνέχθη δώρον τφ νεκρφ εις την πρύθεσιν αύτοΰ προ της 
ταφής του μετ’ άλλων κτερισμάτων υπό τής προσφιλέστατης αυτοί έκ τών 
γυναικών του, ήτις διακοσμήσασα την πρόθεσιν ύστερον κατά τό έθος τών 
Θρακών συγκατεκάη ή συνετάφη τφ νεκρω. Μετά τοΰτο δέ δ τε δακτύλιος 
καί τά άλλα κτερίσματα συνερρίφθησαν εις τον τάφον, δθεν καί διέμειναν 
άσινή'διότι σημειωτέου δτι μετά του δακτυλίου συνευρέΦησαν εν τφ τάφαρ 
καί άλλα χρυσά κοσμήματα, οιον διάδημα καί δυο τριγωνικά πλακίδια, 
προς δέ όρειχάλκινος καθρέπτης καί τεμάχια πήλινων αγγείων. Άναγι- 
νώσκει δέ φδε :

ΡΟΛΙΣΤΕΝΕΑΣ ΝΕΡΕΝΕΑ ΊΊΛΤΕΑΝ ΗΣΚΟ.
ΑΡΑΖΕΑ ΔΟΜΕΑΝ ΤΙΑΕΖΥΠΤΑ ΜΙ ΗΕΡΑ ΖΗΛΤΑ,

’Αναλύει δέ γραμματικούς την επιγραφήν ορδε;
Ρολιατενεας, ό“ όνομα σύνθετον έκ τοϋ Ρόλις - Ρόλης, ον ή βάσις ζη- 

τητέα ούχί εις τήν ίνδογερμανικήν ρίζαν sere — ; sro (ρέω), διότι ουτω έν 
τή Θρακική γλώσση έδει vox λεχθή στρω-' πρβλ. Σρυμών, ’Ιατρός, άλλ’ εις 
τήν ρίζαν ere-; re-, ero-: ro, ελληνιστί ερως - ερα/xax—ευαρεστούμαι εις 
τι, έρώ, άρα =ό ευαρεστούμενος εις τι, ό έρών καί έκ του οτενέας, δπερ 
ή έκ τοΰ ίνδογερμανικου sten- =βροντάν, Οορυβειν, στένειν, πρβλ. Στίν- 
τωρ καί τό 'Ομηρικόν στεντόριον βοαν ή έκ τοΰ ίνδογερμανικου steno=  
θηλή, στήθος, πρβλ. έλλην. στηνίον, στήθος, άρμενιστί still (=γυναικεΐον

ΤΣερΙ της  γλώ ΰΰης  τω ν Θρακών 221

1) "Ιδε ανωτέρω αυτόθι, I, § 2.
2) Μ υ ρ τ .  Ά π ο σ τ ο λ ί δ ο ν ,  Περί τών αρχαίων Θρακών, σελ. 8 0 —81, § 7. Θρα- 

κικά τόμ. I. 'Η  άνάγνωσις καί ερμηνεία τής επιγραφής έδημοσιεύΟη υπ5 έμοΰ καί 
βουλγαριστί έν τφ Annua ire de la bibliotlieque nat. de Plovdiv, τοΰ έτους 1926 υπό 
τον τίτλον Γ inscription de la bague du village Ezerovo σελ. 101 καί έξης.

3) D. D lackey?, Eine ncue Deutung der Tbrakischen Ringschrift Annuaire de
V universite de Sophia, faculte historico-pliilologiqne, τόμ. X XVII, 9, σελ. 1—12.
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στήθος) "Οθεν το δνομα ύποληπτέον ώς παλαιόν κύριον σημαίνον ή δ 
ευαρεστούμενος εν τφ βροντάν ή δ ευαρεστούμενος, δ αγαπών τδ γυναι- 
κείον (μητρικόν) στήθος, επομένως αυτήν την μητέρα. Είχα δε συντετμη- 
μένως τό όνομα Ρωλιστενέας έλέγετο απλώς Ft όλης.

λ 7ερενέα: πτώσ. γεν. Νερενέας, ό' τ. έ. δ Ρωλιστενέας (ιίός) τοϋ Νερε- 
νέα’ Νερενέας, κύριον όνομα, σύνθετον εκ του ίνδογερμ. net- (άνήρ) και 
neu-ος (νέος)' πρβλ. τό ελληνικόν Νέανδρος.

τίλτεαν: αίτιατ. του θηλ. όνόμ. τίλτεα" πρβλ. Τιλϋάζης (τίλθ-α +  δίγειν 
Ινδογερμ. ag« =φέρω, αγω)=Θρακικός Θεός τών αγρών και κήποον, όθεν 
= ό  άγων, φέρων χίλϋ·· (=φόρον, τέλος, καρπόν/ επομένως τίλτεα αντίλο
γον τώ ελληνικφ τέλος, ού τάς σχετικάς ρίζας ευρίσκει τις εν τή ίνδογερμα- 
νική, αιτινες καί σημειοΰνται. Πρβλ. καί «χέλΰος δφειλόμενον» (') καί «τέλ- 
θος απαίτησών εκατόν βόας» (2 3). ’Άρα τίλτεα~~τά προσφερόμενα εδέ
σματα τω νεκρή) κατά την πρόθεσιν αύτοΰ.

ησκο: ισοδύναμον τφ Ρήσκο* Λατινιστί vescor εκ τοΰ ue (: au) +  escor 
τ. έ. οοΐ5θθΐ'=άπολαΰω τροορής, τρέφομαι, έλλ. εδομαι, αντί τοΰ ed-sko επί 
τής σημασίας τοΰ εσθίω, τρώγω.

Άράζεα δομεάν Τιλέζνπτα— \̂ Άραζεία την πατρίδα (εξ Άρόζου) Τι- 
λέζυπτα.

Τιλέζνπτα, ή' όνομα κύριον θηλ. σύνθετον* τό πρώτον συνθετικόν ζητη- 
τέον έν τή ίνδογερμανική ρίζη tel- εν ή βαθμΐδι παρέχει ήμϊν την λ. τίλ
τεαν' πρβλ. έλλην. τελε- εξ ής τά κυρία ονόματα Τελέ-βονλος, Τελί-δωρος’ 
τό δε δεύτερον εκ τής ινδογερ. ρίζης suep-: sup- (=ταχέως βάλλειν, έκ- 
σφενδονίζειν)’ πρβλ. έλλην. ρίπο-, ρίπος έν τοίς κυρίοις όνόμασι Ριπο-χ ί
λης, καί Λεζί-ριπος. ΙΙροσσημειωτέον δέ ότι τό ινδογερμ. tel- λανθάνει 
καί εν τφ έθνικφ όνόματι Τιλαχαΐος, πρβλ. χαλάχης (—δ κοπιώδη εργα
σίαν ύοριστάμενος) καί χελάοοαι=χολμήσαι, τλήναι.

μι", έκληπτέον ως συντετμημένη βαθμίς τής δοτικής τής προσωπ. αν
τωνυμίας τοΰ ίνδογερμανικοΰ πιοί=μοι.

ηερα ' ίσον τφ ΡηΡερα' γλ έν. πρόσωπον αορίστου ή παρακειμένου ρή
ματος, ταΰτόν τφ ue-uer-e. Τό α αντί τοΰ ε' πρβλ. τά λεσβιακά οχα, πόχα, 
άλλοχα κτλ. καί τό Κρητικόν χράπεν αντί τρέπειν, ==εδεσεν, άνήρτησεν. Εις 
την ερμηνείαν βοηθεΐ τό ελληνικόν άείρ- —συναιρώ, συνάπτω, άλβανιστί 
vjer (—εξαρτώ), όπερ ασφαλώς παρακτέον εκ τής ρίζης uer-, Ρερ-.

ζηλχα ούδ. πληθ. πτώσ. αιτ. συναφές τφ Αεχχικώ selts (=χρυσός) εκ 
τοΰ gliel to =χρυσά κοσμήματα' (τ. έ. ού μόνον τον χρυσοΰν δακτύλιον,

2] Κ α λ λ ίμ α χ ο υ , ύμνοι καί επιγράμματα, έκδ- Wilamovitz, 5, 106.
3] Αυτόθι, G, 77.
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άλλα και τά συνευρεθέντα εν τώ τάφω χρυσοΰν διάδημα, χρυσοΰν κοχλιά- 
ριον καί τά δΰο χρυσά τριγωνοειδή πλακίδια).

Κατά ταϋτα ερμηνεύει την επιγραφήν, ήν υποστηρίζει πάλιν ώς εν τή 
Θρακική γλώσση συντεταγμένην :

«Έγώ δ Ρωλιστενέας (υίδς) τοΰ Νερενέα την προσφοράν τρώγω (γείρο
μαι δηλ. τοΰ παρακειμένου κατά την πρόθεσιν δείπνου)' ή Άραζεία την 
πατρίδα Τιλέζυπτα άνήρτησέ μοι τά χρυσά κοσμήματα», έζ ού εικάζεται δτι 
ή Τιλέζυπτα έπεμελήθη τής προθέσεως τοΰ νεκρού Ρωλιστενέα.

Εννοείται δτι έν τοιαΰτη άναγνώσει τής επιγραφής περί δακτυλικού επι
γράμματος οΰδεις λόγος δυνατόν νά γείνη. Ά φ ’ ετέρου δέ αϊ τε έτυμολο- 
γίαι καί ερμηνειαι των λέξεων φαίνονται ήμΐν βεβιασμέναι. Φυσικώτερον θά 
ήτο, εάν ή Τιλέζυπτα, άφοΰ προητοίμασε τά τοΰ νεκρικού δείπνου καί διε- 
κόσμησε τά τής προθέσεως τοΰ άνδρός της Ρωλιστενέα καί ήθέλησε νά δη- 
λώση τοΰτο διά τής επιγραφής, ήν έχάραξεν επί τοΰ δακτυλίου, δν προσή- 
νεγκε μετ’ άλλων κτερισμάτων τω νεκρω, ως υποθέτει ο ερμηνευτής, εχά- 
ρασσεν επί τοΰ δακτυλίου τάδε: «Έγώ ή Άραζία την πατρίδα Τιλέζυπτα 
προσφέρω τό δεΐπνον τω Ρωλιστενέα, υίφ τοΰ Νερενέα, άμα δέ άνήρτησα 
αΰτφ (διεκόσμησα αυτόν) καί τά χρυσά κοσμήματα (διά των χρυσών κοσμη
μάτων)».

j y .  Θ ρ α κ ικ α ι  λ έξε ις  π ερ ισω & εΐσ α ι  π α ρ ά  τοΤς 

'Έ λ λ η  σι σ ν γ γρ α ψ εν ο ι .

\  1. Θρακικαι λέξεις περισωθεΐσαι παρά τοΐς Έλλησι συγγραφεΰσιν 
είναι ;

άγονρος, α==έφηβος, κοΰρος. «Τους εφήβους ’Αχαιοί κούρους καλοΰσι, 
Θράκες δέ άγούρονς, ωσαύτως καί Άττικοί»(1). Έκ τοΰτου προήλθε τύ εν 
τή Νεοελληνική άγώρι[ον)— κ αϊς, ο άρρην γόνος έν άντιθέσει προς τον θή- 
λυν πρβλ. τό «εί δέ τις άγωρος μνηστευθή κοράσιν»(?). ΠιΟαιόν έκ τοΰ 
aojQog ή έκ τοΰ κούρος μετά τοΰ προθετικού α.

άργιλος, δ καί ή=μΰς,(1 2 3 4) δθεν καί ή έν Θράκη πόλις ’Άργιλος^)  (δ κά
τοικος ’Αργίλιος), αλλά καί ’Άργιλο , ή (δ κάτοικος Άργιλίτης), πόλις τής 
Καρίαςή5) Πιθανώς τό όνομα τής πόλεως προήλθεν έκ τοΰ δτι οί Θράκες, 
ιδσπερ οΐ μΰς, κατφκουν εν οίκίαις κατορωρυγμέναις έν τή γή, ώσπερ οί έν

1) Ά λ ε ξ ίω ν ο ς  γραμ. καί Κοραή,  Πτωχοπρ. Α, 112.
2) Outjnngii gloss, giaecitalis, λ. άγωρος  καί Νομοκάνων.
3) Σ τέφ α ν ο ν  Β υζαντ ίου ,  έν τή λ. “Άργιλος.
4) *.Η ροδότου  V III, 115. Θ ονκυδίδον  IV, 103, Στράβω νος  ΥΙΙ, fr. 33.
5) Στράβωνος,  V, 4, 5.
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’Ιταλία Κιμμέριοι (J) «sv καταγείοις οίκίαις, ας καλοΰσιν αργίλας, ώς μαρ
τυρεί ’Έφορος». Άλλα και άργιλ(λ)ος, ή, ελλην.=σμηκτή γή, ή λευκόγει- 
ος κατά τον Ησύχιον (=άσπρόχωμα) (?) και αργελλα, ή=οΐκημα Μακε
δονικόν, δ.τερ θερμαίνοντες λούονται εν αυτφ, λουτροόν, παρά Σουΐδα (3) 
και Φαβορίνφ.Έκ τοΰ άργυς η αργής —λευκός, λαμπών, ο0εν και αργυρές, 
Λατιν. argentum, ρήμ. arguo (ελέγχω), argutus (σαφής, καθαρός), σαν- 
σκρ. arg-unas (φωτεινός), αργκό τής, άργέτ «,*, αργή εις, άργηστής, αργία.:, 
=λευκός, στίλβων, λαμπρός. ΙΙρβλ. και ’Άργ/σσα, ή πόλις εν Θεσσαλία^). 
’Άρα έκλήθη ούτως ό λευκός μυς(* 5) κατ’ άρχάς συν τφ χρόνο) γενικευΰεν
τός τοΰ ονόματος.

άσά, το, βέλτιον καθ'’ ημάς ασα' παρά Βησσοΐς—το φυτύν βήχιον ή χα- 
μαιλεΰκη ή άκρόφυλλον(6). Ό  Detschew σχετίζει την λέξιν προς την ρίζαν 
τοΰ άκέων, άκήν, διότι το φυτύν έχρησίμευεν ως καταπραϋντικόν τής 
βηχός φάρμακον(7).

$ 2) βασαάρα, ή=άλώπηξ(8 * * *)' ωσαύτως χιτώνες, την αρχήν έξ αλωπεκής, 
οϋς έφόρουν αί Θράσσαι Βάκχοι, καλουμεναι καί αΰται ούτως κατά τον 
Άθήναιον(!Ι) ή ίδιον γένος τοΰτων(ι°) ήσαν δε ποικιλόχρωμοι και ποδή- 
ρεις(η ). Έν γένει δέ κατά τον Λυκόφρονα(12) «ή κατωφερής και πόρνος 
γυνή». Βασοαρϊς — ΐ(3ος(1°), ή =  βασσάρα, Βάκχη. Βααααρενς, ό καί Βάασα- 
ρος έπίθ. τοΰ Διονύσου.ζ).ΈντεΰΌεν καί τά έπίθ. βασοάρεχυς καί βαασαρι- 
κός(' ”) καί τύ ρήμ. /?ασσαρέ(’υ)ω(1°)=βακχεΰω. Βασσάριον,(1Ί), τό υποκορι
στικόν τοΰ ό’ασσάρα =άλωπέκιον, ζφον τής Λιβύης, εκ τής Αιγυπτιακής 
λέξεως uasar, κοπτιστί basar-basor==o^oc^|. Περίεργος ή συμπτωσις των 
τε ριζών καί σημασιών τών λέξεων.

βέδυ, τό λ. Θρακοφρυγική ύπολειφθεΐσα ταρά τοϊς Μακεδόσιν'—αγλα
όν ύδωρ* «καί βέδυ Νυμφαων καταλείβεται, αγλαόν υδοορ».('s) Πρβλ. λατ. 
unda, έλλ. F ύδ-ωρ, σλαυιστί vod-a, σανσκρ. und-a-mi (—εκρέω), ’Έδεσσα. 
Κατά τον Detschew=To ρέον ύδωρ, ποταμός, πηγή καί παρά τοις Μακε
δόσιν, Θεός τοΰ ΰδατος, τ. έ. θεοποίησις τοΰ ποταμού.(ι!Ι)

1) Α ν τ ό ϋ Ί , υ , 4, 5- 2) Θ εοφράστου , φυτ. a l t .  3,20,Β.'Οππιανοΰ,  άλιευτ. 4, 650,
ο] Σονίδα,  εν τη λ. 4) Στράβωνος,  IX, 5, 19.
5) Α ίλ ια νο ν ,  περί ίδιότ. ζφων, 12, 10.
6) Διοσκουρίδου,  ΙΙΓ, 112. II, 124, εκδ. Wellmann, Βερολίνου 1907—14.
7) O e l s c h e w  D. Die Dakischen Fflanznarumen, Sophia, ετ. 1928, σελ. 10, 7.
8) Α υκό φ ρο νο ς ,  αχ ο λ 771. 9) Ά & η ν α ίο υ ,  y ,  198. 10) Ά ρ τεμ ιδ ώ ρ ο υ ,  II, 37.

11) Β εκ κ ή ρ ο υ  άνέκδ. 222, 26. 12) Α υκόφρονος ,  αυτόθι-
13) ’Αν&οΧογ. VI, 74, Ά ν α κ ρ έ ο ν τ ο ς  57 [54] καί ( r i s e ktf Anmerk. 133.
14) Β εκκήρου ,  αύτόΟ'ί, Σονίδα  λ. 15) Ά ν ίΧ ο λο γ . VI, 165.
16) *Α να κ ρ έο ν το ς , 45 [62] 3. 17) eΠ ροδότου . IV, 192.
18) Κ λήμ εντο ς .  Στραυι. V, 8, 46. 19) O c ls i lw r v .  Δ· Βέδυ ala Makedonischer

gott, glotta, τόμ. XVI. τεϋχ. 3—4, σελ. 250.
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Βένδις και Βενδίς, ή = ή  Θρακική Άρτεμις, (ή ήτις έλατρευετο και εν 
Άθήναις, όθεν Βενδίδειον, τό=ναός αυτής έν Πειραιεΐ (2) καί Βενδίδεια, 
τά—εορτή αυτής.(3) Παλαιά πιθανώς Πελασγική Θεότης καλούμενη ετι 
μεγάλη Θεά και 3Ιφιγένεια.(ι ) Άπαντα ωσαύτως καί ως κύριον δνομα εν 
Άθήναις καί Βυζαντίφ (5 *). Βενδιδα,Ίος, δ = δ  Άρτεμίσιος μήν παρά τοΐς 
Βιθυνοΐς. Κατά το Βενδίς έσχηματίσθησαν καί τά παρά τω Χοιροβοσκό) 
μνημονευόμενα Μόλις καί 3Αία)ταρτίς, θεότητες Θρακικαί έκ των Συρια- 
κών Μολώχ καί 5Ατάργατις (Άστάρτη) (°).

βίοιυν, ό —είδος αγρίου βοός τής Θράκης, (7) βόνασος.
Βοναβατίς, ή= ή  ’Άρτεμις κατά Θράκας παρά Στεφάνη) τη> Βυζαντίω(8 *) 

πιθανώς όμως γίνεται σΰγχυσις υπ’ αΰτοΰ τής Θρακικής Θεάς προς τήν 
Αιγυπτιακήν Βονβαστιν, τήν Σελήνην, αντιστοιχούσαν προς τήν Ελληνικήν 
Άρτεμιν (Π).

βρία, ή—πόλις κατά τον Στράβωνα(10 * *)’ παρ’ Ήσυχίφ δέ=-ή επ’ άγροΐς 
κώμη, κυρίως, Θρακικόν καί Βρέα=πόλ ις Θρακίας (J1). Παρά Στεφάνη.) τω 
Βυζαντίφ πόλεις τής Θράκης εις βρία άπαντώσιν α ί: (J2) Μεσημβρία, ΙΙολ- 
τνομβία, Σηλν(μ)βρία, Μενεβρία, Μελαιμβρία, προς δέ εν έπιγραφαις Σκε- 
λαβρία, (13 * * 16 17) 'Αλααιβρία (εκ τοϋ Άλααιβριηνός), (u ) Μαακοβρία καί Βολβα- 
βοία (έκ του Βολβαβριηνός)(1Γ’). Βριαντικη, ή= ή  εκατέρωθεν τοΰ ποταμού 
Λίσσου έν Θράκη χώρα κατά τον Ηρόδοτον (1"). Πρβλ. τ ά βρΐ αντί 
βριϋύ, βριάω, βριαρός, βριαρότης, Βριάρειος, δβριμος, έν οίς το θέμα 
σημαίνει Ιαγνς, ρώμη, στιβαρότης' έκ τούτων είκαστέον δτι βρία ('') έσή-

1) cΗ σ υ χ ίο υ , I, 710. 2) Ξενοφώντος,  Έ λλ. II, 4.
ο) Π λάτοινος , σχολ. πολιτ I, σελ, 354,
4) Hermann, proleg. in Eurip. Iphig, in Taur. σελ. 12.
5] Πρβλ. Boeckli, inscript. I. σελ. 252. 6] Β εκ κή ρ ο υ ,  άνεκδ. III. 1192.
Ί) Π α υσ α ν ία ν , X, 13. 8) Σ τεφ ά ν ο υ  Β υζα ν τ ίο υ  έν τή λ. 9) ‘Η ροδότου , 11,137.

10) Στράβωνος,  V II, 6, 1. 11) "Ιδε l lo f lev .  Thrae. 107 καί CIA, I, 31.
12) Σ τεφ ά νο υ  Β υ ζ α ν τ ίο υ  έν ταϊς λέξεσι,
13) Sb o rn i l i  z:i narodno oumotvorenie ( — ιν&ολόγιον διά τήν εθνικήν πνευματι·

κήν άνάνηψιν), έτ. 1895, σελ. 336. 14) αντό&ι,  I t. 1.894, σελ. 94.
15) Uodrousliij, material! po archeologiata na Bulgaria (=άρχαιολογική ϋλη

Βουλγαρίας) έν τω arclieol. izvestija na narodiii musei (-—αρχαιολ. δελτίον τοΰ έΟvt- 
κοϋ μουσείου), τόμ. I, έτ. 1007, Sophia.

16) cΗ ροδότου , V II,  108. ‘Ο ποταμός Λίσσος έ'ρρει μεταξύ τής Μενεμβρίας, ήν δ 
‘Ηρόδοτος καλεΐ Μ εοα μβρ ία  (=Μεσημβρ/α) καί τής Στρύμης, ής δυτικώτερον ή 
Μαρώνεια. Αυτόθι.

17) ‘Ο χειλικός φ&όγγος β  έν τή λέξει βρία  φαίνεται δτι προύφέρετο καί κλειστός 
[ —Ή —bria], δθεν προς διάκρισιν ατό τοϋ στενωτοΰ έγράφετο διά των δύο γραμμά- 
των μβ,  έν τοΐς Μ εσημβρία ,  Π ο λτυο μβ ρία ,  Σ ηλυμβρ ία ,  Μ ελσ ιμβ ρ ία .  ’Ίδ ε  καί 
Μ. Ά π ο σ τ ο λ ίδ ο ν ,  περί ΦιλιππουπόΙεως κτλ. Θρακικά. τόμ. I, ετ. 1928, σ. 348 § 4.

Θ ρ α κ ί η ά Γ '
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μαινε συνοικισμόν ή πόλιν ίσχυράν, τ. έ. δχυράν, τετειχισμένην.
βρίζα, ή—είδος σιτηροΰ, συνήθους εν τή Θράκη καί τή Μακεδονία: κατά 

τον Γαληνόν, πιθανώς ή κοιτώς καλούμενη σηκαλις (AJ. 
βρνγχός, ή=κιθάρα κατά τον Ησύχιον (:ί).
βρντον, τό και βρντός, ό=είδος ζύθου κατά τον Θεόφραστον παρ’ ’Α

θηναίου, όστις ερμηνεύει (:i) «κρίθινος οίνος» κατασκευαζόμενος καί εκ 
καρπών καί εκ ριζών. Είναι τής αυτής ρίζης τψ Έλληνικφ βρντεα ή βοντια 
τά—-εκπιέσματα τών σταφυλών (τσήπουρα) και τών έλαιών ('*). "Ωσαύτως 
κατά τον 'Ησύχιον εκαλείτο καί ζώον όμοιον κανθάρφ, έξ ον κατεσκευά- 
ζετο τό «βρύτινον πήνισμα».

§ 3. χάνος, <5=ή ύαινα παρά τοΐς ΦρυξΓκαί τοίς Βιθυνοϊς κατά τον 
'Ησύχιον, κατά δέ τον Άριστοτέλην (5) παρά τοΐς Έφεσίοις, πιθανώς όμως 
εσφαλμένους αντί του γλάνος. Κατά δέ τον Σουίδαν (ϋ) τό χάνος Θρακικόν 
σημαίνον οίνος. Αλλά παρά του Αισχύλου άπαντα «χάνος κρηναΐον» (') 
(—δροσιστική πόσις) καί «γάνος αμπέλου» (* 8 *)—(οίνος), παρ’ Εύρυπίδη 
«γόνος βοτρυος» (!)) καί «γάνος Διονύσου» (10 11 *) (=οίνος), ωσαύτως «γάνος 
άνθεμόρρυτον μελίσσης» (u) (=μέλι) καί παρά Λυκόφρονι (Ι2) «γάνος » (=  
τό πηγαΐον εν γένει ύδωρ). 'Η  κυρία σημασία τής λέξεως (ρίζα γαΡ, χαν- 
δθεν γαύρος, χά-νος πρβλ. ΐχ-νος, εϋ-νος, Λατιν. gaudeo—χαίρω, gannio 
=περισαίνω επί κυνών) είναι λαμπρότης, κόσμημα, decus, splendor" 
δθεν τό έξ αΰτοΰ παραγωγόν ρήμα χανόω (—στιλπνώ, λαμπρόν ποιώ, έπι- 
λειαίνω) καί χάνομαι ( =  χαίρω, laetor). Έκ ταυτης δέ προήλΟεν ή τοΰ 
διαυγοΰς καί ευαρέστου ποτού, ως τό ΰδωρ, ό οίνος καί τά τοΰτοις όμοια. 
Προσσημειωτέον δέ καί Γάνος (13 14 15) ό ή τό ή Γανία (* '), ή,—πόλις ή φρού- 
ριον τής Θράκης επί τής Προποντίδος, νυν Γανόχωρα, πιθανώς ένεκα τοΰ 
οίνοφόρου τής χώρας, ή τις είναι άμπελόφυτος.

χέντον, τό, λέξις Θρακική —κρέας κατά τον Ευστάθιον, ( ι5), εν δέ το> 
πληθ. χέντα, τά=Ιντόσθια, έγκατα, σπλάγχνα κατά τον "Ησύχιον, γλώσσα. 
Πιθανώς έκ τοΰ εντεα (=δπλα,σκεύη, armaj, δθεν τά εντερα (=εντοσθια).

Δανονβιος, ό=νεφελοφόρος" «Δανουβιον τύν νεφελοψόρον καλοΰσι 
πατρίους οι Θράκες» κατά τον Λυδόν (‘6)'.

1] "Ιδε καί Rofler, Thrac. 109, 2] Ή σ υ χ ί ο ν , I, 775. 3) Ά & η ν α ίο ν ,  X, 417.
4) Αυτόθι. II, 56 5] ,Α ρ ισ το τέλ ο ν ς ) ίστορ ζφ. 8. 5.
6] Σουίδα,  γάνος, I, 1, 1071. 7) Α ισ χ ύ λ ο ν , Πέρσαι, 475.
8) Αυτόθι, 667. 9) Ε ύρ ιπ ίδο ν ,  Βάκχαι, 261. 10) Αυτόθι, Κύκλωψ, 414.

11) Αυτόθι, Ί φ .  Αύλ. 633. 12) Α υκόφρονος ,  σχολ. 709.
13J Σκύλακος ,  ττερίπλους § 67. Ξενοφώντος,  Κ. A. VII, δ, 8. Α ίσ χ ίνο ν  κατά

Κτησιφ, 23.
14) Σουΐδα,  εν τή λ. Γανία .
15) Ε υ σ τα θ ίο υ ,  παρεκβολαί, 918, 29. 16) Α υδον,  I.
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δ'βα, ή =  co χος, συνοικισμός, χωρίον (ι). Άπαντα αείποτε εν συνθέσει 
καί ώς δεύτερον συνθετικόν παρά ΙΙροκοπίω, οιον Α ουμονδεβα, Ζικίδεβα, 
Ζιονονδεβα (2) καί άλλα, προς ο, ιός φαίνεται, συγγενεύει ή Δακομοισική 
κατάληξις δάβα (dava) (3), οιον ΑΙάδαβα, Κονιμέδαβα, Βρεγέδαβα, Σι,κί- 
δαβα (1) κτλ, τό ^παρά Πτολεμαίο) Ά ργίδανα καί τω παρά Jordanis (5) 
Pulpudeva (=Φιλιππόπολΐς) ((i). 1 2

1) "X5η, Krcli, Euileitung in die slavijcUe Literatim Gasckickte, έκδ. 2α, σελ. 
551. σημείωσιν καί Kretschmer, Einleitung κτλ. σελ. 222.

2) Π ροκοπ ίου ,  περί κτισμάτων, IV, 3) Rofler, αυτόθι, 115.
4) Π ροκοπ ίου ,  αυτόθι,
5) Jordanis, Romana, έκδ. Mommsen, σελ. 28, 16.
6) Τό Θρακικόν τής Φιλίπτουπόλεως δνομα Pulpudeva άπαντά μόνον καί άπαξ

παρά τφ προμνημονευθέντι Γοτθω ίστορικφ καί αρχιεπίσκοπο» Κρότωνος Jordanes 
(γοτθιστί Jornandes) άκμάσαντι κατά τον έ'κτον μ. X. αιώνα. Ου cog αφηγούμενος 
τα τής εκστρατείας τοϋ Ρωμαίου στρατηγούΛουκούλλου είς την Θράκην έν τω μηδε- 
μίαν ιστορικήν αξίαν έχοντι συγγράμματί του «de brevatione clironicorum ή de 
regnorum concessione», ώς αδέξιο» συμπιλήματι εκ διαφόρων προγενεστέρων πηγών 
περί τής παγκοσμίου ιστορίας από κτίσεως κόσμου μέχρι τοϋ 551 μ. X. λέγει : «Si
qnidem primus in Tliracia contra Bessos pugnans eos qui in fortitudine famaque 
praeiebant devicit Etnimoutios que debellans, Pulpudeva, quae nunc Philipppolis  
et Uscndama, quae Adrianopolis vocit autur, in Romanorum redegit domino» 
(ΑύτόΘφ, “Q αυτός δμως έν τφ έτέριρ του συγγράμμστι «de origine actibusque 
getarnin*, δπερ είναι αντιγραφή έργου τού Κασσιοδώρου μετά προσθηκών εκ των τοϋ 
Μ ιρκελλίνου καί παλαιών παραδόσεων, δπερ είναι ήμΐν σπουδαία νυν ιστορική 
πηγή, άτε άπολομένου τοΰ πρωτοτύπου, γραφών περί τής υπό ιών Γότθων πολιορ
κίας καί άλω σεως τής Φιλιππουπόλεως, εί καί δίς ονομάζει τήν πόλιν, μεταχειρί
ζεται μόνον τό ‘Ελληνικόν αυτής δνομα Philipoppvlis καί ούχί τό Θρακικόν P ul
pudeva: «Ubi Decio superveniente imperatore tandem Cniva in Haemi partibns, 
quae non longe aberant, recessit unde apparatu disposito Philippopolnn ire festi- 
m n n  καί άκσλούθως «Cniva vero dm obaessam iuvadit Philippopolim  praedaque 
potitui Prisco duce, qui inerat foederavit, quasi cum Decio pugnaturum» (Τοϋ  
αυτόν,  Getica, XVIII, έκδ. Nasard, Peris. Firmiti-Didot, έτ. 1876.»)

5Εάν τό δνομα Pulpudeva μή είναι πλάσμα τοϋ αγαθού επισκόπου, επιζητούν- 
τος καινοφανή καί περίεργα έν ταΐς μυθογραφικαϊς τού χρονικού του άφηγήσεσιν, 
αφού έν τη Γοτθική του ιστορία ούδεμίαν τούτου μ\είαν ποιείται, πρέπει νά όμολο- 
γήσωμεν δα είναι πιστή μετάφρασις έν τή Θρακική γλώσση τού 'Ελληνικού Φ ι
λ ί π π ο υ  πόλ ις ,  γενομένη υπό τών Θρακών. Διότι τό μέν πρώτον συνθετικόν τής 
λέξεως ΡιιΙριι είναι αυεό τούτο τό Φ ιλ ίπ π ο υ ,  τό δε δεύτερον deva αποδίδει κατά τό 
μάλλον ή ήττον τό πόλις .  Ή  δε βαθμιαία τού ονόματος Φ ιλ ίπ π ο υ -δ έβ α  μετοβολή 
ούν τφ χρόνιο είς Pul pudeva έγένετο πιθανώς κατά τήνδε τήν κλίμακα. Τό Φ ιλ ίπ -  
πο υ -δέβ α ,  ώς έλέχθη τό πρώτον υπό τών περιοικούντων Θρακών άμα τή ανιδρύσει καί 
οχυρώσει τής πόλεως υπό τού Φιλίππου (413 π. X.) έξεφωνείτο Ρ hilippu  ή κατά 
ψιλοί η / Pilippn-dcoa κ ιί έν συνθέσει Pilippivleva. δπερ μετετράπη είς PH pudeva 
άτοβληθέντσς τοΰ άτονου i τής συλλαβής H πρύ τοΰ ίσχυρώς έπιτόνου ύ τής άκολού-
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§ 4. ζαλμός, ό’ καί ι7α^«όί=δέομα, δορά’ υδεν Ζίλμοξις καί Ζά-

Όου συλλαβής ρύ καί τό Pi/.pud.eva έγένετο Pul.pude.va κστ/ άφομοίωσιν τοΰ ί τής 
συλλαβής ΡίΙ πρός τό έπίτοτον η τής ακολούθου συλλαβής pit. Σημειωτέον δέ δτι 
τό όνομα Π ο υλπ ο ύ δεβ α  είναι όλως άγνωστον τω ολίγον τι προγενεστέρω τοΰ Jordanis 
Μορκελλίνω καί τω συγχρόντο αύτω Προκοπίου, ΰστις έν τω περί κτισμάτων συγ- 
γράμματί του μνημονεύει πλ,ηθύν Θρακικών τοπωνυμιών εις πάρα  καί πάρον  καί 
δέβα  ληγουσών. Πρός δέ ούδείς έτερος συγγραφέας ούτε προγενέστερος τοΰ Jor- 
danes “Ελλην ή Λατίνος ούτε μεταγενε'στερος Βυζαντινός ή Ευρωπαίος μνημονεύει 
τδ δνομα ούτε επιγραφή τις διεπίστωσεν αυτό μέχρι σήμερον,

Επειδή  δέ τά παρά Προκοπίου άπαντόίντα τοπωνύμια εις dcva καί (Java, είναι 
πάντα πολιχνών καί οχυρών χωρίων καί οΰχί μεγαλοπόλεων, ώς ήτο ή Φ ίλ ιπ π ο ν  
π ό λ ις  κατά τούς Ροομαϊκούς χρόνους, οί δέ Θράκες έκάλουν τας πόλεις β ρ ία  ή 
λέβα, πρέπει νά ύποθέσωμεν δτι ή Φ ίλ ιπ π ο ν  π ό λ ις  μετωνομάσθη υπό των Θρακών, 
εάν αληθώς ΰπ’ αυτών καί ούχί υπό τοΰ επισκόπου [ΐετωνομάσθη, Ρ η ίρ ίώ ’να κατά 
τούς πρώτους ήδη χρόνους τής άνιδρύσεώς της υπό τοΰ Φιλίππου, ότε ακόμη ήτο 
άπλοΰν στρατιωτικόν φρούριον καί έμπύριον μετ’ ολιγάριθμων “Ελλήλων άποίκων 
καί δέν είχεν άναπτυχθή εις μεγαλόπολιν. Διότι, εάν ή μετωνυμία έγίνετο εις μετα
γενεστέρους χρόνους άναπτυχθείσης τής πόλεως θά έπρεπε νά λεχθή ή πόλις ούχί 
Pulpu-cleva, αλλά Pulpu-bvia [Φιλίππου-βρίο] ή Putpn-leva (Φιλίππου λέβα]. Έκτος 
άν μετωνομάσθη Pulpu-lrva ΠΟΥΛΠΟΥ-ΛΕΒΑ καί κατά κακήν αντιγραφήν τοΰ 
ελληνικού χειρογράφου έν ω έγράφη,έτράπη εις ΠΟΥΛΠΟΥ-ΔΕΒΛ κατ’έπίδρασιν τών 
εις δέβα  τοπωνυμιών έκληψθέντος τοΰ γράμματος Λ ώς Δ καί ούτω τό αρχικόν Θρα- 
κικόν Π ο ν λπ ο υ -λ έβ α ,  άχρηστευθέν παρά τω λαώ, παρεδόθη διά τοΰ χειρογράφου, 
δπερ είχεν ύπ’ δψιν ό Jordanes ώς Π ο νλπ ο ν -δ έβ α .  Όμοιοτρόπως έρμηνευτέος καί 
ό σχηματισμός καί τού έτέρου ονόματος αυτής Ρ illptulcna, όπως ό υπομνηματιστής 
τοΰ Πτολεμαίου Gerardus (15-10) έν τώ γεωγραφική) χάρτη τής Θράκης [Πτολεμαίου 
Κλ.γεωγρ. Εύρτόπη, πίναξ Θ') σημειοϊ; «Philippopolis, quae et Poneropolis, Eumolpi- 
ada item, Trimontimn. atque Piilpudnia*. (Τ σ ο υ κα λ ά  Γ.  ίστοριογρ. περιγραφή τής 
έπαρχ. Φιλιππουπόλεως, Βιέννη 1851, σελ. 24 καί 81) καί ό τοΰ Λουκιανού Jacobus 
Paltnerri έν τφ διαλόγω «Δραπέται»; «Non est difficile devinare de qua urbe loqua- 
tur; nimirura de Pliillippopoli. quae et Trimontium et autea Poneropolis et P itlpu- 
dena et Eumolpias, sita ad Hebruni inter Haemum et Phodcpen, quae Trimontium 
vocata est es, quod, tres monies suorum murormn arnbita complectabatur». ( Τ σ ο υ
κ α λά , αυτόθι, σελ, 16 καί 21 καί Ο ικονόμου  Ιερέως, ίστοριογρ. περιγραφή Φιλιπ- 
πουπόλεως. Βιέννη 1818, σελ. 21, σημ.) Δηλαδή τό τοΰ Jordanes Tillpitdcva μετε- 
γράφη ελληνιστί Π ο νλπο νδεύα ,  δπερ ό Λατίνος μεταφραστής μετέγραφαν ιίς Ρ ulpu- 
dena έκλαβών τό γράμμα ν ώς ν, δθεν πάλιν έσχηματίσθη τό ελληνικόν Π ο υ λπ ο ΰ -  
δενα  ή Ι ίο υ λπ ο υ δ έν η .  Διότι ή ετυμολογία τοΰ ονόματος έκ τοΰ Ι Ι ο ύ λ π ο υ δ ε =  
Φ ιλ ίπ π ο υ δ ε  (κατ’ αναλογίαν τών Μεγάοαδε, ’Α&ήναςδε, οΐκαδε  κτλ.), ήν προέβα- 
λεν ό Ευ/. Χασιώτης (Πλόβδηφ ή Φιλιππούπολις, έφημ. Φιλιππούπολις, έτ. 1899, άρ. 
2559 καί έ|ής) φαίνεται μοι απίθανος ένεκα τής καταλήζεως να. Ή  γνώμη αυτή 
δυνατόν νά γείνη δεκτή μόνον, εάν ύποτεϋή δτι τό επιρρηματικήν έννοιαν έχον 
Π ο ύλπ ο υ δε  ή Π ο ύ λ π ο ν δ  κατά κώφωσιν καί αποβολήν τοΰ τελικού ε {= ε ίξ  τη ν  Φι
λ ί π π ο υ  (π ά λ ιν )  ήτο έν μεγίστη χρήσει παρά τοϊς παροικοΰσι Θραξί καί πσρέμεινεν 
επί αιώνας μέχρι τής έγκαταστάσεως Σλαύων περί τήν πόλιν, οΐτινες έκλαβόντες
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μολξις: «ήν δ’ αυτώ (τώ Πυθαγόρα, και ειερόν μειράκιου, ο εκ Θράκης

αύτό ώς «υιό τό δνομα της πόλεως προσέδωκαν αύτώ την τοπικήν παρ’ αύτοΐς 
κατάληξιν en — ena, όπως έκσλαυΐσωσι καί οΰτω μετεσχημάτισαν είς Π ο ύλπο υ δεν ,  
έξυπακουομένου τοϋ grad (=πόλις), έ |  ου πάλιν προήλθε τό υπό Ελληνικόν τύπον 
Π ο υλπο ύδευα  ή Π ο ν λπ ο ν δ έν η  καί λατινιστί Pulpudenct, ’Ανάλογα τούτων είναι τά 
περί τήν Φιλιπτούπολιν ά παν των τα υπό ‘Ελληνικόν τύπον Σλαυϊκά τοπωνύμια 
Τ σ έπ ενα  (τά), σλαυϊστί 'I 's c h e ρ';η(ζαειτ ^περίφραγμα, τάφρος, οχύραψα) — Οχυρά  
(τά), Β έτρ ενα  (τά). σλ. Vet reu (βέτρ=άνεμος, αήρ) -τόπος άνεμόεις, Τοέρβενα  (τά), 
σλ. Tuckerveil (τσέρβεν~-ερυθρούς)—-Έρν-Θ'ροϋς, Έ ρυ& ροχώριον , Βοδενά  (τά). σλ. 
Voden βοδά—ύδωρ)—τό π ο ς  -υδροχαρής, Α Ιγα ί ,  Κ ο ύκ λενα  (ή), σλ. Kouklen (δπερ 
έκ τοϋ κούκλα=πλαγγών) —τό π ο ς  τής κούκλας,  ή ωραίος ώς ή κούκλα.  Πλεΐστα 
δέ είς ενα  θηλυκού γένους τοπωνύμια Σλαυϊκά σώζονται καί έν αυτή τη 'Ελλάδι 
(λ, χ. Β έρ βενα —Τ Ιτέα ι ,  ’Ι τ ε ώ ν , Κ ρ έσ τ εν α — Στανροχώριον, ΒρέστεναζζαΣημυδότο-  
πο ς  ή Παρύλένιον, Κόπρανα- Τ Α κ α λ η φ ώ ν  ή Μ εταξό το π ο ς ,  Α ιν ία τ ε ν α — Φ ύλλων  ή 
Αίνους ,  Δρ ίτσενα  (Άνδρίτσενο)— Θαμνών, Γάρδενα— Π ερίβολος-Π ερ ιβόλ ια ,  Γ ρ έ-  
βενα\ Κ τέν ια ,  Τ σ ίτσ ενα  - ’Άκαν-Θ-αι κτλ. κτλ.), άπερ υπό Ελληνικόν τύπον γρά
φονται κακώς διά τοϋ αι (αινα,) λείψανα της σλαυϊκης κατά τον μεσαίωνα επιδρο
μής, Σημειοηέον δέ δτι τά διά τής Σλαυοβουλγαρικής καταλήξεως en— (ena— eno) 
σχηματιζόμενα τοπωνύμια έν τή Βουλγαρική γλοόσση είναι άρσενικά λήγοντα εις en 
υπονοούμενης τής λέξεως cj> ad  (: :πόλις) καί σπανίως ουδέτερα κατά πληθυντικόν 
λήγοντα είς ena υπονοούμενης τής λέξεως cela ( — κώμοι).

Μετά δεκάδα αιώνων τό Ίορδάνειον Π ο υλπ ο ύ δεβ α  μετατρέπεται σλαυϊστίείς Fly  η- 
dive, ουχί όμως ώς δνομα πλέον τής Φιλιππουπόλεως, αλλά τής έν Μακεδονία πόλεως 
Φ ιλ ίπ π ω ν ,  ώς φέρεται έν τώ Σλαυικφ χειρογράφω Ap.ostolarium Christinopolitannm 
τής πόλεως Lyvow έν τφ προλόγφ τής προς τούς Θεσσαλονικεΐς δευτέρας τού ’Απο
στόλου Παύλου επιστολής κατά τήν άνακοίνωσιν τοϋ καθηγητοΰ Kaloujniatsky (Ar- 
chiw fur slavische Phil. τόμ. XVI, έτος 189d, σελ. 591-6) ώς σημειοΐ ό Jirecek 
(οδοιπορικόν, Βουλγ. σημ. έν τή σελ. 13d, μετάφρασις Argyrow). ’Από τών μέσονν 
δέ τοϋ δέκατου έννάτου αίώνος έπλάσθη καί τό νεωτερικόν τής Φιλιππουπόλεως 
δνομα Π λό β δηφ  ύτό τών Βουλγάρων,δ.τως προσδώσωσιν έθνικήν Βουλγαρικήν χροι
άν είς τήν πόλιν, ήν εξέλεξαν ώς κέντρον τής εκκλησιαστικής των χειραφετήσε- 
έως άπό τού Οικουμενικού Πατριαρχείου καί τής έθνικής τα>ν άναγεννήσεως.Τούτο δέ 
έπιβληθέν διά τού σχολείου καί τού κράτους είναι σήμερον τό μόνον έν χρήσει παρά 
τοΐς Βουλγάροις. ’Ετυμολογείται δέ υπό πάντων τών λογίων καί γλωσσολόγων Σλαύ- 
03ν καί Βουλγάρων έκ τού Θρακικοΰ κατά τον Jordanes Π ο υλπο ύδεβ α  ουδεμιας γρα
πτής μαρτυ ίας προσαγομένης περί τής ύπάρξεως τοϋ ονόματος ή βαθμιδών τινών 
τής κλίμακος τού μετασχηματισμού ούτού επί δεκατρείς αιώνας καθ’ ους ή πόλις 
υπό πάντων τών ιστορικών καί χρονογράφο.)*’, Βυζαντινών καί Ευρωπαίων, τών περι
ηγητών, τών υπομνηματιστών, τών λεςίκογράφαιν, τής έκκλησίας, τών μονών καί 
τών έπιγραφών καί αυτών έτι τών προχριστιανών Βουλγάρων ηγεμόνων (Ώμορτάγ, 
Μαλαμήρ) καλείται ώσπερ καί σήμερον Φ ιλ ιπ π ο ( ύ ) π ό λ ις  ή απλώς ή Φ ιλ ίπ π ο υ ,  
Philippopolis, τουρκιστί Filib(b)e καί σλαυϊστί έν τοΐς αρχαίοις χειρογράφοις Phi· 
lippow-grad. "Οθεν λίαν εύλογος σιμιειοΐ ό Jirecek δτι φαίνεται αύιφ ανεξήγητος ή 
μετά τελείαν νέκρωσιν έπί τοσούτους αιώνας άναβίωσις τοϋ ονόματος Π ο υλπο ύδεβ α  
έν τώ Π λό β δηφ  καί μάλιστα ύπάρχοντος όπωσοϋν γνο)στού καί παρά τοΐς ξένοις τοϋ 
Σλαυΐκοϋ τής πόλεως ονόματος Ρ loud in άπό τοϋ Ιόου μέχρι τοϋ 17ου αίώνος (Ji-
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εκτήσατο, φ Ζάλμοξις ην δνομα, έπεί γεννηθέντι αυτά) δορά άρκτου επε*

recek-Argyrow, οδοιπορικόν Βουλγ. σι λ. 134, σημ.)
Τό καινοφανές τούτο τής πόλεοος δνομα άπαντα το πρώτον έν έπισιολή των προς 

τον Σουλτάνον πεμψΟέιτων υπό τής πόλεως Ραγούσης τής Δαλματίας απεσταλμένων 
προς συνομολόγησιν συνθήκη; καί συμμαχίσς τή 22α Όκτωβρ τού 1430, οϊτιτες 
γράψαντες άποστέλλουσιν αυτήν εις Ραγού σαν έκ Ploudin, δπου έφθασαν τή 18η τού 
αυτού μηνός ( forgo Ν. Notes et Ex traits pour servir a Γ bistoirc des croisades a XV 
si0cle Paris, ετ 1899, τόμ. II, σελ. 281). ’Έκτοτε δέ μέχρι τού 1700 φέρεται πολλά*.ις 
καί κατά διαφόρους τύπους έν έγγράφοις τής αυτής πόλεως καί έν Σέρβικούς χρονι 
κοϊς. ‘Ο Jirecek ήρίθμησεν αυτό δεκατετράκις (Ζτιηι Namen Plovdin oder Plovdiv, 
σελ.596-600, Archiv fiir slav. Phil. τόμ. XVL ετ. 1894). Έ ν  έπιστολοΐς δέ Ραγουταί- 
ων φέρεται καί ίταλιστί P/nudhio καί λατινιστί Ρ loiidinum καί έν οδοιπορικούς τοϋ 
δέκατου έκτου αίώνος Ρ land in Plailner-fvld, Plrydlner-jeld, Plodi καί τουρκιστί 
tip 1614 Ρlaudin-cioe. (direct'k. Handelsstrasse nnd Brrgwerke von Serbien nnd 
Bosnien, σελ; 71 σημ.) Έ ν  ασματι δέ τού Σέρβου ποιηιού Goundoulitsch (Osman 
XIX) άπαντα καί Ρloudinu, δπου τό πρώτον ο φθόγγος u (Ρίοτι) τρέπεται εις ν 
(Ρΐον), τ. έ. τό Ploudin γίνεται Plovdin. Επειδή  δέ τό Plovdin μετεσχηματίσθη υπό 
τών Βουλγάρων εις τό νΰν έν χρήσει Πλόβδηφ καί ούδέν τό κοινόν έ'χει προς τό 
Ρ ulpudeva ούτε ιστορικούς ούτε ςρθογγολογικώς έξεταστέα ή έτυμολογία αυτού.

Είναι γνωστόν δτι τά εις ( i)n  λήγοντα Σλαυϊκά τοπωνύμια προέρχονται συνήθως 
έκ προϋπαρχόντων σχηματισμών έχόντων τήν λατινικήν κατάληξιν (i)na, (ο)nα ώς 
όμολογεύ καί ό Jirecek, οιον Νϊη  έκ τού Nona, Nor in έκ τού Narona, Jttkin έκ τού 
Ancona, Rim  έκ τού Homo, Solum, έκ τού (Thes)salon(ika), Odrin έκ τού Edrine 
(τουρκ.) Adri(a)na καί κ.τ,λ. άρα κατά ταύτα καί Ploudin έκ τού Ploudina-Ploo- 
dina-Ploot ina-Plot i/ηα-Πλωτίνη. "Ωστε δεν είναι απίθανος ή γνώμη τοϋ κ. Γ. Τσου
καλά (αυτόθι) έτυμολογούντος τό Ploudin έκ τοϋ ΙΙλωτινόηολις , ήπερ ένισχύεται 
καθ’ ημάς καί υπό τής είδήσεως τού Anville δτι κατά τον 18ον αιώνα ή Πλωτινό- 
οτολις έπονωμάζετο Bludin, δνομα, δ.τερ ευκόλως κατά γλωσσικούς νόμους μετεπλά- 
σθη έκ τού Ploudin (ήτοι Ploudiv-Pludin-Bludin. “Η Πλωτινόπολις , κειμένη 
ποτέ ου μακράν τής συμβολής τοϋ Έριγώνος καί τοΰΈβρου, πλησίον τοϋ Διδυμοτεί
χου παρά τή via Egnatia, κτίσμα τού αύτοκράτορος Τραϊανού ,^πρός τιμήν τής συζύ
γου του Πλωτίνης (ϊδε τό Forbigcr, Kurgzer Abreiss der alten geographie, σι λ. 475, 
έτ. 1850), συντομίας χάριν έλέγετο άναμφισβητήιεος καί απλώς Πλωτίνη (προβλ. 
Τραϊανούπολις-Τραϊανή) δπερ δνομα σλαυιστί έξεφωνεύτο Proolin  φυλαττομένου 
τοϋ μακροΰ φθόγγου ο (=όο). (πλώ—πλόο) καί συν τα) χρόνφ στενουμένου τού δευ
τέρου ο μετά ιό πρώ;ον έπίτονον ό ιίς u (οο—όιι) έγένετο Ρ lout in Ploudin. ’Αλ
λά πώς τό δνομα τής Πλοοζίνοστόλεως μετεδόθη υπό ιών Σλαύων εις τήν Φιλιππον-  
jcoXiv, τήν τοσούτον άτέχουσαν αυτής ; ‘Υφ’ ημών τό πράγμα ερμηνεύεται ώς εξής.

Μετά τήν άρδην καταστροφήν τής άκμασάσης Πλωτήοπόλεως μέχρι τοϋ 13ου 
αίώνος ύπό τού βασιλέως τών Βλαχοβονλγάρων Ίωαννίτσα ή Καλογιάννη κοί τήν 
μή άνάκτισιν πλέον αυτής έξοφανιοθείσης από τοϋ γεωγραφικού χάρτου, οί Π λω τι- 
νοστολΐται. ώσπερ καί οί τών άλλων καταστραφεισών πόλεων (Τραϊανοπολι ως, 
Γαριοπόλεως, Ραιδεστού, Πανίου, Ηράκλειας, Φιλιππουπόλεως, Βατκουνίου κτλ ) 
κάτοικοι, δσοι σωθένιες από τής σφαγής έζητδραποδίσθησαν, μετηνέχΟησαν εις τήν 
Βουλγαρίαν, δ του συμμετήνεγκον κ ,ά τό δνομα τής πύλεώς των όνομάσαντες δώ 
αυτού τον παρά τώ Δουνάβει που νέον συνοικισμόν τιον τή διαταγή τονΚαλογιάννου: 
«τήν λείαν άπάρας (ό Καλογιάννης) έκεϊθεν περί τάς παραρροίας καθίζει τού ’Ίστρου
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βλήθη' την γάρ δοράν οί Θράκες ζ α λιτόν καλοΰσιν» ('). Εντεύθεν καί ή 
πόλις Σαλμοδησοό; — Σαλμνδηοσος— καί τά σύνθετα κυρία ονόματα 
Άβροζέλμης, c Εβρντελμις καί cΕβρύζελμις. Ή  ρίζα τής λέξεως ζαλμ καί 
ζελμ /πρβλ. 8άλ καί βέλ του βάλ)ω—βάλλω].

Ζεβυϋίδες ή Ζιβνϋίδν:, c t=cct Θράσσαι ή Θράκες γνήσιοι κατά τον Η 
σύχιον^).

ζείλα καί ζίλα, ή=οίνος κατά τον Ήσυχιον(3). Ό  Rofler^) σχετίζει 
την λέξιν προς την Σανσκριτικήν Rala-biluka, έλλ. χάλις, ό — ό άκρατος 
οίνος κατά το μέγα ετυμολογικόν καί έπίθετον τοΰ Βάκχου, (πιθανώς έκ 
τοϋ χαλάω, ώς Λναΐος εκ του λύω). ΙΙιθανόν όμως νά εχη σχέσιν προς τό 
ρήμα ζέω-ζείω (—αναβράζω, χοχλάζω καί αφρίζω κατά τον Ησύχιον) ένε
κα τής εν τώ οΐνψ γινόμενης βράσεως.

ζείρα ή ζ,ειρά, ή—είτε περίβλημα είτε ζώμα κατά τον ΙΙολυδευκην(5), 
Κατά τον Ηρόδοτον είδος επανωφοριού πλατέος εσφιγμένον περί την ό- 
σφύν διά ζώνης, οπερ έφόρουν οί Θράκες((!) από των ώμων μέχρι των πο- 
δών καί οί ’Άραβες(7) ωσαύτως. Κατά τον Ξενοφώντα(8) ήτο τής χλαμΰδος 
διάφορος ώς μακροτέρα καί θερμοτέρα. Όμοια πως τή paenula. 

ζετραία, ή—ή χύτρα παρά τοΐς Θραςί κατά τον Πολυδεΰκην(9). 
ζόμβρος, ό--τραγέλαφος' «τραγέλαφον έλθόντα από Θράκης...., δν εκα- 

λουν ζο,μβρον»('°). Πιθανώς καί ό βούβαλος. Ζον μπρος, ό, έν τή μεσαιωνι
κή ελληνική, zabri εν τή ΙΙαλαιοβουλγαρική, zubr έν τή Νεοσλαυϊκή zxm- 
bru εν τή Ρουμανικήν άγριος βοϋς, αλλά zinibre θηλυκοί γένους, =έλα- 
φος. Έν τή Σικελία zimbaru—τράγος, αλλά siibers, sunibrs, stumbrs 
λεττιστί καί stumbras λιθουανιστί =  ό άγριος βοϋς. * 1 2 3 4

έκ των ιδίων ιών ανδραποδιζόμενο;»ν κωμών καί πόλεαιν τάς κλήσεις έπιθείς ταΐς 
οίκήσεσιν». (Τ'. 'Α κ ρ ο π ο λ ί τ ο υ , χρ. § 13). Ούδαμώς δ* απίθανου μετά των Πλοοτι- 
νοπολιτών νά συ/καίω <ησαν έν τφ νέω το>\ παριστρ'ω συνοικισμφ καί των άπαχθέν- 
των ωσαύτως αίχμαλώτοον Φιλιππουπολιτών τι\ες. Οί δέ περί τούς Πλωτιιοπολίτας 
οίκοΰντες Σλαυοβούλγαροι άκούονιες παρ’ αυτών τό ονομα Π λ ω τ ίν η  καί τά εγκώ
μια έκ νοσταλγίας περί τής πέραν τοΰ Αίμου κατεστραμμένης πόλεοος των άπέδω- 
καν έξ ιστορικής καί γεωγραφικής άγνοιας τό τοπωνύμιων εκείνης εις την άνακτι- 
σθεΐσαν, συνοικισθεϊσαν καί ακμάσασαν ο,ύί)ις Φιλιππούπολιν, ήν έγίνωσκον κνρίως 
ώς πλησιεστέραν αυτής. Kui οΰτω ή Φιλιππούπολις μετωνομάοθη Plootin-Ploudin 
δπερ έπί to βουλγαρικώτερον μετεσχηματίσθη έσχάτοος εις Πλόβδηφ·Ρ/«·ΐ’άΰ>.

1) Π ορφυρίου ,  βίος Πυθαγόρα 13.
2) Πρβλ. Tomaschck, αυτόθι 387 καί R a f le r ,  Thrac. 110.
3) cΗ συχίαν ,  I, 1585 καί Φωτίου, λ. συλλ. 51, 20.
4) Rofier,  αυτόθι 109. 5) Π ολυδεύκους,  V II ,  60.
6) 'Ηροδότου,  VII, 75. 7) Αντό'Θ'ΐ, VII, 6δ·
8) Ξενοφώντος,  Κ. A. VII, 4, 3. 9) Π ολυδεύκους,  X, 95.

10) Morelli, Bilol. inscr. I, σελ. 59.
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βράττης, δ=λίθος "/ατά τον Ησύχιον (J). Έκ του τραχύς. Της αυτής 
ρίζης πιθανώς καί το Θράττα, ή=θαλάσσιος ίχθΰς,(2) πρβλ. καί ρήμα 
βραττενομαι (— θραΰομαι).

κημός, ή=ειδος φυτοϋ έχοντος μαγικήν δΰναμιν('!). Κατά τον Διοσκου- 
ρίδην το λεοντοπόδι,ον καί κατά τον Φώτιονζ1) όσπριόν τι. Έν τή ελληνική 
κημός, δ, έχει διάφορον ολως σημασίαν, ήτοι σημαίνει πεπλεγμένον πούμα, 
πλεκτόν άγγειον, δι’ ου λαμβάνουσι τάς πορφύρας, γυναικεΐον περικόσμημα 
κημός τοΰ ίππου. Πιθανώς αί ρίζαι άμφοτέροον αί αΰταί άτε εις τον φυτι
κόν κόσμον άναφερόμεναι.

καλαβρία μάς, δ=Θράκιον όρχημα καί Καρικόν ένόπλιον κατά τον Πολυ- 
δεΰκην,(Γ’) είδος πυρρί,χης. Καλαβριομός κατά τον Άθήναιον((>). Κάλαβρος 
δε (κόλ-αβρος, κολ-όβριυν συνοόνυμον του μολόβριον-μολοβρία~μελας δέλ- 
φαξ) καλείται ή συνοδεΰουσα τό όρχημα ορδή, (1 2 * * * * 7) αλλά κατά τον Σου'ίδαν(Η) 
καί δέλφαΗ, τ. έ. γαλαθηνόν χοιρί,διον, τύ κοινώς γουρουνοίκι βυζακτάρι. Κό
λα βρί βω δε καί κολαβρεύομαι --χορεύω πυρρίχην τινά κατά τον Ησύχιον 
καί σκώπτω καί χλευάζω τινά (9).

λέβα, ή—πόλις κατά τον eΗσύχιον'(10) όθεν αί πόλεις Άβρο-λέβα εν 
Θράκη καί °Α στελεβα εν τή Λυδία κατά Στέφανον τον Βυζάντιον. ’Αλλά 
καί Λεβάδεια παρά τω Έλικώνι της Βοιωτίας καί Λεβεδος έν τή ’Ιωνία καί 
Αεβην ή Λεβηνα έν Κρήτη, λιμήν τής Γόρτυνος, μνημονευόμενα πάντα 
υπό τοΰ Στράβωνος. Πρβλ. καί λεβηρϊς (=φλοιός, λέπος καρπόον) λέβης, 
λεβίας καί λέβιον (είδος ιχθύος).

§ 5) μανδάκης, δ—δεσμός χόρτου κατά τον Ευστάθιον: (ιί) «έλλεδανοί 
δέ (=ταινίαι) οΐ μανδάκαι,οΐς δεσμοΰνται τα δράγματα».('2) Έν γένει δ ΐμάς, 
δέμα έκ δέρματος, vinculum, corium. Επίρρημα μανδακηδαν=ϊ\· εϊδει 
μανδάκου. Έν τή Ρουμανική άπαντα ή λέξις maldacu—σωρός χόρτου καί 
mandanela—δεσμός.

νάπος, τό,=πηγή κατά τον Ησύχιον,(13) Θρακικόν. Ελληνιστί νάπος 
καί νάπη, ή,=άλσος, βήσσα, κοιλάς δασώδης, όθεν έπίθετόν ναπαΐος.’Αλ
λά καί Νάπις, ή,=κώμη Σκυθ.κή κατά Στέφανον τον Βυζάντιον, ής δ 
κάτοικος Ναπάτης  ή Ναπίτης καί Νάπαρις ποταμός έν Σκυθία κατά τον 
Ήρόδοτον(14).

1) Η συχίου ,  I, 1728-
2) Ά ρισ το τέλο νς , ίστ. ζώων 5, 6. 8) Όρφέως,  ’Αργόν. 923.
4) Φωτίου. Λέξ. συλλ. 161, 17. 5) Πολνδευκους, IV, 100.
6) ° Αθηναίου,  XIV, 629. 7) Αυτόθι, XV, 697.
8) Σανίδα, έν τη λ. 9) Ά&ηναίου,  V II, 364, πρβλ. καί liofle.r αυτοί)' 107.
10) 5Ησυχίου , II, 437. 11) Ενσταϋ'ίου, παρεκβλ. 818, 23· 12) Αυτόθι, 1162, 32.
18) ’Ίδε, TLofler, αυτόθι, 108. 14) 'Ηροδότου , IV, 48.
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πέλτη, ή=μικρά καί ελαφρά καί μηνοειδής άσπίς άνευ ϊτυος ( —γΰρου), 
συνήθους πλεκτή εκ κλώνων ιτέας καί διά δέρματος άνωθεν τετανυμένου έ- 
πικεκαλυμμένη: «Γ]τις ιτυν οΰκ έχει οΰδ’ έστιν έπίχαλκος, ουδέ βοός, άλλ’ 
αιγός δέρματι περιτεταμένη»('). Οί έλληνες 'παρέλαβον αυτήν παρά των 
Θρακών: «ζαχρΰσου Θρακίας πέλτης άναξ»(1 2 3). Πρόοτος ό στρατηγός Ίφι- 
κράτης είσήγαγε τήν πέλτην εις τήν Ελλάδα, διότι προ των χρόνων αυτοΰ 
οΰδείς συγγραφεΰς μνημονεύει αυτήν ως οπλον ελληνικόν,(8 * *) παρά των ελ- 
λήνων δέ είτα παρέλαβον αυτήν καί οί Ρωμαίοι. ’Αλλά πέλχη σημαίνει 
καί λόγχη, δόρυ, ώςΐ «τό βασίλειον σημεΐον, αετόν χρυσουν επί πέλτης άνα- 
τεταμένο * * *ν (4J». Πέλτης, ό, δέ—είδος ταράχου. καρκίνου πασταιμένου ("κοι
νώς μαυρόψαρον) κατά τον Άθήναιον (rj  καί τον Ησύχιον. Έκ τοΰ 
Πέλτη δέ λίαν εύχρηστα έν τή Ελληνική τά παράγωγα : πελτάζω ("—είμαι 
πελταστής), πελταστής, ό, (= ο  φέρων πέλτην στρατιώτης, ελαφρώς ώπλι- 
σμένος, γυμνής, ψιλός), πελταστικό; (—ό εις πελταστήν άνήκων καί επι
τήδειος εις τό διά πέλτης μάχεσθαι), πείτάριαν, τό, (—υποκοριστικόν, μι
κρά πέλτη], πελτοφόρος. Πιθανώς εκ τής ρίζης τοΰ ρήματος πάλλω 
(=πάλ]ω) (°)' πρβλ. καί τό Εΰριπίδειον «πέλτας όσοι Γ'"πάλλουσι»/('). 
Καί ΙΙέλται, αί —πόλις τής βορείου Φρυγίας (*).

ππνη, ή —θησαυρός καί πιτνγις, ή(!)). "Ωσαύτως Πιτνα  καί ΙΙιτνεια(*°) 
πόλις τής Μυσίας μεταξύ ΙΊριάπου καί Παρίου, νυν Σιαμελϊκ τουρκιστί. 
ΙΤιτνόεασα, ή, εκαλείτο πρότερον ή Λάμψακοτ, οός εικάζεται καί έκ τοΰ 
"Ηροδότου (" ). Έκ τής ρίζης πι (πίων, σανσκρ. piv-as, Λατιν. o-pi-nms], 
σανσκρ. pinv-piv [=σταλάζειν], όί)εν πι-κ-ία, πίσσα" πίτες, πιτύίς, πι~ 
τνών, πιτνόείς, πιτύινος, πιτνδιον, πι,τνονσα καί τά σύνθετα.

ρομφαία, ή —ξίφος μέγα καί πλατύ, ΰπερ επί τοΰ άριστεροΰ ώμου έφε- 
ρον οί Θράκες καί άλλα βάρβαρα έθνη(ι2ρ Λέγεται καί ρομβαία (ι3), Λατι
νιστί romphaea (’ή καί rumpia(15). Πιθανώς τής αυτής ρίζης τοΰ ρόμβος 
(ρέμβω, ρέπω).

§ 6. Σαβός, δ, —δ μεμυημένος τά τοΰ Σαβαζίου, τοΰ Φρυγίου θεοΰ 
Διονύσου, δ τήν εορτήν τοΰ θεοΰ τελών Σαβάζιος, δ, = ό  Διόνυσος

1) Σχόλια εις Πλάτωνος νόμ. V II, [51, 21].
2) Ε υρ ιπ ίδο υ ,  ’Άλκηστ. 501 πρβλ. *Η ροδότου , VII, 75, Ε υ ρ ιπ ίδ ο υ , Βάκχ. 782.
3) ΙΙρβλ, Ξενοφώ ν ος, Έ λλ. IV, 4, Hi. 4) Τον αυτόν,  Κ. I, 10, 12.
5) Ά & η ν α ίο ν ,  I II , 121. 6) ”Ιδε Putt. Wnrzel, II, 1, σελ. 402.
7) Ε υ ρ ιπ ίδ ο ν , Βάκχ. 782. 8) Ξενοφώντος,  Κ. A. I, 2, 20.
9) Σχόλ. ε’,ς ’Απολλώνων τον Ρόδιον, I, 399. πρβλ. καί Toniaschrh, αυτόθι 387.
10; ‘Ομήρου,  Ίλ . Β. 289. 1ΐ) ‘Η ρο δ ό το υ , VI, 37. 3) ‘Η συχίου ,  II.
12) Π λουτάρχου ,  ΙΙαυλ. Αϊμιλ. 18. Ιο) Lirii ,  XXXI, 39,
14) Geltιι, Noct. Attic, X, 25. 15) Σχόλ. εις Άριστοτράνους δρνεις 873.
16) Δημοσϋ'ένους,  X V III 260,
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παρά τοίς Φρυξί καί τοίς Θραξί. Σαβάζια, τά, δηλ. ίερά=έορτή πανηγυ- 
ριζομένη προς τιμήν του Σαβαζίου δι’ οργίων και άλλων μυστηριωδών τε
λετών. Σάβοι καί Σαβάζιοι, οι, —έθνος Φρυγικόν κατά Στέφανον τον Βυ
ζάντιον καί οί λατρευταί αΰτοΰ καί οί καθιερωμένοι αυτώ κατά τον Σουΐδαν 
καί τον Ευστάθιον. "Οθεν ή έπιφώνησις τών τής εορτής τοΰ Σαβαζίου μετε- 
χόντων σαβοϊ: «ευοι σαβοΐ». ( ι). Εντεύθεν: σαβάζω=β ακχεΰω, εΰάζω, 
σαβασμυς, ό, = ή  εορτή τοΰ Σαβαζίου καί εύασμός. Φέρεται καί Σεβάζιος 
δι’ άνομοίωσιν ή κατά παρετυμολογίαν έκ τοΰ σέβω.

αανάπης, 6 = μέθυσος (2)  καί Σαν άτι?), όνομα Άμαζόνος, ΰθεν ή 
πόλις Σινώπη' αί δέ ’Αμαζόνες εκαλούντο Σκνϋίδες, άρα βάρβαροι συγ
γενείς τοίς Θραξί, σανάπτης δέ=οίνιώτης κατά τον 'Ησύχιον. Σαναός, ή 
=πόλις τής Φρυγίας κατά τον 'Ιεροκλέα καί τον Στράβωνα (3 4).

Σαραπάρης, ό =κεφαλοτόμος, όνομα Θρακικοΰ φΰλου ή1)' «φασί δέ 
καί Θρακών τινας, τους προσαγορευομένους Σαραπάρας, οίον κεφαλοτό
μους, οίκήσαι υπέρ τής ’Αρμενίας, θηριώδεις ανθρώπους καί απειθείς, ορει
νούς, περισκελεστάς τε καί άποκεφαλιστάς' τοΰτο γαρ δηλοΰσιν οί Σαραπά- 
ραι». Τοΰτω όμοιον καί τό I Σαράπανα, τά=φροΰριον έν τοίς Κολχικοΐς 
όρίοις (5).

σάρπος, ό=ξυλίνη οικία παρά τοίς ΒιΘυνοΐς·, πύργος, ό άλλως μυσνν(6) 
κατά τον 'Ησύχιον, λατινιστί area. Προς δέ κατά τό μέγα έτυμ. ξΰλινον 
κιβώτιον, κιβωτός.

σκάλμη, ή καί σκαλμός, ό, =μάχαιρα, ξίφος (7). Σκαλμίδιον, τό, υπο
κοριστικόν* πιθανώς ή ρίζα του ή αυτή τοΰ ρημ. σκάλλω (—σκάπτω, σκα
λίζω). Πρβλ. καί τά : σκαλμός, ό (=σκαρμός), σκόλοψ, (=άσπάλαξ), σκα- 
λίς, ή (=σκαπάνη) κτλ.

σκάρκη, τά =άργύρια κατά Θράκας (8).
σνκαλόβον, τό, =ράβδος ποιμενική παρά τοίς Μυσοις κατά τον 'ΙΙσΰ- 

χιον. Εις τό πρώτον συνθετικόν φαίνεται ή λέξις σνκη ή σνκον, τό δέ 
δεύτερον λόβ- πιθανώς έκ τής ρίζης τοΰ λέπω (λέβ-, λεπ-, λοπ-, πρβλ. 
λοβός, λόφος, λώπος^ =έκδέρω, τύπτω, άρα ραβδίον, δι’ ου έπληττον τάς 
συκάς (;)

τιτανισμός, ό, = ό  παιανισμός* «κατά μίμησιν τής έν παιάσι φωνής»(ή)

1) Σχόλ, εις 'Απολλώνων τον Ρόδιον II, 918.
2) Στράβωνος, XII, 8, 13. 3) Τον αυτόν, XI. 14, 14,
4) ’Ίδε  καί Hvlim. Kultnrpfleg, σελ. 397.
5) "Ιδε ’Απολλώνιου Ροδίου, II, 379 καί Ξενοφώντος, Κ. A y ,  4, 26.
6) Φωτίου, λέξ. συ λ?.. 516, 19 καί Σοφοκλέους, fr. 549.
7) Φωτίου, αυτόθι, 516, 14. 8) Στράβωνος, YU, fr. 40.
9) ’Ίδε  Den fey, griecliische Wiirzeu, II, 117,
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Ή  λέξις φαίνεται Θρακική παραγομένη έκ του Τιτάνες, οΐττνες έκλήθησαν 
ΤΤελαγόνες, χ. ε. ΙΤαίωνες, διό και δ Ησύχιος γράφει π αιώνιο μός (!). 'Ο 
σχηματισμός Ελληνικός εκ τοϋ χιτανίζειν, ώσπερ δωριαμός εκ τού δωρίζειν 
βοιωτιομος εκ τού βοιωτίζειν κτλ.

ττρέλλη I επιφώνημα θρηνητικόν συνοδευόμενον ύπ’ αυλού, Θρακικόν 
κατά τον Ησύχιον. Λέγεται και σορέλλη(ν), ό, —σοροδαίμων, όνομα σκω- 
πτικόν γέροντος εχοντος ήδη τον έτερον ποδα έπι τής σορον, τοϋ τάφου, 
έσχατόγερος (1 2). Σύνθετον πιθανώς έκ τοϋ σορυς και τής ρίζης ελ (Τελ) 
=άπτομαι, λαμβάνω.

φώγειν’ ρήμα Βιθυνικόν άντ'ι τοϋ Έλληνικοϋ φώ£εΐϊ'=φρύγειν, ψηνειν 
ξηροψήνετν. Διαλεκτικός τύπος κατά τό μιέγα έτυμολ. «φασήλους φώγε θάσ- 
σον» (8) και «πεφωγμέναι ίσχάδες» (4). Εντεύθεν και φώγανον, τό=άγγεΐον 
έν φ ψήνομέν τι (5). Άπαντα καί φώγνυμι και φωγννω.

(Τ ό  τέλος εις τον Δ ' τόμον.)

1) Φωτίου, εις Διογένην. Λαέρτιον II, 58 καί Ε υσταθίου , παρεκβολ. 1289, 15.
2) Άέληναίου, II, 56. 8) Αύτό&ι, XIV, 658. 4) Π ολυδενκους , X, 109,
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ΘΡ Α ΚΙΩΎΙΚΑ TP Α ΓΟΥΔΙ A (')

1. Χ ρ ισ το υγενν ιά τικο  κάλανδο.
(Άδριανουοτόλεως)

Ρ ---- i - f r - -&--- Λ ------—— Φ—wz: ------
§ ϋ ¥ = V- 7— r  " -■*£i

Π’άρ'χον-τί ~χο χι’ανβγηκα-με ο’αρ-χον-τι - χό Οα πά - με

Πάρχοντικό κι αν φύγαμε, σάρχοντικό θά π(7μι, 
Θά πάμι στούν αφέντη μας τούν πολυχρονεμένου. 
’Άνοιξι κόρη μ’, άνοιξι, την πόρτα σ’ την καρένια 
’Έχω δυο λόγια νά σου πω κι κείνα ζαχαρένια 
’Αρκούδα κακομούτσουνη μέ μαλλιαρά πουδάρια, 
δέ σέ βαστάει ό κ.... σου, νάνοίξς τά παλλικάρια.

3 3ΒΖ

Πον - κος
/

κ « ντου -you νι

2. Π οντικός κάνει ντονγοϋνι.
(Κρνονερίχιχο )

Ποντικός κάνει ντουγουνι 
γκάλεσε τό μελεγουνι 
ήρτε γκάλεσε και μένα' 
γιά, νά πάγω νά μην πάγω, 
έσηκώθηκα καί πήγα' 
ηυρα πήτα στο πλαστήρι 
καί κρασί μέσ’ τό ποτήρι. 1

1) Καί τά τραγούδια αυτά έβραβείΌηκαν, μαζί μέ τά δημοσιευΟεντα εις τον Β' 
τόμον των Θρακικών, εις τον Α' Λαογρ. καί Γλωσ. διαγωνισμόν των «Θρακικών».
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3. Ταή Θείας ταή Κρνβτάλας το τοιτγιόν’
( Ε π α ρ χ ί α  Κ α λ λ ι π ό λ ε ω ς )
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Τσή Θείας τσή Κρυστάλας τό τσιτγιόν’, ντή Έλένκοομ’,
στοΰ π’ γαδ’ εν’ κρεμασμένο’
ντοΰ γιαλό γιαλό μπαρμπουνιά κυνηγώ.
Και Κ ’ σοστομος στην πισκουπή, ντή Έλένκωμ’
και τσανακτσής δεν γκρέν’
ντου γιαλό γιαλό μπαρμπούνια κυνηγώ.

4. 'Εχαβα τή γυναίκα μου.
( ’Ε π α ρ χ ί α  Ε α λ λ ι π ό λ ε ω ς  χ ω ρ ί ο ν  Μ π α γ ί ρ )

’Έχασα τή γυναίκα μου 
με τήν τριχιά δεμένη 
ντε γαδ’ρίτσα μ’ ντε 
ντέ ντέ, ντε γαδ’ρίτσα μ’ ντε 
ντε ντέ, ντέ γαδ’ρίτσα μ’ ντέ.

Κι’ όποιος τήν είίρει χάρισμά τ’ 
μά τήν τριχιά νά φέρει, 
ντέ γαδ’ ρίτσα μ’ ντέ 
ντέ ντέ, ντέ γαδ’ ρίτσα μ’ ντέ 
ντέ ντέ, ντέ γαδ’ ρίτσα μ’ ντέ.
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5. Μ α ρ ίο ρήμ ’ άμάν
(Άληστλί, χωριό Βαβα-Έοκί)

ϊ ΙΖΖ
Σ’ί δε - τνί i f f  >Μα - ρμο - ρη μ a - μαν

m&
σε - να δε- σ’ε - να δέν-τρο δυά κλω - νά - pu*

Σ ’ ενα δέντρο δυο κλωνάρια 
Κάθονταν δυο παλλικάρια 
Κ’ εγναντάνε τά καράβια 
Ποΰρχονταν ’πό τό Μισυρι,

6. Ξ ένεμ 1 ξενο ντσ ικ εμ ’
(Κωστιλίδικο καί Ματροντιβολίδικο)
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Σένα δενδρι άκουμπησα νά πω τά βάσανά μου 
ξηρό εϊτανε και βλάστησε από τά δάκρυά μου.
Όλος ό κόσμος νάναι δώ κα'ι μια ψυχή νά λείπει 
δλα μοΰ φαίνουνται νεκρά, και σκοτεινό τό σπίτι.
Δεν ήσουν συ που μέλεγες, άν δέν σε διώ πεθαίνω 
και τώρα γυρσες κα'ι μέ λες, ποϋ σεΐδα ποΰ σέ ξαίρω. 
’ Αν ϊσως εξούσιαζα και βασιλέως -θρόνο 
τον -θρόνο έθυσίαζα δι’ εν σου βλέμμα μόνο.
Όλον τον κόσμο γύρισα, νά βρω γλυκό σταφύλι 
δέν ηυρα πιο γλυκύτερο, απ’ τό δικό σου χείλι.



ΘΡΑΚΙΚΑ ΑΚΡΙΤΙΚΑ ΤΡΑΒΟΥΔΙΑ (*)

1. Τβομηάνος καί χάρος.

Τσομπάνος μας κατέβαινε από ■ψηλή τσιο'ΐ'κίτσα 
μέ δυο μαντυλια στο λαιμό, σερβέτα σαρντισμένη, 
στη στράτα δπου πάγαινε και κεΐ άπ’ άπερνούσε, 
κανένα δεν εσταΰρωνε κανένα δεν ευρίσκει,

5 μόνο τό Χάρο σταύρωσε μέσ’ σένα σταυροδρόμι.
Ό  Χάρος τον χαιρέτησε και κείνος τ’ άποκρίθη :
—'Ώρα καλή, τσομπάνο μου. —Καλώς τό Χάρο ποΰρθε.
— Μένα Θεός μέ έστειλε νά πάρω την ψυχή σου
— Δίχως ασθένεια κι’ άρρωστειά και τι ψυχή νά δώσω;

10 νά, έλα νά παλαίψωμε σε μαρμαρένια αλώνια
Κι’ άν μ’ άνικήσεις, χάρε μου, και την ψυχή μου πάρε 
Σαν έκαμαν καί πιάστηκαν άπ τό ταχύ ως τό βράδυ, 
ό Χάρος ρίχνει τό τσομπάν’, τσομπάνος μας τό Χάρο, 
σκοτάδι παντού έγινε, πέφτει τσομπάνος κάτω.

16 Ό  Χάρος τον βαστά γερά, κείνος ψυχή {)ά δώσει. 
Τσομπάνος τον παρακαλώ μέ δάκρα καί τού λέει:
«’Άφσε με, Χάρο, άφσε με δυο χρόνια για νά ζήσω, 
έχω γυναίκα παρανιά καί χήρα δέν την πρέπει, 
έχω παιδιά πολύ μικρά κι όρψάνια δέν τά πρέπει».

20 Λυπήθκ’ ό Χάρος τά παιδιά καί χάρισε δυο χρόνια.

2 . Κ άτω  Κ ύαμό;.

’Εψές στον ήλιον έμενα καί τίόρα πέκει ήρτα
τον άγγελο έφίλευα καί τό Χριστό κερνούσα
καί την κυρά την Παναγιά δίπλα την προσκυνούσα.
— Κυρά μου, δός μου τά κλειδιά, τά παραδεισοχλείδια.

5 νάνοίξω τον Παράδεισο νά μπω νά γκιζερίξω (J), * 1

Τ ’ ανωτέρω ολίγα δημοτικά άκριτικά της Θράκης τραγούδια βρέθηκαν δη
μοσιευμένα εις 28 σέλιδο φυλλάδιο από κάποιον ανώνυμο μέ τά στοιχεία Γ. Μ. 
στά 1887 μέ μερικές ασήμαντες σημειώσεις γιά τούς Θράκας καί τή γλώσσα τους 

Μάς παραχωρήθ η καν πρόθυμα από τον Ιστοριοδίφη καί φίλο Φάνη Μι- 
χαλόπουλο από τή σπανία βιβλιοθήκη του,

1) γκιξερίζω—γυρνώ·
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νά διώ άρχόντους και φτωχούς και νιούς και γεροντάδες, 
νά διώ φτωχούς πώς κάθονται στην πίσσα στο σκοτάδι. 
Βαστούν τά άσπρα στην ποδιά και τά φλωριά στην τσέπη 
καί τούς φτωχούς παρακαλοΰν, κρυφά κρυφά τούς λένε:

10 —«Νά, τάσπρα μας καί τά φλωριά, φτωχοί αγαπημένοι, 
δόστε σέ μάς τό φέγγι σας, τό φέγγι, τό καντήλι !»
— «Έδώ τά άσπρα δεν περνούν, φλωριά δεν πολιτεΰουν 
εδώ ναι 6 δίκιος ό κριτής, πού κρέν’ τον κόσμον δλο. 
κρένει φταυχούς, κρέν’ άρχοντας, κρέν’ νιούς, κρέν’ γεροντάδες.»

3. 'Ο ξένος.

Πουλάκι μου Λεξανδρεινό στον κόσμο ζηλεμένο, 
δσα βουνά κι’ άνπερπατής δλα τά παραγγέλνεις:
—«βουνά, νά μή χειμάσετε, κάμποι νά μη παχνίστε 
όσο νά πάγω καί νάρθώ, στον τόπο μου νά φτάσω.

5 Θέλω νά διώ τή μάννα μου, νά διώ τούς αδερφούς μου, 
νά διώ καί τον πατέρα μου νά κάθεται στην κόχη('), 
κιάντάμα δλοι τού σπιτιού νά φάμε καί νά πιούμε 
κιάντάμα νά καθήσωμε λόγια γλυκά ιά πούμε.
Τήν όμιλιά δεν εσωσε την όμιλιά δεν είπε 

10 καί μιά βροχή άρχίνησε μέ βρόντο μέ σκοτάδι’ 
κατέβασε τον πελαργό καί πήρε τά γεφύρια 
δέ μπόρεσ’ ό ξένος νά περάσ’ στον τόπο του νά φτάσει.
ΤΙρτε καιρός κι’ αρροόστησε, βαραίνει νά πεθάνει.
Στο πάπλωμα πού κοίτωνταν, στο πάπλωμα κοιμόνταν.

Ιο Μάνα δεν είχε νά τον διεΐ, κυρά νά τον λυπιόται, 
μόν’ τραγουδούσε καί λεγε, μόν’ τραγουδά καί λέει:
«Ξένος πού ειν’ στη ξενιτειά, πρέπει νά βάλει μαύρα, 
για νά γνωρίζουν φίλοι του πώχ’ ή καρδιά του λαύρα.»
Μόν μοναχός «κάθονταν, μόν μοναχός μιλούσε:

20 «Νάχα νερό στον τόπο μου, νάχα κι’ άφράτα μήλα, 
νάχα καί μοσχοστάφυλο από καλό αμπέλι.
Τον άξαν τρεις γειτόνισσες κι’ οι τρεις χαροκαμένες.
Μιά φέρνει τό κρύο νερό, άλλη τάφράτα μήλα, 
τρίτη τύν πάει βασιλικό μάλλα μαζί λουλούδια,

25 —Νά, σήκω, ξένε μου, νά φάς, νά πιεις κι’ αυτά που θέλεις 
νά νταβραντίσει-, (") άμοιρε, στον τόπο σου νά πάγεις. 1 2

1) κόχη=γωνιά.
2) νταβραντίξ=</.ναλαμβάνο}, παίρνω πάνω μου.
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Πολύ βαρυά νεστέναξε, τη μάννα του θυμήθκε 
το στόμα του μόν άνοιξε καί ή ψυχή του βγήκε.

4. Ή  κλέφτρα .

Ποιος είδε κόρη λεύτερη νά πάει μακρά στα ξένα, 
νά κάνει μήνες δώδεκα αντάμα μέ τις κλέφτες, 
πρώτη νά είναι στο σημάδ’ άπ’ τάλλα παλλικάρια, 
καί στο σπαθί νά μή μπορεί κανένας νά τή φτάκει,

5 νά τή θαρρούν για παλλικάρ’ καλύτερο στον κόσμο, 
νά τή ζηλεύουν τάρματα καί την άνδραγαθιά της;
—Νά γώ, κλεφτόπουλο μικρό, είδα να τέτοιο πράμα. 
Βάγια τή λέγαν την κυρά, Δημήτρη το μπαμπά της. 

10 Καθώς τό έλεγε αυτή σέ μένα μοναχή της, 
αγάπη την ανάγκασε νά πάει μέ τούς κλέφτες' 
γιατί δέ μπόρεσε νά πγεΐ ένα ποτήρ’ φαρμάκι 
καί νά ξεχάσει μέ αυτό τό δόλιο μυστικό της, 
πού μέ ψευτιές τή γέλασε, μέ λόγια ζαχαρένια:

15 «’Αγάπα με, Βαγίτσα μου, αγάπα με ψυχή μου. 
όπως εγώ σέ αγαπώ απ’ την καρδιά μου, φως μου, 
καί για τασένα χάνομαι, σκοτόνομαι για σένα».
Τέτοια δά λόγια έλεγε παμπόνηρος Άντώνης 
καί τήν Βαγίτσα γέλασε, την έκανε' δική του.

20 Μά άλλη εϊχον ή βουλή τοΰ πονηρού Άντώνη.
"Ολα τά έκανε αυτά, για νά ζουλέψει μόνο, 
ή πρώτη ή αγάπη του ροδένια Δημητρούλα.
Αυτό δά σαν κατάλαβε κακότυχη Βαγίτσα.
μέσ’ στο πηγάδι νά ριχτεί τήν ήρτε κείν’ τήν ώρα,

25 γιά (ή) στή Μαρίτσα για νερό νά πάγει μέ τή στάμνα 
καί νά ριχτή μέσ’ τό νερό καί νά πνιγή κει μέσα.
Μηδέ τό ένα μπόρεσε νά κάνει ή Βαγίτσα, 
μηδέ τό άλλο βάσταξε καρδιά της νά τό κάνει, 
γιατί λυπιόνταν τούς γονιούς καί τό μικρό άδερφάκι, 

30 πού Γιώργη τό φωνάζανε κι’ εΐταν χαρά γεμάτο, 
πού μέ τά λόγια τά μικρά, μέ τά μικρά λογάκια 
μέσα στα γέλια έκανε τό σπίτι τους νά είναι. 
Τρανεύονταν(2) μέσ’ στο χωριό πώς θάπαν μοναχός του 
στα πρόβατα, στα άλογα, στά βώδια, σίτς γελάδες,

35 πού γύρευε καμιά φορά μικρό πουλάκ* νά γίνει,

Θ ρ α κ ι κ ά Γ ' 1 6
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καί νά πετά πολύ \|ιηλά στα σύνεφα νά φτάνει 
και κεΐ απάνω στά ψηλά, Βαγίτσα νά τον βλέπει.
Γιατί λυπαίνταν τού: γονιούς καί το μικρό άδερφάκι, 
μηδέ φαρμάκι βάσταξε νά καταπιή ή καρδιά της.

40 Τρεις μέρες δεν προγεΰτηκε, τρεις μέρες δεν κοιμήθκε 
μόν δλο αναστέναζε με μάτια δακρυσμένα.
Καί κεί απ’ αναστέναζε καί, χύνε μιαυρα δάκρια, 
φωνές ακούστηκαν κοντά στής γειτονιάς τό σπίτι: 
«Βοήθεια, τρέξτε, γειτονιά, μάς χάνουνε κλεφτάδες»

45 Κλέφτες αυτή σαν άκουσε κάνει βουλή νά πάει,
καί μιαύτουνούς μέσ’ τά βουνά, στούς κάμιπους νά γυρίζει. 
Μέ μνιάς πετχι,έται, ρίχνεται, τον τόπο της άφίνει.
Ψηλά στ’ άνώγιο έφτασε, τά ρούχα της ξεντύνει 
καί μιάλλα ρούχα τάδερφοΰ τσ’ στο δρόμο κατεβαίνει.

50 Οι κλέφτες τότε πάγαιναν, τούς παίρνει τό κατόπι.
Σά βγήκαν εξ5 άπ’ τό χοοριό, τον καπετάνιο λέει:
«Δεν παίρνεις άλλο σύντροφο κλέφτη μέσ’ τόν ταϊφά σου 
πού νά μπορεί μέ τό τουφέκ’ άσπρο γιά νά βαρέσει, 
σάν τό ζαρκάδ’ νά ρίχνεται τά ρέμιμιατα, τις πέτρες,

55 καί μέ θυμό λιοντάρικο τή σπάθα του νά βγάζει ;
Ό  καπετάνιος γύρισε στραβά στραβά την είδε 
— Έλα μιαζί παλλίκαρε, καί στύν ταϊφά (3) μιου έμπα.

Καί μιιάν ήμιέρα Κυριακή, κοντά νά δύσ’ ό ήλιος, 
βγάζουν νά παίξουν τά σπαθιά νά κάνουν τό λιθάρι.

60 Καί κεΐ πού παίζαν τά σπαθιά κι’ έκαναν τό λιθάρι, 
ή κόρη πώς εγύριζε μέ τό σπαθί στο χέρι, 
άνοιξαν τά θηλύκια της καί τά χρυσά κουμπιά της, 
φαν’ κε ό άσπρος της λαιμός, φάν: καν καί τά φλωριά τη 
Κανένας δέν τά λόγιασε κανένας δέν τήν είδε,

65 μονάχα γώ [κλεφτόπουλο μικρό διαβολεμένο
πού μέλεγαν μιέσ’ τόν ταϊφά λόγιασα τά φλωριά της, 
κι ή κόρη τό κατάλαβε, κρυφά μέ συντυχαίνει:
—Σοόπα βρέ, σώπα βρέ μικρέ καί μή μέ συντυχαίνεις 
νά σού χαρίσω τάρμιατα, τά έ'ρημα τά σπαθιά μιου,

70 σού δίνω καί τά ρούχα μου τά χρυσοκεντημένα, 
μιέ δώδεκα αράδες τά κουμιπιά τά φλωροκαπνισμένα, 
κιάφίνω γειά στή συντροφιά, στον τόπο μιου θά πάω, 
κανένας δέ μέ έννιωσε πώς είμαι κοριτσάκι.
Λεύτερη ήρτα, λεύτερη στή μιάννα μου πααίνω.
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75 Καί χάθησε κιωδήγησε, τά πάθη, τούς καημούς της. 
Σαν ύστερα τά ακόυσαν πό μένανε οί κλεφτάδες, 
τά χείλια τους έδάγκωναν, τά χέρια τους χτυπούσαν.

1) γιά=η
2) τρ α ν ε ύ ο ν t α ν=κ α υ χ ώ ν t α ν.
3) ταϊφάς—θίασος, παρέα, συντροφιά.

5. Ό  Θανάσης.

Σωπάσετε, σιγήσετε, φίλοι, άφιγκραστήτε, 
νάκούσετε τι γίνηκε τούτη την εβδομάδα: 
«Ξακούσκαν κλέβδες στά χωριά, λογύρ’ στά βιλαέτια». 
Θανάσης, σάν τό ά'κουσε πολύ τον βαροφάγκη,

5 μαζών’ τά χίλια πρόβατα, τούς τέσσαρες τσομπάνους, 
στον κάμπο τά κατέβασε, στη σκάλα τά πααίνει,
Κι’ άπ’ τά Μαρίτσα γύρευε πέρα νά τά περάσει.
Σάν παν σιμά, σάν παν κοντά στη μέση στη Μαρίτσα, 
Τά πρόβατα λαχτάριζαν, σκόνταψε τό καράβι 

10 Θανάσ’ τά βιάτα εχασε, Θανάσης χαντακόθκη.

—’Ακούστε φίλοι καί δικοί καί σεις καλοί σύντροφοι, 
νά πάτε χαιρετίσματα τή μάννα μ’ καί τον κύρη.
Νά μή τούς πήτε πέθανα, νά μη τούς πήτε χάθκα, 
νά πάτε καί στην Εύδοκιά τά μαύρα τά χαμπέρια.

15 Νά μή τής πήτε πέθανα, νά μή τής πήτε χάθκα,
μόν’ πέτε πώς παντρεύτηκα καί πήρα άλλ’ γυναίκα. 
Πώχω τήν πέτρα πεθερά, τή μαύρη γή γυναίκα, 
κι αυτά τά πρασινόχορτα αδέλφια καί ζαδέλφια.

Θ. eO Γιώργης.

Τήν Κυριακή χαρούμενος γελούσε, τραγουδούσε 
καί τή Δευτέρα τό ταχιά, κοντά νά δύσ’ ό ήλιος, 
Γιώργης νταλάκι(1) εβγαζε στο δεξιό τό χέρι.
Κή μάννα του εκύτταζε καμνιά γιατριά νά εύρει.

5 Φωνάζ ό Γιώργης τάδερφοΰ κι αυτά τον όδηγάει I 
— Καλά, δερφέμ, τά πρόβατα, καλά νά τά κυττάζεις 
νά τά βοσκάς στις πρασινιές σιμά σιά τή Μαρίτσα,
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μέσ’ τά χωράφια κύτταζε καλά νά μέ παέζουν, 
το ξένο δίκιο, άδερφέμ’, κακό στον κόσμο φέρνει.

10 Δεν ήμπορώ, δε δύναμαι στον κόσμο νά κατέβω.
Πάρε αδελφέ μ’, τά πρόβατα σύρε νά τά βοσκήσεις.
Κι από τύ χέρ’ τον άδραξε στάλογ’ άπάν’ τον ρίχνει 
κι έτσι κατόπ’ στά πρόβατα, στον κάμπο κατεβαίνει. 1

1) νταλάκ*=άρρώσΐεια του συκωτιού ή τής σπλήνας.

7, cO πραματευτής.

Πραματευτής κατέβαινε πό μέσ’ άπ τά μπαλκάνια, 
σέρνει μουλάρια δώδεκα, ασήμι φορτωμένα.
Στή στράτα δπου πάγαινε στη στράτα πού παγαίνει, 
αχ τραγουδούσε κι έλεγε, άχ τραγουδά καί λέει:

5 —Καλότυχα τούτα τά βουνά καί τούτα τά μπαλκάνια, 
κλέβδες δπου δεν έχουνε, κλέβδες πού δέ λαλάνε.
Τό λόγο δεν απόσωσε τή συντυχιά δεν είπε, 
αυτού καί κλέβδες έφτακαν αυτού καί κλέβδες ήρταν.
"Ενας τον κόφτει τά σκοινιά γιάλλος τά ξεφορτώνει.

10 Πραγματευτής παρακαλά καί φρόνιμα τούς λέει:
—Χαρίστ’ αδέρφια μ’ τάλογα, χαρίστε τά μουλάρια 
τάσήμ’ άφίστε, αδέλφια μου, χαρίστε με τάσήμι.
Τά χέρια μου ραΐστηκαν ώς δώ γιά νά τά φέρω. 
ΙΊρωτόκλεφτος σάν τάκουσε πολύ τού βαροφάγκε.

15 Τό μαχαιράκι τ’ έβγαλε καί στήν καρδιά τ’ τό βάλλει.
Γαΐμα τό στόμα τ’ γέμισε, καρδίτσα του φαρμάκι, 
κ’ ή γλώσσα τ’ άηδονόλαλη λόγια πικρά άρχίνσε:
—Πού είσαι, μάννα μ’, νά μέ δγής, κύρη μ’ νά μέ γλυτώσεις. 
ΙΙρωτόκλεφτος σάν τάκουσε άπ’ την καρδιά τ’ λυπήύκε 

20 καί κάθησε κι άρχίνησε νά τον βαριοξετάζει
— Ποΰθ’ είναι σένα μάννα σου, πού θ’ είναι κι ό μπαμπάς σου;
— Ή  μάννα μ’ πό τά Γιάννινα, μπαμπάς μ’ από την Προύσα.
— Πόσα αδέρφια εΐσασταν, σάν πόσα άδερφάκια ;
—Τρία αδέρφια εΐμασταν τά τρία πό μια μάννα,

25 Γώ είμαι (5 πραματευτής κι ό γιάλλος στο ζευγάρι, 
κι’ ό τρίτος ό μικρότερος δώδεκα χρόνια κλές ης.
Σάν τάκουσε πρωτόκλεφτος πολύ τού βαροφάγκη 
κι από τό χέρ’ τον άδραξε καί στάλογο τον ρίχνει 
καί στο γιατρό τον πάγαινε καί στο γιατρό τον πάει.

30 —’Εσύ, γιατρέ μζ καλέ γιατρέ μ’, γιατρεύς ’τον κόσμο δλο
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και τούτον γιάτρεψε το νιό τον καρδιοχτυπημιένο.
-  Πολλούς γιαράδες(1) γιάτρεψα κι άλλους θέ νά γιατρέψω, 
μαύτό ναι δερφοβάρυμα καί γιατρεμδ δεν έχει.

1) γιαράς=3τληγή.

8. 'Ή. Β οα κοηονλα .

Τό Μάη το θυμιέλισιια ό Κωνσταντής γυρεύει, 
εις τό σιφέρ μ’ άλλα παιδιά τά πάει νά δουλέψει.
Τη μάννα του παρακαλά, γλυκά την παραγγέλνει:
—Καλά μανάμι’, τή νύφη σου καλά νά τήν τηράσεις,

5 μέλι νά τσ’ δίνς τό πρόγεμα κι’ αρνί τό μεσημέρι, 
κι” ό'ντα δειπνούν οι άρχοντες άφίν’ την νά κοιμάται.
Κι αυτή σκύλα κιάυτή Ούβριά, κιαύτή κριματισμένη, 
από τό χέρ’ τήν άδραχνε κι’ στο μπαλμπέρ τήν πάει.
—Κύψε, μπαλπέρ, ξανθά μαλλιά, κόψ’ ό'μιορφα ζουλούφια, 

10 κι’ από τό χέρ’ τήν άδραξε κι’ στο βουνό τήν πάει, 
δυο πρόβατα τήν έδοσε καί τρία κατσικάκια.
—’Άν ' τά κάνεις εκατό κι αν δεν τά κάνεις χίλια, 
στον κάμπο νά μ ή κατεβής, μήν τύχη καί κατέβεις.
Κιαύτή τά έκαν’ εκατό κιαύτή τά έκανε χίλια 

15 στον κάμπο τά κατέβασε στον κάμπο τά βοσκοΰσε 
κείχε φλογέρα πούπαιζε, φλογέρα πού λαλούσε.
Όλημερίς τήν έπαιζε όλημερίς λαλούσε.
Τά πρόβατα δεν έτρωγαν τά φύλλα δεν κουνιούνταν 
Σιγοΰσαν κάμποι καί βουνά καί όλα τά μπαΐρια(')

20 καί τή φλογέρα άκουγαν καί τά γλυκά τραγούδια.

Δύσε μου, μάννα μ’, δύσε μου, τό χέρι σ’ νά φιλήσω 
εγώ θά βγω στην ξενιτειά τον κόσμο νά γυρίσω.

Κι’ δταν έρθει, τάγιωργιού, τού άγιώργη μέρα, 
πααίν’ ό κόσμος στήν έκκλησιά, πααίν’ τά παλλικάρια 

25 Νά πάρεις, μάννα μι’, τό κηρί ·»ά πας στήν εκκλησία, 
νά κάνεις, μάννα μ’, τό σταυρό νά σταυροπροσκυνήσεις, 
νά διής, μάννα μ’, τά παιδιά κιολα τά παλλικάρια, 
νά διής τον τόπο μι’ ανοιχτό καί τό στασίδι μ’ άδειο 
τότε, μάνεμι’, θά θυμηθής πού έχεις υίγιό στά ξένα.



30 Καΐέβα κατ’ στη Μάριτσα κάτω στη διαβατία,
δσοι διαβάτες κιάν περνούν δλους νά τούς ρωτάεις:
—Διαβάτ’, παύτοΰ πού έρχεστε παύτοΰ νά πού διαβαίντε 
δεν είδατε το γιδκα μου και τδ γραμματικό μου;
"Ενας -θά λέει δεν είδαμε, γιάλλος θά λέει δε ξαίρω,

35 δ τρίτος ό μικρότερος θέ νά σου πή τ’ νάλήθεια.
—Αλήθεια, μεΙς τον ειΔαμε κάτω στην άκρ’ τής Μάρτσας, 
κάμνε τον άμμο πάπλωμα, τή μαύρη γή σινδόνι, 
μαύρα πουλιά τον έτρωγαν, άσπρα τον λογυρνούσαν, 
κι’ ένα πουλί, χρυσό πουλί, δεν τρώει, δέ λογυρνάει,

40 τάλλα πουλάκια κάθεται κα'ι τά παρακαλάει’.
—Σύρτε πουλιά στις μάννες σας κα'ι στις φωλιές σας σύρτε, 
τον ξένο δώ άφίσετε για νά τον κλάψ’ ή μάννα τ’. 1
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1) μπαΐρια=λ(κροι.



ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΠΛΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ 
’Ι α τ ρ ο ύ

ΤΡΑΒΟΓΔΙΑ ΣΩΖΟΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΤΑ ΠΛΑΙΑ ΤΡΑΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΣΩΖΟΠΟΑΗΣ

Τα παλιά τραβούδια τής πατρίδας μου Σωζόπολης, πού είναι στη Μαύρη 
Θάλασσα, στην αριστερή άκρα, δταν μπαίνει κανείς στον κόλπο τού ΙΙύρ- 
γου — Βουλγαρίας—καί πού άποικίσθηκε από τούς Μιλησίους μόνους, ή καί 
μαζί με τούς Ροδίους, «’Αναξίμανδρου ηγουμένου», κατά τό 600 π. X. 
καί (.ονομάσθηκε Απολλωνία — Άπόλλωνι ίητρώ άνατίθεσιν—καί προτήτε- 
ρα λεγότανε "Ανθεια—όνομα πού έμεινε σέ μιά νπόχη (=τόπος όπου 
πιάνουν 'ψάρια=θυνεΙα) έως σήμερα: ή πόχη "Αθεΐα, μέ προσκείμενα τρία 
νησάκια: Μικρό, "Αϊς Γιάννης, "Αϊς Πέτρος—στο ένα από τά όποια ήταν 
καί περίφημο ιερό τοΰ Απόλλωνα, μέ χάλκινο άγαλμά του, τριάντα πήχεων, 
έργο τοΰ ’Αθηναίου Καλάμιδος, καί πού τό πήρε, μέ άλλα καί τό έφερε 
στη Ρώμη—στο Καπιτώλιο —ό Αουκουλλος, απ’ εξαρχής μ’ έκαναν εντύ
πωση καί μ’ άρεζαν, τόσο γιά τό νόημά τους, όσο καί γιά τό σκοπό τους. 
Μαζί μ’ αυτά καί ό τόπος καί ό καιρός πού τά έλεγαν, είχεν έπίδρασει— 
χαρές (γάμοι) αρραβώνες, βαφτίσια, βίζιτες, πατινάδες κτλ, δσο καί ό τρό
πος καί ή σοβαρότητα μέ την οποία τά τραβουδοΰσαν.

"Οσο περνούσαν τά χρόνια, καί τά ήσυχα καί νοικοκερεμένα εκείνα έ
θιμα με τής συνήθειές τους καί τούς τύπους των ανθρώπων άρχισαν νά 
χάνουνται σιγά σιγά, γιατί τό μέρος μας ήταν, μικρό—4.500 κάτοικοι,—μέ 
την είσοδο νέων συνηθειών καί τό παραμέρισμα κάθε παλιού—περνούσε 
ή μόδα τους.

Βιαιότερα όμως καί χειρότερα έρράγισε τά παλιά έθιμα ή αναγκαστική 
προσφυγιά, μέ τούς διωγμούς τών Βουλγάρων στά 1906, καί αργότερα 
μετά τον μεγάλο πόλεμο, ή μετανάστευση. Αυτά όλα πολύ λίγο κάνουν νά 
διατηρηθούν οί παλιές συνήθειες, καί μαζύ μ’ αυτές καί τά παλιά τραβού
δια, πού ασφαλώς άν δέν χάθηχαν, θά χαθούν καί θά ξεχαστούν γρήγορα.

Τά παλιά τραβούδια τά εΐξαιραν, άκρες μέσες, όλοι στήν πατρίδα μου, 
μά λίγοι ήσαν στά χρόνια μου, εκείνοι πού τά εΐξαιραν καλά.

Τά τραβουδοΰσαν μέ συνοδεία λιoύρaς=λvQaς, μέ τρεις χορδές. Λιού- 
ρες ήσαν δύο ειδών: ή καμπάόικη, εκ τού τουρκικού καμπάς=χονδρός, α
δρός, βαρύς =βαρυηχος, καί ή rαουαάηκη εκ τού τουρκικού ταουσάν =  λα
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γός= ελαφρός, λεπτός, λεπτόηχος, στο αυτό σχέδιο και οί δυο, πειύ λεπτο
καμωμένη και ώ μορφή ή ταουσάνικη.

Ό  λιοΰρατζης εκτός από την δργανοπαικτική του Ικανότητα, έπρεπε να 
είνε και ζωντανή ανθολογία των παλιών τραβουδιών. "Οπως είπα, μέ τύν 
καιρό, και έξ αιτίας τής βιοπάλης, 6 λιοΰρατζης είχε καί συμπληρωματική 
δουλειά, ή καλλίτερα είχε για πάρεργο τό λιουρατζιλίκι. Αυτός καί οί άν
θρωποι τοϋ σπιτιού του χρησίμευαν για μουσικό σχολείο, απ’ όπου, πρώτα 
οί δικοί του, υστέρα καί οί άλλοι κοντά τους, μάθαιναν καί τα τραβοΰδια 
καί τό σκοπό τους. Πολλές φορές γειτόνισες μέ τά κορίτσια τους, ή καί 
μακρογειτόνισες, τις γιορτές ή τις Κεριακές πήγαιναν στο σπίτι τού λιοΰ- 
ρατζη καί τον κατάφερναν, —τον καλόβολο λιοΰρατζη, νά παίζει για νά χο
ρέψουν καί νά τραβουδήσουν.

Μά κι’ άλλοιώς πολύ εύκολα μπορούσαν νά τα μάθουν, γιατ’ είνε ευκο- 
λομάθητα τά λόγια τους, καί ό σκοπός τους δεν παραλλάζει πολύ, καί γιατί 
συχνά δίνουνταν ευκαιρία νά τ’ ακούσει κανείς.

Είνε ευχάριστη εικόνα νά φαντασθή κανείς μιά διασκέδαση, που δέν 
γινότανε, αν δέν ήταν οί περισσότεροι μέ τις οικογένειές τους, καί νά κά
θεται ό λιοΰρατζης σέ κεντρικό μέρος τοΰ δωματίου, καί νά παίζει τή 
λιούρα του, καί όλοι γΰρω μαζί νά τραβουδούν, μέ τόση αφοσίωση καί 
προσοχή, πού πολλές φορές νά συναρπάζουνται από τό νόημα τοΰ τραβου- 
διοΰ καί τή γλύκα τοΰ σκοπού, καί νά ξεχνούν τόπο καί χρόνο, καί σέ ώρα 
χαράς καί γλεντιοΰ νά βλέπεις ή αναστεναγμούς ή ένθοί'σιασμούς ή δά
κρυα στά μάτια πολλών.

Ή  ψυχική αυτή μεταφορά ήταν στιγμιαία’ ή επίγνωση ήρχουνταν α
μέσως, καί τό γλέντι εξακολουθούσε, αλλά καί πάλι μέ ανάλογες καί παρό
μοιες διακοπές, δσο προχωρούσε ή ώρα καί ή ευθυμία ξέσφιγγε τήν ψυχή.

Επειδή ό χρόνος τους ήταν αργός, εχρειάζουνταν καί πολλή ώρα γιά 
νά τελειώσει ένα τραβοΰδι, καί επειδή όλα σχεδόν ήταν μεγάλα, δύσκολα 
έτραβουδιοΰντανε ένα τραβοΰδι από τήν αρχή έως τό τέλος. ’Ή έλεγαν μό
νο μερικές στροφές, αρκετές γιά νά φανή ή υπόθεσή του, καί έπαυαν γιά 
νά χορέψουν ή γιά νά βρέξουν τό λαρύγγι τους, ή άρχιζαν άλλο. Πολύ λίγα 
ήταν κείνα πού τά έλεγαν όλα, όπως τό «Βουλιοΰμαι νά ξενητευτώ» πού 
τό τραβουδούσαν άμα έβγαζαν, ή τή νύφη νυφοστόλι, ή έβγαιναν πατινά
δα, γιατί τότε είχαν τον άπαιτούμενο καιρό, καί άλλα μερικά. Αυτά φυσικά 
τά εΐξαιραν όλοι ή οί περισσότεροι. ’Από τά άλλα λίγες στροφές μόνο.

’Έτσι δύσκολα μπορούσε νά εύρει κανείς εκείνους πού τά εΐξαιραν. Αυ
τή είναι καί μιά από τής κύριες αιτίες πού πολλά ξεχάστηκαν, καί δέν έφθα- 
σαν στά χρόνια μας, γιατί έλλειψαν εκείνοι πού τά εΐξαιραν. Νά καί ή α
φορμή πού δύσκολα μπορούσε, άμα ήθελε κανείς νά τά μαζέψει.

"Οσο μπόρεσα προσπάθησα νά τά μαζέψω. "Οσα ήταν μισά ή παραλ
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λαγμένα η συρραμμένα, έφρόντισα, κατά τό δυνατόν νά τά συμπληρώσω 
από άλλους που τά εΐςαιραν, καί νά τά ξεκαθαρίσω. Σέ πολλά τό κατόρθωσα 
σέ μερικά όχι, γιατί δέ μοΰ δόθηκε ό καιρός, γι’ αυτό έχω καί μερικά ελ- 
λειπή,

’Έλεγα μέ τον καιρό νά φέρω σέ κάποιο πέρας τή δουλειά αυτή καί νά 
μάθω τό σκοπό τους, μιέ απώτερη προσπάθεια νά τά πή καί νά τά τονί
ση κανείς μουσικός, γιατί πρόβλεπα πώς γρήγορα θά εχάνουνταν ορι
στικά, άφοϋ ά'ρχισαν, όπως είπα, νά μή είνε τοϋ συρμού, καί καθείς από 
τούς νέους, πού τυχόν είχε μουσική κλίση, προτιμούσε κάθε άλλο όργανο, 
καί ή λιοΰρα άρχισε νά σκεπάζεται από τή σκόνη τής αρχαιολογίας, καί γιατί 
αυτά είνε ένα κειμήλιο ιστορικό, πού βάσιμα μπορούσε νά βοηθήσει μιά 
μέρα ενα ιστορικό.

Ερασιτεχνικά, φυσικά, τό έκαμα καί εγώ, γιατί άλλες ήταν οί ασχολίες 
μου. Πολλά έλπιζα μέ τον καιρό, επάνω σ’ αυτό τό θέμα, μά δξεπατρισμός 
μου ένα, καί δεύτερο τό σκόρπισμα καί όχι ή συγκέντρωση των συμπατριω
τών μου στή προσφυγιά τους, σ’ ένα τόπο ή χωριό, μ’ έκαμαν νά χάσω κάθε 
ελπίδα γιά νά παρουσιάσω μιά τέλεια, οπωσδήποτε, εργασία, καί πλήρη συλ
λογή τόσο των τραβουδιών όσο καί των παροιμιών καί άλλων εθίμων καί 
συνηθειών, πού πολλές φθάνουν βαθειά στά χρόνια τής αρχαιότητας, καί 
πολλές από τή βαθειά λαϊκή παρατήρηση έχουνε μέσα τους τό σπόρο, καί 
είνε σέ πρωτόγονη κατάσταση, επιστημονικές αρχές καί αλήθειες, πού ή 
σημερινή εξελιγμένη επιστήμη τίς έχει γιά αρχές καί αξιώματα απαρασά
λευτα.

Παρηγοριούμουν όμως, γιατί έλεγα ότι κανείς άλλος από κείνους πού 
έμειναν θά τό επιχειρούσε, καί πού θά ήταν είδικώτερος, καί έ'τσι άφή- 
κα τό ξέταμα καί τή συλλογή τών παλιών τραβουδιών ριχμένη στο συρ
τάρι, χρόνια τώρα.

Τώρα τελευταία έτυχε νά συναντηθώ μέ τον καλό μου συμπατριώτη κ. 
Άντώνη Ραλλίδη, πού κοντά στ’άλλα έχει καί τήν καλλιτεχνική φλόγα μέσα 
του καί μεγάλη αλλά καί δραστήρια αγάπη γιά κάθε τι τής πατρίδας μας. 
Στή σχετική συζήτηση, φυσικά, ήρτε ό λόγος καί γιά τήν πατρίδα μας, καί 
ειδικά γιά τό τί έγινε ή γίνεται γιά τή περίπτωση τών εθίμων καί συνηθει
ών της. Τότε θυμήθηκα καί τό υλικό πού είχα μαζέψει, καί ειδικά τά παλιά 
τραβοΰδια, καί, μέ τή παρόρμησή του, αποφάσισα, όπως ήταν, νά τά 
δούκα) στ’ αγαπημένα «Θρακικά*. Δηλώνω όμως ότι αυτό τό κάνω μέ τήν 
επίγνωση ότι ή εργασία αυτή δέν έχει καμμιά απαίτηση. ’Ακόμα καί σήμε
ρα πολλά μπορούν νά γίνουν, καί χάρηκα πραγματικά, όταν έμαθα από τύν 
κ. Ραλλίδη ότι σύντομα, καί μέ τή πρωτοβουλία του, θά γίνει ότι πρέπει γιά 
τή περίσωσή τους καί ειδικά γιά τά τραβοΰδια.
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Είμαι βββοαος ότι αυτό θά εκτιμητή καί θά προσφέρει ό κ. Ραλλίδης 
άλλη μιά καλή εκδούλευση γιά τή πατρίδα μας. Τά τραβοΰδια μας έχουν 
ιστορική αξία, γιατί σ’ αυτά καθρεφτίζεται, απερίσπαστα, ή ψυχή τοΰ λαού 
τοΰ μέρους εκείνου, με τις χαρές του τις λύπες του τους πόθους του καί 
τής ελπίδες του„ Μάς δείχνουν όμως ακόμα και κάτι αψηλό καί ευγενικό : 
τήν ενότητα τής Ελληνικής φυλής καί ψυχής καί τήν ομοιότητα των ιδανι
κών. Έτραβουδιούντασι τραβοΰδια που τά έτραβουδοΰσαν καί στήν Μικρά 
’Ασία, στήν Κύπρο, Στερεά, Μωρηά, νησιά τοΰ Πανελληνίου όλου. Όλες 
οί σέ διασπορά αποικίες είχαν τά μάτια και τή ψυχή τους στήν αθάνατη μη
τρόπολη. Φυσικά γεννιέται τό ρώτημα: πώς τοπικά τραγούδια γένηκαν Παν
ελλήνια, καί σέ κείνα τά χρόνια μάλιστα; Εύκολη πολύ ή απάντηση. Ήταν 
θαλασσοπούλια καί τό αργό τών μέσων, τόσο τής συγκοινωνίας, όσο καί 
τών άλλων τεχνικών, τούς έκαμε νά παραμένουν ταξιδεύοντας σέ κάθε σκά- 
λα-λιμάνι πολύν καιρό, όσο νά φτάσουν στο λιμάνι τοΰ προορισμού τους. 
Κοντά στ’ άλλα, γιά νά ι.ιή πώ πρώτα, φρόντιζαν νά ξεχάσουν τοΰ ταξιδιού 
τις πίκρες, κι’ έτσι μάθαιναν αυτοί ή μάθαιναν τούς άλλους τά συνήθειά 
τους, καί κυρίως τά τραβοΰδια τους.

Σ ’ ένα άλλο ρώτημα ή απάντηση εινε δύσκολη: Πώς στά γύρω μέρη 
Άγχίαλο, Μεσέμβρια, Βασιλικό, Άγαθόπολη, δεν είξαιραν τά τραβοΰδια 
αυτά, τουλάχιστον στά χρόνιαμας, αφού έπρεπε γιά τούς παραπόνου λόγους 
νά είνε γνωστά καί στά μέρη αυτά ; Δεν ξαίρω καί γι’ αυτό θά παραδεχτώ 
τήν πιο αληθοφανή υπόθεση: "Οτι οί λόγοι γιά τούς οποίους άρχισαν νά γί- 
νουνται σπανιώτερα τά παλιά τραβοΰδια καί στή Σωζόπολη —νά μή εινε 
τοΰ συρμοΰ — εκεί άνεπτύχθηκαν νωρίτερα.

Νέα Άγχίαλος Γενάρης 1931.

ΑΝΛΓΝ. ΠΛΡΛΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ.

1 .  Τ ο ν  Σ κ λά β ο υ ,

Σαράντα κάτεργα είμαστε, κι’ εξήντα διό φιργάδες.
Είχανε ναύτες διαλεχτούς, σκλάβους άντρειωμένους.
Ά π ’ τό Μπογάζι βγήκανε, στο Σουλινά νά πάνε.
Τον δρόμον όπου πήγαιναν, τή στράτα πού πηγαίνουν,

5 ό σκλάβος άνεστέναξε καί στάθηκ’ ή φιργάδα.
Κι’ ό Μπέης πηλογήθηκε καί τούς βαριοξετάζει:
— Ποιος είναι π ’ αναστέναξε καί στάθηκ’ ή φεργάδα;
”Λν είναι μέ τούς ναύτες μου, λουφέ νά τόνε δώσω 
κι’ άν είναι μέ τούς σκλάβους μου, νά τόνε ξεσκλαβώσα).

10 Κι’ ο σκλάβος πηλογήθηκε εις τον πασά καί λέγει;
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—Έγώ είμαι π’ αναστέναξα καί στάθηκ’ ή φιργάδα.
Κι’ ό Μπέης πηλογήθηκε κι αυτά τα λόγια λέγει :
—Σκλάβε μ* πεινάς; σκλάβε μ’ δειψάς; σκλάβε μι’ νά βάλεις θέλει 
—Ούτε πεινώ, ούτε διψώ, οΰτε νά βάλω θέλω.

15 Τον τόπο μου θυμήθηκα καί βαριανεστενάζω
’Οχτώ μερώ γαμπρός εϊμουν, δώδεκα χρόνια σκλάβος.
Εψές είδα στον ύπνο μου, είδα στον όνειρό μου :
Τώρα πουλούν τά σπίτια μου, τώρα καί τις αυλές μου 
τώρα καί τή γεναίκα μου άλλον άντρα την δίνουν.

20 Λεν τόχω πού παντρεύεται κι άλλον άντρα τή δίνουν,
Μόν τόχω, πού την δίνουνε τον πρώτο τον οχτρό μου.
Κι ό Μπέης πηλογήθηκε στους ναύτες του καί λέγει :
—Ρίξτε τή τράτα στο γιαλό, πάρτε τό σκλάβο μέσα.
Βαρκάρη, ξεμπαρκάρισε, βγάλε τό σκλάβο όξω.

25 "Οσο νά πή έχετε γειά, παίρνουν σαράντα μίλλια, 
κι όσο νά πούνε στύ καλό, άλλα σαράντα παίρνουν.
’Εκεί πήγαν τον έβγαλαν στον έρημο τον κάμπο.
Ό  μαύρος του χλιμίτρησε καί γνώρισ’ ό καλός του.
Καβαλικεύ’ τό μαύρο του, στύ σπίτι του τά πάγει.

30 Τον δρόμο όπου πήγαινε, τή στράτα πού πηγαίνει 
ηύρεν ένα καλόγερο αμπέλια νά φυτεύει.
—Καλή μέρα σου γέροντα, ποιανού ν’ αυτά πού σκάφτεις ;
—Τής ερημιάς καί τής κουρκλιάς τού γυιού μου τού Γιαννάκη. 
’Οχτώ μερώ γαμπρός τανε, δώδεκα χρόνια σκλάβος.

35 Τοόρα πουλούν τ’ αμπέλια του, τώρα καί τις αυλές του, 
τώρα καί τή γεναίκα του άλλον άντρα τήν δίνουν.
—Πές μου, πές μου, καλόγερε, φτάνω κι έγώ στο γάμο ;
—“Αν ειν’ ό μαύρος σ’ λήγορος, φτάνεις καί σύ στύ γάμο.
Κι αν εIν’ ό μαύρος σου βαρύς, στο έμπα καί στύ ξέβα.

40 Βιτσιά δίνει τύ μαύρο του, στο σπίτι του νά πάγει.
Έ κ’ ηύρε μιά γερόντισσα π έπλυνε κι έσκαμάτιε.
— Καλή μέρα, καλόγρια, ποιανού ν’ αυτά τά ρούχα ;
—Της ερημιάς καί τής κουρκλιάς, τού γυιού μου τού Γιαννάκη. 
’Οχτώ μερώ γαμπρός ήταν, δώδεκα χρόνια σκλάβος.

45 Τώρα πουλούν τά σπίτια του, τοόρα καί τις αυλές του, 
τώρα καί τή γυναίκα του άλλον άντρα τήν δίνουν.
—Πές μου, πές μου, γερόντισσα, φτάνω καί γώ στύ γάμο ;
—“Αν εΐν’ ό μαύρος σ’ λήγορος, φτάνεις καί σύ στύ γάμο, 
κι άν είν’ ό μαύρος σου βαρύς, στο σέμπα καί στύ ξέβα.



252 Άναγνώατη Παραακεύοτίονλον

50 Βιτσιά δίνει τό μαΰρο του, στο σπίτι του και πάγει.
Ό  μαύρος έχλΐ[ΐίτρησε και τ’ άκουσ’ ή καλή του.
Καί κείνη πηλογήθηκε καί στον παππά καί λέγει 1 
—ΙΙαππά μ’, άν είσαι χριστιανός κι άν είσαι βαφτισμένος 
’Άφσε παππά μ’, τά στέφανα κι’ ό άντρας μου ναι, ήρτε.

Πρβλ. Ν. Πολ. Έκλογαί άσμ. 75, σ. 10G—10!) καί Λαογρ. Τ. Α, σ. G00 Κ. Λ. 
Παπαϊωανίδου άσματα δημοτ, Σωξοπόλεως (Σ. τ. Δ.).

2. Τ ’ άρρίζικου Π αραακευα.

Καράβι τής Μονεβασιάς, καράβι τής Άνάπλης 
καί τον καραβοκύρη του Παρασκευά τον λένε.
Κάλλιο νά τώβρισκ’ ή Νοτιά παρά που τοΰρθ’ ή μπάρα, 
παρά που πήγε κι άραξε στη Χιό μές τό λιμάνι.

5 Τά (*) πήρε τό διολάκι του κι έπαιξε τό κανόνι, 
καί μέσα στον καλό λιμνιό κελάγδε σάν άγδόνι.
Κι οΐ Τούρκοι, σάν τόν ακόυσαν, πολύ τους κακοφάνη'
’Άλλος τόν πιάνει απ’ τό λαιμό, κι άλλος από τό χέρι 
καί παν νά τόν κρεμάσουνε, πάνου τό μεσημέρι.

10 Καί κείνος πηλογήθηκε, κι αυτά τά λόγια λέγει!
—Άφέντ, αφέντη Μπροΰσαλη, γιά γένου βοηθός μου 
ίσως καί μέ γλυτά)σετε, πάνου στον κρέμασμά μου.
—Γιά τάξε τό καράβι σου, καί δυο χιλιάδες γρόσια, 
ίσως καί σέ γλυτώσουμε πάνου σ’ αυτή την ώρα.

15 Καί τό καράβι τ’ έταξε καί τρεις χιλιάδες γρόσια, 
πάλι θά τόν κρεμάσουνε, στοϋ Μεχκεμέ την πόρτα.
’Έτυχ’ ή μέρα δροσερή καί τό σκοινί γλυτζέρα.
Ποιος είδε καί δεν έκλαψεν εκείνη τήν ήμερα.
'Όταν τόν έπερνοΰσανε απ’ τής Χιός τό περιβόλι,

20 μιικροί μεγάλοι έκλαιγαν τό νιό τό παλλικάρι.
«Χωρίς θυμιάμα καί κερί, χωρίς παπά καί διάκο,
’Άδικα τόν έβάλανε, αυτό τό νιό στον τάφο».
Καί κείνος πηλογήθηκε κι αυτό τό λόγο λέγει !
— Άρρίζικε Παρασκευά έτσ’ εϊτανε γραφτό σου 

25 Μέ τά τραβούδια τά πολλά νά κρεμαστής αχός σου. 1

1) Τό Τά εδώ είνε μόριο καί όχι άρθρο, σχεδόν χωρίς έννοια τό ίδιο παρα- 
τηρεΐται σέ πολλά παλιά τραβούδια.

ΙΙρβλ, Λαογρ. Τ. Α' σ. 588-589 ΙΤαπαϊωαννίδου: "Ασματα Σωζοπόλεως. (Σ τ.Δ)
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3. Τ ο ν  'Ο βριόν.

"Ενα καράβι αρμένιζε στής Μάλτας τό κανάλι.
Ε ίχ’ 'Οβριό πραματευτή καί Τούρκο καπετάνιο.
Τά πήρε 6 σκύλλος ό Βοριάς, ή άγρια Τραμουντάνα 
Καί του σερέκου ή θάλασσα πολύ τό στραπατσάρει.

5 Ποκρίθηκεν ό Όβριός κι’ αυτά τά λόγια λέγει :
—Π άψε, Θεέ, μου, τή θάλασσα, πάψε καί τον αγέρα 
Νά βαφτισθώ στην πίστη σου, εγώ καί τά παιδιά μου.
’Έπαψ’ ό Θιός τή θάλασσα, επαψ’ καί τον αγέρα.
Σκυλλοβριός πισμάνεψε(1) τά λόγια όπου είπε:

10 —’Έχε, θεγέμ'τή πίστη σου καί γώ τήν έδική μου.
’Ακόμα ό λόγος στέκουνταν κι ή συντυχιά κρατούσε.
Τά πήρε ό σκυλλος ό Βοργιάς, ή άγρια Τραμουντάνα,
Γιόμισ’ ή θάλασσα πανιά, τό κύμα παλλικάρια. * 4

1) πυσμάνεψε—μετάνιωσε.
Πρβλ. Λαογρ, Τ .  Α ' σ. 627 Παπαιωαννίδου: άσματα δημοτ. Σιοζοπό-

λεως (22. τ. Δ.).

4 . Τ ο ν  Κ ύρ-Β οριό .
'Ο κύρ Βοριάς καυκήστηκε ιρουρτοΰνα γιά νά κάνει.
Κι’ όσα καράβια τ’ ακόυσαν όλα μαϊνάρισάνε.
Κι” όλα ορτσάρουνε γιαλό, λιμάνι γιά νά βρούνε.
Καί μιά φιργάδα Ψαριανή, ίσάρει, δέ μαϊνάρει, 

δ —Δέ σέ εροβούμαι κυρ Βοριά άν πάρεις κι’ άν δέ πάρεις 
’Έχω καράβι σίδερο, τεμόνι άσημένιο(1)
’Έχω πανιά μεταξωτά, ξάρτια ίμπρισιμένια,
’Έχω καί ναύτες διαλεχτούς όλο παλλικαράκια.
’Έχω κι’ ενα μουτσόπουλο, πού τούς καιρούς γνωρίζει.(2) 

10 Άκόμ’ ό λόγος στέκουνταν κι’ ή συντυχιά('^)κρατούσε,
Τά πηρ’ ό σκυλλος ό Βοριάς κι’ ή άγρια Τραμουντάνα, 
καί τού Λεβάντ’ ή θάλασσα πολύ τό στραπατσάρει.
—Σύρε σύρε μουτσόπουλο, στο άλμπουρο ν’ ανέβεις.
Καί ίδές τό τί καιρός θάρτή πανιά γιά νά μαΪΑ άρω.

15 Με τά τραβούδια νέβαινε, μέ κλαιτα κατεβαίνει.
—Τί είδες βρε ναυτόπουλο, καί κλαΐς καί κατεβαίνεις ;
—Είδα τή Νιάδα πόστραψε, καί τό φεγγάρι έχάθη, 
είδα τον ουρανό θολό, τήν Πούλια βουρκωμένη, 
καί τ’ βΑϊ Παύλου τά βουνά τά είδα χιονισμένα.

20 Τ ’ ακόμα ό λόγος στέκουνταν κι* ή συντυχιά κρατούσε,
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Γιόμισ’ ή θάλασσα πανιά, το κϋμα παλλικάρια.
Καί τό μικρό μουτσόπουλο έβγήκε πά στην πλάκα.
Πικρή φωνίτσα έβγαλε, δσο κι3 άν ήμποροϋσε :
—ΙΙάνε, φωνή μ’, στη μάννα μου, τή πικροκαταρουσα,

25 πού καταριόνταν κ’ έλεγε τέτοιες πικρές κατάρες, 
δπου κατάριε κι’ έλεγε ένα Σαββάτο βράδυ:
—«Παιδί μ’, τά ψάρια νά σε φαν, παιδί μ τά σαφριδάκια 
Καί τά ξανθά σου τά μαλλιά στ’ άλμπουρα τυλιμμένα.»

1) κατ’ άλλους: ά λ μ π ο υ ρ α  μ π ρ ο νν τ ζ ιν έν ια .
2) κατ’ άλλους: τά  σύννεφ α  π ο ν  π ιά νε ι .
3) Σ υ ν τ υ χ ι ά = σ  υ νο μ ι λ ί a, ομιλία,
ΙΙρβλ. Ν. Π ολίτη: Έ κλογαί άσμα 88 σ. 132 καί Λαογρ. Τ. A ' a. (>27 

Παπαϊιοαννίδου: τραγούδια Σωξοπόλεως (Σ·. τ. Δ).

5. Τ ο ϋ  Κ ω σταντή , (ή
Ποιος εϊταν, πού τραβούδησε εψές βραδύ στη βίγκλα, 
καί σήκωσε τά εννιά χωριά, τά δέκα μοναστήρια, 
καί ξύπνησε το Δράκοντα μέ τή Δρακόντισσά του 
καί ξύπνησε τό Βασιλέ μέ τή Βασίλισσά του ;

5 Κείνο τραβοΰδι δέ εΐτανε, μόν’ ειταν μοιρολόγι.
Τοϋ Κωσταντή μαννά εΐτανε καί κλαιγε τον ύγιδ της,
ΙΙού τον έβγάλαν άδικο, πώς φίλησε κορίτσι.
Κορίτσι κι άν έφίλησε εϊταν ταιριαστικό του.
Καί τον έβάλαν φυλακή νά κάν’ σαράντα μέρες,

10 καί τά κλειδιά παράπεσαν, κάνει σαράντα χρόνια.
Καί ή μάννα του κάθε πρωί, στής φυλακής τήν πόρτα :
—Έ σ’ ήσουνα βρέ Κωσταντή, δπου πολύ καυκιόσουν, 
νά σπάσεις φυλακής κλειδιά νά δείρεις φυλακάτους ;
Καί κείνος πηλογήθηκε κι’ αυτά τά λόγια λέγει :

15 —Θαρρείς, μάννα μ’, ή φυλακή, πώς είνε περιβόλι ; 
κείν’ έχει σιδερόπορτες καί σιδερομαντάλους, 
έχει καί φυλακάτουρες σαράντ’ άντρειωμένους.
Καί λεφτοκάρ. φύτεψα στής φυλακής την πόρτα, 
καί λεφτοκάρι έφαγα καί λευτεριά δεν είδα.

20 Σύρε, μάννα μου, στό καλό κι εγώ στο καταβόδιο. 1

1) Στά τραβούδια της Σωξοπόλεως έξυμνιέται ο Κωσταντής αντί τοϋ Διγενή, 
δπως γίνεται σ’ άλλα>ν μερών τραβούδια.
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6  Τ ης τρίχας xb Γ ιο φ ύρ ι.

Χίλιοι τρακόσιοι μάστοροι κι’ εξήντα δυο καλφάδες, 
πήγανε για να χτίσουνε τής Τρίχας τό γιοφύρι.
Όλημερίς τό χτίζανε κι’ όλονυχτίς χαλνούσε.
Πουλάκι πήγε κι’ έκατσε δεξιάς μεριάς καμάρα.

5 Δεν έτραβούδιε σαν πουλί μήτε σαν χελιδόνι, 
μον’ εκελάγδιε κιελεγε ανθρώπινη λαλιάτσα:
—Κουρμπάνι άν δέ βάλετε, γιοφύρι δέ χτινιέται.
Σά θέλετε σεις, μάστοροι, γιοφύρι για νά χτίστε, 
δέ θέλει από τούς μάστορους ούτε απ’ τούς καλφάδες 

10 μόν θέλει την κερά-Βδοκιά τού πρώτου τή γυναίκα.»
Κι’ ό πρώτος πηλογήθηκε τον κάλφα του καί λέγει.
— «Σύρε, σύρε, μπρε κάλφα μου, νά πά νά μού την φέρεις». 
Παίρνει το δρόμο το δρομί στο σπίτι του νά πάγει.
Πύ μακριά τή χαιρετά κι άποκοντά τή λέγει :
— »Τί θέλεις, σύ μπρε κάλφα μου, γιατί δέ μέ το λέγεις ;»
— «’Άιντε νά πάμ’, κερά-Βδοκιά, κι ό άντρας σου σέ θέλει.»
—«Πες μου, πές μου, καλφόπουλο, σαν τι μέ θέλ’ ό κάλφας ; 
Καί σάν μέ θέλει γιά καλό νά βάλω τά χρυσά μου,
καί σά μέ θέλει γιά κακό νά βάλω τά μαυρά μου.

20 —Καί τά χρυσά σου βάλε τα καί τά μαυρά σου πάρτα. 
Παίρνουν τό δρόμο τό δρομί στού κάλφα γιά νά πάνε.
Πό μακριά τον χαιρετά κι’ από κοντά τού λέγει:
—«Σάν τί μέ θέλεις, κάλφα μου, σάν τί μέ θέλεις κάλφα ;
— «Τό δαχτυλίδι μ’ έπεσε ζερβιά; μεριάς καμάρα.

25 κι άλλος κανείς δέ βρίσκεται νά μπή νά μέ τό βγάλει.
— «Σάν έπεσε, κύρ-μάστορη, εγώ θά σέ τό βγάλω.
Την έδεσε τήν έβαλε μέσα ν’ εις τό γιοφύρι.
Πατεΐ ν’ άμέ δεξιά μεριά, πατεΐ δράκου κεφάλι.
Πατεΐ ν’ άμέ ζερβιά μεριά, πατεΐ δράκου ποδάρια.

30 Πικρή φωνίτσα έβγαλε, ΰσο κι άν ήμπορούσε :
— «Βγάλε με, βγάλε, μάστορη, κι ηύρα τό δαχτυλίδι.
— χ’Εδώ πού μπήκες, κερά-Βδοκιά, δέν είναι γιά νά ξέβεις». 
Πικρή φωνίτσα έβγαλε, δσο κι άν ήμπορούσε.
—«’Ανάθεμα νά έχετε σείς οί πρωτομαστόροι.

35 Τρεις αδερφάδες εϊμασταν, τις τρεις θεσιύ μάς βάλαν.
Ή  μιά έχτισε τό Ντούναβη κι ή άλλη τον Πετρίτη (Χ)
Κι’ ή τρίτη ή μικρότερη τής Τρίχας τό γιοφύρι (̂ ).
Πώς τρέμει ή καρδούλα μου, νά τρέμει τό γιοφύρι,
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Πώς πέφτουν τά μαλλάκια μου, νά πέφτουν οι διαβάτες, 
40 Κι υστέρα έμετάνιωσε κι αυτά τά λόγια λέγει:

—«Σίδερο ή καρδούλα μου, σίδερο τό γιοφύρι, 
σίδερο τά μαλλάκια μου, σίδερο κ’ οί διαβάτες,
Τ’ έχω στά ξένα αδερφό, μην τΰχει καί περάσει,
Νά μη χαθ-ή ή κλήρα μας κι δλο τύ ριζικό μας.

1) Κατ’ άλλους: το Βελιγράδι [Το γιοφύρι τού Βελιγραδιού].
2) Γιοφύρι της τρίχας, πολλοί λένε, δτι εΐνε τύ γιοφύρι της Άδριανούπολης. 
(Πρβλ. Ν. Π. Έκλογαί, 89. σ. 144) καί Λαογρ. Τ. Λ' σ, 360 Παπαϊωαννίδου

"Ασματα δημοτικά Σωζοπόλεώς (S. τ. Δ.),

7. Του Ξένου. (*)

Βουλιοΰμαι νά ξενιτευτώ, βουλιοΰμαι νά παγαίνω, 
κι δσα βουνά δέ νά διαβώ, δέ νά τά παραγγείλω:
—«Βουνά μου, μ ή χειμάσετε, πάχνες μή παχνιαστήτε 
"Οσο νά πάγα) καί ν’ αρθώ καί πίσου νά γυρίσω».

5 Καί τά βουνά παράκουσαν κι’ έβρέξαν καί χειμάσαν.
Πιάνουν τό μαΰρο τ’ ως τ’ αφτιά, τό νιύ εις τό ζουνάρι.
Καί κείνος πηλογήδηκε τό μαΰρο του καί λέγει :
— «Βάστα, μαΰρέ μου, δυνατά νά πάμε βράδυ σπίτι, 
νά σέ άρτίσω τή ταγή σαράντα πέντε φούχτες,

10 Νάκάνω τά καλτίβια σου δλο μαλαματένια.»
Κ’ ή κόρη, πού τον αγαπά καί τόνε περιμένει, 
στο παραθύρι κάθεται καί τον άπαντεχαίνει.
—«Βρέχουν χειμάζουν τά βουνά καί γώ ό καλός μου λείπει.
Μά νά κι’ ό ξένος κι έρχεται όγρός καί παχνιασμένος.

15 Κ ή νέα πηλογήδηκε τή μάννα της καί λέγει:
— «Μάννα μι’, ό ξένος έρκεται όγρός καί παγωμένος 
Νά τόνε πάρουμ’ σπίτι μας μέσα στή καμαρή μου».
Κ ή μάννα πηλογήδηκε καί τήνε συντυχαίνει:
— Παιδί μ’, φωτιά δεν έχουμε, τό ξένο τί τον θέλεις;

20 —Μάννα μ’, νά (’) κάρβουνο φαπιά φτάνει τό νιό καί μένα.
—Κύρη μ’, ψωμί δεν έχουμε, τον ξένο τί τον θέλεις ;
— Μάννα μ’, ένα φελί ψωμί φτάνει ιό νιό καί μένα. * 1

(*) Τό τραβοΰδι αυτό παίζει ή λιοϋρα καί τραβουδοϋν, όταν βγάζουν τή νύφη 
νυφοστόλι ή σέ πατινάδες.

1) va— eva.
Πρβλ. Ααογρ. Τ. Λ, σ.

(Σ. τ. Δ.;.
636. Παπαϊωαννίδου "Ασματα δημοτ, Σωζοπόλεως
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—Κόρη μ’, ρούχα δεν έ'χουμε τον ξένο τί τον θέλεις ;
—Μάννα μ’ το φουστανάκι μου φθάνει τό νιό και μένα. 

25 —Κόρη μι’, θαρρώ είσαι λεύτερη καί σύ είσαι παντρεμένη.
—Μάννα μι’, δυο παιδιά έκανα καί τάλλο γκαστρωμένη.

8. 'Ο Ξενιτεμένος.

Μέ μέθυσες μέ τό κρασί, μέ κόμιπωσες μέ τ’ άνθη 
καί γιο λιγνός κοιμήθηκα στης άγαπώς την πόρτα.
Εψές βραδύ κοιμιήθηκα στής άγαπώς την πόρτα, 
καί τό πρωί σηκώθηκα σά μήλο μαραμένο.

5 Γλέπω στην πόρτα κλειδαριά καί τά κλειδιά παρμένα, 
σκυφτοί φιλώ την κλειδαριά καί προσκυνώ την πόρτα.
— ’Άνοιξε πόρτα τής αυλής, πόρτα τής μιαυρομμάτας, 
πόρτα τής δαχτανόφρυδης, άνοιξε νάμπω μέσα.
Καί κείνη πηλογήθηκε κι αυτά τά λόγια λέγει!

10 —Ποιος είσαι σύ καί πώς σέ λέν, πώς λένε τόνομά σου ;
•—Έγώ ιιαι, πού σοϋ τάστερνα τά μήλα στο μαντήλι' 
τά μήλα τά δαμάσκηνα, τό ροζακί σταφύλι.
—Αυτά, ξένε μιου, ξαίρω τα, μια ή γειτονιά σου τάειπε.
Πές μου σουμάδια τής αυλής ν ’ ανοίξω νάρτεις μέσα.

15 —Έχεις μιηλιά στήν πόρτα σου καί κλήμα στην αυλή σου. 
Κάνει σταφύλι ραζακί καί τό κρασί μιοσκάτο, 
τό πίν’ οί άντρες καί μεθούν γυναίκες, καί ροδίζουν, 
τό πίν’ τά τρελλοκόριτσα καί ροδοκοκκινίζουν.
—Κι αυτά, ξένε μιου, ξαίρω τα, μά ή γειτονιά σου τάειπε. 

20 Πες μου σουμάδια τού σπιτιού ν’ ανοίξω νάρτεις πάνου.
— ’Ανάμεσα στο σπίτι σου χρυσό καντήλι καίγει 
σέ φέγγει καί ξυμνώνεσαι, σέ φέγγει καί κοιμάσαι.
—Κι αυτά, ξένε μου, ξαίρω τα, μά ή γειτονιά σού τάειπε, 
πές μιου σουμάδια τού κορμιιού ν ’ ανοίξω νάρτεις πάνου.

25 —’Έχεις ελιά στο μάγουλο κι’ ελιά στήν άμασκάλη 
κι ανάμεσα στα στήθη σου τ’ άστρί καί τό φεγγάρι.
Καί κείνη άποκρίθηκε στις δούλες της καί λέγει!
—Σύρτε, δούλες, ανοίξετε νάρθει ό νιος άπάνου 
καί άλλες δούλες στρώσετε την αργυρή μας κλίνη, 
νάρτει ό νιος νά κοιμηθή, ό άντρας μι’ ό χαμένος.

Πρβλ, Ν. Π· Έκλυγαί, άσμα 84, σ. 131 και. Ααογρ. Τ. Α ' σ. 615. Παπαιωαννί- 
δου τραβούδια Σωξοπόλεως (Σ. τ. Δ.)

Θ ρ α κ l κ ά Τ ' η
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9. Ο Π ρ α μ α τ ε υ τ ή ς  τή ς  Π ρούααας.

Πραματευτής έξέβαινε πό μέσα πό τή ΙΙροΰσσα.
Σέρνει μουλάρια δώδεκα και μούλες δέκα πέντε, 
κ ή μούλα ή κανακαριά αμέτρητο λογάρι, 
λογάρι κι άλογάριαστο κι δλο μαργαριτάρι, 

ο Το δρόμο δ που πήγαινε, τή στράτα που παγαίνει 
άρχεψ’ ό νιος να χραβουδεΐ, άρχεψ’ ό νιος νά λέγει:
«■Γιά ιδές βουνά, καλά βουνά και κλέφτες νά μην έχουν». 
Άκόμ’ ό λόγος στέκουνταν κι ή συντυχία, κρατούσε, 
εκεί τον έπλακώσανε χίλιοι και δυο νομάτοι.

10 ’Άλλοι τις μοΰλες πιάνουνε κι άλλοι τις ξεφορτώνουν' 
καί. κείνος πηλογήάηκε με μαραμέν’ αχείλι:
«Ουλές τις μοΰλες πιάστε τες κι ουλές ξεφόρτωστέ τες, 
τή μούλα την κανακαριά μην τήνε Ξεφορτώστε».
Κι ό πρώτος τους ό χαραμής μια μαχαιριά τον δίνει.

15 Τά, κάτσε καί τον ρώτησε πό ποϋ ν’ τά γονικά του.
—«Ή μάννα μ’ άπ’ τή Βενετία κι ό κόρης μ’ άπ’ τή Προΰσσα 
έχω και πρώτον αδερφό καί βγήκε πρώτος κλέφτης».
—Έσυ σαι, μπρε Γιαννάκη μου, έσυ σαι αδερφός μου.
Άπέ τύ χέρι (*) τον άρπαξε καί στο γιατρό τον πάγει.

20 —«Γιατρέ μου, γιάτρεψες πολλούς σφαμένους καί κομένους, 
γιά γιάτρεψε κι αυτό το νιό, το νιό τό παλλικάρι».
—Γιά σήκωσε τό χέρι του νά διώ τή χαντζαριά του.
Σήκωσε τό χεράκι του καί φάνηκ’ ή καρδιά του.
— Έγώ πολλούς έγιάτρεψα σφαμένους καί κομένους,

25 μά σάν κι αυτή τή χαντζαριά δε μπορώ νά γιατρέψω.
Ά πέ τό χέρι τον άρπαξε, σ’ άλλο γιατρό τον πάγει.
— «Γιατρέ μου, γιάτρεψες πολλούς σφαμένους καί κομένους, 
γιά γιάτρεψε κι αυτό τό νιό, τό νιό τό παλλικάρι.
—Γιά σήκωσε τό χέρι του νά διώ τή χαντζαριά του.

30 Σήκωσε τό χεράκι του καί φάνηκε ή καρδιά του.
—Έγώ πολλούς έγιάτρεψα σφαμένους καί κομένους, 
μά σάν κι αυτή τή χαντζαριά δεν μπορώ νά γιατρέψω.
Βγάζει τό χαντζαράκι του καί σφάζεται άτύς του'
«Σάν πάγει τ’ άδερφάκι μου, άς πάω καί γώ άτός μου».

(*) ή άστ" το χέρι κτλ. ή άστε το χέρ *.
Πρβλ. Ν. Π. Έκλογαί, άσμα 87 σ, 140—1 καί Λαογρ. Τ. Λ' σ, G13, ΙΙαπα ϊω - 

αννίδου, άσματα δημοτικά Σωζυπόλεως καί Λαογρ. σ. 1ο6. 7 (Σ. τ. Δ,)
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10. Ο Γ ιάννης ό Σ α ρα κιανός ,  Ά λ έ ξ η ς  άντρειω μένος  

καί χο μικρό Β λα χόπουλο .

Ό  Γιάννης 6 Σαρακιανός κι Άλέξης άντρειωμένος 
και τό μικρό Βλαχόπουλο αντάμα τρων και πίνουν 
κι αντάμα χουν τους μαύρους τους σέ μια τάβλα δεμένους.' 
Έκεΐ, πού τρων και πίνουνε και γλυκοχαιρετιούνται,

5 φωνή τούς ήρτ’ εξ ουρανού κι από αγγέλου στόμα 1 
— «Έσεΐς τρώτε καί πίνετε και γλυκοχαιρετιέστε, 
Σαρακιανοί σάς πάτησαν καί πήραν τις καλές σας, 
πήραν τού Γιάννη την καλή, τ’ Άλέξη τή γεναίκα 
καί τού μικρού Βλαχόπουλου τή ρεβωνιαστικιά του».

10 Ό  Γιάννης κόφτει πέταλλα κι Άλέξης καλλιβοόνει 
καί τό μικρό Βλαχόπουλο τ’ άλογό του σελώνει.
Ό  Γιάννης πηλογήθηκε καί ό Άλέξης λέγει, 
καί τό μικρό Βλαχόπουλο στάθηκε καβαλλάρης.
—«Σύρε, σύρε Βλαχόπουλο καί πίσου μή γυρίσεις.

15 ’Ά ν είναι χίλιοι κόψε τους, xl άν είναι δυο χιλιάδες 
κι άν είναι τρεις καί τέσσερις, δόσε καί μάς χαμπάρι». 
Πήρε τό δρόμο τό δρομί νά πάγει νά τούς εύρει.

Τον δρόμον δπου πήγαινε τό Θεό περικαλούσε:
«Θεγέ μου, κι άς τούς εύρισκα σ’ ένα φαρδύ μεϊντάνι».

20 ’Έτσι πού παρακάλεσε, έτσι πήγε τούς ηύρε.
Γλέπει τσαντίρια πράσινα καί μετρημό δεν έχουν" 
στέκεται, διαλογίζεται κι άτός του τό θαμάζει.
Νά πάγει πίσου ντρέπεται, νά πάγει μπρος φοβάται.
Καί κείνος πηλογήθηκε τό μαύρο του καί λέγει:

25 —«Βάστα, μαύρε μου, δυνατά καί πίσου μή γυρίσεις 
καί σύ σπαθί μου δημισκί μήν τύχει καί ραγίσεις 
καί σύ, καημένη μου καρδιά, μήν τύχει καί δειλιάσεις.»
Στο σέμπα χίλιους έκοψε, στο ξέβα δυό χιλιάδες, 
καί στον καλό του γυρισμό δεν ηΰρε τί νά κόψει.

30 Μόνο τού Γιάννη τή καλή τ’ Άλέξη τή γεναίκα 
καί τό μικρό Βλαχόπουλο τή ραβωνιαστική του.
Άπέ τό χέρι (*) τις άρπαξε στο μαύρο του τις βάνει, 
Παίρνει τό δρόμο τό δρομί νά πάγει νά τούς εύρει.

(*) ά^τ3 τό χέρι ή άπέ τό χέρ ’.
Πρβλ. Λαογρ. Τ. Α', σ. 594. Παπαϊωαννίδου, άσματα δημοτικά Σωζοπό- 

λεως (Σ. τ. Δ·)
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11. Τά τρία τ' άδρέφια.

’Αλέξανδρος ο βασιλές, ό πολυχρονεμένος,
πού μέτρησε τή θάλασσα στο μάκρος και στο πλάτος
κι ούλα τά ψάρια του γιαλού κι ούλα τά σαφριδάκια.
Τά τρί’ άδρεφάκια τά γλυκά, τά πολύ αγαπημένα,

5 σ’ ένα σκολειό διαβάζουνε σ’ ένα ψαλτήρι ψάλλουν.
Τά μιιά Λαμπρή, μιαν Κεριακή, μιαν πίσημον ήμερα, 
τά σκόλασεν ό δάσκαλος νά πά νά κολυμπήσουν.
Έβγαλαν τά ρουχάκια τους, τά λινομέταξά τους 

10 και το σταυρό τους έκαναν, στη θάλασσα έπέσαν.
Τρία μπαίνουν, τά δυο βγαίνουν, 6 Κωσταντής δέ βγήκε, 
σαράντα μίλλια πήγαινε μέ γέλια μέ τραβούδια, 
κι άλλα σαράντα πήγαινε μέ κλαΐτα μοιρολογια.
Ούλα τά ψάρια μέτρησε κι ούλα τά σαφριδακια 

15 ένα ψάρι δέ μιέτρησε, πούθελε τον έφάγε.
Πικρή φωνίτσα έβγαλε στή μέση τού πελάγου :
— «Βρέ πάρτε τά ρουχάκια μιου τά λινομέταξά μου 
καί πάντε τα στή μάννα μιου, τή πικροκαταρούσα, 
όπου κατάριε κι έλεγε τέτιες πικρές κατάρες:»

20 —«ΙΙαιδί μι’, τά ψάρια νά σέ φαν, παιδί μ’, τά σαφριδάκια». * * * * 5 * * * * 10

Πρβλ. Λαογρ. Τ. Α. σ. 613. Παπαϊωαννίδου, άσμ. δημι. Σωζοπόλεως (Σ, τ, Λ.

12 . Ή  Κλεφτοπούλα.

Ποιος είδε τέτια λιγερή, τέτια πανο>ρια κόρη 
νάχει ασημένιο αργαλειό καί φιλντισένιο χτένι, 
νά είνε καί ή σαΐτα της μιαλαμοκαπνισμένη.
Τά κεΐ, πού φαίνει τό πανί καί ρίχνει τή σαΐτα,

5 θυμήθηκε τή λεβεντιά καί τό μακρύ τουφέκι,
τουφέκι δέκα πιθαμώ, πιστόλια, καρυοφύλλι,
καί. τό σπαθί τό δημισκί άλλος κανείς δεν τόχει.
Τά μιά Λαμπρή, μιαν Κεριακή, μιιάν πίσημον ημέρα,
βγήκε νά παίξει τό σπαθί, νά ρίξει στο σουμιάδι.

10 Κανείς καί δεν τήν γνώρισε μι’ εξήντα δυο λεβέντες 
καί κεΐ, πού παίζει τό σπαθί καί ρίχνει στο σουμιάδι, 
ξεθηλυκώθη τό κομπί, φάνηκε τό βυζί της.
Κανείς καί δεν τήν γνώρισε π ’ εξήντα δυο λεβέντες,
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μόν’ να μικρό κλεφτόπουλο τό γλέπει κα'ι γελάει.
15 —Τί είδες, βρε κλεφτόπουλο, τί είδες καί γελάεις ;

—Είδα την πουλιά πάστραψε καί τό φεγγάρι έχάθη, 
είδα καί τό βυζάκι σου, πού είν’ άσπρο σά μπαμπάκι. 
Καί κείνη, σαν κατάλαβε, όπου τήνε γνωρίζει:
—’Άιντε άιντε, βρε ψυχογιέ, στον τόπο μας νά πάμε, 

20 νά πάρω διάκο καί παππά, για νά μάς στεφανώσουν.

Πρβλ. Ν. Π. Έκλογαί άσμα 72—93. Σημ. X. Π. καί Ααογρ, Τ. Α' σ. 598— 
599, Π α παϊω α νν ίδου άσματα δ ημ.οτ. Σιοζοπόλεως. (Σ. τ, Δ.)

13. 'Ο ονείρος τ ί ϋ  Κ ω σταντή .

Τρίτη έγεννήθη ό Κωσταντής καί Τρίτην έβαφτίσθη,
Τρίτην είδε τον όνειρο, πούθελε νά πεθάνει.
ΟύΥ έτρωγε ούν3 έπινε ούτε γλυκοκοιμούνταν, 
μήτε τό μαύρο του ταγή, μήτε την κύρη άγκάλια.

5 Την άντρειά του μοίραζε πά στους άντρειωμένους.
— «Σΰρ’ άντρειά μου, στο καλό καί γώ στύ καταβόδιο, 
φτάνει όσο σέ χάρηκα τώρα σαράντα χρόνια».
Τά μιά Λαμπρή, μιά Κεριακή, μιά πίσημο ημέρα, 
στολίστηκαν οΐ άρχοντες νά πά νά τον ιδοΰνε.

10 Στροδνει τις τάβλες πράσινες καί νά πεσκίρια μαύρα 
καί τό ποτήρι, πού κερνά, μαύρο κι άραχνιασμένο.
Τριώ χρονώ κρασί έβγαλε κι άφράτο παξουμάδι.
— «Τρώτε καί πίνετ’ άρχοντες, καί γώ νά σάς φηγιούμαι.
Τής Άλεξάντρας τά βουνά τά πυκνοφετεμένα,

15 ούτε πουλί τ’ ανέβηκε ούτε τό χηλιδόνι,
μόνο εγώ τ’ ανέβηκα δυο ώρες τού μέσοιύχτου, 
καί καβαλλάρης καί πεζός κι άρματοφορεμένος, 
μέ τριτοπίύαμο σπαθί μ.1 εξήντα οργιές σκουτάρια.
Σαράντ’ αρκούδια σκότωσα κι εξήντα δυο λιοντάρια.

20 κι ένα λιοντάρι φοβερό βουλήθη νά μέ φάγει.
Τόσο δεν έφοβήθηκα, όσο σ’ αυτήν την ώρα,
Πού καρτερώ τον άγγελο νά πάρει τή ψυχή μου».

Πρβλ. Λαογρ. Τ. Α. σ. 609. Παπαιιοαννίδου: άσματα δημοτικά Σωζοπό· 
λεως [Σ. τ. Δ ]
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14. Ό  Φτωχός Καλόγερος (])

Έγώ είμουν ορφανό παιδί, είχα καί χήρα μάννα 
κι ή μάννα μου μέ στοίχισε σ’ εναν καλόν αφέντη.
Κι αφέντης μου κάνει χαρά, τό γιό του κάνει γάμο 
κι δλον τον κόσμο κάλεσε κι δλο τ’ άρχοντολόγι,

5 καί παππαδιές καλόγριες κι άπάρθενα κοράσια.
Κι ένας φτωχός καλόγερος ακάλεστος πηγαίνει...
"ΙΙρτεν ή ώρα ή καλή, ώρα ή βλογημένη, 
δλοι χαρίζουν χάρισμα, χαρίσματα στή νύφη.
’Άλλος χαρίζει δυο φλουριά, άλλος χαρίζει τρία^

10 χαρίζει κι ό καλόγερος εννιά πύργους λογάρι, 
τούς εξι πύργους μάλαμα, τούς τρεις μαργαριτάρι.
Σαν τ’ ακόυσαν οί άρχοντες, πολύ τούς κακοφάνη, 
σαν κλέφτη τον έπιάσανε, σαν Κροΐσο τον κρατούνε.
—Πές μας, πές μας, καλόγερε, σαν ποιος είναι ό βιός σου ;

15 —«"Οσ’ άστρα είν’ στον ουρανό, κι’ δσα φύλλα στον κάμπο 
κι δσες κεροσταλαματ.ές είναι στον "Αγιο-Τάφο». 5
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1) Φτωχός Καλόγερος=Χριστός.
Πρβλ. Λαογρ. Τ, Α. σ. 646. Πα.ταϊ,ωανν ίδου: άσματα δημοτ. Σωζοπόλεως. 

ΙΙρβλ. καί Λαογρ. σ. 356—7. [Σ. τ. Δ'].

15. Τό νοίκι.

Σάββατο βραδύ μ’ έδιωξαν οί γονιοί μου 
άπ’ τό σπίτι μας, κι άπ’ τά γλυκά μι’ άδρέφια.
ΙΙαίρνω τό δρομί τό άριό τό μονοπάτι, 
κάστρο δεν ηύρα, χωριό νά πά νά μιείνω.
Βρίσκω’ νά δενδρί όμορφο κυπαρίσσι :

5 —’Άξιο μου δεντρί, λιγνό μου κυπαρίσσι, 
δείξε με χωριό, κάστρο νά πα νά μείνω.
—Νά, ή ρίζα μου καί δέσε τάλογό σου,
νά, κι οί κλώνοι μου καί κρέμα τ ’ άρματά σου,

10 νά, κι ό ήσκιος μου καί πέσε καί κοιμήσου.
Κι αύριο τό πρωί τό νοίκι μου γυρνάω!
Χίλια τ’άλογο καί χίλια τ’ άρματά σου 
καί γιά λόγου σου αμέτρητο λογάρι.
—Φρίξε θάλασσα, καί γή μην τ’ απομένεις,
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15 ώς και τό δεντρί τό νοίκι του γυρεΰει ί 
—Μπρε, διαβόλου γιε, τί νοίκι οέ γυρεΰω ;
"Ενα μαστραπά νερό, (χ) τή ρίζα μου νά βρέξεις.

1) Πκρισσέβει στο στίχο ή λ. ν ε ρ ό .  (Σ. τ. Λ.)

16. Τής Σαλονίκης τό #εριό.

Τής Σαλονίκης τό θεριό βγήκε νά σεργιανίσει.
Βάζει γεναίκας φορεσιά, γεναίκας πασουμάκι, 
γεναίκα βγαίνει, κάθεται μέσα στο σταυροδρόμι, 
καί βγάζει τα μαλλάκια της καί κάθεται καί κλαίγει.

5 Τοΰ Ρήγα ό γιος κατέβαινε άπέ του σεφεριοΰ του.
—Τ ’ έχεις, κόρη μ’ καί θλίβεσαι, τ’έ'χείς, κόρη μ’, καί κλαίγεις; 
—Τό δαχτυλίδι μ’ έπεσε μέσα εις τό πηγάδι, 
ποιος ειν’ άξιος καί δυνατός νά σέμπει νά τό βγάλει, 
άντρα θά τον στεφανωθώ, άντρα θά τόνε πάρα).

10 Τον έδεσε, τον έβαλε μέσα εις τό πηγάδι.
Πικρή φωνίτσα έβγαλε, όσο κι αν ήμποροΰσε :
— «Βγάλε με, βγάλε, κοπελιά, κι ηΰρα τό δαχτυλίδι».
— «Τά εδώ, που μπήκες, Ρήγα γιε, δεν είναι για νά ξέβεις».

Ποβλ. Ν. Π. Έκλογαί άσμα 905 καί Λαογρ. Τ. Α. σ. 607, Παπαϊωαννίδου 
δσμ. δημοτ. Σωζοπόλεως [Σ. ΐ .  Δ']·

17. Ό  μίκραδερφός.

’Άλλο καί δεν έζοΰλεψα στον ψεύτικο τον κόσμο, 
τό κάτεργο, πώς περπατεΐ καί τό νερό, πώς τρέχει.
Σάν τ’ άδρεφάκια τά καλά τά πολυαγαπημένά, 
άντάμα τρών καί πίνουνε καί γλυκοχαιρεηοΰνται.

5 Έκεΐ, πού τρών καί πίνουνε καί γλυκοχαιρεηοΰνται, 
μίκραδερφός αγάπησε τοΰ πρώτου τή γεναίκα.
Τά μιά Λαμπρή, μιάν Κεριακή, μια πίσημον ημέρα 
ή νιά βγαίνει απ’ τό λουτρό κι ό νιος απ’ τύν μπαρμπέρη.
Έκεΐ ανταμωθήκανε σ’ ένα στενό σοκάκι.

10 —«Γώ σ’ αγαπώ, νεράιδα μου, γεναίκα νά σε πάρω».
—«Γώ σ’ αγαπώ, άντράδρεφε, άντρα για νά σέ πάρω,
Σά μ’ αγαπάς, άντράδρεφε, σκότωσ’ τον άδρεφό σου».
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— «Πές μου, πες μου, νυφάδα μου, σαν πώς νά τδ σκοτώσω ; »
— «'Ο κύρης σας σας άφηκε αμπέλια και χοοράφια,

15 νά πάτε νά μοιράσετε τδ έχει τοΰ γονιού σας,
κι άμε τδ νεροφάγωμα δόσε τδν άδρεφό σου.
Κι δ άδρεφός σου είναι κακός και πιάστε και μαλώστε, 
βγάλε τδ χαντζαράκι σου, σκότωσ’ τδν άδρεφό σου».
— «Μωρή σκύλλα, μωρ’ άνομη, πώς νά τόνε σκοτώσου ; »

20 Βγάζει τδ χαντζαράκι του, παίρνει την κεφαλή της.

Σημ. συλλογέιος.: «’Από το τραβοϋδι αυτό λείπουν πολλά καί το τέλος είναι 
απότομο. Δεν μπόρεσα νά ρωτήσω άλλους μήπως τό ήξευραν καλλίτερα. Κ ι’ αυτό 
γιατί είναι καλό τραβοϋδι καί βρίσκεται καί στην Κάπρο, α π ’ όπου ό Σπυρίδων 
Βασιλειάδης πήρε τό μ,ϋθο του, καί έκαμε τή Γαλάτεια του».

Πρβλ. Ν. II. Έ κλογαί άσ[ΐα SU. σ. 120—121 καί Λαογρ. Τ. Α. σ. 032—633. 
Παπαϊωαννίδου άσμ. δημ.. Σωξοπολεως [Σ. τ. Δ'].

18. Τό δαχτάνι.

Πόσα και πόσα Σάββατα καί πόσες Κεριακάδες, 
δλο τδ σαραντάμερο (1 2 3) κόρη δαχτάνι πλέκει, 
κι ό άντρας της την έρωτά καί την βαριξετάζει:
—«IIες μου, πες μου, καλοΰδα μου, ποιανού ναι τδ δαχτάνι;»

5 —«Σά δέλ’ ό Θεδς καί πλέξω το, δικό σου τό δαχτάνι».
Σά δέλ* ό Θεδς έπλέξε το, σαράντα φούντωσε το, 
τδν άντρα της δεν τό δωκε, του φίλου της τό δώνει, 
κι ο φίλος της τό κρέμασε φούντα εις τό σπαδί του.
ΙΙαναγνράκι γίνεται στον Άϊ-Κωσταντΐνο.

10 —«'Άϊντε άιντε, καλοΰδα μου, νά πάμ’ στδ παναγΰρι».
Γερνά δεξιά ό χορός, γερνά ζερβά, γνώρισε τδ δαχτάνι. (2)
—«Πες μου, πές μου, καλοΰδα μου, ποΰ είναι τδ δαχτάνι ; »
Καί κείνη πηλογήδηκε κι αυτό τό λόγο λέγει:
—«Κατ’ στο γιαλό κατέβηκα, γιά νά τδ σκαματίσω ('ή 

15 κι ένα ψαράκι τοΰ γιαλοΰ μέ πήρε τδ δαχτάνι.»
—«Πές μου, πές μου, βρε φίλε μου? ποΰ ηύρες τό δαχτάνι ;»
— «Έγώ είμαι ένοΰς ψαρά παιδί, κι έπήγα νά ψαρέψω, 
κι έβγαλε τδ αγκίστρι μου ένα παχύ λαυράκι,
έσκισα την κοιλίτσα του καί ηυρα τδ δαχτάνι».

1) Σαραντάμερο είναι ή Σαρακοστή τών Χριστουγέννων.
2) ’Έ χει ό στίχος δυο συλλαβές παραπάνω. "Ισιος :

Γερνά  δεξιά  ο χορός, ζερβό., γνώρισε τό δαχτάνι.
3) Σκαματίζω έκ τοΰ Λατ. (ή του Μ τα λ.) Squamare.
Πρβλ. Λαογρ. Τ. Λ' σ. 612—3. Παπαϊωαννίδου άσμ. δημ. Σιοζοπόλεως.(Σ,τ.Δ,)
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19. Της  ’Αρετής .

Σάν τή μαντά, σαν τή μαννά, σαν την καλή τή μάννα, 
δπόχει τούς εννιά τούς γυιούς, τή μονούεγατέρα, 
στα σκοτεινά την έλουζε, στ: αστοί τήνε χτενίζει, 
καί δξω στον Αυγερινό έπλεκε τά μαλλιά της, 

ο νά μή την διοϋν στη γειτονιά καί στείλουν προξενήτες. 
Προξενητάδες έρκουνται ναμέ τή Βαβυλώνα, 
γυρεύουν τήν κυρ’ ’Αρετή στά μακριά στά ξένα.
Οί οχτώ γιοι δέ στρέξανε, ο Κωνσταντίνος στρέγει.
—«Δός τηνα, μάννα, δός τηνα τήν ’Αρετή στά ξένα.

10 νάχει κι δ μαύρος μου ταγή, νάχω κι εγώ κονάκι».
—«Σαν ερτ’ δ χρόνος δύστυχος, χρονιά καταραμένη, 
πού Οαύρουμ’ τήν κερ’ ’Αρετή στά μακριά στά ξένα,
Ποιος Οά μέ φέρ’ τήν ’Αρετή νά μέ παρηγορήσει ; »
—«Σάν έρτει χρόνος δύστυχος, χρονιά καταραμένη 

15 εγ’ ά σε φέρ’ τήν ’Αρετή νά σέ παρηγορήσει».
Τά ήρτ’ δ χρόνος δύστυχος, χρονιά καταραμένη, 
πεθαίνουν οί οχτώ οί γιοι, κι δ Κωσταντής στη στρώση. 
Πεθαίνει καί δ Κωσταντής κι η μάννα του τον λέγει :
—«Έσ’ εΐσουνε, βρε Κωσταντή, δπου πολύ μοϋ λέγες!

20 Λος τηνε μάννα δός τηνε, τήν ’Αρετή στά ξένα ;
ΠοΠ θαύρουμε τήν Αρετή στά μακρυά στά ξένα ; »
Κ’ ή μάννα του επήγαινε στά μνήματα κι έκλαΐγε.
Σαράντα μέρες έκλαιγε ή μάννα του στο μνήμα, 
σ’ δλα τά μνήματα έκλαιγε στού Κωσταντή θρηνούσε.

25 Σ’ δλα τά μνήματ’ έκλαιγε σέ δλα βγάζει ξύδι,
ατού Κωσταντίνου τού μικρού έβγαζε τά μαλλιά τι ς.
Τού Κωσταντίνου έλεγε τήν ’Αρετή νά φέρει.
— «Σήκω σήκω, κυρ Κωσταντή, τήν ’Αρετή νά φέρεις».
Κι δ Κωσταντής βαρέθηκε ναμέ τά κλάματά της,

30 βαρέθηκε κι δ Κωσταντής, βαρέθηκαν κι οί άγιοι.
Δίνει τό μνήμα πορπυδιά, στον πάνου κόσμο άνέβη.
Κάνει το μνήμα άλογο, το σάββανό του σέλα, 
δίνει τό άλογο βιτσιά στήν ’Αρετή καί πάγει.
Τον δρόμον, δπου πήγαινε, Θεό παρακαλούσε 1 

35 «Θεέ μου, κι άς τήν εύρισκα τήν ’Αρετή στήν πόρτα»,
’Έτσι πού παρακάλεσε, έτσι πήγε τήν ηΰρε.
—«’Άιντε, άιντε, κύρ ’Αρετή, κι ή μάννα μας σέ θέλει».
— «Πές μου, πές μου, κύρ Κωσταντή, σάν τί μέ καλοθέλει ;
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Και σάν μέ θέλει για καλό νά βάλω τά χρυσά μου,
40 και σαν μέ θέλει για κακό, νά βάλω τά μαυρά μου».

— «Και τά μαυρά σου φόρεσ’ τα καί τά χρυσά σου πάρ’ τα». 
’Από τό χέρ’ την άρπαξε, στο μαύρο του την βάζει.
Τό δρόμο, όπου πήγαιναν, τή στράτα που περπάταν, 
καί τά πουλάκια κελαηδούν καί τά πουλάκια λένε:

45 «ΙΙοιός είδε τέτοιο φάνταμα, ποιος είδε τέτοιο θάμα, 
νά περπατούν οί ζωντανοί νά μέ τους πεθαμένους;»
--«Άκοΰς, άκοϋς, κυρ Κωσταντή, τί λένε τά πουλάκια;»
—«ΙΙουλάκια είναι κι άς κελαηδούν, πουλάκια είναι κι άς λένε». 
Στο σπίτι τους κατόφτασαν, την πόρτα τους χτυπούνε».

50 —«Σύρε, σύρε, μητέρα μου, την ’Αρετή σε φέρνω».
— «Ναι φύγε, φύγε, Χάροντα, καί μή μέ φοβερίζεις».
’Εκεί αγκαλιαστήκανε καί βγήκε ή ψυχή της.

Σηιι. Τον μΰί>ο τοΰ τραβουδι,οΰ αΰΐοΰ πήρε ό ’Αργυρής Έψταλιώτης καί 
έκανε το δράμα του «Βρυκόλακας».

Πρβλ. Ν. ΙΙολ. Έ κλογαί άσμα ί)2 σ. 15δ, καί Ααογρ. Τ. Α. σ. (310—(511. Πα- 
παϊωαννίδου, άσμ. δημ. Σωξοπόλεως. (Σ.τ.Δ.)

20 .

Ό  Κωσταντϊνος ό μικρός, ό μικρο-Κωσταντΐνος, 
στο χρόνο μάθε τό σπαθί, στό χρόνο τό δοξάρι, 
στον τρίτο έκαυκήστηκε, κανένα δέ φοβάται 
ούτε Τούρκο, ούτε Ριομιό, ούτε τό Βασιλέα, 

δ Βασιλοπούλα πρόβαλε νά μ’ αψηλό παλάτι :
—«Σώπα, σώπα, κυρ Κωσταντή, καί μην πολυκαυκιέσαι 
κι ό βασιλές γεράκια χει καί στέρνει καί σέ πιάνει».
Κι ό βασιλές, σάν τάκουσε, πολύ τοΰ κακοφάνη.
Διαλαλητάδες έβγαλε σ' όλα τά καντηλίκια :

10 —«Ποιος είναι άξιός καί δυνατός τον Κωσταντή νά πιάσει;» 
Κανείς καί δέν εύρέθηκε μέ τούς άντρειωμένους, 
μόνε τής χήρας 6 ύγιός, τής χήρας ό Γιαννάκης.
— «’Εγώ μ’ άξιός καί δυνατός τον Κωσταντή νά πιάσω.
Γιά δός μου χίλιους άπό μπρος καί χίλιους άπό πίσου 

15 καί χίλιους άπ’ τά πλάγια μου, τον Κωσταντή νά πιάσσ)».
Τύν δώνει χίλιους άπό μπρύς καί χίλιους άπό πίσου 
καί χίλιους άπ’ τά πλάγια του, καί πά νά τόνε πιάσει.
Τό δρόμο, όπου πήγαινε, τό Θεό παρακαλοϋσε:
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—«Θεγέ μου, κι ας τον εύρισκα τό Κωσταντή στην κλίνη 
20 και τό σπαθί του στο σπαθά κι ό μαύρος του στον κάμπο». 

’Έτσι, πού παρακάλεσε, έτσι πήγε τον ηΰρε.
’Έρραψε τά ματάκια του μ’ εννιά κάτια μετάξι.
’Έδεσε και τά χέρια του μ’ εννιά κάτια άλυσσίδες.
’Έβαλε καί στη πλάτη του τού μύλου τό λιθάρι.

25 Και κείνος πηλογήθηκε μέ τό καμέν’ αχείλι!
— «Π’ ούλα τά μέρη πάντε με, π’ ούλα τά καντηλίκια, 
τού βασιλέα την αυλή μήν πά καί μέ περάστε».
Καί κείνοι, πά στο πείσμα του, πύ κεΐ τόνε περνούνε. 
Βασιλοπούλα πρόβαλε απ’ αψηλό παλάτι :

30 —«Δέ σ’ έλεγα, βρε Κωσταντή, πολύ νά μή καυχιέσαι, 
κι ό βασιλές γεράκια χει καί στέρνει καί σέ πιάνει ;»
Δάκρυσαν τά ματάκια του, κόπηκε τό μετάξι, 
τάνυσε καί τά χέρια του, σπάσαν οΐ άλυσσίδες 
χύμιξε καί τις πλάτες του κι έπεσε τό λιθάρι.

35 Νά καί ό μαύρος τ’ έρκεται καί τό σπαθί του πάγει.
Καί τό σπαθάκι τ’ άρπαξε κι αυτό τό λόγο λέγει!
— «Βάστα, μαύρε μου, δυνατά, σπαθί μου, μή ραγίσεις 
Καί σύ, καημένη μου καρδιά, νά μή λιγοθυμήσεις».
Στο σέμπα χίλιους έκοψε, στο ξέβα δυύ χιλιάδες,

40 στον υστερνό του γυρισμό δεν ηΰρε τί νά κόψει.
Βρίσκει τής χήρας τον ύγιό, τής χήρας τό Γιαννάκη, 
μιά χαντζαριά τον έδωκε κι ύστερα τόνε λέγει!
—«Σύρε νά πής τό Βασιλέ, τό πολιαξακουσμένο, 
σαν έχει κι άλλα πρόβατα, άς στείλ’ νά τά κουρέψω».

Πρβλ. Λαογρ. Τ. Α '  ο . 592-94, ΙΙαπακοαννίδου, άσμ. δ η μ.. Σωξοπόλεως [Σ.τ.Δ], 
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Άπό μικρός όρφάνεψα πό μάννα καί πό κύρη.
Τ’ αδέρφια μου μέ στοίχισαν σέ μιά χήρα Βουλγάρα.
Δώδεκα χρόνια δούλεψα, σέ μιά χήρα Βουργάρα,
Δώδεκα χρόνια δούλεψα, στο μάτι δεν τήν είδα, 

δ στύ μάτι καί στήν ώμορφιά καί στύ δαχτανοφρύδι.
Κι ένα Σαββάτο τό πρωί", μιά πίσημη ημέρα, 
κείν’ έβγαινε άπ’ τό λουτρό καί γώ απ’ τό μπερμπέρη.
Τότε καί γώ τήν λόγιαζα, τότε καί γώ τήν είδα, 
στο μάτι καί στήν ομορφιά καί στο δακτανοφρύδι.



10 Τότε καί γώ τη μίλησα τότε καί γόο την είπα !
— «Κυρά μου, δός τό δίκιο μου, δός με τή δούλεψη μου, 
τ ’ αδέρφια μου μέ μήνυσαν νά πάνα μέ παντρέψουν».
—«’Άν θές, παιδί μου, παντριά, άν Οές, για νά παντρέψεις, 
δώδεκα δούλες έχω γώ, κι δποιανα Θέλεις πάρε.

15 Θέλεις τή ροϋσα έπαρε Θέλεις τή μαυρομμάτα,
Θέλεις τή καγκελόφρυδη καί τή δαχτανοφρΰδα».
— «Ούτε τή ρούσιχ Θέλω γώ, ούτε τή μαυρομμάτα, 
ούτε τήν καγκελόφρυδη καί τή δαχτανοφρΰδα, 
εγώ Βουργάρα δούλεψα, Βουργάρα Θέ νά πάρω».

20 Στάν πόλη σφάζουν πρόβατα, στο Γαλατά γελάδια,
καί στής Βουλγάρας τήν ποδιά, σφάζουνται παλλικάρια.

Πρβλ. Θρακικά Τραγούδια Μ. Παπαχριστοδούλου. Τ. Α ' ο. 204 καί Λαογρ. Τ. 
Α'. σ. 641 S E ' Παπαϊωανίδου άσματα δημοτ, Σιοξοπόλεως (Σ. τ. Δ).

2 2 . 2 τ η  βρύση.

Σαράντα πέντε Κεριακές κι εξήντα δυο Δευτέρες, 
δεν είδα τήν αγάπη μου κι είπα νά πιω φαρμάκι.
Εψές βράδυ τή λόγιαζα καί στο χορό πού κράτιε, 
από τό μάτι μ’ έγνεψε κι από τ’ αχείλι {’) μέ λέγει I 

5 —«Πάρε, ξένε μ’, τό μαύρο σου καί πά νά τύν ποτίσεις, 
καί γώ θά πάω σπίτι μας, τή μάννα μ’ νά γελάσω».
—«Μάννα μ3, νερό δεν έχουμε καί τί θά πιούμε πόψα»;
Παίρνει τό χρυσομαστραπά, στή βρύση καί πηγαίνει.
Στον δρόμον, οπού πήγαινε, τό Θεό περικαλούσε :

10 «Θεέ μου, κι ας τον εύρισκα στή βρύση νά κοιμάται».
’Έτσι, πού παρακάλεσε, έτσι πήγε τον ηύρε.
«Νά τον ξυπνήσω μέ νερό, φοβούμαι μήν κρυώσει, 
νά τον ξυπνήσω μέ κρασί, φοβούμαι μή μεθύσει.
"Ας τον ξυπνήσω μέ φιλί, πώς ήταν μαθημένος.» 1

t i68  * Α ν α γ ν ώ σ τ η  Ϊ Ια ρα β κ ενο πο νλο ν

1 Χάρι,ν τοΰ μέτρου ή : κι από  τ 3 ά χε ϊλ ’ ή : κι απ* τ° αχείλι.
ΙΙρβλ. Λαογρ. Τ. Δ', α. 638, Μ. ΤΤαπαιωαννίδου, άσμ. δημ. Σωζοπόλεως (Σ.τ.Δ)

2 3  CH  κερά Βδοπιά .

Γιά ίδές Καστέλλι έμορφο καί κρυύ νερό δέν έχει.
Κι άν έχει καί κρύο νερό, δράκος τό περιορίζει.
Διψούν τά λάφια γιά νερό καί τά πουλιά γιά δρόσο,
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διψούν και οί εύγενικιές για μια καθάρια βρύση.
5 Τά μια Λαμπρή, μιαν Κεριακή, μιαν πίσημη ήμερα 

στολίζουντ’ οί ευγενικές στο Δράκοντα και πάνε.
Πό μακρυά τον χαιρετούν κι από κοντά τον λένε I 
«Δράκε, για μόλα τό νερό νά πιουν τά διψασμένα.
Θέλεις λογάρι, έπαρε, θέλεις μαργαριτάρι,

10 θέλεις άπ’ τις ευγενικές καμμιά ευγενοποΰλα ; »
—«Οΰτε λογάρι θέλω γώ, ούτε μαργαριτάρι, 
ούτε απ’ τις ευγενικές καμμιά ευγενοποΰλα, 
μόν θέλω την κερά Βδοκιά, την αηδονολαλούσα, 
όπου την έχουν τά πουλιά σκοπό και κελαηδούνε».

15 Παίρνουν τό δρόμο, το δρομί και στη Βδοκιά και πάνε.
—«Σύρε, σΰρε, κερά Βδοκιά, κι ό δράκοντας σέ θέλει».
—«Σάν τί μέ θέλει 6 δράκοντας καί στέρν’ καί με φωνάζει ;
Καί σά μέ θέλει γιά καλό, νά βάλω τά χρυσά μου 
καί σά μέ θέλει γιά κακό, νά βάλω τά μαυρά μου».

20 —«Καί τά χρυσά σου έπαρε, καί τά μαυρά σου βάλε».
Παίρνει τό δρόμο, τό δρομί, στον Δράκοντα καί πάγει.
Πό μακριά τον χαιρετά κι από κοντά τον λέγει :
—«Σάν τί μέ θέλεις, Δράκοντα, καί στέρν’ς (*) καί μέ φωνάζεις;»
— «Πές μου, πές μου, κερά Βδοκιά, πού πού ν’ τά γονικά σου ;» 

25 —«Γώ είμαι τής αστραπής παιδί καί τής βροντής άγγόνι.
όπ’ έστραψα καί έκατσα σαράντα πέντε δράκους 
κι ακόμα ένας πόμεινε, κι αυτόν θά τόνε κάψω.
Τώρ’ αστράφτω καί καίγω σε, βροντώ καί τσουρουφλώ σε».
— «Σύρε, σΰρε, κερά Βδοκιά, πάνε στά γονικά σου 

30 καί γώ άμολάρω τό νερό, νά πιουν τά διψασμένα». 1

1) ή κ α ί  σ τ έ ρ ν α ς  κ α ί . . .  ή σ τ έ ρ ν ε ι ς  κ α ί . . .
Πρβλ. Λαογρ. Τ. Α' σ. 60δ ΚΒ'. 1»λ. παραδ, σ. 994 (Σ. t. Λ·).

2 4  Ή  ’Α τζεμ ο π ο ύ λα

’Όξω στο φεγγαράκι, στην αστροφεγγιά, 
κόρη ξανθή ελουζοΰνταν καί χτενίζουνταν.
Μέ ασημένιο τάσι περεχιοΰντανε, 
μέ φιλντισένιο χτένι έχτενίζουνταν 

δ κι έπλεκε τά μαλλιά της κι δλο θλίβουνταν.
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Κι 6 ήλιος περνάει και την έρωτα : (*)
—«Τ’ έχεις, κόρη μ’, καί κλαίγεις κι δλο θλίβεσαι; »
— «’Άντρα έχω στα ξένα καί στα μακρινά, 
τώρα δώδεκα χρόνους μέσ’ τούς δεκατρείς.

10 Ούτε γραφή με στέρνει, ούτε πόγραμμα.
Τώρα γραφή μέ στέρνει, τώρα πόγραμμα:
«Ά ν θές, κόρη μ5, παντρέψου, άν θέλεις πάντρεψε, 
άν θές τα μαύρα βάλε καί καλογέρεψε. (*)
Καί μένα μέ παντρέψαν κάτ’ στην Άτζεμιά,

15 μέ δοδσαν μια γεναίκα, μάγισσας παιδί.
Μαγεύει τά πουλάκια καί δέν κελαηδούν, 
μαγεύει τά καράβια καί δέν άρμενοΰν, 
άμάγεψε καί μιένα, καί δέ μπορώ νάρθώ».
Βρίσκει καΐκι, μπαίνει, πάει στήν Άτζεμιά !

20 Καί κάνει καί κονάκι στήν Άτζέμισσα.
— «Γειά σου, Άτζεμοπούλα, πού ν’ ό άντρας σου ;» 
—«Πάγει νά κυνηγήσει, στάσου κι έρχεται»,
—«Βιάζουμε, για νά φύγω καί δέν καρτερώ.
Μόν έχω τρία λόγια γιά νά τού τά πώ :

25 Ή  ασημένια βέργα ερραγίστηκε, 
κι ή αργυρή καμάρα, ετσακίστηκε, 
τά τρία περιστεράκια έπετάξανε.
— «Γειά σου, Άτζεμοπούλα, πάω κι έρκουμαι».

— «Δώ ήρτε μιά κυράτσα, μια λιγνόκορμη, 
30 μι’ άλυσσιδοπλεμένη, δαχτανόφρυδη.

Μέ είπε τρία λόγια, γιά νά σέ τά πώ :
Ή  ασημένια βέργ’ ερραγίστηκε 
κι ή αργυρή καμάρα ετσακίστηκε.
Τά τρία περιστεράκια έπετάξανε...»

35 —«Ή  ασημένια βέργα είν’ ή μάννα μου, 
ή αργυρή καμάρα είν’ ή γεναίκα μου, 
τά τρία περιστεράκια είν τά παιδάκια μου. 
Γειά σου, Άτζεμοπούλα, πάω κι έρκουμαι». 1

1) !0  στίχος κουτσός. Λείπει μιά συλλαβή. ’Ή  θά  διαβαστεί ή λέξη ή λ ι ο ς  
Τρισύλλαβη (αδύνατο ! ) ή θά  προστεΟή στο περνάει ένα α: ά σ ζε ρ ν ά ε ι ,

2) " Α ν  Θ·ες τ ά  μ α ΰ ρ α  β ά λ ε , κ α λ ο γ έ ρ ε ψ ε .  
ή: ά ν  ϋ ' ε ς  τ ά  μ α ν ρ α  β ά λ ’ κ α ι  κ α λ ο γ έ ρ ε ψ ε .

Πρβλ. Λαογρ, Τ. Α' σ. 603—4, Παπακοαννίδου, άσμ. δημ. Σωξοπόλεως (Σ.τ,Δ.)
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2 5 . Τό κρνφοκόριτσο.

Είς τον απάνω μαχαλά καί στην άπάνου χώρα, 
κάθουνταν μια γερόντισσα, είχε καί ενα γέρο.
Είχαν κι ενα μικρό παιδί ενα μορφο κορίτσι, 
κορίτσι, κρυφοκόριτσο καί κρυφογκαστρωμένο.

5 Στο παραθύρι κάθεται, τό μάγουλό της κράτει, 
κάδουνταν καί λογάριαζε, τί μήνα έγκαστρώθη.
—«Σεπτέμβρη, Όκτώμβρη δροσερέ, Νοέμβρη καί Δεκέμβρη, 
Γεννάρη, γέννα του Χρίστου, κι αρχιχρονιά τοΰ κόσμου, 
Φλεβάρη, φλέβες άνοιξα μέσα στα σωθικά μου,

10 Μάρτη μου μέ τά λοΰλουδα κι ’Απρίλη με τά ρόδα,
Μάγη μου, μάγεψε τό νιό, τό νιό, όπου μ’ αγάπα, 
δπου μ’ αγάπα κι έλεγε ποτέ δέ μ’ άπαρνιέται, 
καί τώρα μ’ «παράτησε σάν καλαμιά στον κάμπο.
Θερίζουν παίρνουν τύν καρπό κι ο κολομιός (') πομνήσκει.

15 Θέλω νά τον καταραστώ, μά πάλι τον λυπούμαι, 
μόν’ άς τον ρίξω στον Θεό, που ναι δικαιοκρίτης.
’Απ’ τ’ αψηλά νά γκρεμιστή, στά χαμηλά νά πέσει, 
πέντε πηρουνια νά βρεθούν, νά κάτσουν στην καρδιά του,
Τά δυο στά δυό του γόνατα, τά δυο στά δυό του πόδια,

20 Τό τρίτο τό φαρμακερό νά κάτσει στην καρδιά του.
Καί γώ διαβάτρα νά γενώ, πέ κεΐ για νά περάσω.
«Καλώς τά φκιάνετε γιατροί, καλώς τά πολεμάτε.
Χτυπάτε τά νυστέρια σας, ν’ ανοίγουν οί γιαράδες, 
καί γώ ψιλό πανί έφανα, σαράντα πέντε πήχες,

25 τις πέντε δίνο3 για ξανθό, τις δέκα για φυτίλι, 
καί τ’ άλλο, τ’ αποδέλοιπο, σάβανο κι άναβόλι».
—«Μαρή σκύλλα, μαρ’ άνομη, μαρ’ σκύλλας θεγατέρα, 
δες ηύρες κρίση νά μέ πάς, κριτή γιά νά μέ κρίνεις, 
μόνο μ’ έρρίξες στο θεό, που ναι δικαιοκρίτης»; 1

1) καλαμιάς ίσως.
Ιϊρβλ. Ααογρ. Τ. Α ' σ. 626 Μ Ε'Π απαιωανίδου άσμ. δημ. Σιοζοπόλεως (Σ.τ.Δ.)

2 6 . Το ραφ τόπουλο .

Δύση κι Ανατολή έ'τρεξα, πουνέντη καί λεβάντη, 
δεν ηΰρα καλό σύντροφο, δεν ηυρα καλό φίλο, 
σάν τό σπαθί μου σύντροφο, σάν τό πουγγί μου φίλο.
Έσΰ, πουγγί μου, ξόδευε καί γώ να. τρώ, νά πίνω.
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5 Κάτου στής Σμύρνης τά τσαρσιά, στής Χιός τά μπεζεστένια, 
έξι ραφτάδες έραφταν, βασίλισσας καβάζι, 
κι ένα μικρό ραφτόπουλο ραφτεί καί τραβουδάει!
— «Καβάζι μου ψιλόραφτο καί ψιλοκεντημένο, 
νά πάταα τή σκουτίτσα σου, νά ψίλαα την κυαρά σου».

10 Βασιλοπούλα πρόβαλε απ’ αψηλό παλάτι :
—«Σώπα, σώπα, ραφτόπουλο, καί θά σέ καταδώσω, 
καί θά τό πώ τό μάστορη, λουφέ νά μή σέ δώσει».
—«Καί γώ ά τό πώ τό Βασιλέ, που σ’ έχω φιλημένη».
—«Σώπα, σώπα, ραφτόπουλο, καί μή μέ καταδώνεις,

15 Νά γένω γης νά μέ πατεΐς, γιοφύρι νά περάσεις,
νά γένω κι ένας γκιούλ μπαχτσές, γιά νά μέ σεριανίζεις».

Πρβλ. Λαογρ. Τ. Α' σ. 648 ΞΙΓ Παπαϊωαννίδου άσμ. δημ. Σωζοπόλεως(Σ.τ.Δ.)

2 7 . ‘Η  μάννα  τον ξενιτεμένου.

—«’Αλήθεια, μάννα, διώχνεις με, αλήθεια καταριές με;
’Ακόμα σήμερα είμαι δώ, κι’ αυρ’ ώς τό μεσημέρι.
Μέ τά πουλάκια θά διαβώ, στην έρημο θά πάγω, 
καί τά πουλάκια θά γυρνοΰν καί γώ δέ θά. γυρίζω.

5 Σάν έρτ’ ή μέρα τ’ "Αη-Γιωργιοϋ, στην εκκλησιά νά πάγεις, 
νά δής τους νιοΰς, νά δής τις νιές, νά δής τά παλλικάρια, 
νά δής καί τό στασίδι μου, μαΰρο καί ραχνιασμένο.
Καί στο γιαλό θά κατεβής μέ μάτια βουρκωμένα, 
κι δσα πουλάκια κι αν περνούν, νά έρωτας γιά μένα.

10 —«Πουλιά μ’, μήν τύν εΐδετε τό γυιό μου τό Γιαννάκη;»
—«Γιά πές μας τά σουμάδια του, ίσως καί τον λογιάσμε».
— «Είχε τή μέση σά βεργί, τό μπόγι σά λαμπάδα, 
είχε καί τό ματόφρυδο σάν τής ελιάς τό φύλλο».
—«Εψές, προψές τον είδαμε στήν έρημο, ποΰ κεΐται.

15 Μαύρα πουλιά τον τρώγανε κι άσπρα τον τριγυρίζουν.
Κι ένα πουλί, καλό πουλί κάται στήν κεφαλή του, 
καί κείνος πηλογήθηκε μέ μαραμέν’ αχείλι;
— «Φάγε καί συ, κα?ώ πουλί, π’ άντρειωμένου πλάτες, 
νά κάνεις πήχη τό φτερό καί πιθαμή τό νύχι

20 Μόν άπ’ τό χέρι τό δεξί, αφήστε με λιγάκι, 
νά γράψω τρία γράμματα, τρία καλά μαντάτα.
Τό να νά στείλ’ τή μάννα μου, τ’ άλλο τήν αδερφή μου,
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to τρίτο το καλύτερο νά στείλ’ στην ποθητή μου.
Νά τ’ άνεγνοονει ή μάννα μου, νά κλαίει ή αδερφή μου, 

25 Νά τ’ άνεγνώνει ή αδερφή, νά κλαίει ή ποθητή μου,
νά τ’ άνεγνώνει ή ποθητή, νά κλαίει ούλος ό κόσμος». (')

1) Τδ τραβοΰδι κολοβό,
Πρβλ. Ν. Πολίτη, Έ κλογαί άσμα 165 καί Λαογο. Τ, Λ 'σ  617, 05"' άσματα 

δημ. Παπαΐωαννίδου (2. τ. Δ.).

2 8 . Τ ον Κ ω σταντή  ή αδελφή.

"Ο ντ’ άνεστήθη ό ουρανός καί θεμελιώθ’ ό κόσμος 
καί έγινε ή θάλασσα τριγύρω μέ τον άμμο, 
του Κωσταντή ή αδερφή, ή κοσμοςακουσμένη, 
χρυσάφι έκαλάμιαζε, σύρμα καί το φαδιάζει.

5 Ντον ουρανό τό διάζεται, στους κάμπους το ντυλίζει 
καί μες τή μέσ’ τό πέλαγος, στήνει λάκκο καί φαίνει, 
μέ τετρακόσια κάρουλα, μέ δώδεκα βαττάλους, 
μέ δέκα πέντε άργαλειά, μέ δεκαχτώ πατήτρες, 
μέ δώδεκα ςυλόχτενα, μ’ έξηνταδυό σαΐτες.

10 Τό τρίξιμο του καρουλιού κι ό χτύπος του βαττάλου, 
τής κόρης ή ψιλή φωνή τον ήλιο σκανδαλίζει.
Του Ρήγα ό γιος κατέβαινε άμέ τοΰ σεφεριοΰ του, 
τον ήσκιο ήσκιο περπατεί, τον ήσκιο ήσκιο πάγει, 
μή τον μαυρίσ’ ο κορνιαχτός, τον άσκημίσ’ ό ήλιος.

15 Κοντοκρατάει τό μαύρο του, τή κόρη συντυχαίνει!
— «Κόρη μ’, για δέν παντρεύεσαι, κόρη μ’, δέν παίρνεις άντρα;
Νά γένω καί γώ σύντεκνος, γιά νά σέ στεφανώσω, 
νά βάλω στέφανα χρυσά, λαμπάδες ασημένιες ΐ1)»·

1) Φαίνεται δτι στό τέλος λείπουν μερικοί στίχοι.

2 9 . Γ ιά  τήν  πολια γα πώ .

Έγώ γιά χείλια κόκκινα, εγώ γιά μαΰρα μάτια,
εγώ γιά τήν πολιαγαπώ τρεις βίγκλες θέ νά βάλω,
τρεις βίγκλες, τρεις βιγκλάτορες, τους τρεις άντρειωμένους:
Τον ήλιο καί τύν σταυραχτό, τον κυρ Βοριά τό δρόσο, 

δ Τον ήλιο βγάζω στά βουνά, τό σταυραχτό στους κάμπους, 
κι ό κυρ Βοριάς ό δροσερός, φυλάγει, δέ κοιμάται.

Θ ρ α κ ι κ ά Γ ' 1 8
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Φυλάγει αχείλια κόκκινα, φυλάγει μαϋρα μάτια,
φυλάγει την πολιαγαπώ, τή μοναχοκοιμοΰσα,
πώς λοΰγει, πώς χτενίζεται, πώς στρώνει, πώς κοιμάται,

10 νά πέφτουν τ’ άνθια πάνου της, τα ρόδα στήν ποδιά της,

2 9 α . Σ το ν  ήλ ιον  αμωοα.

«’Εγώ στον ήλιον άμωσα,^) στ’ άστρί και στο φεγγάρι, 
ούτε νά φάγω, ούτε νά πιω, ούτε νά τραβουδήσω.
Μά τώρα γιά τις φίλους μου και γιά τις έδικοΰς μου, 
τώρα θά φάγω και θά πιω, τώρα θά τραβουδήσω.

5 Θά τραβουδήσσ) θλιβερά, γιά ν ’ ακουστώ ό καημένος, 
γιά νά μ’ άκοΰσ’ ή αγαπώ, ή μοναχοκοιμοΰσα, 
δπου κοιμάται μοναχή, καί μένα δέ θυμάται.
— «Θυμούμαι σε, πουλάκι μου, μά τί μπορώ νά κάνω, 
που είναι τά μίλλια περισσά καί δέ μπορώ νά δράμω,

10 κ ’ ή μάννα μου είναι κακιά κι ό κύρης μου ζηλιάρης, 
έχω καί πρώτον άδρεφό κι είναι μαχαιροσφάχτης ; »
—«Έγώ ντή μάννα σου πλανώ, ντο κύρη σου κομπώνω, 
εγώ ντο πρώτο σ’ άδρεφό κρασί θά τον ποτίσα), 
νά πέσει νά ποκοιμηθή νάρθώ νά σε φιλήσω.»

1) ώμοσα.
Πρβλ, Λαογρ. Τ. Λ ' σ. 639, Ξ ' Παπαϊωαννίδου, άαμ. δημοτ. Σωζοπόλεως 

(Σ. τ. Δ.)

3 0 . Το κρίμα.

Εψές βράδυ κοιμήθηκα σε μιάς ξανθής αγκάλη, 
σέ μιάς ξανθής, σέ μιάς λεγνής, σέ μιάς δαχτανοφρΰδας.
ΙΙοΰ χε τό μάτι σάν καυκί, τό φρύδι σά δαχτάνι, 
που χε τό ματοτσάμπουρο σάν τής ελιάς τό φύλλο.

5 ’Ακόμα δεν κοιμήθηκα, λίγον ύπνο να πάρω,
άκοΰς την πόρτα καί βροντά, τον κράχτη καί φωνάζει :
—«Σήκω ψηλέ, σήκω, λεγνέ κι άγγελοκαμωμένε.
Σημαίνουν, ψάλν’ οί έκκλησιές, τά δέκα μαναστήρια, 
σημαίνει κι ή ΓΑγιά Σόφιά, τό μέγα μαναστήρι,

10 μέ τετρακόσια σήμαντρα, μ’ έξηνταδυό καμπάνες, 
μέ δεκοχτώ αρχιερείς καί μ’ εκατό παππάδες, 
κ’ εξήντα πρωτοσυγγελους καί μ’ εκατό ψαλτάδες.
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Δεξιά ψάλλει ό Βασίλες, ζερβιά δ Πατριάρχης, 
καί ψάλλουν τ’ "Αγιος δ θεός, καί την τιμιωτέρα.

Ιό Καί ψάλλουν το Χιρουβικό, όσο νά βγούνε τ’ "Αγια». 
Μάννα το γιο της στόλιζε Σαββάτο όλη μέρα 
την Κεριακίτσα τδ πρωί στην εκκλησία τον πάγει.
Σαν χό είδε ή 'Αγια Σόφιά, πέ τρεις μεριές ραγίστη, 
τα κεραμίδια έριχνε καί τον πετροβολούσε.

20 Κ ή μάννα του τον έρωτά καί τον βαρυξετάζει:
— «Πές μου τι κρίμα έκανες, κι’ είσαι καταραμένος ;» 
—«’Αγάπη είχα καί πέθανε, στον τάφο της έπήγα 
Κι έσκαψα καί την έβγαλα, σκυφτώ καί φίλησά την».

Πρβλ. Ααογρ. Τ. Α. σ. 623- MB'. Παπαϊωαννίδου άσματα δημοτ. Σωζοπόλε- 
ως. Συμφυρμός του άσματος τής άγ. Σοφίας (Σ.τ.Δ.)

31.

Μιαν κόρη εστολίζουνταν στη μέση τοϋ σπιτιού ντης.
Βάνει τον ήλιο .πρόσωπο καί τό φεγγάρι στήθος 
καί του κοράκου το φτερό τό βάνει ματοφρΰδι.
Καί στο γιαλί γιαλίζεται καί στον καθρέφτη γλέπει.

5 —Καθρέφτη μου Βενέτικε, σαν τί καλή μέ κάνεις ;
—Οϋτ’ όμορφη, ου τ’ άσκημη, ούτε τοϋ ήλιου καμένη.
— Ή  πεδερά μου είναι κακία κι ο άντρας μου ζουλιάρης.
Κι δ άντρας της, σαν τάκουσε, πολύ τοϋ κακοφάνη.
—«”Ά ς είν’, άς είναι, κοπελιά, κι ά δέ σε τ’ αποδείξω,

10 κι ά δέ σέ πάγω στο βουνό, σπίτι για νά σέ κάνω, 
νά πελεκήσω μάρμαρα, σπίτι γιά νά σέ κάνω, 
νά πελεκήσω σίδερα, πόρτες γιά νά σέ βάλω.

Σημ. Λείπουν στίχοι στο τέλος,
ΙΊρβλ. Ααογρ. Τ. Λ' σ. G19 ΛΕ' Παπαϊωαννίδου, άσματα δημοτικά Σιυζοπό- 

λεως (Σ. τ. Δ.)

3 2  ' Ο Τάταρος.

Κάτου στο γιαλό, κάτου στο περιγιάλι, 
κάται σταυραχτός στα χιόνια χιονισμένος, 
καί τά κρούσταλλα εϊτανε φορτωμένος, 
καί παρακαλεΐ τον ήλιο ν’ άνετείλει.
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5 — «"Ηλιε μ’, νέτειλε, η λάμψε η θά λάμψω, 
ν’ άνελύσουνε τά χιόνια απ’ τά φτερά μου, 
και τά κρούσταλλα από τά πούπουλα μου, 
γιά νά πεταχτά» νά πάω ατά γονικά μου.
Κάτου στο Μωριά, στά άγραφα τά μέρη,

10 σέρν’ ό Τάταρος τρεις αδερφούς δεμένους, 
και ή μάννα τους κατόπι τους καί κλαίγει :
—«’Αφέντη Τάταρη, τζελάτη τά>ν παιδιά» μου,(ν 
χάρισε καί μέ κανέν’ άπ’ τά παιδιά μου, 
γιά(2) τον πρώτο μου, γιά και τον δέφτερό μου 

15 γιά τον τρίτο μου, τά φύλλα τής καρδιάς μου».
—«Καί τον πρώτο σοι», τον έχω γιά παλούκι,
καί τό δεύτερο τον έχω γιά μουσκέτο,
καί τον τρίτο σου, γαμπρό θά τόνε κάνω».

1) Περισσεύει μια συλλαβή. "Ισως: Φέντη Τάταρη. 2) =  ή.
Σημ. συλλογέως: Ό  σκοπός τοϋ τραβουδιοΰ αύτοϋ είναι από τούς γλυκύτερους, 

καί ή σημασία του εθνική. Φαίνεται καθαρά τό τι έπαθε ο Μωρίας γιά την ε
λευθερία του, καί τί αντίκτυπο έσχε στόΓϊανελλήνιο κάθε προσπάθεια γιά την α 
ποτίναξη τοϋ Τουρκικού ζυγοϋ καί πόσον ενδιαφέρει.

Πρβλ Λαογρ- Τ.Α'. σ. 620 Παπαϊωαννίδου άσματα δημοτ. Σωζοπόλεως [Σ.τ.Α.]

33. Τό Ιΐουλάκί.

Π ουλάκι έκελάηδησε μέσα σέ χαμοκλάδι, 
δεν έκελάγδιε σάν πουλί ούτε σά χιλιδόνι, 
μόν’ έκελάγδιε κι έλεγε ανθρώπινη λαλιάτσα.
Βασιλοπούλα πρόβαλε απ’ αψηλό παλάτι:

5 — «Νάχα, πουλί,μ’ τή γλώσσα σου, καί τό κελάγδισμά σου 
καί τό χρυσό σου τό φτερό, λουλούδι νά τό βάλού»
— «’Ακούεις, τί μέ ζούλεψε αυτή ή βασιλοπούλα;
Πού νά είχε τή γλώσσα μου καί τό κελάγδισμά μου, 
καί τό χρυσό μου τό φτερό λουλούδι νά τό βάλει;

10 Κείνη τρώγει άσπρο ψωμί καί γώ τό χορταράκι, 
κείνη πίνει κρύο νερό καί γώ πίνω τό βούρκο, 
κείνη κοιμάται πάπλωμα, καί σουστάλένια στρώση, 
καί γώ κοιμούμαι στο κλαδί, ως πού νά ξημερώσει.
Κείνη φυλάγει ένα νιό, νά πά νά τήν φιλήσει,

15 καί γώ φυλάγω κυνηγό, γιά νά μέ κυνηγήσει».

Πρβλ. Λαογρ. Τ.Α' σ. 632. ΝΑ'. Παπαϊωαννίδου άσμ. δημ. Σιοζοπόλεως. [Σ.τ.Δ.
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3 4 . CH  νύφ η πού κακοτύχησε.

Παντρεύουνε τή Μελενιά, παντρεύουνε τή ξένη 
καί γράφουν χρόνο τά προικιά καί δυο τά πανοπροίκια, 
καί γράφουν καί στις έγκλαβές τή ρόκα νά μη πιάσει, 
χρυσό χαλί νά κάθεται, χρυσό μήλο νά παίζει.

5 Ήρτε ο χρόνος δΰσεχτος, χρόνος δυστυχισμένος, 
ό πεθερός χοιροβοσκός, κι ό άντρας άργοδουλεΰτης 
κ ή πεθερά ξενώκλωθε, κι ή Μελενιά τά φαίνει.
ΙΙαίρνει πάγει στην πεθερά, τά χέρια σταυρωμένα :
—«Κυράκα μου, στον τόπο μου, πάει ή ψυχή μου βγαίνει!»

10 —«Έγώ ντυμένη σ’ έφερα, γυμνή πώς θά σέ πάγω ;
Σύρε, πάνε στον πεθερό, μήν ίσιος καί σέ πάγει».
Παίρνει πάγει στον πεθερό τά χέρια σταυρωμένα.
—«’Αφέντη μου, στον τόπο μου, πάει ή ψυχή μου βγαίνει !»
— «Έγώ ντυμιένη σ’ έφερα, γυμνή πώς θά σέ πάγω ;

15 σΰρε, πάνε στον Κωσταντή, ίσως αυτός σέ πάγει».
—«Άντρίτση μιου, στον τόπο μιου, πάει ή ψυχή μιου βγαίνει!»
— «Έγώ ντυμένη σ’ έφερα, γυμνή πώς θά σέ πάγω ;»
—«Πά νε μ’ στ’ άπάνου τά βουνά, στα κάτω τά λαγκάδια, 
καί γιο τον δρόμο ξαίριο τον, στο σπίτι μιας νά πάγω».

20 Έπήγε καί τήν άφησε σέ μία κρύα βρύση'
γλέπει καί πλένουν λυγερές καί "μιοσκοσαπουνίζουν,
— «Σύρτε νά πάτε στήν κερά,' νά πήτε τήν κερά σας, 
άν θέλει κι άλλη δούλισσα κι άλλη άργοδουλεύτρα».
— «Κερά μου, μάς μιάς έστειλε, μιά ορφανή μιιά ξένη,

25 άν θέλεις κι άλλη δούλισσα, κι άλλη άργοδουλεύτρα».
—«Σύρτε νά τήν ρωτήσετε, σάν τί τέχνη νά ξαίρει»;
—«Ξαίριο νά φαίνω καμιπουχά, καί νά κεντώ ατλάζι, 
κι άν μιέ βαριοξετάξουνε, τον ουρανό μιέ τάστρα»,
—«Σύρτε καί πάνε βάλτε την στής Μελενιώς τό λάκκο».

30 Κεί πέρα όπου έφαινε, έφαινε καί τραβούδιε:
«Ξόμιπλι χρυσό μου, ςόμιπλι μου καί χρνσοκεντημένο 
όντας σ’ έπρωτοχείρησα, ήρταν προξενητάδες 
κι όντας σέ έμισόκοβα, ήρταν γιά νά μιέ πάρουν, 
τώρα στή δόλια δυστυχία, ήρτα νά σέ τελειώσω».

35 Κι ή μιάννα της τό ακούσε κι αυτό τό λόγο" λέγει:
— «Πες το, πές το, δουλεύτρα μιου, πές το καί ξαναπές το.... 
σό σαι τό Μελενάκι μου, εσύ σαι τό παιδί μου».
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Και κεί σφιχταγκαλιάστηκαν και βγήκε ή -ψυχή τους.

Πρβλ. Ν. Π. Έ κλογαί άσμ. 85 καί Λαογο. Τ. Α. σ. 6 1 0 - fill ΚΗ' ΙΊαπαϊοοα 
νίδου άσματα δημοτ. Σωζοπόλεως (Σ. τ. Δ.).

3 5 .  Η  κουμπάρα πογινε  νύφη.

Κόρη φαίνει και πέτεται, κεντά και καμιαροόνει, 
και μες τη μέση ταϋ πανιοΰ χρυσόν αητό κεντούσε, 
και μια καλή γειτόνισσα, πάγει και τήνε λέγει;
—«Κόρη μ’, φαίνεις και πέτεσαι, κεντάς και καμαρώνεις, 
και μες τή μέση τοϋ πανιοΰ χρυσόν αητό κεντάεις ;
Χρυσόν αητό κρατούσατε, μ’ άλλη σάς τόνε παίρνει, 
κι άλλη τον στεψαναίνεται και τόνε παίρνει άντρα.
Σά δεν πιστεύεις κύρη μιου, έλα νά ίδΓ|ς κι άτή σου.
Βάλε τό χρυσοκάλυμμα, κι’ έλα στον ’Άη Γιώργη,

10 νά ίδης τί πλήθος, πόρκεται, τι πλήθος κατεβαίνει, 
καί κείνος τοΰ διαβόλ’ ό γιος χαλί καβαλικεΰει».
Παίρνει τύ δρόμο τό δρομιί στην εκκλησία καί πάγει, 
καί σαν την είδε ό γαμιπρός, αυτό τό λόγο λέγει :
— «Κόρη μ’, προσκαλεσμέν’ είσαι, νάρτεις νά στεφανώνεις».

15 Παίρνει πάγει στο σπίτι, τους τή μιάννα της και λέγει:
— «Μάννα, προσκαλεσμιέν’ είμαι, νά πά νά στεφανώσω».
Κι ή μάννα της τήν έλεγε καί τήνε συντυχαίνει:
-« ’Έχεις ποδάρια νά σταθής, καί γλώσσα νά μιλήσεις, 

καί χέρια κλωθογΰριστα νά ρίξεις τά κριθάρια»;
20 —Έχω ποδάρια νά σταθώ καί γλώσσα νά μιλήσω,

καί χέρια κλωθογΰριστα νά ρίξω τά κριθάρια».
’Έκατσε καί στολίστηκε, κι έβαλε τά χρυσά της.
Σάν άγγελος έφαίνουνταν από τήν έμορφιά της.
Παίρνει πάγει στήν έκκλησιά, τό νιό νά στεφανώσει.

25 ΙΙαππάς τήν είδε κι έσφαλε κι ό διάκος πισταβώθη, 
καί τά μιικρά διακόπουλα, έρριξαν τά χαρτιά τους.
Καί κείνη πηλογήθηκε κι αυτό τό λόγο λέγει :
—«Ψάλλε, παππά μι’, πώς έψαλλες, διάκε μ’, πώς κανονάρχες, 
καί σείς, μιικρά διακόπουλα, εύρήτε τά χαρτιά σας,

30 καί μένα ό Θεός τήν έδωκε αυτή τήν έμορφάδα, 
νά περπατώ νά χαίρουμαι, νά ζώ νά καμαρώνα)».



Καί κείνος πηλογήθηκε κι αυτό τό λόγο λέγει!
—«Παππα μ’, σαν είσαι χριστιανός, κι είσαι και βαφτισμιένος, 
παράσκαλε τά στέφανα, πά στήν συντεκνοπουλα».

Π of:!/.. Ν. Π. Έ κλογαΐ ασμια 88 σ. 128 και Λαογ ο. Τ. Α' σ. (500-002 ΙΘ' ΙΤαπα- 
ϊωαννίδου άσματα δη μ.. Σωζοπόλεως. (Σ. τ. Δ.).

3 6 .  Ν ά πολεμήαω το Φεριό.

Γλέπω τον κόσμο και θρηνώ, τη γή κι αναστενάζω, 
τον "Αδη καί μαραίνουμαι, το πιί>ς θά νά πει)άνω.
Τάχα δεν εΐμουν καί γώ νιός, δεν είμουν παλλικάρι, 
τάχα καί δεν περπάτηξα τή νύχτα με φεγγάρι,

5 καί την αυγοΰλα με δροσιά σάν άξιο παλλικάρι ;
— «Μάννα μι’, σάν είσαι μάννα μου κι’ είμαι καί γώ παιδί σου, 
στείλε μιε τύ δοξάρι μου το πελεμητικό μιου,
νά πελεμήσω(1) το θεριό, που ναι στά γόνατά μιου,
Στά γόνατά μου κάθεται, στά στήθη μου κονεύει 

10 καί στά ξανθιά του τά μαλλιά περιπλεμμένο μι’ έχει.
Μάννα μι’, όντες μέ γέννησες, στά ξένα περπατούσα,
ξένες πλένουν τά ρούχα μιου, ξένες τά σαπουνίζουν,
πλυνουν τά μιιά, πλυνουν τα δυό, στις τρεις τά στέρνουν πίσου.
— «ΙΙάρε, ξένε μι’, τά ροΰχα σου, καί συρ’ στά γονικά σου,

15 εδώ νερό δέ βρίσκεται, σαπούνι δεν πουλιέται.
Άντίς νερό, ροδόσταιιμα, αντί σαπούνι, μιόσχο,
Άντίς στον ήλιο λεΰκασμια, στεγνδίνουν στην αγκάλη».
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1) πολεμήσω.
ΙΙρβλ. Λαογο, Τ . Α' σ. (519 ΟΤΙ' Παπαϊιοαννίδου άσματα δηιιοτ. Στοζοπό- 

λεως (Σ. τ. Λ.)

3 7 .  Πού σονν ψεύτη.

Πέντε χρόνια περπατούσα τό γιαλό γιαλό 
κι άλλα πέντε τριγυρνοΰσα μέσα στο βουνό!
Σέμιπηκα(’) οέ περιβόλι μέσ’ σέ γκιουλμπαχτσέ, 
βρίσκω κόρη που κοιμάται μιεσ’ τ’τριανταφυλλιές.

5 ’Έσκυψα καί φίλησα την καί δέ μι’ ένοιωσε 
καί ξανά τό δευτερώνω, τότε μ’ ένοιωσε.
’Άνοιξε τά δυο της χείλια καί μέ μίλησε:
—«ΙΙοΰ σουν, ψεύτη, που σουν, κλέφτη, ποΰ σουν, γελαντζή,(2).
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καί δέν ήρθες ψες το βράδυ, που μουν μοναχή,
10 πούχα όρνιθα ψημένη καί γλυκό κρασί

καί κορμί για ν’αγκαλιάσει?, δσο που νά βαρεθής. (a)

1) σεβαίνω =μπαίνω  μέσα. 2) γελα.ντζής=ψεύτης.
3) Περισσεύουν δύο συλλαβές. Μπορεί νά λειψή ή λέξις (ίσο.
Πρβλ.' Λαογρ, Ϊ .Δ .  σ (510 ΞΒ ',Παπαϊωννίδου άσμ. δημ. Σωζοπόλεως (Σ.τ.Δ).

3 8 .  Ντον άγκάλταομα.

"Οντας μέ μήναε ή ξανθή, κι όντας μέ παρακάλιε, 
τ’ έχω καί δεν την αγαπώ, τ’έχω καί δεν τήν παίρνω, 
τώρα μέ στέρνει μήνυμα, μέ στέρνει μηνυτάρι I 
— «Ξένε μ’ σά θέλεις τό φιλί, σαν θέλεις μαύρα μάτια,

5 βάλε αράδα τά φλουριά, αράδα μαχμουτιέδες, 
καί πάρε κι έλα μια βραδιά ένα Σαββάτο βράδυ, 
που πά ή μάννα μ’ στήν εκκλησία κι ό κύρης μου στ αμπέλι, 
τά δυο μ’ αδέρφια στο σκολειό, καί είμαι μοναχή μου».
Καί κείνος πήρε τά φλουριά καί στη Θοδώρα πάγει.

10 Άπάνου στά μεσάνυχτα, δυ'ώρες νά ξημερώσει,
(* * (**))άκοΰν ή Θοδώρα καί βογγά καί βαριανεστενάζει:
—«Τ’ έχεις, Θοδώρα μ’, καί βογγάς καί βαριανεστενάζεις;
—«Μάννα μ’ ψύλλος μέ τσίμπησε άπάνου στο βυζί μιου».

15 —«Δέν είναι ψύλλου τσίμπημα, μιόν’ είναι νιοΰ αγκάλιασμα».

0) π ερισσεύει το άρ άρον ή .

ΙΙρβλ. Λαογρ. Τ. Α. σ. 639 ΞΑ.', Παπαϊωαννίδου, άσματα δημοτικά Σωζοπό- 
λεως (Σ. τ. Δ.)

39 .  cO Βουτηχτής.

Οι άρχοντες κι ό Βασιλές κι ό Κωσταντής έτρώγαν.
Κακήστηκαν οί άρχοντες κι ό βασιλές καί λέγει:
(*) —«Ποιος ειν’ άξιός καί δυνατός τη θάλασσα νά περάσει ;» 
Κακήστηκε κι ό Κωσταντής κι αυτό τό λόγο λέγει: 

δ —«Έγώ είμαι άξιός καί δυνατός τή θάλασσα νά περάσω».
(**) V ό βασιλές πηλογήθηκε στον Κωσταντή και λέγει:
— αν τήν περάσεις, Κωσταντή, γαμιπρό θέ νά σέ κάνω.
Θέλεις τή πρώτη μ’ άδερφή, θέλεις τήν υστερνή μου,
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θέλεις τή θυγατέρα μου, τή Λαμπρογεννημένη,
10 δπ’ έγεννήθηκε Λαμπρή κι άνάψαν τά παλάτια, 

και άστραψε ή θάλασσα τριγΰρου με τον άμμο ; » 
Ό  Κωσταντής, σαν τάκου σε στή θάλασσάνε πέφτει, 
Δώδεκα μίλλια πήγαινε με γέλια μέ τραβοΰδια, 
τάλλα δώδεκα πήγαινε μέ μαύρα μοιρολόγια.

15 Έκεΐ, πού πνίγ’ δ Κωσταντής ένα παλάτι έστήθη 
καί πάνου κόρη κάθεται, ξαθιά καί μαυρομμάτα. 
Τή θάλασσά νε έβριζε καί τήν πικρολογοΰσε :
— «Θάλασσα, σύ τον έπνιξες τον άγαπητικό μου».

*) Περισσεύει μια συλλαβή. Μήπως: τη -&άλ "σσα..
**) Ό  στίχος θά πρέπει να είναι: κι· άπηλογή'&η ό βασιλές ή κι ό βασιλές 

πλογήθηκε. Στή Θράκη τό ρήιια ατλογονμ.’— απολογούμαι, απαντώ. [Σ.τ.Λ.]

4 0 .  2 ι η  νεόνυμφη που ξένη ζεύεται.

«Τ’ έχουν τά σύννεφα καί παν καί τρέχουν καί κοσέβουν; (J)
Κάμη Βοριάς τά κυνηγά, κάμη ή Τραμουντάνα,
κάμη το σπεροβόρισμα, πού κάνει ό Μάς κι Απρίλης ;
—-«Οΰτ’ δ Βοργιάς τά κυνηγά ούτε ή Τραμουντάνα,

5 ούτε τό σπεροβόρισμα, πού κάνει δ Μάς κι ’Απρίλης. 
’Άγουρος κύρη έκλεψε από μαννάς αγκάλη, 
κι από κυροΰ της γόνατα καί στα βουνά τήν πάγει.
Τό δρόμο, δπου πήγαινε, κάται (2) καί τσαντερώνει' 
βγάζει κι από τον κόρφο του άφράτο παξιμάδι,

10 βγάζει κι από τον άλλο να μια πέρδικα ψημένη.
—«Φάγε καί πίνε, κορασιά, καί πίσου μή θυμάσαι».
—«Σά θυμηθώ τή μάννα μου, τό γαΐμα μου παγώνει, 
σά θυμηθώ τον κύρη μου, τά σπλάχνα μου νελοϋνε».(3)

1) κοσέβω=τρέχω λ. τ. 2) κάται —κάθεται.
3) νελοΰνε—άναλυουν, λυιονουν.
Πρβλ Λαογρ. Τ. A ' σ. 645. Ο' Παπαΐιοαννίδου, δημοτικά άσματα Σωξσπό- 

λετος (Σ. τ. Δ.].
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41 . c0  Χάρος κι ό νιος.

Συχνοψιχάλιζε 6 Θεός, κι ό νιος γλυκοτραβούδα, 
έζοΰλε'ψε κι ό Χάροντας καί πάγει νά τον πάρει.
—«Τ’ έχεις, καημένε Χάροντα, και βγήκες νά μέ φάγεις ;
Γώ τραβουδώ για μια ξανθιά, για μια δαχτανοφρύδα,

5 που ξόδεψα στην πόρτα της εννιά πΰργους λογάρι.» 
λογάρι κι άλογάριαστο κι όλο μαργαριτάρι.

42■ H  κακή πεθερά.

Τό Μά γεννήθη ό Κωσταντής, τό Μάη έβαφτίστη, 
τον Μάη έπροξενεύτηκε, το Μάη γεναΐκα πήρε, 
τον Μάη τον ήρτε μήνυμα νά πάει στο σεφέηι.
Οΰτ’ έτρωγε οΰτ’ έπινε, ούτε την κόρη πόθα.

5 Νύχτα σελώνει τ’ άλογο, νύχτα τό καλλεβώνει 
κι ή κόρη, πού τον αγαπά καί πού τον καλοθέλει, 
βαστάει κερί καί φέγγε τον, ποτήρι καί κερνά τον.
"Οσα ποτήρια τον κερνά, τόσα λόγια τον λέγει!
—«Έσύ διαβαίνεις Κωσταντή καώ μένα πού μ’ άφίνεις ; »

10 —«Σ’ αφήνω πρώτα στο Θεό, καί δεύτερο στους άγιους 
καί τρίτο το καλύτερο στη μάννα μου σ’ αφήνω».
—«Τί θά μέ κάνει ό Θεός, τί θά μέ κάν’ o tάγιοι, 
τι θά μέ κάνει ή μάννα σου χωρίς την αφεντιά σου ;»
— «Μάννα μου, την καλούδα μου, μάννα μου, την καλή μου, 

15 νά λούζεις, νά χτενίζεις την, νά στρώνεις νά κοιμάται,
όσο νά πάγω καί νά ρθώ καί πίσου νά γυρίσω».
—«’Ά ς ειν’ άς είναι γιόκα μου, κι ό,τι μέ πεις, τύ κάνω».
Τ’ ακόμα καί δέν έφυγε δυ’ έυρες νά ξημερώσει, 
εις τό σκαμνί την έβαλε, καί τά μαλλιά της κόβει,

20 την έβαλε καί μιά προβιά κάλυμμα σιό κεφάλι, 
την δίνει χίλια πρόβατα καί πεντακόσια γίδια, 
καί δυο ψωριάρικα σκυλλιά νά πάγει νά τά βόσκει.
Τό δρόμο, όπου πήγαινε, τό Θεό περικαλοΰσε.·
—-«Θεέ μου, κι άς τον εύρισκα τον Κωσταντή στή στράτα». 

25 ’Έτσι, πού παρακάλεσε, έτσι πήγε τον ηύρε.
Ό  Καισταντής κατέβαινε άπάν’ απ’ τό σεφέρι.
Τον τσόμπανο αντάμωσε καί τον βαριοξετάζει!
- --«Ποιανού ν ’ αυτά τά πρόβατα, ποιανού ν ’ αυτά τά γίδια ;»
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—«Δικά σου είναι τά πρόβατα, δικά σου καί τα γίδια,
30 δικός σου καί ό τσόμπανος, πού τρέχει καί τά βόσκει».

Δονεί βιτσιά τον μαύρο του στο σπίτι του καί πάγει.
—«Μάννα μ’ πού ν’ ή καλοΰδα μου, μάννα μ’ πού ν’ ή καλή μου;» 
—«Α π’ τότε, π’ έφυες, Κωσταντή, στά ξένα λογυρίζει.
Ούτε εγώ την λόγιασα, ούτε εσύ την είδες».

Σηιι. Στο τέλος φαίνεται πώς λείπουν στίχοι,.
Πρβλ. Λαογη. Τ. Α '. σ, 604, ΚΑ' Παπαϊωαννίδου, άσματα δημοτικά Σω'ζοπό 

λείος (Σ. τ. Α.)

ΑΤΕΛΕΙΩΤΑ

1. Ν ά πάει με την τιμή της.

Μιά κύρη απ’ τήν’Άμαστρο τ ’ Άμάστρου ύεγατέρα 
θέλει νά κάνει περασιά πέρα στην Άλεξάντρα.
Βάζει φλουριά στΐ)ν τσέπη της καί γρόσια στην ποδιά της, 
κάτ’ στο γιαλό κατέβηκε, /καράβι νά ναυλώσει.

5 ’Έτυχε καί στήν τύχη της καράβι ναυλωμένο, 
χίλια δίνει γιά τό ναύλο της καί χίλια γιά νά πάγει 
Καί άλλα χίλια έδωκε νά πάει μέ τη τιμή της.

Πρβλ. Ααογρ. Τ .Λ '. σ. 624-25 ΜΓ'. Παπαϊωαννίδου άσμ. δημ. Σωζοπόλεως 
—Σ. τ. Λ.

2. Νά μη με είχες κάνει.

— «Πού εΐσουνε, γιε μιου, κι έλειπες τώρα μιάν εβδομάδα 
καί τό ν|κομιί στο στόμια μου δεν είχε νοστιμάδα;»

10 —«Εψές μανε στους ουρανούς, προψές μιανε στους άγιους, 
τον άγγελό μιου φίλευα καί τόν Χριστό κερνούσα, 
καί τήν κερά την παναγιά την έπερικαλούσα, 
γιά νά μιέ δώσει τά κλειδιά, κλειδιά τού Παραδείσου 
νά σέμιπω στον Παράδεισο, γιά νά τόν σεριανίσω.

15 Νά ίδώ τούς νιούς, νά ίδώ τις νιές, νά ίδώ τά παλλικάρια, 
νά ίδώ καί τό αγιόκλημα, τό τί σταφύλι κάνει.
Κάνει σταφύλι ροζακί καί τό κρασί μοσκάτο, 
τό πίνουν άντρες καί μιεθοΰν, γεναΐκες καί ροδίζουν, 
τό πίν’ τά τρελλοκόριτσα καί ροδοκοκκινίζουν.

20 ’Άς τό πίνες, μαννούλα μιου, νά μιή μιέ είχες κάνει».
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Τ ο ν  Κ α π ετά ν  Μ ανέττα ,

"Οποιος -θέλει ν’ ακούσει, μά και νά μάθει 
Του καπετάν Μανέττα το πώς έστάθη.
’Ήτανε καπετάνιος άξακουσμένος
καί μέσα εις την ’Άντρο ήταν παντρεμένος.

5 Είχε και μια γεναίκα από τό κάστρο, 
ελαμπ’ ή ώμορφιά της ωσάν το άστρο. 
Φορούσε στο λαιμό της μαργαριτάρι, 
ελαμπ’ ή ομορφιά της σαν τό φεγγάρι.
Ψιλή γραφή τοϋ ήρτε απ’ τή Ρουσία,

10 νά πά νά βοηθήσει τή βασιλεία.
Δεν είχε μάννα, μά ούτε κΰρη 
νά φήσει εις τό σπίτι γιά νοικοκύρη.
Μόν είχε ενα τρελλόπαπα στή γειτονιά του,(*) 
εκείνον πήγε κι’ άφησε στά παιδιά τον.

15 Χίλια φλουριά τοϋ δίνει, γιά νά ξοδιάσει 
καί εις τό γυρισμό του, νά λογαριάσει.
(**)’Ακόμα δεν άλάργαρε τό Ντάρ-Μπογάζι (*) 
άρχεψε ό τρελλόπαπας νά τήν πειράζει.
— «Λείψε, παπά μου, λείψε από εμένα 

20 μή βάλω καί σέ κόψουν, παπά μ’ τά γένια.
Σΰρε παπά μου, σΰρε εις τή δουλειά σου, 
μή βάλω καί σέ κόψουν καί τά μαλλιά σου».

(*) Π ερισσεύει μια συλλαβή: είχε ενα τρελλόπαπα.
(**) Περισσεύει μιά συλλαβή: ακόμα δεν άλάργαρ’
1) Στενόν μεταξύ Χίου καί Μικράς ’Ασίας.
Πρβλ. Λαογρ. Τ. Α, σ. 63ό ΝΛ. (ατελής παραλλαγή τού Μυκονιάτικου τοϋ Κα

πετάν Μανέττα). ΙΙαπαϊωαννίδου δημ. άσιι. Σιοξοπόλεως [Σ. τ. Δ.]

4. Μ αβιανόΰ

Τρεις άρχοντες κι’ ό Μαβιανός αντάμα τρων καί πίνουν, 
κι αντάμα χουν τους μαύρους τους σέ μιά τάβλα δεμένους.
Έκεΐ, πού τρων καί πίνουνε καί γλυκοκουβεντιάζουν, 
καυκήστηκε ό Μαβιανός πδχ’ όμορφη γεναίκα.
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5.

Καυκήστηκε ό βασιλικός ναμέ τή μαντζουράνα.
Λέγει τό τριαντάφυλλα τό κακομοιριασμένο!
—«Σώπα, σώπα, βασιλικέ, και μή πολυκαυκιέσαι.
Χωρίς φουσκί δέ σπέρνεσαι, χωρίς νερό δεν βγαίνεις,

5 χωρίς κόρης κανάκεμα μαραίνεσαι καί πάγεις.
Μά γώ τό τριαντάφυλλο, τό κακομοιριασμένο, 
δώδεκα μήνες κάθουμε στής άγκαθιάς τ’ αγκάθι.
Σαν έρτ’ ό Μάης|ή άνοιξη, τ ’ όμορφο καλοκαίρι, 
τότε καί μένα θά μέ ίδής στοΰ βασιλέ τό χέρι.

10 Να μέ μοσκίζ’ ό βασιλές, στον κόρφο του μέ βάνει, 
σά μαραθεί τό φύλλο μου, ροδόσταμα μέ κάνει, 
σέ παντρεμένης μάγουλο σέ κοριτσιού τσακάτι(1).

1) Τσακάτι=μέτιοπο

Θ. Τής Σούαας.

Κάθε πρωί μέ τή δροσιά, π’ ανοίγει τό ζεμπουλι, 
για φικριστεΐτε να σάς πώ τής Σοόσας τό τραβοΰδι.
Ή  Σοΰσα ήταν λυγερή τής Κρήτης τό καμάρι, 
άγάπαε τον Σαμήλ Μπέη τόμορφο παλλικάρι.

5 ’Αγάπα τον κι αγάπα την, χρόνους δεκατεσσάρους.
Μ’ αλήθεια τ ’ άδερφάκι της τρέχει μέ τους κουρσάρους. 
Μια Πεφταριά σηκώνεται στον ήλιο καί καθίζει.
Κι άμε τό μαντηλάκι της τά μάτια της σκουπίζει.
Ή  μάννα της τήνε θωρεΐ, κι δ κόρης της τήν λέγει!

10 —«Τ’ έχει τό Σουσανάκι μας καί κάθεται καί κλαίγει;» 
— «’Όνειρον είδα, μάννα μου, κι όνειρο τον καθέτω, (J) 
είδα καί τ ’ άδερφάκι μου πύψα ξεσπαθωμένο».
—«’Όνειρος είναι, Σοΰσα μου κι ΰνειρος θά περάσει, 
κι’ άλήθεια τ’ άδερφάκι σου στα ξένα θά γεράσει».

1) "Αγνωστο τί σημαίνει ή λ· καϋ'έτω.
Πρβλ. Λαογρ. Τ.Α. σ. 633 Παπαϊωαννίδου άσμ. δημ. Σαιζοπόλεως. Τό άσμα 

είναι κολοβό. [Σ. χ. Δ.]

7. Κ αϊ κο,πετάνιος των Τούρκω ν .
Νάμαν πουλί νάμ’ αηδόνι, νάμαν καί χιλιδόνι, 
νάμαν καί δυσοφάναρο στον μποϋντο τής Καλιάκρας, 
νά γρέγγα καί νά λόγιαζα τοϋ Ρουσου τήν άρμάδα,
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πώς κατεβαίνει παίζοντας, στα πούμα βολταζάρει,
5 μά και στο δευτερύπρυμα ούτε πουλί την πιάνει.

Γυρεΰει τον Τζιτζά-έρλή νά τόνε πολεμήσει, 
τά κεΐ πήγε καί ηύρε τον στη Κάβαρν (J) άραμιένο.
Πό μακριά τον χαιρετά κι από κοντά τον λέγει:
— «Βρε ποΰστη, βρε Τζιτζά-έρλή,(2) βρε ψεύτη, βρε μαρνέρη, 

10 έλα νά πολεμιήσουμιε σαν είσαι παλλικάρι !»
Μιά κανονιά τον πέταξε, τον πήρε τή κουβέρτα 
καί οι καημένοι οι ταχτικοί, 
μέσ’ τό γιαλό σά βραθακοί, 
τό Άλάχι-’Αλλάχ φωνάζουν 

15 καί τον Μουχαμέτη κράζουν.
Κι ό καπετάνιος τό σκυλλί, 
πετάχτηκε σαν τό πουλί.
Μέσα στο καράβι πέφτει, 
καί μέ τό Γραικό εμπλέχτη.

20 Μά τό καράβι, πόχω γώ, 
καί καπετάνιος των Τούρκων, 
άς είχα γκεμιτζίδες, 
τρακόσιους τσάμι-τσαλίδες. 1

1) Κ α β ά ρ ν α — λιμάνι Βουλγαρίας. 2) Άλγερινός.

8. "Ενα κορίτοί  ’ Αρετσιανό,

Σαν τό καμάρι πόχει αυτή, τοΰ Κωσταντή ή μάννα, 
ποχει τον όμορφο τό γιο κι ό μαύρος του εϊταν Δράκος.
Κι όσα κορίτσια τον κερνούν καί τόνε χαιρετούνε, 
όλα φιλί τά γύρεψε κι όλα φιλί τον δώσαν.

5 Κι ένα κορίτσι ’Αρετσιανό, φιλί δεν τόνε δίνει.
— «IIές μου, ΙΙές μου, κυρ Κωσταντή, μην είσαι παντρεμένος ;» 
Καί κείνος πηλογήθηκε κι αυτό τό λόγο λέγει:
—«’Έτσι, μά την αγάπη μας, δεν είμαι παντρεμιένος».
Κι ό μιαΰρος πηλογήθηκε κι αυτό τό λόγο λέγει:

10 —«Μην πά καί τον πιστέψετε τον Κωσταντή τον ψεύτη.
Γεναίκα χει στά Θαραπειά, γεναίκα στο Νιοχώρι, 
καί μιέσα στο Μπουγιουκ-Ντερέ αμέτρητες τις έχει».
Καί κείνος πηλογήθηκε κι αυτό τό λόγο λέγει I
— «’Άς ειν’, άς είναι, μαΰρε μου, κι ά δέ σέ τ’ αποδείξω 

15 κι ά δέ σέ κόψω τή ταγή σαρανταπέντε φούχτες,
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κι α δέ σέ πάγω στο (3ουνό, ξυλά νά σέ φορτώσω».
Κι δ μαύρος πηλογήθηκε κι αυτό τό λόγο λέγει:
— «Καί σά μέ κόψεις τή ταγή σαράντα πέντε φούχτες,. .»

"Ενα πουλί, καλό πουλί κι όμορφο χιλιδόνι ('),
20 έπήγε κι έχτισε φωληά κάτου σέ καλαμιώνα. 

Νερούλιασε ή θάλασσα καί πήρε τή φωληά του.
Τά πήγε κι έχτισε άλληνα άπάνου σέ κρεμνώνα. 
Χουνήθηκάνε τά όρνια καί φάγαν τά πουλιά του. 
Τό πήρε τό παράπονο μέ μαραμέν’ αχείλι, 
τά πήγε κι έχτισε άλληνα μέσα σέ χαμοκλάδι. 
’Έκατσε καί πιργέλιασε (ν) τρία-μορφα πουλάκια. 1 2

1) Συμφυρμός Τό τεμάχιο είναι άλλου τραβουδιοΰ
2) Π ιργελιάζιο=άπό τό πιργέλι τουρκικό·-•-■διαβήτης
Πρβλ. Λαογρ. Τ. Α' σ. C21 Μ' Παααϊωανίδοι» άσμ. δημ. Σωξοπόλεως [Σ. τ. Δ.]



t  ΚΩΝΣΤ. N. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ (1873)

ΣΑΡΑΝΤΑ-ΕΚΚΑΗΣΙΩΝ ΣΥΜ ΜΙΚΤΑ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ (*)

(Έ κ  τον Γλωσσικοί) άρχείον τον Λεξικόν)

Π  A I  Δ I  A  I.

1. Το λουτρό.

Τό παιγνίδιον τούτο λεγόμενον «λοτρό» έχει ώς έξης : Τά παιδιά διαι
ρούνται εις δυο στρατόπεδα διά κλήρου εϊτε διά δυο δακτύλων τής χειρός 
ή άλλου σημείου, δπερ παρουσιάζουν εις τους εκλεχθέντας αρχηγούς. "Έ
πειτα ό εις τών αρχηγών τούτων λαμβάνει τεμάχιον κεράμου καί εκ του 
ενός μέρους τό πτύει καί προτείνει εις τον έτερον αρχηγόν νά εκλέξη τύ 
στεγνόν μέρος ή τό πτυσμένον. Μετά την ουτω γενησομένην εκλογήν ρί
πτει εις τον αέρα καί αν μεν έν τή πτώσει του τό υπό του ετέρου αρχη
γού έκλεχθέν μέρος εί'ρεθή, κερδίζει εκείνος, ειδεμή χάνει καί κερδίζει ο 
ρίψας τον κέραμον. Τότε ό χάσας συναθροίζει τούς περί αυτόν εις ώρισμέ- 
νον τόπον καί δτατάττει νά σχηματίσουν κύκλον εκείνοι δέ έναποθέτοντες 
τάς χειρας των ό εί,ς επί των ώμων τού ετέρου καί ψέροντες τάς κεφαλάς 
των εις έν καί τό αυτό μέρος σχηματίζουν ένα Οόλον κυκλοτερή ώς τού 
λουτρού, έξ ου έλαβε καί τό όνομα. Κατόπιν ό ειρημένος αρχηγός των δέ
νει διά σχοινιού 10 δργυιών την χεΐρα τού ενός καί δίδει τό σύνθημα πρύς 
έναρξιν τού παιγνιδιού διά τού αϊ’ντε.

Τότε οί τού ετέρου στρατοπέδου διασκορπιζόμενοι κύκλο) προσπαθούν 
νά έξαπατήσουν τον κρατούντα τό σχοινίον καί νάναβοϋν τούς οπαδούς 
του, τούς σχηματίζοντας τό λουτρόν. Καί άν κατορθώσουν νάναβούν, χω
ρίς νά δυνηθή ό κρατών τό σχοινίον νά τούς χτυπήση μέ τον πόδα ή με 
τήν χεΐρά του, έχει καλώς, ειδεμή χάνουν, καί τότε ύποχρεοΰνται εκείνοι 
νά σχηματίσουν τό λουτρόν, οί δέ άλλοι απαλλάσσονται.

Συμβαίνει ενίοτε οι άναβαίνοντες νά κινδυνεύουν νά πέσουν, ή διότι έν 
αρχή δεν ήόυνήθησαν νά έπικαθήσουν καλώς, ή διότι οί βαστάζοντες αυ
τούς προσπαθούν διά παντός τρόπου νά τούς ρίψουν, ώστε καταντά νά 
κρέμονται καί νά δοκιμάζουν μεγάλην στενοχώριαν, συστέλλοντες τους 
πόδας των προς τά άνω διά νά μήν πατήσουν επί τής γής. Έν τη περι-

*) Συνέχεια της εις τά Θραχ ι χά  (Τόμος Β'σ. 410 κ. έ.) δημοσιευθείσης Ααογρ 
ύλης.
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πτώσει ταύτη ο κρατών το σχοινίον παραφυλάττει τούς τοιούτους, ώς ή 
γάτα τον ποντικόν, διά νά τού; κτυπήση εν καιρώ απόπειρας φυγής των, 
μ ή παραλείπουν όμως και την προψύλαξιν των άλλων οπαδών του.’Εάν όμως 
ό αρχηγός ούτος τύχη αδέξιος και παραζαλισθή από τά τεχνάσματα τών 
εχθρών του προς άπολύτρωσιν τού ούτω πάσχοντος συναδέλφου των, τότε 
ό κρεμάμενος (πασχών) φεύγει' ενίοτε μάλιστα άναβαίνουν και αυτόν τον 
αρχηγόν τον κρατούντα τό σχοινίον, ενεκα τής άδεξιότητύς του εις τόσον, 
ώστε είναι ήναγκασμένος ό δυστυχής έν τή περιφρουρήσει τών οπαδών 
του νά φέρη και τό επί τής ράχεώς του φορτίον,

2. Το χόπι.

Οί παίζοντες διαιρούνται εις δύο στρατόπεδα εχοντα τούς αρχηγούς των 
καί μετά την διά κεράμου διατύπωσιν ώς εν τφ> πρώτφ παιγνιδίφ ερρέθη, 
αρχίζουν εις τό παιγνίδιον ώς εξής: Εκλέγουν τόπον ομαλόν καί θέτουν 
κατά κάθετον μίαν πέτραν ύψους δύο σπιθαμών καί πλάτους μιας, έπειτα 
λαμβάνει τό τόπι εις εκ τού κερδίσαντος εις την κέραμον στρατοπέδου, τό 
ρίπτει ολίγον υψηλά διά τής δεξιάς χειρός καί δι’ αυτής πάλιν τό κτυπά διά 
νά τό άπομακρύνη όσο τό δυνατόν από την πέτραν. Οί εκ τής αντιθέτου 
μ-ρίδος παραφυλάττουν εσκορπισμένοι τήδε κακεισε προς τό μέρος ένθα 
διευθύνεται τό τόπι καί εάν κατορθώσουν νά τό πιάσουν πριν πέση επί τής 
γής, τότε ό ρίπτων χάνει τό δικαίωμα νά έπαναλάβη τό ρίψιμον καί τον δια
δέχεται ετερος συνάδελφός του καί ούτω καθεξής, Έάν όμως τό τόπι πέση, 
τότε οί άλλοι λαμβάνουν αυτό, καί από τό μέρος, όπου ήθελε σταθή τό 
ρίπτουν προς την πέτραν* καί εν πεςιπτώσει καθ’ ήν δεν ήθελον δυνηθή 
νά κτυπήσουν αυτήν, εξακολουθεί ο ρίπτων τό έργον του μέχρις δτου αρίθ
μηση δέκα, επί τέλους ρίπτει καί ένδεκάτην φοράν τό τόπι καί οπού ήθελε 
προχωρήσει καί σταθή αυτό, έκείθεν μεταβαίνουν όλοι οί συνάδελφοί του 
καί ανεβαίνουν τούς άλλους, οίτινες είναι υπόχρεοι νά τούς φέρουν επί 
τής ράχεώς των μέχρι τής πέτρας, ώς ανταμοιβήν δέ τού κόπου των λαμβά
νουν εκείνοι τό τόπι καί αρχίζουν πάλιν εις τό παιγνίδιον κατά τά προεκτε- 
θέντα. Τό παιγνίδιον τούτο διαρκεΐ, ?φ’ όσον άμφότεοα τά μέρη εξακολου
θούν νά παίζουν καί δεν προκύπτει φιλονεικία τις.

3. Ή  μακρογαδούρα.

Εκλέγονται τό κατ’ άρχάς δύο αρχηγοί, εις τούς οποίους παρουσιά
ζονται οί λοιποί άνά δύο καί δεικνύουν τά συνθήματά των ή δύο δακτύλους 
τής χειρός των ή ότι άλλο δήποτε καί έρωτούν ένα τών αρχηγών ποιον έκ

Θ ρ α κ l κ ά Γ ' 1 9
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των συνθημάτων θά εκλέξη- μετά ταΰτα διαιρούνται είς δυο στρατόπεδα 
και μετά την διά κεράμου διατΰπωσιν αρχίζουν ώς εξής! Έν πρώτοις παρα- 
λαμβάνουν εξωτερικόν τινα παΐδα και τοποθετοΰντες αυτόν όρθιον είς 
τοίχον ή άλλου που τον κάμουν Γωνιά.. ’Έπειτα οί μέν χάσαντες είς την 
κέραμον τοποθετούνται, σκυπτοντες καί βασταζόμενοι μέ τάς χεΤρας υπό 
την μέσην των ό εις μετά τον άλλον κατά σειράν καί σχηματίζουν την 
μακρογαδονραν, οί δέ πηδουν επάνω είς εκείνους, ό αρχηγός των οποίων 
μετρά μέχρι των 20 χωρίς νά άναπνευση. ’Έπειτα πάλιν καταβαίνουν καί 
πράττουν ώς πρότερον. ’Εάν δμως ό αρχηγός τούτων δεν δυνηθη νά αρίθ
μηση είς μίαν αναπνοήν μέχρι τοΰ 20, ή τις των άι αβατών πέση, τότε 
χάνουν καί υποχρεοϋνται νά σχηματίσουν την μακρογαδονραν εκείνοι. 
Ένίοτέ τινες θέλοντες νά χαλάσουν τό παιγνίδι καί \ά φέρουν σΰγχυσιν. 
πίπτουν επί τοΰτφ κατά γης ρίπτουν κάτω τους άναβάτας αυτών, κατα- 
πλακόνονται καί σχηματίζουν την ενταύθα λεγομένην οκατοκυνμπλιά.

4. Καλίταες.

Συμφωνούν πέντε ή δέκα παίδες καί πάντες έκτος ενός όρθιοι σκυ- 
πτουν κατά σειράν κύκλω έναποθέτοντες τάς χεΐρας επί των γονάτων καί 
περιορίζοντες οσοντό δυνατόν την κεφαλήν των. cO είς τούτων δηλαδή ό 
όρθιος, τότε, τρέχων επιθέτει τάς χειράς του επί τής ράχεως τοΰ πρώτου 
καί πηδά αμέσως, τό αυτό δέ εξακολουθεί νά πράττη μέχρι τοΰ τελευταίου, 
διε σκήπτει καί αυτός ώσπερ καί οί άλλοι. Κατόπιν εγείρεται 6 πρώτος, 
έπειτα ο δεύτερος καί οΰτω καθ’ έξης καί πηδώντες διαδοχικώς καί ταχέως 
ό είς κατόπιν τοΰ άλλου έπανασκήπτουν. Έξακολουθοΰν δέ νά πράττουν 
οΰτω έ'ως δτου κουρασθοΰν.

5. 6. 'Η  crtαλαίατρα καί τό τρέξιμον.

Τά παιγνίδια ταΰτα είναι γνωστότατα τοϊς πάσιν, ώστε περιττή ή 
περιγραφή.

7. Οί Κρυβίτσες.

Είς κλείει, κατά τούτο, τους οφθαλμούς του καί οί άλλοι κρύπτονται. 
Μετά παρέλευσιν ολίγων στιγμών ανοίγει τούς οφθαλμούς του καί τρέχει 
προς άνεΰρεσιν τών κρυφθέντων καί δντινα ουλλάβει ύποχρεοΰται εκείνος 
νά κλείση τούς οφθαλμούς του. Έάν δμως δεν δυνηθη νά συλλάβη κανένα 
καί πάντες οί κρυφθέντες έπανέλθουν είς τήν έδραν, τότε ύποχρεοΰται νά 
έπανακλείση τούς οφθαλμούς του ό ίδιος καί επαναλαμβάνει τοΰτο μέχρις 
δτου δυνηθη νά συλλάβη τινα.
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8. Π ήδημα .

’Εκλέγουν τόπον επίπεδον καί θέτουν ένα σημεΐον, από τοϋ οποίου 
εξακολουθούν κατά σειράν νά πηδούν τρία πηδήματα καί ΰστις ΰπερβή 
τους άλλους, εκείνος γίνεται νικητής.

9. Καρύδια στη ζονφα.

‘Ανοίγουν οπήν στρογγυλήν χωρητικό τη τος 30 καρυδιών ή καί περισ
σοτέρων επί κεφαλής τής οποίας -θέτουν μίαν πετοαν πλάκαν. ’Έπειτα ορί
ζουν διάστημα άπέχον δέκα πόδας από την ότήν. Έκεΐθεν δε οί μέν ρί
πτουν καρύδια όσα θέλουν εις την οπήν εις δέ φυλάττει πλησίον αυτής. 
Καί εάν έκ των ριπτομιένων τά εις τήν οπήν είσερχόμιενα είναι ζυγά, τότε 
χάνει ό φυλάτων καί πληρώνει τόσα όσα έμβήκαν εις τήν οπήν, συγχρόνως 
χάνει τήν θέσιν του καί τήν καταλαμβάνει ό κερδίζων, εάν όμως είναι μονά? 
κερδίζει. Τοιουτοτρόπως εξακολουθούν καί παίζουν όσον καιρόν θέλουν ή 
ότε χάσουν οί πλειότεροι. Τινές τούτων ότε χάσουν τά καρύδια, εάν έχουν 
παράδες θέτουν εις τήν οπήν μίαν πεντάραν διά τήν οποίαν ρίπτει 10 κα
ρύδια ό κερδίσας, καί εάν εμβουν ζυγά πλέον των ήμίσεων κερδίζει τήν 
πεντάραν, ειδεμή τήν χάνει καί τά όσα καρύδια έμβουν εις τήν οπήν (τήν 
ζούφαν).

10. CH  Σ α ΐτα .

Το γνωστόν τούτο εις πάντας καταντά δμοιον μέ τό άοχαΐον τύξον των 
έλλήνων προγόνων μας, δεν έχει όμως καί εκείνην τήν κομψότητα, άλλ’ 
είναι ξύλινον. Τούτο μεταχειρίζονται τά παιδιά προς άγρευσιν μικρών πτη
νών καί σκοποβολήν.

11. ’Α ετός (Τ ο ιρκμά ς).

Είναι γνωστοί οί αετοί, ώστε περιττή ή περιγραφή.

12. Οί μ π λο ύγγες .

’Ανοίγουν επί επιπέδου μέρους οπήν δυναιιένην νά περιλάβη πορτοκά- 
λιον μέτριου μεγέθους, πέριξ δ’ αυτής κανονικώς ανοίγουν άλλας τόσας ολί
γον μεγαλυ τέρας όσοι καί οί παίζοντες. Έκ των οπών τούτων έκαστος των 
παιζόντοον εκλέγει άνά μίαν έκτος τής μεσαίας, ήτις μένει κοινή. Μετά 
ταΰτα ό ιδιοκτήτης τού τοπίου, όστις χαίρει τό δικαίωμα τούτο, από διάστη
μα δέκα ποδών ρίπτει τό τόπι καί εις ούτινος οπήν είσέλθει, τούτον καθή-
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μενον άρκονδιατι  (τετραποδιτί), άναβαίνει καί κάθεται έπ’αύτοΰ, μετά ταΰτα 
παραδίδει το τόπι εις εκείνον (τον άρκουδιτί ίστάμενον), δστις το ρίπτει εις 
τάς δπάς, και εάν είσέλθη τό είρημένον τόπι εις άλλου οπήν, τότε εγείρε
ται καί άναβαίνει εκείνον, εί,ς του οποίου τήν οπήν εισήλθεν τό τόπι, άν 
όμως εισέλθη εις τήν μεσαίαν οπήν, τότε εγείρεται, ενφ οι άλλοι φεΰγουν 
καί λαμβάνουν τό τόπι τό ρίπτει εναντίον αυτών καί δντινα κτυπήσει εκεί
νον άναβαίνει' ειδεμή καταδικάζεται πάλιν ό ίδιος να κλίνη καί εξακολου
θούν νά τύν άναβαίνουν έως δτου δυνηθή διά τοΰ προεκτεθέντος τρόπου 
νάπαλλαχθή.

13. Τό Μίρμηλον  (μήμηλον)

Προσδιορίζεται εις αρχηγός, δστις με ζωνάρι ή με άλλο τι κάμνει διά τής 
μιας άκρας του κεφαλήν (τουράν). Πέριξ δέ αυτού, άφοΰ συναθροισθούν 
πάντες οί παίζοντες, αρχίζει τότε ώς ακολούθως καί προτείνει εν εϊδει αι
νιγμάτων διά συνθημάτων σχήματα πτηνών καί ζώων κλπ. Π. χ. διά νά 
παρα,στήση γαλήν λέγει: —'Ένα πράμα ένε το ο ον ά (δεικνύουν διά τοΰ
ζωναριού του τό μέγεθος τής γαλής).—*Έχ* τέσσαρα ποδάρια, ε% μουστά
κι. α. ’Έ χ ’ φτιά τοαανά. Τι εν;

Τότε έκαστος κατά σειράν λέγει τήν γνώμην του κρατούν τήν άκραν τοΰ 
ζωναριού (τουράν). "Αλλος λέγει λαγόν, άλλος άλλο τι καί οΰτω καθ’ εξής. 
"Οστις δέ εΰρει τό ζητοΰμενον, εκείνος λαμβάνει τύν τουράν καί κυνηγεί 
τούς άλλους ενώ» φεΰγουν καί αν προφθάση τούς χτυπά, εξακολουθεί δέ 
νά τούς κυνηγή, έως δτου φωνάζει ό αρχηγός των «τό μήμηλον».

Τότε είναι ήναγκ ισμένος ό κυνηγών νά έπιστρέψη πρώτος καί νά πα- 
ραδώση τον τουράν εις τον αρχηγόν. ’Εάν δέ δέν δυνηθή νά πράξη τούτο, 
καί φωραθή υπό τών άλλων, τότε εκείνοι έχουν τό δικαίωμα νά λαμβάνουν 
τον τουράν εκ τών χειρών του καί από κοινού τύν δέρουν έως δτου επανα- 
λάβει ό αρχηγός εκ δευτέρου τό μήμηλον, δτε πλέον επιστρέφουν δλοι συμ
φώνους καί παύει πάσα εχθροπραξία. Κατόπιν ό αρχηγός προτείνει αίνιγμα 
καί οΰτω καθεξής.

14. Πέντε πέτρες.

Λαμβάνουν πέντε πέτρας δσον τό δυνατόν στρογγυλάς, μεγέθους ενός 
καρίου καί διά τής δεξιάς χειρύς εί,ς τών κΰκλφ καθημένων, τήν μίαν τών 
5 πετρών ρίπτει υψηλά προς τά άνω, τάς δέ λοιπάς 4 προς τά κάτω ταυτο
χρόνους καί αμέσως πάλιν στρέφει τήν χεΤρά του διά νά πιάση τήν άνω 
ριφθεΐσαν πέτραν διά νά μήν πέση κατά γης. ’Έπειτα πάλιν τήν έπαναρ- 
ρίπτει προς τά άνω καί λαμβάνουν μίαν εκ τών κάτω προλαμβάνει καί
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πιάνει καί την προς τά άνω ριφθεισαν' τό αυτό δέ πράττει καί διά την δεύ
τε ραν, τρίτην καί τετάρτην πέτραν.

Μετά ταΰτα συλλέγων ολας τάς πέτρας εις την χειρά του, ρίπτει την 
μίαν προς τά άνω καί τάς λοιπάς ώς πρότερον κάτω, άλλα την φοράν ταύ- 
την τάς λαμβάνει άνά δυο, έπειτα τάς τρεις καί μίαν καί τελευταίου τάς 
4 διά μιας. ’Έπειτα πάλιν λαμβάνει ολας τάς πέτρας εις την χειρά του 
ρίπτει άπάσας προς τά άνω καί στρέφων αυτήν έκ του άνω μέρους, προ
σπαθεί νά έπικαθήση επ’ αυτής μίαν τουλάχιστον πέτραν' κρατών δέ άνω 
επί τής χειρός του την εϊρημένην πέτραν, λαμβάνει μέ τούς δυο δακτύλους 
τής ιδίας χειρός του έπικαθίζει την κάτωθι ληφθείσαν, άφοϋ δέ οίίτω έπι- 
καθήσει καί τάς λοιπάς, τότε στηρίζει τον μέγαν δάκτυλον έξ ενός καί τον 
μεσαιον έξ άλλου τής άριστεράς χειρός επί τής γης καί σχηματίζει γέφυ
ραν, διά τής άλλης δέ χειρός ρίπτει μίαν πέτραν προς τά άνω καί τάς λοι
πάς κάτω έμπροσθεν τής γέφυρας. Τότε λέγει προς τον καθήμενον νά έκλέ- 
1η μία των 4 πετρών καί μετά την εκλογήν εξακολουθεί νά ρίπτει μίαν 
πέτραν προς τά άνω καί εις παν ρίψιμον αύιής εισάγει υπό την γέφιραν 
τάς 3 πέτρας καί τελευταίαν εκείνην ήν έξέλεξεν 6 προ αυτού καθήμενος, 
άν δέ καμμία των πετρών εν τή πτώσει των εισχώρηση υπό την γέφυραν, 
τότε πρέπει νά έξάξη μέ τρόποι·, δθεν εμβήκε, καί πάλιν νά την ιίσάξη 
χωρίς δ'μως νά κτυπήση τάς άλλας αιέτρας. "Αμα δέ κατορθώση νά πέραση 
ολας τάς πέτρας, τότε σχηματίζει διά τής δεξιάς χειρός γρόνθον καί κτυπα 
μέ αυτόν έμπροσθεν τής γέφυρας την γήν ώς σημείον νίκης, καί ούτω τε
λειώνει τό παιγνιδιού, καί πάλιν επαναρχίζει ικ νέου ώς πρότερον. ”Αν 
δμαις κατά την διάρκειαν τού παιγνιδιού δ παίζων άφήση νά πέση ή πρός 
τά άνω ριπτομένη πέτρα, χάνει καί τον διαδέχεται άλλος.

Τό παιγνιδιού τούτο παίζεται υπό τών κορασίδων συνήθως.

15. Κόϊναηας.

Κνϊνακάδε; ονομάζουν τούς άστραγάλλους τών προβάτων. Τούτους οί 
παίζοντες θέτουν κατά σειράν, εις τό μιέσον δ’ αυτών ένα όρθιον γεμισμέ
νο ν μέ κατράμι ξηρόν διά νά ϊσταται, έπειτα από διαστήματος δύο βημάτων 
ρίπτουν μέ τούς δύο μόνον δακτύλους των διά μιας στροφής έτερον άστρά- 
γαλλον εις τούς κατά σειράν τεθειμένους άστραγάλλους, καί όπου κτυπήσει 
καί διασχίσει αυτούς, από τού μέρους εκείνου έως εις τό άκρον τής σειράς 
τών άστραγάλλων λαμβάνει πάντας. ’Εάν δέ κτυπήση καί ρίψη τον μεσαιον, 
τότε λαμβάνει όλους τούς άστραγάλλους μέχρις ενός. Καί αρχίζει νέον 
παγνίδιον.

Τούς άστραγάλλους παίζουν καί κατά τον άκόλουθον τρόπον! Έ πί δύο
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μερών του άστραγάλλου σημε οΰν η προσδιορίζουν τά ονόματα. «Βασίλες 
και Βεζύρς». Εις εκ των παιζόντων ρίπτει επ’ όνόματι έ\ός έκαστου τον 
άστράγαλλον καί εις οΰτινος τύχην καθίσουν τά εν τώ άστραγάλλω προσ- 
διορισθέντα ονόματα εκείνοι γίνονται Βασίλες καί Βεζνρς. Κατόπιν επί 
της θέσε ως τοΰ ίδιου η άλλου άστραγάλλου προσδ.ορίζουν ένα όνομα 
Κλέφτς  καί εις οΰανος τύχην καθίση ό άστράγαλλος συλλαμβάνεται υπό 
τοΰ Βεζΰρη καί προσάγεται ενώπιον του Βασιλέα); καί καιηγορεϊται ένοχος 
επί κλοπή η φόνω. Ό  Βασίλες αφοί) τον άνακρίνη καί τον εύρη ένοχον 
διατάσσει νά τον κάνουν βρΰσιν.

Τότε ό Β ;ζΰρης λαμβάνει τον ένοχο)', τον τοποθετεί όρθιον επί τοΰ 
τοίχου με τάς χεΐρας όπισθεν καί ετοιμάζεται διά νά νιφθη. 'Ως σωλήνα καί 
αγωγόν του ΰδατος υποθέτει την μύτην εκείνου, επί τώ σκοπώ ν’ άνοιξη 
τύν σωλήνα διά νά ρεύση ύδωρ, καί διά της άλλης προσποιείται ότι νί
πτεται' άφοϋ δε τύν κάκωση οΰτω επί πέντε φοράς, τότε έρχονται κατά 
σειράν πάντες οΐ παίζοντες καί πράττουν τύ αυτό, καί επί τέλους τον απο
λύουν. ’Ενίοτε έκ τών καταδικαζομένων τινες εις βρυσιν, προλαμβάνουν καί 
κρυφίως γεμίζουν τύ στόμα των νερόν καί ΰτε ο Βεζΰρης μεταβή διά νά 
νιφθη, πτυουν τύ νερόν επί τοΰ προσάκπου του Βεζΰρου καί προξενούν 
άσβεστον γέλωτα. Μετά τύ τέλος τουτου, διά του αΰτοΰ πάλιν τρόπου συλ
λαμβάνει 6 Βεζΰρης έτερο)' καί τύν προσάγει ενώπιον τοΰ βασιλέως. Τούτον 
δ’ άποδειχθέντα ένοχον καταδικάζει εις τιμωρίαν νά ξυραφίσθή. Τότε εις 
τών παιζόντων γίνεται κουρεΰς, λαμβάνει τύ)' κατάδικον, τύν καθίζει επί 
τοΰ εδωλίου, λαμβάνει λεκάνην, σάπωνα καί νερύν καί αρχίζει νά τύν σα- 
πωνίζη καί τύν τρΰβει μέ τρίχινον τεμάχιον σάκκον. Κάποτε διά νά άφρίση 
τύ σαπούνισμα τον κτυπά επί τοΰ προσώπου δυνατά. 'Ως ξυράφιον μετα
χειρίζεται ένα ξΰλον άνισον, οπερ τρίβει επί τοΰ προσώπου τοΰ καταδίκου 
καί άφοΰ τύν τυραννηση επί αρκετόν καιρόν, τύν απολύει. ’Ακολούθως 
συλλαμβάνεται άλλος καί τιμωρείται δι’ άλλου τρόπου, έως δτου τιμωρη- 
ρηθοΰν πάντες οί παίζοντες καί οΰτω τελειώνει τύ παιγνιδιού.

Τύ παιγνίδιον τοΰ το παίζουν συνήθως νΰχτα οΐ τής κατιοτέρας τάξεως 
νέοι.

16. Μάϊνα.

Διαιρούνται εις δυο στρατόπεδα διά κλήρου έχοντα τους αρχηγούς των, 
μετά ταΰτα άντιπαρατάσσονται άπέχοντα άλλήλων 50 βήματα. Εις τών αρ
χηγών δίδει τύ σύνθημα αποστέλλων ένα τών οπαδών τοΰ εναντίον τών 
άλλων. Οότος πλησιάζει πρύς αυτούς καί γυρίζει πλησίον των κομπάζων. 
Εναντίον τουτου εξέρχεται εκ τοΰ δευτέρου στρατοπέδου εις καί τύν κυνηγεϊ" 
κατόπιν εξέρχεται άλλος έκ τοΰ πρώτου στρατοπέδου καί κυνηγεϊ τύν έκ
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ΐοϋ β/ στρατοπέδου εξελθόντα' άλλος πάλιν εκ του β' στρατοπέδου εξερχό- 
μενος κυνηγεί τον τοϋ πρώτου και οϋτω καθεξής. Δεν δΰναται. δέ ό πρότε- 
ρον έξελθών νά κτυπήση τον κατόπιν αυτού εξελθόντα εκ του αντιθέτου 
μέρους και κυνηγοϋντα αυτόν, έκτος άν κυνηγοΰμενος επανέλθη εις την 
έδραν του τάγματός του, λάβη rότιτν ώς λέγουσι, και μετά ταϋτα άντιπε- 
ξέλθη εναντίον εκείνου η άλλου τίνος εξελθόντος πρότερον αυτοϋ.

Οϋτω δέ κυνηγοΰνται καί ο στις κτυπήση τινα καί φωνάξει μάϊνα, ήτοι 
ανακωχήν, λαμβάνει αυτόν ώς αιχμάλωτον, ον μεταφέρει εις τον αρχηγόν 
του.Τούτον τον α’ιχμάλωτον ό αρχηγός τοποθετεί δεξιό0εν μακράν τής έδρας 
του, τόσον, όσον διάστημα ήθελε πηδήσει ό τοϋ αιχμαλώτου αρχηγός από 
τής έδρας τοϋ έχθροϋ του εις τρία πηδήματα, μετά ταϋτα πάλιν επανέρ
χονται εις τάς θέσεις των, εις δέ τον αίμάλωτον θέτουν φρουρόν. Τότε έκ 
της μερίδος τής άπολεσάσης, εξέρχεται άλλος τις καί προσπαθεί ν ’ άπαλ- 
λάξη τον αίχμαλωτισθέντα συνάδελφόν του. Άλλ’ αναχαιτίζεται υπό άλλου 
φρουροϋ άντιπεξερχομένου εναντίον του. Οϋτω διαδοχικώς κυνηγοΰνται, 
έως οτου δυνηθοϋν ν ’ απαλλάξουν τον συνάδελφόν των, ή άν τύ εναντίον 
συλληφθή καί έτερος  ̂ τότε θέτουν καί τούτον πλησίον τοϋ πρώτου αιχμα
λώτου, έως οτου κατορθώσουν νά αιχμαλωτίσουν πάντας. Τότε οι αιχμάλω
τοι ύποχρεοϋνται νά παραλάβουν επ’ τόμων τούς νικητάς των από τής 
έδρας των, καί νά τούς μεταφέρουν εις την ιδίαν των έδραν, εκείνοι δέ επι
στρέφουν εις την των νικητών. Επαναλαμβάνουν δέ τό παιγνίδιον ώς πρό
τερον έως οτου κουρασθοϋν.

1 7 . Μ ή λο υ  μ, μ η λο ύμ ,  τ ά  τσουκάλια .

Συναθροίζονται οκτώ ή καί περισσότερα κοράσια, έκαστον τούτων εκλέ
γει έτερον μικροτέρας των ηλικίας, όπ'ρ ονομάζεται πουλί. Μετά ταϋτα 
επί επιπέδου μέρους σχηματίζουν κύκλον καί κάθηνται μετά των πουλιών 
των άπέχοντα απ’ άλλήλων άνά έν βήμα. "Ετερον κοράσιον μή έ'χον πουλί 
ανοίγει τό παιγνίδιον ώς ακολούθως :

Επιθέτει την χεΐρά του επί τής κεφαλής τών κύκ’ω καθημένων κορα- 
σίων διαδοχικώς καί κατά σειράν λέγον : λΤπλονμ μπλονμ(β) τά τσουκά
λια (2) καί βροντούν τά καλαμάρια. Εξακολουθεί δέ λέγον τούς ανωτέρω 
λόγους όσας φοράς θέλει, έπειτα θέτει όπισθεν ενός κορασιού τής εκλογής 
του τεμάχιον πανιού καί λέγει: «Κόμα, κυαρά Μαργιόρα, κάηκε δ κώλος
σου». ’Αμέσως τότε εγείρεται τό καιομενον κοράσιον καί τρέχον κύκλφ κυ- 1

1) Μ ή λ ο ν  μ  είναι ό ήχος πού παράγει ή στάμνα όταν χτυπά τις τό στόμα μ.έ 
τό χέρι. 2) Τ σ ο υ κ ά λ ι :  σταμν'ι μικρό.
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νηγεϊ το πρώτον λέγον τάς έξης ερωτήσεις! — Σκούπα ες τα λ ώ ν ’; —Τό σκού- 
πσα.—Τί ηϋρες;—'Ένα μπαρά.—Τί τον έκανες;—ΙΙήγα και πήρα σταπΐδες. 
—Τί τις εκανες ; —Τις μισές τις έφαγα καί τις μισές τις έβαλα σ ’ ένα 
ντολάπ’ ί1) καί τις εφαγε ό ποτκός (?). —Φάγε καί σύ τή παποϋ μ’ τά 
τσερβούλια» (3).

Άφοϋ τελείιοση οϋτω ό ανωτέρω διάλογος, τότε τό κυνηγονμενον κο· 
ράσιον έχει τό δικαίωμα καί καταλαμβάνει την κενήν θέσιν καί αρχίζει τό 
δεύτερον κοράσιον, ως ανωτέρω ελέχθη.

Τό παιγνίδιον τοϋτο παίζουν καί ώς έξης: Τό μή έχον πονλ'ι κοράσιον, 
διατάττει ένα έκ των καθημένων κύκλο» καί εγείρεται' άμφότερα τότε στέ
κονται πλησίον τοϋ πονλιον καί δι’ ενός κτυπήματος των χειρών των δια
τρέχουν τον κύκλον άντιθέτως καί οποίον κοράσιον προφθάσει τό πουλί, 
κερδίζει καί καταλαμβάνει την θέσιν, τό δ’ άλλο πράττει κατά τά προ- 
εκτεθέντα.

1) Ντολάσε’=  £ρu.uρι. 2) Π οτκός  - π ο ν τ ικ ό ς .  3) Τσερβοΰλια  ΐσι/.ρΟυχια.

18. Φύΰα.

’Ανοίγουν επί επιπέδου μέρους οπήν χωρητικότητος 20 τουλάχιστον 
κόκκων ξυλοκεράτου' έπειτα προσδιορίζουν ένα διάστημα άπέχον από τήν 
τρύπαν δέκα πόδας καί εκεϊθεν εξακολουθούν νά ρίπτουν τους κόκκους, 
οΰτίνος δέ ό κόκκος έκ των ριπτομένων τυχει νά έμβη εις τήν οπήν, εκεί
νος διά του όνυχος τοϋ μεγάλου δακτύλου τής δεξιάς χειρός προσπαθεί εις 
τρεις φοράς διά των λέξεων! μνιάταα, δνότσα, τρίταα, νά είσαγάγη εν τή 
οπή όλους τούς έξω ευρισκομένους κόκκους, καί άν δεν δυνηθή νά είσαγάγη 
εις τρεις φοράς έκαστον κόκκον, τότε τον διαδέχεται ό δεύτερος, κατόπιν ό 
τρίτος, ό τέταρτος καί οϋτω καθεξής, έως ότου εισαγάγουν όλους τούς 
κόκκους.

Καί όσοι κόκκοι εξέλθουν, τάς λαμβάνει, άν δέ δι’ ενός φυσήματος δεν 
έξέλθουν όλοι, φυσά ο δεύτερος, (3 τρίτος καί καθεξής !

Τό παιγνίδιον τοϋτο παίζουν τά παιδιά μετά τήν πρώτην ημέραν τού 
έτους, διότι τότε εύμοιροϋν από κόκους ξυλοκεράτου.

19. Ψήψες. (*)

Αι ψήφοι λείψανα τού ναού τής "Αγίας Σοφίας, παίζονται ως έξης! Ε ν 
τός τής σκάφης αρκετά μεγάλης καί εύρυχιύρου, έκαστον κοράσιον καθίζει 
άνά δύο ψήφου; εις ζεύγος, πλησίον δέ αυτών θέτει άν έχη καί έτέραν

*) Τό παιγνίδι τοϋτο ηθογραφικώς άναπαρέστησε εις τις Θ ρ α κ ικ έ ς  Ή & ο γ ρ α -  
ψ ίε ς  Μέρος Β ' ο. 63 καί έξης (3 Πολυδ. Παπαχριστοδοϋλου.



μίαν την οποίαν ονομάζει πουλί. Το μεγαλύτερον κοράσιον αναμιγνύει 
δλας τάς ψήφους, τάς φέρει διά τής χειρός του εις τό χείλος τής οκάφης 
και τάς άφίνει νά πέσουν πάλιν εντός αυτής. Τοΰτο δέ εξακολουθεί και 
πράττει ήτοι χονραβαλιάζει ως λέγουν έ'ως δτου εύρεθή μία μόνον ψήφος 
καθισμένη και οΰτίνος κορασιού είναι ή ψήφος, εκείνο πρώτον λαμβάνει 
δλας τάς ψήφους και τάς ρίπτει από τό εν άκρον τής σκάφης προς τό 
άλλο κα'ι δσαι καθίσουν τάς κερδίζει, εάν δέ έχη και πουλί ρίπτει και δευ- 
τέραν φοράν, κατόπιν ρίπτει τό δεύτερον κοράσιον, έπειτα τό τρίτον καί 
καθεξής, έως δτου τελειώσουν δλαι αί ψήφοι.

20 . Κουμλίές.

Λαμβάνουν χώμα και τό χωρίζουν εις μικρούς σορούς εις τόσας μερί
δας, δσοι είναι οί παίζοντες, έττός δ5 αυτών κρύπτουν πεντάρας ή δεκάρας. 
Έκ τούτων εκλέγει έκαστος κατά σειράν άνά ένα κα'ι ούτινος σοοροί ευρε- 
θούν αί πεντάραι, αυτός τάς κερδίζει.

Τό παίγνιον παίζεται καί ώς έξης:
Έπί έπιπέδου μέρους στήνουν τρία καρύδια καί έπ’ αυτών θέτουν τέ

ταρτον, τά όποια ονομάζουν «Κουμλίές». ’Έπειτα προσδιορίζουν διάστημα 
20 ποδών, όπόθεν μέ σίδηρους βώλους (σφαίρες) ισομεγέθεις καρύου βολι
δοσκοπούν αύτάς καί όσας ήθελε δυνηθή τις τών ριπτόντων νά διαχωρίση 
κερδίζει εκείνων τά καρύδια. Έάν δέ εις τό πρώτον βολιδοσκόπημα δέν 
δυνηθοϋν οί παίζοντες νά ρίψουν τις κουμλίές τότε αρχίζουν από τό κάτω 
μέρος, καί βολιδοσκοπεί εκείνος, ούτινος 6 βώλος είναι μακρύτερα τών άλ
λων. "Αν δμως καί πάλιν δεν δυνηθοϋν νά ρίψουν δλες τις κουμπλιές, τότε 
επαναλαμβάνουν τό βολιδοσκόπημα ώς πρότερον, έως δτου τάς ρίψουν καί 
αρχίζουν έκ νέου.
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21. Σιοτριπάνι.

Τό σιστριπάνι τοΰτο (σβούρα) είναι ξύλον στρογγυλόν ή μια άκρα τού 
οποίου κάτωθεν είναι κωνοειδής καί σουβλερά καί είναι μεγέθους 4 δα
κτύλων. Τούτο περιτυλίσσουν εις λωρίδα σχοινιού ή χονδροπάνου δεδιμέ- 
νην εις ράβδον ενός πήχεως μήκους καί εναποθέτουν έπί τής γης. ’Έπειτα 
σύροντες προς τά άνω την βέργαν εκτυλίσσεται ή λωρίς, δυνάμει δέ τής 
εκτυλίξεως άνεγείρεται καί περιστρέφεται τό είρημένον σιοτριπάνι, δπερ 
εξακολουθούν νά κτυποΰν μέ την λα>ρίδα διά νά περιστρέφεται, έως δτου 
πέση καί πάλιν επαναλαμβάνουν τά αυτά.

Πολλά παιδιά ερχόμενα έπί τό αυτό άμιλλώνται ποιον νά διατηρήση 
πλειότερον τύν περιελιγμύν τού σιστριπανίου, ένίοτε καί στοιχηματίζουν,
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21α. Το βεργί.

Είναι to στεφάνι του βαρελιού (βεργί λεγόμενον) μέτριου μεγέθους. 
Τό παιγνίδιον είναι γνωστόν.

22. Ο Ταιροκμάν ς. (τριπόδ)

Τούτο είναι τρίπουν μονόξυλον. Τό εναποθέτουν εις επίπεδον μέρος' 
είς εκ των παιζόντων φυλάττει τό τριπόδ, οι δε λοιποί από ώρισμένον μέ
ρος άπέχον ώς έγγιστα 30 πήχεις ρίπτουν ράβδους διά νά τό χτυπήσουν. 
Καί εάν δυνηθοϋν καί τό ρίψουν, τότε κατέρχονται από τής έδρας των καί 
προσπαθούν έξαπατώντες τον φύλακα νά λάβουν τάς ράβδους του. Ούτος 
είναι έτοιμος με τό φέσι του στο χέρι νά κτυπήση δντινα δυνηθη. Τούτον 
τον υποχρεώνει νά φυλάξη τό τριπόδ’. Καί άν δεν δυνηθή, τότε οι άλλοι 
λαμβάνουν τάς ράβδους των καί ξαναρχίζουν ώς πρότερον.

Έάν όμως είς τό πρώτον ρίξιμον δεν δυνηθούν νά χτυπήσουν τό τρι
πόδ’, τότε ό φύλαξ συλλέγει δλας τάς ράβδους τάς θέτει υποκάτω είς τύν 
τρίποδα καί φυλάττει αυτός μην τάς κλέψουν. "Οστις δέ τολμήση νά πλη- 
σιάση ρίπτει ό είρημένος φύλαξ νό φέσι του κατ’ αυτού καί άν τύν κτυπή- 
ση τον υποχρεώνει νά φυλάξη εκείνος τό τριπόδ’, ειδεμή πάντες τότε λαμ
βάνουν τάς ράβδους των καί κτυπουν άνά μίαν φοράν μέ αύτάς τό φέσι 
του φυλακος καί έπαναρχίζουν τό παιγνίδιον.

2 3  Κλέφδεζ.

Εκλέγεται είς αρχηγός διοικητής εχων υπό τήν διάθεσίν του (οπλισμέ
νους τινας, οΰς αποστέλλει προς καταδίωξιν κλεπτών. Ούτοι εξερχόμενοι 
καταδιώκουν τούς κρυπτομένους κλέφδες καί δντινα συλλάβουν τύν προ
σάγουν ενώπιον του διοικητοϋ. Ούτος τον ανακρίνει καί άν τον εύρη ένο
χον τον καταδικάζει είς ραβδισμόν. Τότε διατάσσει καί τον ρίπτουν κάτω, 
κρατούν τούς πόδας του καί αφού τύν ξυλίσουν παρά μίαν τεσσαράκοντα 
τον απολύει. Τούτο επαναλαμβάνεται.

24 . Τυφλόμυγα.

Λαμβάνουν σχοινίον ούτινος δένουν τά δύο άκρα καί κρατούν κύκλφ 
ίστάμενοι πάντες οί παίζοντες εντός δέ τούτου εισάγουν εκείνον τον όποι
ον ήθελον εγκρίνει καί δένουν μέ μανδύλιον ασφαλώς τούς οφθαλμούς του. 
Ούτος περιστρεφόμενος εντός τού κύκλου τού σχοινιού ζητεί νά συλλάβη 
τινα ένφ οί άλλοι σιω.τηλώς γυρίζουν. Τούτο δέ εξακολουθεί νά πράττη



Σ ν μ μ ι χ χ α  Α α ο γ ρ α φ ι κ ά 299)

μεχρις δτου δυνηθή νά συλλαβή τινα, και δστις συλληφθή ΰποχρεούται ε
κείνος νά κλείση τούς οφθαλμούς, μετά τούτον πάλιν άλλος έως δτου 
παυσουν.

25 .  Ομάδες.

Θέτουν επίεπιπέδου πέτραν στρογγυλήν, ϊσην μέ αύγόν, ήν ονομάζουν 
πΐκον και μακρόθεν ρίπτουν πέτρας, πλάκας στρογγυλός καλώς είργασμέ- 
νας, δστις δέ δυνηθή νά κτυπήση τον πΐκον, εκείνος αρχίζει νά μετρά μέχρι 
αυτού, οί δέ λοιποί άφίνουν τάς πλάκας των οπού ευρέθησαν. Μετά το μέ
τρημα τούτο, λαμβάνει την ομάδα του καί ρίπτει και κτυπά κατά σειράν 
τάς των άλλων ομάδας, αριθμών παν κτύπημα, έπειτα έπανακτυπά τον 
πΐκον, έως δτου αριθμήσει μέχρι τών 20, καί τότε εξέρχεται νικητής, καί 
αρχίζει ό δεύτερος κτλ.

26 .  Πϊκζς.

Λαμβάνουν πέτραν στρογγυλήν ϊσην μέ αύγόν, την τοποθετούν εις επί
πεδον μέρος καί επιθέτουν επ’ αυτής οί παίζοντες παράδες ίσης ποσότητος. 
Μακρόθεν (20 βήματα) ρίπτουν τά λεγάμενα ταλιονργια, άπερ είναι σα
νίδια δύο ενωμένα μέ δύο ξύλινα καρφιά. Είναι κυκλικό μέτριου μεγέθους 
καί ι γύρωθεν κατά τά άκρα ψιλά, επ’ αυτών δέ διά νά μή ανοίγουν 
τά ξύλινα καρφιά καί προς ασφαλή σύσφιγξιν τώς δύο σα\ίδων καί διά νά 
γίνουν βαρεϊαι, έχουν καρφωμένου έν πέταλον άλογίσιον.

Ρίπτοντες ούτοο κατά σειράν τά ταλούργια προσπαθούν νά κτυπήσουν 
τον πΐκον καί άμα κατορθωθή τούτο εις ούπνος ταλιοΰρι τά χρήματα πέ
σουν πλησίον, εκείνος κερδίζω, άλλ’ εάν πέσουν πλησίον τοϋ πΐκον, τότε 
επαναλαμβάνεται τό παιγνιδιού.

2 7 .  Καγγέλίσ .

Έπί τού επιπέδου μέρους θέτουν οί παίζοντες τά πέδιλά των εις ϊσην 
γραμμήν, άπέχοντα άλλήλων ένα πήχυν. Μετά ταύτα εις έξ αυτών αρχίζει 
νά πηδά μέ ένα πόδα καμπυλοειδώς, χωρίς δμως νά εγγίση πέδιλον, διότι 
χάνει το δικαίωμα τού πηδάν καί τον διαδέχεται άλλος. ’Αφού δέ ούτω πη- 
δών διέλθη ύλην την σειράν τών πεδί/ων τρεις φοράς, τότε αρχίζει καί 
πηδά άνωθεν αυτών, καί άν κατορθώση καί πάλιν νά διέλθη χωρίς νά 
πατήση τον έτερον πόδα έπί τής γης ή σκοντάψη έπί τών πέδιλων, λαμ
βάνει ώς ανταμοιβήν τού κόπου του έν πέδιλον, κατόπιν τον διαδέχεται 
άλλος, τούτον πάλιν έτερος καί πράττει κατά τον προεκτεθέντα τρόπον έως 
δτου τελειώσουν δλα τά πέδιλα. "Οταν δέ μείτη ένα πέδιλον πρέπει τούτο
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νά γυρίσουν δέκα φοράς καί τα πηδήσουν άνωθεν αυτού τρεις φοράς. 
Αφού τελειώσουν δλα, τότε συνάζουν δλα τά πέδιλα, θέτουν όρθίαν μίαν 
ράβδον μεγέθους ενός πήχεως καί πέριξ αυτής έπιστηρίζουν όρθια τά πέ
διλα δι’ ών σχηματίζουν λοφίσκον, άνωθεν τού οποίου εις τό μέσον ύψού- 
ται ή ράβδος. Τον λοφίσκον τούτον εξακολουθούν νά πηδούν πάν- 
τες οΐ παίζοντες καί δστις τον ρέψει πήδων, τούτου τό πέδιλον λαμβάνει 
ό πλειότερα πέδιλα εις τό πήδημα κερδίσας και τό κρύπτει δπου θέλει καί 
•υπόχρεοι αυτόν νά τό άναζητή εως δτου τό ευρει καί ουτω τελειώνει τό 
παιγνίδιον.

2 8 .  Κλώκα  (*)

Έν πρώτοις εκλέγουν δυο αρχηγούς. ’Όπισθεν τού ενός των αρχηγών 
τάσσονται πάντες οΐ παίζοντες κατά σειράν βασταζόμενοι ό εις όπισθεν τού 
άλλου με τάς χεΐρας εις τήν ζώνην ή μέσην καί σχηματίζουν την λεγομένην 
κλώκα. Ό  έτερος των αρχηγών ίστάμενος έμπροσθεν τού πρώτου αρχηγού 
προσπαθεί νά κλέψη κανέν πουλί λέγων: — Θά τά φάγω. Ό  άλλος απαντά: 
—Δέ μπόρ’ς νά τά φας. Οίίτω εξακολουθεί ή πάλη, εως δτου δυνηθή νά 
κλέψη άνάενα δλα τά πουλιά καί τότε τον διαδέχεται άλλος, αυτός δέ λαμ
βάνει τήν τθέσιν κλώκας.

.1) Κ λ ώ κ α  κυρίως είναι ή όρνιθα ή έ'χουσα μικρά, ή λέξις πεποιημένη άπδ τό 
κλώκ-κλώκ καί μεταψ. ώνομάσθη τό παιγνίδιον τοΰτο.

29 .  Στην κεραμίδα.

Λαμβάνουν κέραμον καί στήνουν αυτήν όρθοπλαγίως επί τοίχου. Ετοι
μάζει έκαστος τών παιζόντων λεπτοκάρυα ή καρύδια καί ρίπτουν αυτά από 
τό άνω άκρον τής κεράμου κατά σειράν. Ούτινος δέ κτυπήση εις έν εκ τών 
λεπτοκαρΰων ή καρύων, εκείνος κερδίζει καί λαμβάνει δλα τά έρριμένα.
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ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

A
1) άγαπώ

Α γα π ώ  σε καί ζουλώ οε.

Ελέγχω και τιμωρώ εκείνον πού άγαπώ.
(Π. Π. αγαπώ).

2) άγιος
Φτίοχός °Άγιους καντήλα δεν ε χ \

Τον αδύνατον και ά'σημον κανένας δεν τιμά.
(Π. Π. άγιος 22, 30, 34)

3) άγιος Παντελεήμονας

Τυφλός Κουτσός στον·)' °Άη ΤΤαντελεήμονα.

'Όταν πολλοί απευθύνονται σεναν καί ζητούν η δανεικά η προστασία. 
(Π. II. άγιος Παντελεήμονας 1 κ. έ.)

4) αγκάθι

’Α π ’ τ ’ άγκάϋι βγαίν3 τριαντάφυλλου, κι απ’ τον τριαντάφυλλου άγκάϋ\

’Από τούς πονηρούς γονείς γεννιώνται χρηστά παιδιά κι απτούς κα
λούς ανάξια.

(Π. Π. αγκάθι 3) 

δ) άγράμματος

3Άνΰρωπονς αγράμματους, ξνλονν άπελεκητον.

Γιάτούς αμόρφωτους, πού δεν παραλλάσσουν από τάπελέκητα ξύλα. 
(Π. Π. αγράμματος 2)

6) άδελψός
— Ποιος σεβγαλι τό μάτι ς; — 'Ο αδελφός μ \
— Γιαντό εΐνι τόσο βαΰειά βγαλμένον.

Των αδελφών ή εχ&ρα, όταν είναι πραγματική, δημιουργεί βαθύτερα
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κακά καί σπουδαιότερα' μδλο που πιστεύεται πώς των αδελφών ή έχθρα 
είναι απατηλή, ουδέ διαρκεΐ πολύ χρόνον.

(Π. Π. αδελφός 24)

7) ακαμάτης
ΙΙες το ον χαιν (οκνηρόν) νά ο3 ο ορμηνεύει.

Ό  τεμπέλης είναι ικανός νά σοΰ δώσει τις καλύτερες όρμήνιες, μόνο 
μ ή τού πής νά δουλέψει.

(Π. Π. ακαμάτης 1. 2. 11. όκνός 25).

8) ακούω
Μαζ'ι χονρατενον/ιι, χωριοτά άκονμι.

"Οταν δυο μιλούν καί δέ συνένοοΰνται.
(Π. Π. ακούω 25. 26. 46).

9) άκουω
"Οπου άκονς πολλά κεράσια, πάρε τό καλάίV μικρό.

Μη πείθεσαι στά μεγάλα λόγια. Πίστευε ολίγα απ’ δσα πολλά άκούς. 
(Π. Π. ακούω 50).

10) άλλάξω
3Ά λλαξ3 η χήνα — πάλι με τα κείνα.

Γιά κείνους που αλλάζουν καί ξαλλάζουν μέ τά ίδια ρούχα, μπαλοόνον- 
τας καί σιδερώνοντας τα.

(Π. Π. αλλάζω 2).

11) άλέϋΌ)
Έ μπάτι  σκυλ’ άλεστι, κι αλεστικά μη δόστι.

Γιά κείνο τό σπίτι ή τό κατάστημα ή τή δουλειά, δπου δεν υπάρχει 
τάξη καί ό καθένας κάνει δ,τι θέλει.

(Π. Π. αλέθω 7).

12) άλλος

"Αλλο, τά μάτια τον λαγόν, κι άλλα της κουκουβάγιας.

Γιά τή διαφορά πού έχουν δυο άνθρωποι ή δυο αντικείμενα.
(Π. Π. άλλος 62).

18) άλλος
"Αλλα κι άλλα, κι τής Παρασκευής τό γάλα..
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Για πράγματα πού στην επιφάνεια είναι δμοια, μια στην ουσία δεν 
επιδέχονται σύγκριση.

(Π. Π. άλλος 45).

14) άλλον
3Αλλον τονι-ιρον κι άλλον τον ϋάμα.

"Οταν κανένας καρποΰται τούς κόπους ξένων.
(Π. Π. άλλου 49).

15) ανακατώνω

'Όποιους άνακατίβητι με τά πίτνρα, το ον τρων0 τά γουρούνια.
Για κείνους πού πάσχουν έξαιτίας των κακών συναναστροφών πού 

κάνουν.
(Π. Π. ανακατώνω 8. 10. 12).

16) ανεμομάζωμα

3 Α ν ε μ ο μ  ο. ζώματα, δι,αβονλονσκ ο ι > ρ π ίοματ a .

Τάδικα κέρδη πάντα δεν πιάνουν τόπο. "Οπως έρχονται έτσι πηγαί
νουν καί χάνονται.

(Π. Π. ανεμομάζωμα 8).

17) άνδρας
Κνρά μ 3 κατά τονν άντρας νά κοννάς την ουρά ο3.

Ή  γυναίκα επιτρέπεται νά περηφανεύεται άναλόγως μέ την αξία, πού 
έχει ό άντρας της. Τό κούνημα τής ουράς, φανερώνει περηφάνεια καί 
ύπερφροσύνη.

(Π. Π. άνδρας 54).

18) άνθρωπος
Και σκνλι αν πάρς νάνι άπο μάντρα.

Στήν εκλογή των φίλων καί γνωστών καί τού σκυλιού ακόμα, πρέπει 
πολύ νά προσέχει κανείς νάναι από καλή γενιά, από σόγι.

(Π. Π. άνθρωπος 3. Πρβλ. καί γαμπρός 53, γενιά 8).

1 9) ανήφορος

Αυτός δ άνήφονρονς ϋά ί!χ 3 καί κατήφονρον.

Κάδε μεγάλη δυσκολία θά την ακολουθήσει καί ευκολία. Λόγος παρη
γοριάς, ή παροιμία Τουρκική.

(Π. Π. ανήφορος^ 12).
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20) Α πλώ νω
"Απλοννι τά πονδάρια σ’ κατά τον πάπλωμα σ’.

Αύξαινε τά έξοδά σου κατά τά οικονομικά σου μέσα. Τις δουλειές σου 
άπλωνε τες κατά τά οικονομικά πού έχεις.

(Π. Π. απλώνω 3).

21) άπο
Αυτό ϋά βαστάξ’ απ’ τονν Μάη ώς τά κεράσι,α.

Λέγεται γιά πράγματα μή στέρια, και πού δέν βαστούν πολύ, μάλιστα 
γιά ρούχα.

(Π. Π. από 25. 74).

22) άργά
Κάλλιο, άργά παρά ποτέ.

"Οταν κανένας δέ μπορέσει νά κάμει έκγαίρως τά πρέποντα, είναι 
προτιμότερο καί παράκαιρα ν’ αναπληρώσει την έλλειψη παρά νά παρα
λείπει όλότελα κάθε ένέργειά του.

(Π. Π. άργά 3).

23) αοπρα
Τονν εκαμι ενός άσπρου.

Τον εξευτέλισε, τον σκυλόβρισε.
(Π. Π. άσπρα 1(ί).

24) ανιϊ
Κ  οι τοίχοι έχουν φτιά κι τά ντουβάρια μάτια.

Πρόσεχε στις ομιλίες σου, γιατί από κεΐ πού δέν περιμένεις ήμπορεΐ 
ν’ ακουστής.

(Π. Π. αυτί 18).

Β
25) β α φ τ ίζω

Βαφτίζω κι μνρώνον — άρο. ζήςς κι δεν ζήςς.

Γιά κείνους, πού μέ σπουδή και αταξία κι’ απρόσεχτα κάνουν τή δου
λειά τους. Καί γιά κείνους πού κάνουν μιά δουλειά (πού άλλοι τούς ανα
θέτουν), χωρίς προθυμία καί ζήλο γιά την επιτυχία της.

(II Π. βαφτίζω 3).

26) β λέπ ω
Κ Τ  συ ϋά προνκόψ\ όταν ϋά δγιώ τον τρτιμ’ χωρίς γυαλί.

Δηλ. καμιά φορά.
(Π. II. βλέπω 96. βλ. και 95).
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27) βουνό
Βουνό με βουνό δεν άνταμώνιτι.

Για την ελπίδα που πρέπει νάχει κάνεις για τά μάλλον απίθανα 
πράγματα.

νΤΙ. Π. βουνό 5).

28) βρέχω
Βρε ξι κώλον, νά φας ψάρια.

"Αμα δεν κοπιάσεις δεν ήμπορει ν’ απολαύσεις. Ή  ηδονή θέλει 
κόπους.

(ΤΙ. Π. βρέχω Ιο. 1).

29) βρίσκω

Πάρε μ 3 όταν με ΙδεΤς, όταν με γνρίψεις νά με βρεις.

Γιά την προνοητικότητα, πού πρέπει νάχει ό άνθρωπος.
(II. II. βρίσκω 36 καί τάς αυτόθι συμειουμένας παραλλαγάς).

30) βρίσκω
’Οχ’ οπούς ξαίρς, άμμά όπου; βρεις.

Δηλ. κανείς πρέπει νά συμμορφώνεται μέ τ'ις περιστάσεις κι’ δχι μέ τις 
θελήσεις του ή τις επιθυμίες του.

(Π. II βρίσκω 8, νύφη 40).

31) βρίσκω

Στην θάλασσα νά σε στεαλονν νιαρό δε θά βρης.

Γιά τον ανίκανο, πού δεν ήμπορει νά φέρει μιά δουλειά τιποτένια κι 
εύκολη σέ πέρας.

(Π. Π. βρίσκω 98;.

32) βυζαίνω
Τον ημιρον τ ’ αρνί από δυο μάννες βνζάνό

Ό  αγαθός καί ήμερος χαρακτήρ κερδίζει πολλά. ΙΙαντοϋ είναι συμ
παθής.

(II. Π. βυζαίνω 10).

Γ
33) γάμος

Πάρτονν κι στονν γάμον σ3, νά σι π ε ϊ : ΚΙ τον χρόν3.

Θ ρ α κ ι κ ά Γ ' 20
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Για κείνον, πού δέ συμπεριφέρεται καλά και δείχνεται ασυμβίβαστος με 
τά πράγματα.

(Π. Π. γάμος G9).

34) γελώ
Γέλα μι νά οι γελώ, νά πιρνονμι τονν καιρό.

Για κείνους, πού δεν έχουν πώς νά περάσουν τον καιρό τους, παρά 
άπατώντας ό ένας τον άλλον και μάλιστα γελώντας έναν πού έννιωσε την 
απάτη.

(Π, Π. γελώ 10).

35) γελώ

"Ολ3 γιαλονσαν γιά τά μίνα, κΐ γόο εσκαζ3 άπ τά γέλια.

Για αδιάντροπους η μωρούς, πού γελούν μαζί μέ κείνους, πού τους 
χλευάζουν.

(Π. Π. γελώ 24).

36) γελώ
3Έκατοι τσουκάλα — νά γελάει την γκοντάλα.

"Οταν κανένας περιγελά γεμάτος από ψεγάδια, πού φέρνουν στον 
ά'λλο τά γέλια.

Σημ. Στη λέξη ά ν α γ ε λ ώ  αναγράφονται όλες οι ανάλογες παροιμίες. 
τ σ ο υ κ ά λ α — π ή λ ι ν ο  αγγείο γιά νερό. 
γ κ ο υ τ ά λ α — μ ε γ ό Χ ο  κουτάλι.
(Π. Π. γελώ 33α, 34. 32) (*).

37) γεμίζω
Φασονλ στον φασουλ— γεμίζ3 το σακκονλ 3.

Γιά την οίκονομίσ.
Οι Τούρκοι λένε: άαμλά (Ιαμλά γκιόλ όλούρ !
(Π. Π. γεμίζω 14).

38) γένεια
Κείνους τιου έχ3 τά γένεια, εχ3 κι τά χτένια.

Γιά τούς προνοητικούς.
(Π. Π. γένεια 21).

39) γεννώ
Πάλι γέννσι ή κότα μας.
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40) γεράματα
Γη ρ ά ματ a, σκονντ ά μ αχ α.

Σά φτάσουν τά γερατειά, τότες πολλά είναι τά βάσατα. CH παροιμία j y  
λιοειπώδηκε από τούς αρχαίους κι από τους άλλους λαούς.

(II. ΓΤ. γεράματα 5).

41) γλώσσα

cI I  γλυκεία γλώσσα βγύ.ζ’ τον φ ίδ’ an την τρύπα τ ’.

Με τά μειλίχια λόγια καί την πειθό.) πετυχαίνουν δουλιές δυσκολάίτατες, 

(Π. Π. γλώσσα 6).

42) γουδί
Τον γονδι τού γονδονχερ κι τουν κόπανου στον χερ.

Για τούς επίμονους καί πεισματάριδες.
Κάποτε ένας επέμενε πώς θερίζουν μέ τύ ψαλλίδι. Για την επιμονή του 

αυτή τον έρριξαν στύ πηγάδι καί δμως κι από κεΐ μέ υψωμένο το χέρι 
έδειχνε μέ τά δυό του δάχτυλα τό σχήμα τού ψαλλιδιοΰ.

(II. Π. γουδί 7).

43) γονννα
Της γονννας μου μανίκΤ είσι;

Για τον ξένον, πού θέλει νά φαίνεται οικείος καί συγγενής.
(Q. Π. γουν να 3).

44) γονννα
Φάει γονννα πιλιάφ’.

Λέγεται για κείνους, πού τιμούν τούς ανθρώπους όχι μέ την αξία τους, 
αλλά μέ τά ρούχα που φορούν. Γνωστός ό μύθος του Νασρεδίν—Χότζα.

(II. Π. γούννα ά).

45) γουροϋνι

Τον γονρονν κϊ τη μύτη τ ’ αν κόιρ, πάλι ϋά σκαλίζ3 τη γης.

Για τούς πεισματικούς κακούς χαρακτήρας, πού τίποτε δεν τούς αλλάζει. 
(Π. Π. γουροϋνι 32\

46) γυναίκα
θάλασσα κι πυρ κί κακή γυνή.

Τά τρία μεγάλα κακά πάνω στη γη. Άλλου: τρύγος, {λερός, πελεμος. 
(Π. Π. γυναίκα 8'3).
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47) γυνα ίκα
T o  ε ΐ τ ι ι  ή  γ υ ν α ί κ α ,  τ ο  έ ί π ι  κ ι  ο  Θ ε ό ς .

Τό πείσμα τή; γυναίκας μοιάζει μέ τό θέλημα Θεοΰ.

48) γυρεύω
Γ ν ρ έ ψ ε ω ς  μ η  δ ό ο ε ω ς ,  κ λ έ ι ρ ε ω ς ,  ο ν γ χ ω ρ η σ ε ω ς .

Την λέει λογοπαίζοντας ένας, που πήρε κρυφά κάτι άνηκον οέ φίλο του, 
π ’ άρνήθηκε να τό δώσει, δταν τοϋ τό ζήτησε.

(Π. Π. γυρεύω 11).

49) γυρίζω .
Ί ο ν  ό τ α ν  π ή γ η ν ι ς ,  Ι γ ώ  γ ν ρ ν ο υ ο α .

"Οταν θέλει κανείς να δείξει δτι ξαίρει καλύτερα ενα πράγμα από τον 
άλλον.

(Π. Π. γυρίζω 13).

50) γύφ το ς

Κ α τ σ ί β ε λ ο υ ς ,  ό τ α ν  ε χ '  π ι τ μ έ ζ  * δ ε  μ π ο υ ρ ε ϊ  ν ά  κ ο ι μ η Ο η .

Κείνος που ζεΐ σέ φτώχεια, δταν έχει τίποτε άφθονο, τό ξοδεύει γρή
γορα, μή μπορώντας νά τό φυλάξει.

(Π. Π. γΰφτος 14).

Δ
51) δάχτυλο

°Ό π ο ι ο ν  δ ά χ τ ν λ ο ν σ *  κ ι  α ν  κ ό ψ \  τ ο ν  ί δ ι ο ν  π ό ν ο ν  ί ) ά  ε χ 5 ς .

Γιά τά παιδιά, πού δεν μπορεί νά τά ξεχωρίσει ό γονέας κιάν είναι καλά 
ή κακά, γιατί τρέφπ την ίδια συμπόνια, γιά όλα τους.

(Π. Π. δάχτυλο 2J. 'παραλλαγάς αυτόθι)

52) δείχνω
Λ ί γ α  ε ϊ ν ι ,  π ι ρ σ ά  ε ΐ ν ι ,  ό  ϋ ν μ ι α τ δ ς  ϋ ά  τ ο ν  δ ε ί ξ ' .

Μετά θάνατον φαίνεται ό καθένας τί εχει.

53) διάβολος
Δ ι ά β ο ν λ ο ν ς  δ ο υ λ ε ι ά  δ ε ν  ε χ * .

Π ο έπει νά προ νοούμε σέ κάθε δουλειά γιά τά απρόοπτα πού μπορεί νά 
παρουσιαστούν. Γιατί από κεΐ πού δεν περιμένεις σούρχεται τό κακό.

(Π. Π. διάβολος: 12, 7 δ α ,  23α, 236, 24α, 84α, 87.)
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54) διάβολος
— ΤΙότι σκάν* δ όιάβονλονς;
— *Όταν κλάνονν οί ηεϋ·αμέν\

Για κείνους, πού επιδεικνύουν πλούτη και δύναμη, καί γενικά για τούς 
παινεσιάρηδες καί φτωχαλαζόνες, πού κανένας σκάνει για τό τό ύράσος 
τους.

(Π. Π. διάβολος 99, 102.)

55) διάβολος

Οντε τονν διάβονλον νά δγιώ, οντε τονν οτανρό μ ’ νά κάμον.

Ούτε νά συναντήσω τό κακό, ούτε νά επικαλεσύώ τή βοήθεια τού 
Θεού.

(Π. Π. διάβολος 91 κτλ.) (’Αναγραφή όμοιων βλ. στη λέξη δαίμονας).

56 ) δικό μου
Τά δικά /τ’—τά λαλώ την ϋειά μ \

(Π. Π. δικός μου 35. β.).

57) δίνω
Δεν δίν' α τονν ’Άγγιλον  τ ’ ϋνμιάμα.

Δηλ. είναι βρωμερός, φιλάργυρος πού λογαριάζει τό έξοδο καί γιά λίγο 
άυμιάμα τού πεθαμένου.

(Π. II. δίνω 11. άγγελος 9).

58) δίνω
Τονν εδονοαν ττρόαονπον, γυρεύει κι αστάρι.

Γιά τούς απαιτητικούς καί αύύάδεις.
(Π. Π. δίνω 54).

50) διψώ

'Όντας η ανλη σ’ διψάει, τον νιαρό εξόν μην τον χννς.

’Άν θέλεις νά βοηύής, βοήθα τούς συγγενείς σου καί φίλους καί τούς 
πλησιέστερους.

(Π. Π. διψώ 7).

60 ) δύο
Δνο κι δνδ κάνουν τέοαιρα.

'Όταν θέλουν νά κό'ψ.,υν την ομιλία, γιατί δέ χωράει πιά συζήτηση.
(Π. Π. δύο 18).

I I  α ρ ο ιμ ίες  Ά δρ ιανονπόλεούς
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(31) δυο

Δνδ τζιομπάΐ,δες οι δ ίδιο τον σκοινί δεν μπονρονν να χονρέψονν.

Κείνοι που έχουν την ίδια δουλειά, δύσκολα συμφωνούν μεταξύ τους. 
ΤΙ παροιμία από την Τουρκική.

(Π. ΓΙ. δυο 31).

(32) δώδεκα
Κι αν με τούς δώδεκα.

Δώδεκα είναι αυτοί πού κάνουν τό συβούλιο το κοινοτικό «ή δω
δεκάδα».

Δηλ. καί συ ίσομετράς τον εαυτό σου μέ του; εξέχοντας.
(II. Π. άνδρας 34. βλ. σημείωση).

Ε
6ο) έαντοϋ

Kadi πιτεινδς στον μπονκλονκ τ 3 λαλεΐ, καί 
Κάθε ένας πετεινός στο μπονκλονκι τ 3 λαλάει.

e() καθένας στο περιβάλλο του μέσα δρά, χαίρεται καί κινείται, γιατί 
έκει είναι γνωστός καί μπορεί να γίνει αντιληπτός από τους άλλους χωρίς 
παρεξηγήσεις.

(Π. Π. έαυτοΰ 12. Πρβλ. οικείος 2).

64) έρχομαι
Μένα τά λες ; — 3ίγώ άπ την χαρά ερχονμι.

Για κείνους πού άκοϋν τούς άλλους μέ πεποίθηση, πώς δέ λέτε σωστά, 
δπα)ς αυτοί ξαίρουν.

χαρά—γάμος (Π. Π. 32)

6 δ) εξω
Τονν χάρισαν της ίλιάς τδ μέσα και τ αβγού τ ’ άπεξ ν.

Για τούς εύκολα άπατωμένους.
(Π. Π. έξω 52, 49. 31, 53).

66) εξω
Ά π 3 εξόν κούκλα κι άπδ μέσα πανούκλα.

Για κείνους, πού φαινομενικά είναι καλοί, μά στύ βάθος είναι γιο
μάτοι κακίες.

(Π. Π. έξω 6.
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67) εξω
Ά π 5 εξόν άπ3 τονν χονρό, πουλλά τραγούδια

Για τούς ανίδεους, πού ανακατεύονται και συμβουλεύουν, πού όμως 
πότες τους δέ δοκίμασαν τις δυσκολίες μιας δουλειάς,

(Π. II. εξω 4δ).

68) εχω
’Αλί ! νά μην τώ χ’ η κούτρα νά κατιβάζ3 ψείρες.

Για κείνον, πού αγαπά νά δικαιολογιέται, δήθεν από παρακίνηση των 
άλλων.

(II. Π. εχω 8 κλπ.)

69) εχω
— Τεχεις Γιάνν; — Τά εχω πάντα.

(Π. Π. εχω 176).

ζ
7 0 )  ζήλια

'Η  ζ ον λεία νάταν ψώρα, ϋ 3 άκολνονσεν ο/ ’ ή χώρα.
(Π. Π. ζήλια 2)

II
71) ημέρα

'Η  καλή μέρα απ’ τον πουρνό φαίνιτι.

Μια δουλειά (ραίνεται από την αρχή της. Ό  άνθρωπος άπο παιδί δεί
χνει τί θά γίνει.

(Π. Π. ήμερα 19, 20.)

72) $ έλω

Κείνον δεν τονν ΰέλονν ατό χωριό, κι αυτός τον παπά τον απίτ3 ροντάει. 
Γιά τους αύΟάδεις καί αδιάκριτους.
(Π Π. θέλω 9, 19, 151 κ ά.)

73) $ έλω
Ποιος τυφλός δεν ϋελ3 τά μάτια τ ’.

(Π Π . θέλω 76).

74) ύ'έλω

"Όποιος δεν ·&έλ3 νά ζνμώϋς, ο λ* ήμερα κονσκινιζ3.
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Για κείνους, που προφασίζονται για νά μή κάνουν κάτι τι.
(Π. Π. θέλω 76)

75) θεωρία
Θεωρία επισκόπου καί καρδία μυλωνά.

Γιά κείνου;, που έχουν μέν εμφάνιση δτι μπορούν νά κάμουν τίποτε 
σπουδαίο, μά είναι ανίκανοι για τό τίποτε.

(Π. Π. θεωρία 1)

7(5) Θωμάς
Εΐνι απ’ τον Θονμά τον ούϊ.

Για τούς άπιστους πού πάντοτε δείχνουν τις αμφιβολίες τους.

Κ
77) καβγάς

‘Ο καβγάς είταν για τον πάπλωμα

Για κείνους, πού μαλώνουν φαινομενικά γιά κάτι, έχοντας στο νοΰ τους 
άλλο, δπως στο μύθο τοΰ Ναστρατιν—Χόντζα.

(Π. Π. καβγάς 6)

78) καθαρός
‘Ο χαϋαρος ουρανός αστραπές δεν φονβάτε

Ή  τιμιότης δέ φοβάται τις συκοφαντίες. Ό  τίμιος άνθρωπος δεν 
εχει φόβο από διαβολές.

(Π. Π. καθαρός 5)

79) Καινούργιος

Καινούργιων μ 3 κόσκινου που νά σι κριμάσο>

Στις πρώτες ήμερες μιας φιλίας ή καινούργιας φορεσιάς, η νέας γνωρι
μίας.

(Π. Π. καινούργιος 8)

80) καιρός
”Ε χ ’ ό τροχός γυρίσματα 

Γιά την άστασία των ανθρωπίνων πραγμάτων 
Π. Π. καιρός 28, 32 κ. έ. γυρίζω 9.

81) καιρός

Κά&ι πράμα στον κηρότ' κι' ό κολιός τον Αύγουστο,
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‘Όλα τά πράγματα ταιριάζουν στην κατάλληλο στιγμή.
(Π. Π. καιρός 49)

82) Κακός
Κακός σκύλους, ψώφον δεν Ρχ’

Για τούς κακού; ανθρώπους, τούς μισητούς καί βλαβερούς, πού ζούν 
για νά βλάπτουν διαρκώς.

(Π. Π. κακός 20)

83) Καίω
Νά αε κάψα), Γ ιάνν '— νά σ’ αλείψω μίξα νά γιάν

Γι’ αυτούς πού είναι έτοιμοι, άφοΰ σέ βλάψουν, ύστερα νά σέ βοηθή
σουν.

(ΤΙ. Π. καίω 45)

84) Καίω
Κοντά ατό ξηρό καίητι κι τον χλωρό 

Για κείνους, που άδικα παγαίνουν εξ αιτίας άλλων.
(Π. Π, καίω 34. 37)

85) Καίω
"Οποιος καεΐ στον τσορμττά, φυσάει κι' τον γιαονρτ'

Για κείνους, πού οφου ζημιωθούν, ύστερα προφυλάγονται.
(Π. Π. καίω 49 κ. έ.)

86) Καλοκαιρινός

Τό καλονκαιρνό το μτζονκλονκ', τό χειμοννιάτκον το κατίκ.
(Π. Π καλοκαιρινός 2. 9. καί χειμώνας 2.
Κατίκ Οροφή μτζονκλονκ .ακαθαρσία, σκουπίδια.

87) Καλό
Κ  άμι τον καλό και ρίξτο στο γιαλό.

"Ενα καλό, πάντα Αά φέρει καλό. Κανονιάς το μπ< ρεί νάχείς κάποτε 
ανταπόδοση.
(Π. Π καλό 19*)

88) καλός
Στην άναβρονχιά καλό εϊνι κι τον χαλάζ'

Για κείνους, πού αρκοΰνται καί στα ολίγα.
(Π· Π. καλός 56 κέ.)

Π α ρ ο ιμ ί ε ς  °Α δρ ι% νουπ όλεω ς
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89) καλός

Καλά εϊνι τά φαοδον μάνικα, μά τά ιρονράει ό δεσπότες

Για τούς φιλόδοξους, πού δεν επιτυγχάνουν την πραγματοποίηση των 
φιλοδοξιών τους.

(II. II. καλός 24-30)

90) καλός
Χ ί λ ’ καλοί χωρονν.

"Οπου υπάρχει ή καλή διάθεση, το πλήθος δεν είναι εμπόδιο.

91) καρπός
ΚάΟι δέντρου α π ’ τονν καρπό τ ’ φαίνιτι.

’Από τά έργα του ό καθένας φαίνεται.
(Π. Π. καρπός 1)

92) καααίδα

Τό γαρόφαλοιι σ τ ’ αντί, κ ’ η καααίδα στην κονρφή.

Για τον άναξίως περήφανο.
(II. Π. κασσίδα 3. 4)

93J κατσίβελος

Τονν καταίβιλον αάν τονν έκαμαν βασιλιά, 
πρώτα κρέμα οι το νν μπ αμπάτ

Για τούς αχάριστους.
(Π. Π. κατσίβελος 1. γυφτος 25. άτσίγγανος 5.)

94) κλαίω
Να κλαίν οι χήρες, νά κλαιν κ' οί παντριμένις.

Για τούς αδίκους παραπονουμένους.
(Π. Π. κλαίω 39)

95) κλαίω
Τραβάτι μι κι ας κλαίον, κι πάρτι κι την ρόκα μ \

Για τούς προσποιούμενους τον διστακτικό, ενώ έχουν διάθεση για κάτι. 
(II. Π. κλαίω 67)

96) καμήλα

' I I  γκαμήλα γυρεύοντας κέρατα, εχααι κι τά φτιάτς.

Σάν νά λέμε; γυρεύεις τά πολλά χάνεις καί τά λίγα. Γιά τούς πλεονέ-
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χτες πού χάνουν για το λίγο, τό πολύ. Είναι γνωστός ό μύθος της κα
μήλας πού παρακάλεσε τό θεό νά τής χαρίσει κέρατα.

(Π. Π. καμήλα 12 (Βλ. καί Λ', 66)

97) καηνός
°Ά μ α  δγεϊς καπνό , ζήτα κϊ φοντιά.

Μια διάδοση για κάτι, δέ μπορεί νά είναι όλότελα ψεύτικη, πίσω της 
κάτι θάκουστή.

(Π. Π. καπνός 8)

98J καρύδι
Μαζενκι κάϋι καρυδιάς καρύδι.

"Οταν συναντώνται λογιώ λόγιά) άνθρωποι, πού δεν είναι ευχάριστο. 
(Π. Π. καρύδι 8).

99) κατήφορος
Βρήκε τυφλός κατήφονρον.

Για κείνους, πού κατηγορούν καί παρασέρνουν καί τούς άλλους στις 
κατηγορίες.

(Π. Π. κατήφορος 2)

1000 κοιλιά
Ξάει κοιλίες κά κάμν φανάρια.

Για τούς άκαμάτηδες καί ανιπρόκοπους.
(ΓΙ. Π. κοιλιά 50α)

101) κοντός
Κοντός χραλμός αλληλούια.

Φράση πού δείχνει τή διάθεση τού λέγοντος νάναι σύντομος.
(Π. Π. κοντός 17)

102) κοπέλλι

Κ ατά  τονν Μαοτονργιάνν3 κι τά κονπέλια τ \

Κατά τον άνθρωπο κ’ οί δουλιές. Κατά τούς γονείς καί τά παιδιά.
(Π. II. κουπέλι 3).

103) κόσμος
" Ο , τ ’ (5 κόσμους κι ό Κοσμάς.

'Όπως φέρνονται οι πολλοί, έτσι κι ό ένας. Τό παράδειγμα των πολλών,

ΙΙαροιμ ίες  Άδριανοντΐόλεοχς
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δίδαγμα στους λίγους' η για τους συμπεριφερομένους ανάλογα με τους 
πολλούς.

(Π. Π. κόσμος 68).

104) κοοτίζω
θά σι κονστίσ’ς δ κονκκους άηδόν\

“Έξοδα πολλά για ασήμαντα πράγματα. Κόποι μεγάλοι για τό τίποτε. 

(Π. Π. κοστίζω 1).

105) κουφός
Κονφδς δεν ακούει, τά ταιριάζ3.

(II. Π. κουφός 30, ακούω 45).

106) κουφός

Κουφού καμπάνα κι αν χτυπάς, νεκρόν κι άν δνμιατίζεις 
καί μεϋυσμένον κι άν κερνάς, αέρα κοπανίζει;.

(Π. Π. κουφός 14).

107) κουφός

Στον κουφού την πόρτα—δλη μέρα βρόντα.

Για τους αδιάφορους και αναίσθητους, πού κοχρεύουν στών άλλων τήν 
παράκληση. Για τούς πεισματάρηδες.

(ΓΙ. Π. κουφός 14).

1.08) κρεμώ
Κάδε αρνί απ’ τον ποδάρι τ ’ κρέμιτι.

Άναλόγως των πράξεων του ό καθένας τιμωριέται.
(Π. Π. κρεμώ 10).

109) κρίμα
Κρίμα τά χάρτζια πώκαμες Φανιώ. 

κι τούν σουρμέ που φόρησις, ντουντον Κατιρινιώ.

Για μια δουλειά, που απαίτησε πολλούς κόπους και τ’ αποτέλεσμά 
της εΐτανε τιποτένιο.
110) κύων - οκύ,ίός

Σαν τη γάτα καί τον σκυλί μαλώνουν.
Για κείνους, πού δεν συβιβάζονιαι στον χαρακτήρα.
(Π. Π. κύων 8. σκύλος 17).
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Λ
111) λαγός

Τονν  νπυσχιτ ι  λαγούς μ ε  πατραγίλια .

Για τούς τερατολόγους και απατεώνες, πού υπόσχονται μεγάλα καί τί
ποτε δεν κάνουν.

(Π. Π. λαγός 16. 2. τάζω 27).

112) λάσπη
Μ ή  ρίχς πέτρα, μέσα στη λά σπ λ

Μ ή ανακατεύεις μια δουλειά βρώμικη Μ ή πειράζεις έναν κακό άν
θρωπο.

(Π. Π. λάσπη 9. 10).

113) λέγω

”Λ ς  μ ι  λένε κνρά Μ  πίνα  — κι ας ψονφώ από την πείνα.

Για τούς υπερήφανους καί φιλόδοξους, πού ενώ πάσχουν φιλοδοξούν 
να φανερώνωνται στα μάτια τού κόσμου μέ μεγάλα φούμαρα.

(Π. Π. λέγω 25 κ. έ.)

114) λέγω

Τα λ έ γ ’ την πεθερά, για νά τ ’ άκοίκΤ ή ν ν φ Λ'

Γνωστή ή παροιμία για τούς υπαινιγμούς, πού κάνει κανείς όχι απευ
θείας, άλλα πλαγίως.

(χΐ· Π. λέγω 41. 83.)

115) λείπω
Λ ε ί π 3 ό Μ άρτς απ' την Σαρακοστή;

Για κείνους, πού από πουθενά δέ λείπουν, όπως ό Μάρτης δέ λείπει από 
τη Σαρακοστή.

(Π. Π. λείπω 14-16)

116) λείπω

*Ό λ α  τ ά χ > η Ζαφειρίτσα, χαρές φ^ρητζες τής λείπει,

Γιά κείνους, πού επιδιώκουν μεγαλύτερα από τή θέση τους, 
χαρές—είδος μεταξωτού υφάσματος (Ο. Π. λείπω 33. 37)

117) λόγος
Τρανή βούκα φάγ',  τρανό λόγον μ  ή λες.
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Για τούς παινεσιάρηδες, και αυτούς πού λένε πάντα μεγάλα λόγια, κι α
νώτερα από τις δυνάμεις τους.

(Π· Π. λόγος 83-85)

118) λόγος
Χίλια λόγιο, εναν παρά 

Γιαύτούς πού μιλούν πολλά, δίχως σημασία.
(Π. Π. λόγος 201)

119) λόγος
Τα πολλά τά λόγια φτώχεια.

Για τούς (ρλύαρους.
(Π. Π. λόγος 186)

120) λύκος
Κατσίβελους παστιρμά δεν κάμν

Για τούς λαίμαργους και αχόρταγους, όπως ό κατσίβελος, και για τους 
πεινασμένους καί φτωχούς.

(Q. Π. λύκος 53)

121) λύκος

'Ο λύκος την τρίχα τ ’ άλλάζ— άμμά την γνώση τ ’ 

Για τούς αδιόρθωτους καί πεισματάρηδες.
(Π. Π. λύκος 66)

δεν άλλάζ'.

Μ

123) μαΰαίνω
Μά Οι γέρου γράμματα.

"Οταν πρόκειται σε περασμένη ηλικία νά άποχτήσει κανείς τίποτε, πού 
θέλει κόπο ή πού δέν τού ταιριάζει.

(II. Π, μαθαίνω 53).

124) μαΰ'αίνω

Σι οποίον δάσκαλον καί) χς, τέτοια γράμματα ί)ά μάϋς. 

Το παράδειγμα έχει μεγάλη επίδραση.
(Π. Π. μαθαίνω 67. δάσκαλος 4).

125) μαΰαίνω

'Ο μαθημένους κώλονς κ εις τονν βασίλειά μπροστά κλάν .
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Για τούς κακομαθημένους καί άναγώγους, πού οπουδήποτε βρεθούν', 
δμοια συμπεριψερονται.

(Π. Π. μαθαίνω 48. 49).

126) μαϋ'αίνω
’Έ μ αίΗ  νά βιλονιάζ', β ρ ίζ ’ τονν μ άοτονρί  τ ’.

Για τους αμαθείς και ημιμαθείς, πού μέ τά λίγα πού ξαίρουν αύθαδιά- 
ζουν και φλυαρούν,

(Π. Π. μαθαίνω 25).

127) μάννα

Κ α τ ά  μάννα κατά κύρη , κάμανε κι γνιυ Ζαφείρη.

Τά παιδιά θά μοιάζουν τούς γονείς. Τά μήλα τής μηλιάς.
(Π. Π. μάννα 48).

128) Μ άρτης
Γ έλ α α ι  Μ άρτς.

Γιά τούς σοβαρούς καί κατσουφιάρηδες, δταν γελάσουν.
(ΓΤ. Π. Μάρτης 21 α.).

129) μάτι

Τά μάτια  παν δεν φαίνονντι, γληγονρα λησμονιυνντι.

Γιά τή λησμονιά πού ακόλουθά τούς ξενητεμένους.
(ΙΓ. Π. μάτι 60. 61 κ α.).

130) μάτι
'Α ντί νά β ά Τ  φρύδια, εβγαλι μάτια.

Γιά τούς αδέξιους πού επιχειρούν κάτι καί δεν τό πετυχαίνουν και επί 
πλέον καί ζημιώνουν.

(Π. Π. μάτι 8).
131) μεγάλος

Τον μ εγάλου  τον καράβ', εχ' κι μεγάλ' φουρτούνα.

Τά μεγάλα έργα θέλουν μεγάλους κόπους. Δεν πρέπει κανείς νά απο
καρδιώνεται μπροστά στούς μεγάλους κόπους, δταν πρόκειται γιά μεγάλα 
έργα.

(Π. Π. μεγάλος Ιό).

132) μεΰ'ώ
Ε Ιδγι τονν μι& υομένονν δ τριλλδς κι φοβηΰκη.
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Τά καμώματα χοΰ μεθυσμένου είναι πάντα χειρότερα από τα καμώματα 
τοΰ τρελλου.

(Π. Π μεθώ 5. 10).

133) μέλι

’Όποιους ανακατών' τον μέλ', ϋα γλνψ' τον δάχτυλου τ .

Δέ μπορεί ν’ άποφυγει κανείς τ’ άνακάτωμά του σέ κλεψιές, όταν βρε* 
θη σέ διαχειρήσεις χρημάτων.

(Π. Π. μέλι 47).

134) μοναχός

Τουν λύκον του ρώτσαν: — Γιατί χονντραίν δ σβέρκους σ ;
Κ ι κείνους είπι: —Γιατί κάνω τη δουλειά μ ’ μουναχός μ ' .

"Αμα μπιστευτής στον άλλον τή δουλειά σου, γίνεται στραβή. Μόνος 
του κανείς καλύτερα ύπηρετά τον εαυτό του.

(Π. Π. μοναχός 11. 34. 40 καί άλ).

135) μοίρα

Μαύρη μοίρα κι άσπρη ψείρα, που σι ηύρα κι σι πήρα.
(Π. Π. μοίρα 31 α.).

1.30) μωρός
’Ένας τριλλός σά ρίχ' μνιά πέτρα στον πηγάδ\ 
χρειάζονντι σαράντα γνονστικοι για νά τή βγάνουν.

Για τους παράτολμους, που κάμνουν δουλειές αδιόρθωτες.
(Π. Π. μωρός 29 κ. ά.)·

137) /Μωρός
Σκότοννι τριλλους, πληρούνι τζερεμέδες.

Για τούς ανθρώπους, πού μ’ όλο πού σφάλλουν, επιμένουν τόσο πού νά 
ερεθίζουν τον άλλον ω: τό σκοτωμό,

(II. II. μωρός 150).

138) μωρός

Βάζουν τουν τριλλδ νά βγάν ταυ φίδ' απ’ την τρύπα.

Για κείνον πού τον μεταχειρίζονται ώς όργανο, ν ’ αποτελειώσει μια 
δύσκολη υπόθεση, ενώ οι άλλοι δυστάζουν.

(Π. Π. μωρός 8).



Τ Ια ρ ο ιμ ίες  Ά δ ρ ια ν ο ν η ό λ ε ω ς 3 2 1

Ν
139) νερό

Στον γουδί νιαρό.
Ματαιοπονία. ’Άδικοι κόποι.
(II. Π. νερό 10. 20.)

140) νύχτα
Της νύχτας τι) δουλειά την είδγι ή ημέρα κι ντράπκει.

5/0 ,η  γίνεται τή νύχτα δεν εχει αξία, γιατί δεν του λείπουν τά ψεγάδια 
πού την ήμερα φαίνονται καί προκαλοΰν τά γέλια τού κόσμου καί τή 
ντροπή.

(Π. Π. νύχτα 46. 41-45)

141) ξαίρω
— Νά οε ηαντρέιρονμ Άποοτόλ ;
— Σεις ξαίρτι μαοτόρ

Για τούς άβουλους καί δίχως καμμιά θέληση ανθρώπους, που ο,τι τούς 
πουν το δέχονται.
142) ξαίρω

Αυτά τά ξαίρ3 κ η γάτα μας ή 
αυτά τά ξαίρ' κι τον πιδϊ της κούνιας.

Για πράγματα ασήμαντα.
(Π. Π. ξαίρω 107. 109.)

143) ξαίρω
Κ άθε γοννιά ξαίρ' τονν καπνό της.

Κάθε σπίτι, κάθε άνθρωπος, εχει τις ιδιαίτερες του σκοτούρες.
(γοννιά  τό τζάκι. Π. Π. ξαίρω.)

144) ξύνω
Δεν εχ' νύχια νά ξνΟη.

Είναι πολύ φτωχός καί ανίκανος 
(Π. Π. ξύνω 6 )

Ο

145) ομιλώ

Στραβά νά κάτοονμι κϊ ϊοια νά μιλησονμι.

"Οταν πρόκειται νά εϊπωθή μιά αλήθεια.
(II. Π. ομιλώ 37, κρίνω 2-4-12.)

Θ ρ α κ ι κ ά Γ ’ 21
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146  ̂ όμοιος

cΌμοιους οτουν όμοιου — κ ή κουπριά ατά λάχανα.

Για τούς όμοιους πού φιλιώνονται. Οί άνθρωποι συχνάζουν δπου τους 
ταιριάζει καί δπου βρίσκουν τούς δμοιους τους. Οΐ κακοί μέ τούς κακούς, 
οί μέθυσοι μέ τούς μέθυσους.

(Π. Π. δμοιος 6, 10.)

147) όνομα

Κάλλια νά βγει τ άνθρωπον τό μάτ , παρά τόνο μα τ'.

Για κείνους πού άδικα δυσφημίζονται.
(Π. Π. ονοιια 11 κ. ά.)

148) ούγια
Κατά την ούγια κι του πανί.

’Από την αξία των γονέων κρίνει κανείς καί τά παιδιά.
(Π. II. ούγια 1. μάννα 61. 38. 80 κ. ά.) II

II
149) πάόημα

Τά παθήματα μαθήματα.

’Από τά παθήματα του ό καθένας διδάσκεται. ”Αν δεν πάθεις, δέ μα
θαίνεις.

(Π. Π. πάθημα 1 κ. έ.),

150) παινεύω

ΊΙοιός πηνάει τη νύφη μας ; — Ή  τσιμπλιαρον η μάννα της.

Για τους τυφλωμένους από κάτι, πθυ δεν άφίνει νά δουν τά σφάλ
ματά τους.

(Π. Π . παινεύω 27 κ. ά )

] 51) παντρεύομαι

”Η  μικρός μικρός παντρέψου, η μικρός καλονγερέψον.

Ή  κάθε δουλειά πρέπει νά γίνεται στόν καιρό της τον κατάλληλο, 
όπως καί ή παντρειά καί ή καλογερική.

(Π. Π. παντρεύομαι 21).



Π α ρ ο ιμ ίε ς  Ά δ ρ ια ν ο υ η ό λ ε ω ς 3 2 3

152) παπάς

Τώρα που βρήκα μι παπά, ας Ο άψαν μι υοονς μπορονμι.

Για κείνους, πού άμα βρουν μία ευκαιρία κοιτούν νά την εκμεταλλευ- 
τούν .πέρα πέρα.

(Π. Π. παπάς 103 κ. έ.).

153) πατώ

Του φίδ' άν δεν τον πατήχς την ουρά τ’, δεν σε πειράζ’

Μην ενοχλής τον κακό, νά μή σέ πειράξει.
(II. Π. πατώ 9. 11.)

15-4) πεΌ'ερά

Οντε καλή, ούτε κακή, ούτε π/ηλένια πεθερά.

Ή  πεθερά είναι πάντα μισητή, πού δεν είναι ανεκτή καί χωματένια.

(Π. Π. πεθερά 20. 19.)

155) πεινώ

'Ο πει,νασμένος κονμμάτια νειριάζιτι.

Για κείνους πού πλάττουν απίθανες επιτυχίες καί ελπίδες κούφιες,
(Π. Π. πεινώ 19.)

156) πέροι

Κά&ι πέρα’ κι καλύτερα.

Όταν οί δουλειές δεν πάνε καλά,

(II. Π. πέρσι δ).

157) πέροι

Πέρα' ψόφοι, cp έτους βρόμαι.

Για μια κακή δουλειά, πού τ’ άποτελέσματά της βαστούν πολύν καιρό. 
(Π. Π. πέρσι 18 κ. ά.)

158) πέροι
Πέροι πιρπατονοι, φέτους άρκουδάει.

Γιά κείνους πού ή δουλειά τους πάει πίσω,

(Π. II. πέρσι 19),
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159) περαομένα
Τά περαομένα. ξεχαομένα.

(Π. Π. περασμένα -1).

160) πέτρα
°'Οποια πέτρα κι αν γνρίεις, άπον κάτω ϋά τονν βοής.

Για τον Ικανό, τον πολυπράγμονα, πού δεν λείπει από πουθενά.
(Π. Π. πέτρα 31. 33).

161) πέφτω
Τ ’ άπίδ’ δεν π έφ τ’ μακρύά ά π ’ την απιδιά.

Για την ομοιότητα των παιδιών καί γονέων, ανθρώπων και πράξεων των. 
(ΙΓ. II. πέορτω 26 κ. ά.).

162) πέφτω
Σαν τι) γάτα δλον π έφ τ’ ατά τέαοιρα.
Σαν τον λάδ’ ολον άπον πάναν πλέχ’.

Για τούς επιτηδείους καί ικανού; νά ξεγλυστροϋν απ’ τις ευθύνες.
(Π. II. πέφτω 33. λάδι 2. 31. 33. απανωλαδιά 1),

103) πιάνω
Πιάα τονν τυφλό, βγάλ’ τά μάτια. τ ’.

'Όταν γίνει ενα κακό αθεράπευτο, ή όταν επιχειρεί κανείς νά ζητησει 
από αυτόν πού δεν έχει.

(Π. Γί. πιάνω 53. 51.)

164) πίνω

Θέλς, δεν ΰέλς, πιέ, γάιδαρε, νιαρά.

Με τη δυσκολία δουλειά δέ γίνεται. Ή  βία δέ φέρνει αγαθό αποτέ
λεσμα

(Π. Π. πίνω 18. 19).

165) πίττα
Πέσε πίττα νά οι φάγον.

Για τούς τεμπέληδες, πού περιμένουν δλα νά γίνουν μονάχα τους, 
δίχως κόπο ατομικό.

(II. II. πίττα 27).

166) πολύς
*Όπου είναι πολλές μαμές, τον πιδι οονατδ δεν ύανι.
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Όταν άνακατεΰουνται πολλοί σέ μια δουλειά, καί αργεί το τέλος της 
καί καλδ δε βγαίνει.

(Π. Π. πολύς 14. 21. κ. ά ),

1G7) πολύς
'Όποιους χαλενει τά πονλλά, χάν' κι τα λίγα

Για τούς άπληστους, πού καμιά φορά χάνουν καί τά λίγα, κυνηγώντας 
τά πολλά.

(Π. Π. πολύς 24). '

163) πο λύ ς

'Ο πόν λαλούν πολλοί πετεινοί, άργεΐ νά ξημερώσει.

"Οπου πολλοί γνωματεύουν γιά μια δουλειά, ή δουλειά δεν πάει καλά. 
(Π. Π. πολύς 38).

169) π ο λύ ς

'Όποιους κυνηγάει πολλούς λαγούς, κανένα δεν πιάν .

Γιά τούς πολυπράγμονες, πού πουθενά δέ μπορούν νά στερεωθούν.
(Π. ΓΓ, πολύς 28. 59).

170) π ο λύ ς

Τ·Α> πολύ τον Κνριελέησον, τον βαρνέτι κι δ παπάς.

Τον φλύαρο καί τον φορτικό, τον βαριέται κανείς, όπως ο παπάς τό 
πολύ τό Κυριελέησον.

(Π. Π. πολύς 70. 83).

171) π ο λυ τεχν ίτη ς
ΓΤολντεχνίτς καί γερμονσπίτς.

Γιά κείνον πού δεν κατασταλάζει σέ μιά δουλειά, μά καταπιάνεται σέ 
πολλές.

(Π. Π. πολυτεχνίτη; 1 κ. έ.|.

17 2) π ο μ π ή

ΚάΟιοι πονμπη στονν δρόμον κι γελάει τονν κόσμον όλου.

Γιά τούς αδιάντροπους, καί δίχως υπόληψη, πού επικρίνουν τούς άλλους. 

[ΓΓ. Π. πομπή 15-18].

J 73) π ο μ π ή

Τράνεψαν πονδιέχτα\  σκιπάσκαν πονμπέχτς,
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Καλυτέρεψε ή οικονομική κατάστασή της, καί ο πλούτος σκέπασε τά 
σφάλματά της. Ό  παράς τά σκεπάζει όλα.

[Π. Π. πομπή 5]·

174) ποταμός

'Α π ' τον σιγανό ποντάμ' να φουβάοι.

’Από τούς υποκριτές νά προφυλάγεσαι. Οΐ άνθρωποι πού φαίνονται 
σιγανοί είναι πιο επικίνδυνοι.

[Π. Π. ποταμός 4],

175) πραματευτής

./ν’ ή Κόσκινου τονν άντρο, της μι τους πραματευτάδες.

Για κείνους πού θέλουν τ'ά συνερίζωνται τούς άνωτέρους τους καί να 
τούς μιμούνται άδές,ια. Για τούς εγωιστές.

[Π. Π. πραματευτής 9. πρβλ. 5. 7—12].

176) πουλί

— Πώς, παν, κόρακα, τά πουλιά σ’ ; —r'Oaovv παν μ,αερίζουν.

Για κείνους πού οί δουλιές τους μέρα τήν ημέρα δεν παν καλά.
[Π. Π. πουλί 16. παιδί 69].

1 7 7 )  πρόβατο

c’Οποιους γίνιτι πρόβατου, τονν τρώγ' ό λνκ νυς.

Δεν πρέπει κανείς νάναι μαλακός καί υποχωρητικός.
[Π. Π. πρόβατο 6].

178) προγόνι
Σαν τά προγόνια τρώγουντι.

Για τούς έρεστικούς ανθρώπους.
(Π. Π. προγόνι 2.)

Ρ
1 7 9 )  ράμμα

νΚχον για την γούνα σ’ ράμματα..

Δηλ. για τά όσα μούκανες κακά, θά σέ πληρώσω μέ τάντίστοιχα.

(Π, Π. ράμμα 3.)
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180) ρόκα

Πολλά βάοανα £χ ή πόκα, ως που νά γιμία’ τό οφονντνλ.

'Η κάθε δουλειά έχει τής δυσκολίες της,
(Π. Π. ρόκα 4.)

131) σημειωμένος

’Aitov σημείου μένον άνϋρωπον, νά σε φυλάει 6 Θεός.
(Π. II. σημειωμένος 2. 3.)

182) σκαμνί

° Ασκασ νησιού πονδάρ5 αν επισι, καρυδένιοι> στουν τόπον τ ’. 
(Π. II. σκαμνί, 2-10)

183) σκουλήκι

Μι τρώει του σκουλήκΑ.

Δηλ. πάσχω καί υποφέρω από υποψία ή από άρρώστεια.
(Π. Π. σκουλήκι 3).

184) σκυλήσιο
Καλό τυρί σι σκυλήσιο π,ιτσί.

Για κείνους, πού δεν έχουν καλό χαρακτήρα μολο ποΰναι ικανοί. 

(Π. Π. σκύλινος 2. 3.)

18ο) σπέρνω
*ΕκεΓ που δεν σι σπέρνουν μην φντρώνς.

Για κείνους, πού ανακατεύονται σέ ξένα έργα.
(Π, Π. σπέρνω 6-9. 23-24.)

18G) σπέρνω

— Καλή μέρα. - Κ  υκιά σπέρνω 

"Οιαν δεν υπάρχει συνενόηση για μια δουλειά.
(Π. II. σπέρνω 2.)

187) στέλνω

Τουν έστειλαν γιά μαμή κΑ ήρτε στα βαφτήσια.

Για τον βραδυκίνητο.
ΙΠ. Π. στέλνω 3. πέμπω 2, πηγαίνω 18).
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18<S) οτρώνω
“Οπως στρώγβς, ετς Οά πλαγιά/ς,

Κατά τη συμπεριφορά σου Οά πληρώ θης. Κατά τά έργα σου ή άμο.βη σου. 
(Π. II. στρώνω 1 κ. έξ.)

Τ
189) ταιριάζω

"Αν δεν ταιριάζαμι, δεν Οά σνμπεϋ εριάζαιιι.

Γιά κείνους, πού έχουν δμοιο χαραχτήρα και συμφωνούν.
(Π. Π. ταιριάζω 1.)

190) τόπος

ΤΤαποντο7 από τον τόπο συν κιάς είν’ και μπαλωμένου.

'Ωραίο είναι νά προτιμά κανείς γυναίκα από τον τόπο του κιάς είναι 
καί μέ σφάλματα κι έλείψεις.

(Π. Π. τόπος 30).

191) τρώγω

Φάτι μάτια μ \  ψάρια, και κοιλιά μ 5 περίδρονμον.

'Όταν κανείς προσπαθεί άπο μακρυά νά καρπωΟη κάτι απροσπέλαστο. 
(Π. Π. τρώγω 321).

192) τρ ύπ α
’Έκαμα στη θάλασσα μα}, τρύπα.

'Όταν ή προσπά&ειά τίνος ναυαγη.
(Π. Π. τρύπα 2. 6 γιαλός 1. νερό 38 )

193) τρώγω
Του καλι) ταπί δ', του τρων’ τά γ.νρουνια.

'Η  δυστυχία μερικών νά άτυχουν, ενώ είναι καλοί καί άξιοι, μοιάζει μέ 
τάπίδι, πού πέφτοντας όόριμο χάμου γίνεται Όροφη τών γουρουνιών.

(II. Π. τρώγω 276 κ ά) .

194) τυφ λός
Στους τυφλούς μονόφθαλμος βασιλεύ.

Γιαυτούς πού επικρατούν ανάμεσα σέ ταπεινούς καί άσημους.
(Π. ΓΙ. τυιρλύς 2).
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19δ) τυφλός
Τυφλός, τυφλόν δδηγά.

(Π. Π. τυφλός 2η. 22'.

19(5) τυφ λό;
Τυφλοί γαϊδάρ τι) νύχτα βονοκονν.

(Π. Π. τυφλές .15].

Υ
197) υπομονή

Με την υπομονή γίνιτι η αγουρίδα μίλι.

HI υπομονή πάντοτε έχει καλά αποτελέσματα.
(II. Π. υπομονή 11. αναγραφή όμοίονν βλ. αγάλια 1).

19S) υστερινός

Γ Υοτιρνη μον γνιόο', νά σ’ είχα, πρώτα.

"Οταν μετανοεί κανείς για κάτι που δεν το σκέφί)ηκε εγκαίρως.
(II. Π. υστερινός Γ>6).

Φ
199) φαίνομαι

Τον χιυριό που (ραίνιτι, κονλαουζ' δε Οελ .

Για τά ολοφάνερα πράγματα δέ χρειάζεται οδηγός, ούτε συζητήσεις. 
(II. Π. φαίνομαι 25).

200) φεύγω
Φεύγει, όπως δ «5/άβουλους απ' την Ουμ,ιύμα.

Γιαυτούς που έχουν αφορμή ν ’ αποφεύγουν κάποιον ή κάποιο μέρος. 
(II. Π. cps γιο 25).

201) φίλος
Με τους φίλους φαγί, πγε, άλισβερις μην κάμς.

Ή  φιλία εύκολα διαλύεται, όταν μεσολαβήσει τό συμφέρον.
(II. ΓΙ. φίλος 5 β , δικός 8j.

202) φιλώ

Τον χερ που δεν μπορείς νά του δαγκ εις, πρέπ * νά του φιλίεις.

Πρέπει νάναι κανείς πολιτικός κ’ ελαστικός. 'II εύκαμήπα του χαρακτή- 
ρος είναι ωφέλιμη.

(Π. Π . φιλώ 20).
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203) φοβάμαι
'Ο μονοκεμένος δεν φοβυ,τι απ' την βροχή.

"Οποιος πάθει πολλά, δέ λογαριάζει άλλα πιθανά παθήματα.
(Π. Π. φοβάμαι 12. 17. 19. 23)

204) φόβος
Φόβους φυλάει τ' αμπέλια.

Για τους κακούς, πού δεν τολμούν εκ φόβου νά κάμουν το κακό.
(Π. II. φόβος 10. 18 ο..).

205) φουρτούνα

c Ο καλός καραβοκυρς ο την φουρτούνα φαίνιτι.

Για κείνους πού άντιπαλαίουν τούς μεγάλους κίνδυνους καί δε χάνουν 
το θάρρος τους.

(Π. ΓΓ. φουρτούνα 2).

206) φτάνω
' / /  γάτα, όταν δεν φτάν’ τον τζιγερ, λέγ' πόας βρονμάει.

Για κείνους πού κατηγορούν δ,τι δεν επέτυχαν νά κερδίσουν μδλες τις 
προσπάθειες τους.

(ΠΓοβλ. Π. II. φΤάνιο 2, 3, 10, 27).

207) φτώχεια
cΌ που φτώχεια, κεΐ καί γγρννια.

Συνήθως ή φτώχεια γεννά τά μαλώματα και τις γγρύνιες.
(Π. Π. φτώχεια 37).

208) φυλάγω
"Οποιους φυλάει τά ρούχα τ ' εγβ τά μιοά.

41 πρόνοια είναι καλή, καί ό προνοητικός σώζει τοίάάχιστο τά [ ισά 
άπ’ δ,τι έχει.

(Π. Π. φυλάγω 15).

X
209) χαβιάρι

Τονν πούλαι για πράσινον χαβι,άρ’.

Γιά τούς αφελείς και ευκολόπιστους, πού τούς ξεφορτώνονται οί άλλοι 
μέ ένα ψέμα.

(Π. Π. χαβιάρι 2).
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210) χαρά
Ά π ά ν  στη χαρά κ' ο χαρτσης.

(II. ΓΙ, χαρά 1. G. 22).

211) χατίρι

Γιά της γαρονφαλιάς τονν κανμυ, ττ,ίν η γλάστρα τον παρά.

Για κείνους που πάσχουν για ξένες έγνοιες.
(IT. Π. χατίρι 2. βασιλικός 4. αναγραφή δμοίων στη λ. αγάπη  10).

212) χέρι
Κάλλια πέντι κι στο χέρι, παρά δέκα, κι καρτερεί.

«Έν τΓ) παλάμΐ] και οιπω βοήσομεν».
(IT. Π. χέρι, 25).

213) χορός

Πιάσκεις ο τονν χονρό, πρέτι νά βγάλς την αράδα. ' ς.

Γιά οσους χάνουν το θάρρος τους σέ μια δυσκολία και ζητούν ν’ αψή
σουν τη δουλειά στη μέση.

(Π. Π. χάρος Μ. 13).

214) χορτάτος

Χονρτάτον του ακνλι και την πήττα άλάκιρη.

Γιά κείνον που δλα τά θέλει δικά του.
(Π, Π. χορτάτος 5 κ. έ. χορταίνω 4 κ. έ.),

215) χορτάτος
'Ο χονρτάτονς τονν νηστικά δέ τονν πιστεύει.

Γιά κείνους πού δέ μπορούν ή δέ θέλουν, ν’ σντιληφΟυϊ’ν τή δύσκολο 
θέση των άλλων.

(Π. Π. χορτάτος 10).

21G) χ τυ π ώ
Πάρ* τονν ένα, χτυπά τονν άλλονν.

Δηλ. όταν από τούς πολλούς δεν είναι κανένας άξιος γιά μια δουλειά. 
(Π. Π. χτυπώ 16).

217) χώρα
Κ άϋι χώρο, κι ζακόνι,



Για τις συνήθειες και έθιμα πού ο/,ει κάθε τόπος και παραξενεύουν 
τούς άλλους.

ζακόνι—τρόπος, συνήθεια.
(Π. Π. χώρα 8, τόπος 12, 13, 11 α.).

Ψ

2 1 8 )  ψ ά λλω
Τον ιί'ψαλι τονν αναβαλλόμενο,

Τον ώνείδισε πολύ.
(Π. Π. ψάλλω 17).

2 1 2 )  ψ ύλλος
Ψύλλους (γυρεύεις) ο τ' άχυρα.

Για κείνους πού λεπτολογούν.
(Π. Π. ■ψύλλος 4. γυρεύω 7).

2 ^ , 0 )  ψωριάρης
"Ολοι μαζί, κι ό ψιοργιαράς χωριστά.

(ΤΙ. Π. ψωριάρης 2).

Ω

2 2 1 )  ώ ρ α

Αείψει κακία ώρα, νά ζηχς χρόνια.

Μια στιγμή ήμπορεΐ νά φέρει το πιο μεγάλο κακό. Καλό είναι νά 
προφυλάγεται κάνεις από την πιο μικρή αφορμή.

(Π. Π. (ορα 13).

2 2 2 )  τρίς
Τρις ΐφτά είκουσιένα, τά γρόσια είνι ξένα.
Φάει Ιου δόαι και μένα, και μη οι μέΧ εσένα.

(Π. Π. τρις 18, 17)

2 2 ο )  Γιάννης
Για του Γιάνν’ μίσησα κ'ι τονν Ά γιά νν’.

2 2 4 )  Ό'ανμα
Μεγάλου θαύμα τρεις μέρις.

(Π. II. θαύμα 3 κ. ά.).
2 2 5 )  κοντός

Κονντός ανθρώπους τρεΐς φορές την ημέρα βασιλεύ'.

3 3 2  ϊίο λ υ δ ώ ρ ο ν  ί ΐα π α χ ρ ίΰ τ ο δ ο ν λ ο ν
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ΝΤΟΥΛΓΚΕΓΙΚΛ 0)

Α' Σ ο φ ι δ ι ώ τ ι κ α  ( * )

Λ
Α γ κ ίδ α —-κορίτσι.
"Αραξε— φέρε.
Ά ρχικο ύδα ς— κάλφας, έμπειροι έ-
'/νης.

Δ
Δέξίος—  χριστιανός.

Ζ
Ζαπενω  =  κοι μονμαι, πεθαίνω.
Ζ?ρβ δ ς =  Τ ο ϋρκ ο ς.

Θ
Θαλαααοπονλ'=ψάρι.
Θ ο δ ω ρ ή =οΰζο, ρακί.

Κ
Καονδ' σινιάκο, πού μετρούν 

στάρι
Κολορέντξο --=το ποσοστό πού λα

βαίνει ό άρχιχτίστης από τούς 
χτίστες,

Κούδας=χτίσνγ\ς, ντουλγκέρης.
Κ ούφ ιο— σπίτι.

Λ
Λ ογνρισ«?>ς=μυλωνας. Φρ. παρά

τησε το κονδολϊκ καί σταμέβ λο- 
γνρι,στης =παράτησε τό ντουλ- 
γκερλίκ κεγινε μυλωνάς. 1

Μ
Μ ανενω  — τρώγω.
Μ ανο=τ'ο  ψωμά.
Μανροξον,μάς=καφετζής. 
Μ αυροξοϋμ  *—καφές. 
Μουχοάσα^ή νοικοκυρά. 
Μ ο ν χ ό ς = \ οικοκυρης, άφεντικός. 

Φρ. ξέσέρνει ύ μουχύς=ερχεχαι 
τ ’ αφεντικό.

Π ορτοκέλης  —Εβραίος; 
Π ρ α χ α λ ίξ ω —δουλεύω 
Π ραχάλα  δουλειά. Φρ: Ιέ σταμέβ 

πραχάλα=δέν έχουμε δουλειά. 
Π ρ η ξο κ ο ίλ ια = ψ  ασόλια.
Π ελεκάν  ο ς{β) =κεΐνος πού κόβει 

ξυλά.

ιΞε σερ νω =έρχο μαι.
Ξέουρε— ή ρ θ ε .

Ξόφλιάξα ) = λ έ γ ω .

Ξυ*τό—τζάμι.
Ν

Ν  ανιάτκο  —  μεροΰσιο (ημερήσιο.) 
ν

ταμενω=κά Α ου μαι.
Φρ: Σταμέψτε νά μαζέφονμ*=κα- 

Αήστε νά φάμε.
Σόρο  - “κρασί.

Τ
Τ α ο υ λ ί ζ ω -  ς α ί ρ ω.

1) Πρβλ Λαογρ. Τ .Ζ '. σ 537 Λ. Σάρρου: Συνθηματική γλώσσα τεκτόνων και 
κτιστών έν Θράκη.

") Σοφίδες—φμοριύ της Θράκης, επαρχίας Βιζνης.
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Σηιι.φ)—'Όταν γεννιούνται τά παιδιά στ'ις Σοφίδες (χωριό τής Βυζύης) τα 
χτυπούν στο κεφάλι ολίγο και λένε τα εξής : «’Ή στή Καράσνι μυλωνάς ή 
στή Βάβα πελεκάνος» ή Καράσνι είναι χωριό μέ πολλούς μύλους καί ή 
Βάβα είναι βουνό όπου πελεκούν δηλ. κόβουν ξυλά χοντρά καί κατασκευ
άζουν λογής λογιώ εργαλεία καί οικοδομήσιμο ξυλεία'

Ά λ έ ξ α ν τ ρ ο ς  Ά μ π α τ ξ ό γ λ ο ν

Β  Α ί ν ί τ ι κ α

('Εκ του Αεξικογραφικον αρχείου).

A
Ά γ γ ί 'δ α  (ή)—το κορίτσι.
Ά γ γ ί δ ι  (το)=τόκοράσι.
Α λ ε σ μ έ ν α  (τά)=απόκρυφα τά ό

ποια δεν συμφέρει νάκόύση άλ
λος λ.χ. μη ςεψ λιάζεις αλεσμένα.

Γ
Γ καλιούρης  (ό)=ήλιος. Φρ: ΙΙρα- 

χαλίζετε, γιατί ό Γκαλιούρης κα- 
τσήλωσε—δουλεύετε, γιατί ό ή
λιος εδυσε.

Δ
Δικοάνια  (τά)—τά δάχτυλα.

Κ
Κ ατοηλώ νω —-φεύγω 
Κ οτάφτερο  (τό)—βρακί. 
Κ ο ύ δ α ς— δ μάστορης,ό τεχνίτης καί 
κούδης.  Φρ! Αυτός ό μουχός είναι 
ώρματους κουδας —καλός τεχνίτης. 
Κ ουδία κος ,  ισσα, ικο,—τεκτονικός, 

ή, όν— Ξεφνλιάζιο κονδίτικα — 
(ομιλώ τεκτονικά).

Κ ούφιο  (τό)—ή οικία.
Λ

Α α γό π ο υ λο  (τό)—τό παιδί.
Α α γώ ς  (ό)- ό νεανίας,
Α α μ π ή ρ ο ς  (ό)=τόρακί,

Μ
Μ οχος  (ό)—ό άνθρωπος καί ό άν

τρας.
Μ οχούσα  (ή) —ή γυναίκα καί σύ

ζυγος,

Ξ ε φ υ λ ιά ζ ω = δ μιλώ, φανεροί)νω.

II
Παντοαλω τό  (τό) ^παράθυρο. 
Π έγιος  (ό) —ύαργκιλές, τουμπεκί 

καί τό καπνόχορτο.
Π ραχάλα  (ή)=ή δουλειά. 
Π ραχαλίζω  — δουλεύω.

Ρ
Ρ ό ζω  —ξω—ξα=ερχομαι, φέρω, 

ν

Κουρών  ω —πίνω, μεθώ. φρ. Το 
καλοοονριυσε.

Σ ούρω μα  (τό) =  μεθύσι. 
Σουρω μένος  (ό)—μεθυσμένος.
Σ  α μ εύω — έχω, εννοώ.

Τ
Τ σο ύ ζω —τό πίνω.

Q
" Ωρματος,  ή ,  ό ,  ( έ π ί θ . ) — κ α λ ό ς ,  

'Ώ ρματα=χαλώ ς.
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ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΑΕΩΣ

(συνέχεια ύ.πό τον προηγούμενο τόμο)

κ

Κ λουϋΌ υγυρίζω —-α) βραδύνω, προσπαθών ν : άποφΰγω την εκιέλεσιν ε
πιβεβλημένου καθήκοντος, β) δεν απομακρύνομαι, αλλά καιροφυλα- 
κτώ, ίσως επιτύχω ευκαιρίαν προς έπίτευξιν τοΰ ποθουμένου.

Κοϋρα  (ή)=ή Ιατρική επίσκεψις και ή προσήκουσα δά αυτήν αμοιβή.
Κουράζουμι — αποκάμνω, απαγορεύω.
Κοργιόζους—  αστείος, ό προκαλών γέλωτα.
Κουρνιαχτός (ο)—κονιορτός.
Κούνια  (ή)— αίοόρα και τό λικνον οπερ λέγεται και μπιο ίκ ι.
Κουρούνα—  εις την φρ: εγινι ή ήλθι κουρούνα δηλ. πολύ μεθυσμένος.
Κ ουνώ = κ ινώ β) θέτω εις κίνησιν τον επί τής αιώρας καθήμετον. γ) διεγεί

ρω τον νωθρόν: κούνιστουν λιγάκι, δ) τοΰ κουνάει τοΰ πράμα ή την 
δουλειά=δέν τήν τελειόνει άλλ’ επιφέρει πάντοτε άναβολάς : έπ'ι των 
δικολάβων! Κοΰνσιτην^τήν δουλειά—προσπάθησον νά άναβληθή.

Κ ουμάρ , πουτήρ, μαστραπάς, μπιλιόρ, καυκί-τσιάσκα, συνώνυμα.
Κ ουλυμπώ  — κολυμβώ, κουλύμ=τό κυλΰμβημα.
Καΰ'ιρνώ =  αντί κα θαρίζω.
Κ ονλυμηίϋ'ρα= χ\ κο λ υ μ β ή τ ρ α.
Κουλτοίδα  (ή)=ή έλζίνη β) καί πας υστις έχει τάς ιδιότητας αυτής, ό προ- 

κολλώμενος καί μή φεΰγων καίπερ άπιδιωκόμενος από τίνος π. χ. 
«μή γίνισι κουλτσίδα.»

Κούτσουρου=αΧ  μετά τήν αποκοπήν τοΰ κορμοΰ των δένδρων ύ.ιυλειπό- 
μεναι ρίζτι. β) τά κλήματα τής αμπέλου : πόσα κούτσουρα έχ τ’ αμ
πέλι ;σ5 Οΰτω καί επί τής αστείας ευχής:
Νά ζήχς νά γηράχς, κ’ έν άμπέλ ν’ άγουράης,
Χίλια κούτσουρα νά έχ, κί μιά ρώγα σταφύλ νά μην έχ ! 
γ) ό νωθρός τον νουν" χυνδροκέφαλος.

Κ ου ζσούλια (ή) —τό περίττωμα των πτηνών καί ρ. Κουτσουλώ.
Κουρεύω='/.είοω  φρ. νά κουρεύησι=νά μοΰ χαθής.
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Κ ουριμάδα  (ή)—κατ’ εΰφημ. το τοϋ άνδρύς μώριον.
Κ ο ύ φ τα λο υ  (to)—δ ένεκα τής έςαντλήσεως των σωματικών του δυνάμεων 

καταντήσας ανίκανος νά έργασθή γέριον ή γραία περιφρ.
Κρίάς (τύ)=κρέας
Κ ο υ ά ο υ ρ (/ίξω=δεν δύναμαι νά μένω ήσυχος, κάμνω τρέλλες.
Κ λ ο υ τ<χώ=λσκτίζω. φρ. κλουτσώ την τΰχημ’—άφίνω νά μέ διαφύγη έκτα

κτη ευκαιρία, φο. τούν κλουτσηςαν=:τόν υποσκέλισαν και έλαβον 
αυτοί την Όέσιν του. — Κ λουτσ ιά= το  λάκτισμα.

Κ λο υ  τα ουσκουφ = χό  παίγνιον, εν ω διά των πυδών άποτινάσσουσι το κά
λυμμα τής κεφαλής τίνος των συμπαικτόρων.

Κ ουρκοντ  =ή μάζα, 6 χυλός. Τά μυαλά του είναι σαν κουρκούτ, δηλ. δεν 
έπηξαν ακόμη- επί ηλιθίου.

Κινόνον=χενόν(β-γ.ζνώ' μόνον εις την φρ. κένουσ’ του φα^ί.
Κ όφτου—κόπτω. Τί κόφτ’ κί ράφτ;=Τί φλυαρεί. Κόφτ’ τοΰ κεφάλιτ’= έ -  

χει κρίσιν ή γλώσσατ’ κόφτ’ σάν ψαλίδ=εΤνε πολύ εύγλωττος' τό- 
κουψι λάσπ—φχετ’άπιώ V θά σοί κόψου τούν βήχα σ’ —θά σέ παύσω 
αύθαδιάζοντα- νά σοι κόψ!! κατάρα* έκουψα καρφιά =δηλ. την 
νύκτα έκρύωσα.

Κ ο υ μ μ ά τ=  τεμάχιον-ένα κομμάτ ψουμί. β) μουσικόν τεμάχιον" άς μάς παί
ξουν κάν καλό κομμάτ. γ) έν μέρει — κουμμάτ νά έρχιτ στον λογαρια
σμό" κουμμάτ κουμμάτ νά τρώηται. δ) ολίγον π. χ. κουμμάτ ακόμα άν 
αργούσες θά σφαλνούσα τ’ άργαστήρ. ε) έμεινι κουμμάτ.

Κ ο υμμ α τ ιά ζο υ  — μιστΰλλω. τέμνω εις τεμάχια, αφανίζω, τό κ ο μ μ ά τ ια σ ε ^  
τό έκαμε μικρά τεμάχια, τό κατάστρεψε.

Κ ο υ ρ ιυ κ υ  & (τό)=κροκός=τό μετά τό ξάνσιμον ύπολυιπόμενον ακάθαρτον 
μαλλίον.

Κ ο ν κ ο υ μ π α ύ κ α  καί κουκουβάγια=ή γλαυξ.

Κ ουκώ να  -η οίκοδέσποινα-ή κυρία, β) φθείρα κατ’ ευφημ. φρ: τού λόγουτ’ 
εχ κονκώνες.

Κουτσός —δ χωλός, β) ελαττωματικός ούχί πλήρης*, κουτσουπλύσ’. Κουτσού- 
λαχος — ούχί γνήσιος, ούχί πλήρης.

Κ ο υ λό ς— δ έχων βεβλαμμένην την χεΐρα.
Κ ουρδέλα  —ή ταινία, β) καί ή γνωστή ασθένεια.
ΚουρμΙ  (τό) —σώμα, χαμένου κουρμί ύβο. χαμένε άνθρωπε, καί δ Ξενοφ. 

εν Έλλ. λέγει : «Τα δέ ελεύθερα σώματα πάντα άφήκε Λύσανδρος».
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Κουμάο/ι  (το) —ό όρνιθών. β) ΰφασμια' φρ. αυτός ό έμιπουρους εχει καλά 
κουμάσια=ώραία υφάσματα.

Κ ανναβάταα  (κάνναβις)=χονδρόν ύφασμα εκ καννάβεως.
Κουρουφέξα;Ια (τα) καί κ ο υ λ ο υ β ά χ α τ α ^ ασήμαντα, ανάξια λόγου.
Κλή&ρου  (τό) δένδρον άκαρπον=σκλήθρον.
-Χά>υνΓ0ς=χαμιηλός, αικρός τό δέμας. Φρ. ό κουντός ό ανθρώπους τρεις βολές 

βασιλέβ την ημέρα, β) μικρός, κουντός ψαλμιός=λίγα λόγια καί κοντο- 
λογία. Κουνταίνω—μετβ. κάμνω τι κοντόν' σμικρύνω' άμετβ. εγώ 
σμικρύνω. Φρ. Τά ροΰχα μ’ μοί κόντεψαν, γ) πλησιάζω, προσεγγίζω: 
κοντέψαμι στοϋ χουριό=προσηγγίσαμιεν.

Κ ο υ μ π ο υ λ ό γ  καί κουμπουσχοιν =κομβολόγιον.
Κ ό μ π ο υ ς  (ό)=ό κόμβος β) ή ουσία τοΰ ζητήματος : Ίδώ εινι ό κόμπους. 

—"Ενα κόμπου κρασί=μίαν σταγόνα.—Τό γιατρικό να του πέρς από 
τρεις κόμιπους την ήμιέρα.

Κουτοί  καί Καλιάοκα  είδη αμαξών, άπερ κατά πρώτον μιετέφερον εξ 
Ευρώπης προς ιδίαν χρήσιν οι μιεγιστάνες τοΰ κράτους καί τινες ξένοι 
πλούσιοι. Ό  ηνίοχος —Κουτσιάζης.

Κουβάρ  (τό)—τό περιτετυλιγμένον έν εΐδει σφαίρας νήμα, ο ελίκων. Φρ. 
μαλλιά κουβάρια=τάκαμαν θάλασσα, συνώνυμα.

Κριϋ'αρίτοι  (τό)—ή γνωστή επί τών βλεφάρων ασθένεια.
Κ ονσπους  ^ τό υπόλειμμα τής σησάμου, εξ ής διά τοΰ πιεστηρίου άφηρέθη 

τό έλαιον. Ό  κοΰσπος χρησιμιεΰει ως τροφή τών βουβάλων κατά τον 
χειμώνα, β) καί παν φαγητόν άπαχον: έγεινι κοΰσπους.

Κ ο υ π έ λ  (τυ)=ό  υπηρέτης καί κουπέλα  ή υπηρέτρια.
Κ ο υπ ά να  (ή)=σκάφη τόσον ή ζυμωτική, οσον καί ή πλυστική β) καί οι 

πλυντήρες τών έν τή έξοχή κρηνών.
Κ όπανος  (ό)—ξΰλινον έργαλεΐον, δι’ ού κτυπώσι τά άπερ πλΰνουσιν ενδύ

ματα αί γυναίκες.
Κ ο υ ιτά β  (τό) τό νεογνόν τοΰ κυνός—ό σκΰλαξ.
Κ ουνιάδους  καί θηλ. κουνιάδα=ό καί ή γυναικαδέλφη, νέα λέξις.
Κ αμάρα  (=τόξον).
Κ ο υρνο υ φ ο υλ ιά — φωλ ιά κορωνών, άρχαΐον χωρίον παρά τό Σουφλίον.

Θ ρ α κ ι κ  ά Γ ' 22
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Κονίαμα  (τό)=είκόνισμα.
Κουροναζ  (τό)=πήλινον άγγεΐον διά γλυκά.
.Κουτός=ήλίΟιος, άμυαλος και ή πράξις κόνταμάρα= άνοησία.
Κ ο υ τ ώ = χ ολμώ: —3Άν κουτάς ελα' η και άναλ. αν έχς κότου έλα.
Κ ο ν π έλ  (to) ==δοΰλος, υπηρέτης.
Κ ουλλίκ  (τό)=κόλλιξ τό κουλλοΰρι και παν δ,τι ομοιάζει μέ αυτό κατά 

τό σχήμα.
Κονντοί5ρα=ύπόδηιτα πλ. κουντοΰρια-συνών’ φυλλάρια-γιμινιά-πουδήματα 

παπούτσια, κατίρια εννοείται μέ διαφοράν απ’ άλλήλων.
Κ όντα  (ή)=(ή κόνιδα) τά φάρια των φθειρών και άλλων μικρών εντόμων.
Κόννιασα  —εγέμισα κόντες (κονίδιασα).
Κουντάρ  (τό)=ό κοντός’ ςυλον μακρόν και λεπτόν.
Κρααουαζατέρας— δ έκδοτος εις τήν μέ-θην.
Κώ χ  (ή)=γωνία.
Κ ρ α ν ω ξ ο ύ μ = ζαφιός τοϋ κράνου και ό αραιός καί άνοστος οίνος.
άΤρΐμα—αμάρτημα : νάχης τό κρΐμά μου’ έπιφ. Κρίμα!—ιός οϋκ ώφελε. 

Τι κρίμα ;= Τ ί αδικία ;
Κλαίον καί Κλαίγου=κλαίω-κλάψα=κλά·ι};ιμον. Κλαψαράς μεγεδυντ. Τρα

βάτε με κι’ ας κλαίω’ επί των προσποιουμένων δτι δεν δέλουσί τι.
Κιγδίζου=γ*οκανίΐ,ω τό κρέας εις λεπτότατα τεμάχια=κιγμάς.
Κριββάτ=Ύ\ κλίνη β') τό φέρετρον' καί to περιβάλλον αυτό ύφασμα λέγεται 

κρεββατογΰρισμα.
Κ ό μ α = κ ατά συγκοπήν αντί ακόμη. -—-Κύμα εδώ είσι ;
Κ ώ ντικας= 6  κώδιξ
/ίΓότος^θάρρος, τόλμη, εις τήν φρσ.: —’Άν έχ κότου ας ερτ. καί ρήμα 

κουτώ. —’Άν κουτάει ας τοϋ πή.

Κ ο ν μ μ ά τ  (τό)=ΐεμάχιον.—Είνι ένα κουμμάτ! ̂ εκτάκτου καλλονής’ μουσι
κόν τεμάχιον. —”Ας μάς παίς κανένα καλό κουμμάτ. —Είνι ένα 
κουμμάτ μάλαμα’ καί είνι ένα κουμμάτ ;....

Κάματους (ο)=πεδιάς.
Κααιίνας  (ό)=ή βάτος εν χωρίφ Τοκμάκ,
Κάματια=Ύ\ κάμπη.
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Κ ουμτιιάζω — μοΐ έρχεται εις τον λαιμόν κόμβος, δεν δύναμαι νά καταπιώ 
ήσυχα’ β) ομιλώ ούχί συνεχώς, άλλα διακεκομμένως.

Κ οιλάρφανους  (ό)=οΰ άπέθανεν ό πατήρ πρ'ιν ή οΰτος ϊδχ) τό φώς.
Κάτανας  (ό,)=ίππος Ουγγρικός μεγαλόσωμος.
Κ ο υρ α χά ν ια — άνοΎ\σία\.. Δεν ακούω τέτοια Κουραχάνια.
Κ ρ ο υ μ μ ύ δ = το  κρόμμυον β) αί ρίζαι τών δρχιοειδών φυτών.
Κ ρ ύ ο υ = :ό κρύος f>) ήθ·. κρύα λόγια—r"ψυχρά, προξενοϋντα δυσαρέσκειαν. 

Κρύους άνθρωπο ς= ό  μή αγαπών νά σχετίζεται. κρυόμπλαστρο= 
άνθρ. ψυχρός.

Κ ρούω = χοονω  παρά τοϊς χωρικοις, παρ’ ήμΐν κτυπώ. —Κρούς τήν θύρα 
λέγει ό χωρικός* ημείς: χτύπα τήν πόρτα.

Κ λημαεαρ ιά— ϊ) άναδενδράς παρά τοΐς χωρικοις, παρ’ ήμΐν επικρατεί ό 
τουρκ. τύπος άσμάς.

Κ ληματσ ίδα  (ή)—ό σχοΐνος.
Καλονάρχους=αντ\.  κανωνάρχης καί καλαναρχώ τό ρήμα.
ΛΓσυρός^κωφός μεγεθυντ. Κουφαρίδα* έπιτατ. θεόκουφος.
Κ ουρτίνα  (ή)=τό παραπέτασμα.
Κρίνα  (ή)=κυτίον.

Κ ατράν  (τό)=κατράμιον
Κ ρ ύβ ο υ— κρύπτω' παρμ.: "Οποιους κρύβ τά ροΰχάτ έχ τά μισά' κρυφτό καί 

κρυβιθίτζ=κρυπτίνδα, τό γνωστόν παίγνιον* κρυβιτσούρα=κρυψών. 
—Τού σπίτι μας έχ πολλές κρυβιτσοϋρες.

/ΐρυ^ός^κρύφιος' β) μυστικός, είνι πολύ κρυφός’ γ) κρυφίως ενεργεί τάς 
υποθέσεις του, ύπουλος’ κρυφά έπιρ. αντί κρυφίοος.

Κ ά ρ τ ο υ — τό 1/,ί καί επί τό τουρκικώτερον τσεγρέκ.

Κ αραγάται  (τό) ή πτελέα.
(’Ακολουθεί)
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ΤΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ

(συνέχεια από τον προηγούμενο τόμο)

Μ

Μαγαράς— σπηλιά μυθική στα παραμύθια.
(Ίδ , Α. Βυζ. Σκ. μέγαρον).

Μάγκανος (6) καί το μάγκανο=τό εργαλείο, πού τά κοράσια τεντώνουν 
τό πανί για κέντημα.

Μαγερ8υτονρα =  λ£1ζΊί], πού άπ χντά μονάχα στο αίνιγμα: Καρακάξα μακρο- 
νοΰρα, λήγορα μαγερευτούρα (τηγάνι).

Μα γνάδ ’ (τό)—σκέπασμα τού κεφαλιού πολύ πολύ ψιλό.(Μαγνός—μαγνάδι) 
(Ξανθουδίδ.) παρετυμ.

Μ αγνίζω = \)  κρατώ την αναπνοή μου καί βάζω δύναμη, για νά κάμω τή 
φυσική μου ανάγκη. 2) Βάζω πολύ κόπο νά τελειώσω μια δουλειά.
—Καταμάγνισα νά τό τελειώσω. —Μάγνισε πολύ νά τύ. βολέψ’. —Πολύ ά 
μαγνίσ3, κουζούμ3 σύ, νά τά βγάλς πέρα! —Τί μαγνίζς, μπρέ, έ'τσ3 ;

Μαγοΰλες (οί)—τά μάγουλα.
— Τί] φίλσε στις δυό μαγοΰλες ,-της κέπεσαν δυο τριαντάφλα. — Τί μαγοΰλες 

εν αυτές ; —Μαγοΰλες νά τις φιλήσς. —Οί μαγοΰλες μου μέ πονούν.

Μαγονλίκα (ή)=μιά ταινία, πού κρατά τό σκέπασμα τού κεφαλιού μέ τον 
άνθερεώνα.

Μ αγκώνω=κατώ  τό χέρι μου ανάμεσα σέ δυό πόρτες ή παράθυρα ή 
οπουδήποτε καί σταματά) τό αίμα.
— Μάγκωσε τό χέρ3 ντου. —Μάγκωσα τό δάχτυλό μ3

Μ ηδίζω— 1) σκορπά).
—Μάδσαν τά φύλλα ντης —Μέ μάδσε τά μαλλιά μ1.
2) μαλώνω, ονειδίζω.
— Ά  τον μαδήσω γώ .—Μάδσε τόν να κομιιάτ3. —Μέ μάδσε ό άντρας μου.
3) φιλονικώ.
—Σήμερα μάδσαμ3 πέ τή Μαυροδέσσα. ■—Τί μαδίζτε, λεγώ :
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Μαδιομένος (ό) κείνος πού έχει μαλώσει.
—Είμαστε μαδισμέν3. —Σά μαδισμέν3 πορπατοϋν.

Μύδια μα (ιό)=τό μάλωμα,
— Δέ θέλω μαδίσματα. —Τά μαδίσματα δέ μ ' άρέζνα μένα. —Πέ τά μαδί
σματα, πέ τά  μαδίσματα, έφαγανα τή γυναίκα.

Μ αθέ καί μαϋές. σΰνδ. βέβαια, αλλά, μήπως, μπροστά στις προτάσεις ως 
έπιβεβαιωτικό.
—Ποΰ εϊσνα μωρή · —Μαθές εϊσνα σύ, πού ήρτα γώ; —Μαθές χωρίς γνώσ3. 
—Μ αθές τον δώκες νε ένα μπαρά ; —Μ αθές τό ήξαιρα γώ. —Μαθές τό 
έλεγα γώ.

Μ άζα)' (ή)=νερο βρασμένο μέ πίτουρα, πού βουτοΰν τά νήματα γιά νά 
τά κάνουν πιο λεία.

.Μ«ζαλιά£ω=βουτώ τά νήματα στο νερό, πούναι ανακατεμένο μέ πίτουρα, 
γιά ν’ άποχτήσουν μιά σκληράδα καί ζαράδες, καί γιά νά κορδώνουν. 
’Έτσι υφαίνουν τά σγουρά μεταξωτά πανιά.
•—Έ χω  νά μαζαλιάσω το πανί μ*. —Μεΐς μαζάλιασαμ3.

Μ αζί τσα=Φιλήντας Γλ. Β. 71. λέγει: μικρή μάζα.

Μαζώνω καί μαζώχν<υ = μαζεΰω.
—Μεΐς μάζωξαμ* τά σταφύλια μας. — Πά νά μαζώ.ξ* ξύλα. — Τί μαξώνς 
μπρε ; —ά μαζώξω χορτάρια καί τσάκνα γιά τή στιά. — Μάξωξε τον παρά τ' 
γιά νά τον φάνα οί γαμπροί τλ

Μ άϊνα—Λ.αιγνίδι παιδικό."Οσοι παίζουν χωρίζονται σέ δυο αντίθετα στρα
τόπεδα καί κυνηγούν οΐ μέν τούς δέ, ΰταν μπαίνουν στην περιφέρειά 
τους* αλλού: σκλαβάκια.

Βλέπε περιγραφή παιγνιδιού Χατζοποιιλου Θρακ. Τ. Γλ σ. 294.

Μαϊχόσκος (ό)=ξυνάτος, νόστιμος.
—"Αμμα μ,αϊχόσκο φαγί μάς έκανες άάά ! —Τό φαγί της εϊταν μαίχόσκο.

Μάκενα (ή)=μηχανή, κάθε μηχανή, ύστερα πονηριά.
—Τί μάκενα πάλ’ μάς κοΰρτσες=τί πονηριά μάς έστησες. —Αυτός γοϋλο 
μάκενες βγάζ* καινούργιες (=πονηρίες).

Μακαρι,ά (ή)=τό δείπνο πού δίνεται ύστερα από την κηδεία τού πεθα
μένου. 2) καί τά κόλυβα πού μοιράζουν γιά μακαρισμό τού πεθαμένου 
στις 40, ή στους 3 μήνες, από σπίτι σέ σπίτι σ’ δλο τό μαχαλά.

Μακάρτ (τύ)=γιαούρτι’ από πού ή λέξη δεν ξαίρουμε. Ούτε 6 Φιλήντας 
γράφει τίποτε γιά τή λέξη.
—Σήμερα έκαναμ* μακάρτ5.
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Μακροακοι.νίζω= 1) δένω μακρό σχοινί, απλώνω μακρό σχοινί. 2) άργο- 
πορώ, βραδύνω, αναβάλλω.

—Τί το μακροσκοινίζ’ και σύ τόσο πολύ ; Κάν’ τί ά κάνς. —Γώ δέ το μακρο
σκοινί ζιο.

Μακρογαδούρα (ή)=παιγνίδι παιδικό, πού τρία - τέσσαρα παιδιά πηδών
τας μέ ορμή ανεβαίνουν πάνωσ’ άλλα τρία-τέσσαρα παιδιά σκυμμένα, 
πού νά σχηματίζεται αληθινό μακρό γαδουρι. Στο παιγνίδι αυτό, αφού 
καβαλικέψουν αυτοί που αποτελούν τό αντίθετο στρατόπεδο, 6 ένας 
τους μετρά από τύ ενα ως τά σαράντα δίχως αναπνοή. ”Αν τό κατορ
θώσει αυτό δίχως διακοπή τής αναπνοής, νά μετρήσει δηλαδή ώς τά 
40, νικά και αυτοί πού παίζουν μαζί ξαναπηδούν στή μακρογαδούρα, 
αν δέ κόψει τήν αναπνοή του νικιέται τό στρατόπαιδό του, καί κάνει 
τότε αυτό τή μακρογαδούρα, ενώ οί άλλοι πηδούν πάνω της. Βλ. Θρ. 

Τ. Γ ' σ. 289, περιγραφή Χατζοπούλου.
Μακροακελίζω=άπλώνω  τά σκέλια μου μακρυά.
Μαλακοπρόσωπος (δ)=πού έχει μαλακό πρόσωπο, δηλ. πού δεν επιβάλ

λεται καί παίρνει μέ τό μαλακό τούς άλλους.(άρχ.—υπομαλακιζόμενοι.) 
—Μαθές άνθρωπος μαλακοπρόσωπος. —Α υιών να, λες, αυτός δεν κάνή ένε 
μαλακοπρόσωπος. —Τόσο μαλακοπρόσωπος δέ γίνται.

Μαλακαπροοωπιά (ή).
Πέ τή μαλακοπροσωπιά τ’ έχασε τό μπαρά τ’. —Μαλακοπροσωπι,ά πολύ 
πολύ δε χρειάζται.

Μαλάζω—ανακατεύω μέσα στά χέρια μου.
—Μή μαλάζ’ μπρε τή γκάτα. —Τή μάλαξε, τή μάλαξε, τήν φήκε.

Μαλακά (τά)=τά μαλακά μέρη τού κορμιού.
— "Επεσε στά μαλακά=δέν έπαθε τίποτε. —Μαλακά νά περτατάς=προσε· 
χτικά.

2) τάφοδεύματα.
—Νά ψάς τά μαλακά μ’, —Νά χτυπάς ιά μαλακά σ’ γροθιές. —Μαλακό θά 
φάς !=Δ έ μπορείς τίποτε νά κάνς.

Μ αλακός=αυτός πού εύκολα υποχωρεί, ό ασθενικός χαρακτήρας.
—Μαλακός άνθρωπος αυτός, —σπλαχνικός, υποχωρητικός.

Μ αλακώνω=  μαλακόν ω.
—Τον μαλάκωσα λιγάκ’= τό ν  κατεπράϋνα. —Ά  μαλακώσ’ κι αύτός= θά  κατα- 

πραϋνθή.

Μαλακός (ό)=ήσυχος.
—Μαλακός άνθρωπός, πολύ μαλακός.

Μ αλλίτκος=ό φτιασμένος μέ τό μαλλί.
— Τά μαλλίτκα ρούχα μας τάβαλο. στο σεντούκλ —Τά μαλλίτκα γιάννια μ5. 
—"Ολα μας τά ρούχα ένε μαλλίτκα,
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Μάλνστρο=ες)γαλεΐο του βαρελά χρήσιμο για νά σιάζουν τά σανίδια 
(ομαλίζω).

Μα&ώνω=με λόγια ονειδίζω.
—ΙΙολΰ τον μάλωσα. —Νά μαλώνω δε άέλω. —Τί· μαλών’ς λ εγώ ; 
’Έ π ε ιτ α — π ιά ν ο μ α ι σέ μαλώ ματα.
— Μάλωσαν σήμερα—καί μεϊς μάλωσαμ5 μαύτόν να .—"Ενε νε νά μή μαλών’ς 
πέ τέτοιον άάρωπο ;

Μ αμαλίγκα=ώμό ψωμί ή ζυμαρικό σαν είδος πηχτής με άλεΰρι, νερό καί 
ξόδι. Ζυμαρικό των χωριανών.
— Νά μαμαλίγκα γένκε το ψωμί. —Μαμαλίγκα έκανες ή ψωμί ; "Ετσι λεγό
τανε κι ό ανίκανος νά τελειώσει μιά δουλειά. — Μαμαλίγκα κιαύτός !—"Αμμα

μαμαλίγκα άαα Π

Μαμονλίγκα=παιδικό σαλάκι για τό χειμώνα.
Μαμονκ (τό) - ό κεκρΰφαλος, περιτύλιγμα τοϋ κεφαλιού (Άριστ. Λυσι- 

στρ. 530).
Μ&μουκώνω==πεοιδένω τό κεφάλι μου μέ κεκριίφαλο.
Μαμονκωμένος— δ δεμένος μέ τό μαμοΰκ.
Μάν' (ή)—ό θυμός, ή οργή, ή σκάση.

—Γώ δεν κλαίγο) πού μέδραν, μόν5 πέ τή μάν5 μοτ> κλαίγω. —Πέ τή μάν. ντου 
κιτρίνσε. —Ά  σκάσω πέ τή μάν5 μου. —Τόν έχω μάν’. —Θαρρείς τό βιότ’ 
μάν5 τόν έ'χ5. —Μ άν’ έχς5 τό μπαρά σ’ καί τό σκομίζς ;

Μανε (ή)=  γιαγιά.
Μανέ λεγώ.—'Η  μανέ μ5 γήρτε.

Μάνέεε!—  θαμαστικό στη ντροπή.
Μάνέεε λεγώ!! Γού στη ντροπή!

Μ ά τ α -μ ά ν ί= γ ρ ή γ ω ρ α .
— "Αντε έλα μάνι-μάνι νά φκιάσουμ’ τήν πήττα. —Μάνι-μάνι τρέξε νά δγής. 
—"Ελα μάνι-μάνι νά ζημιόσς. — Μάνι-μάνι γίνεται ή αγουρίδα μέλ5.

Μ αναόνονμ'=\)ίνμώνω, οργίζομαι.
— Πέ τό τίποτε μανιώνται. —Ά  μανιωΟή, ά ξεμανιωάή, —Σά μανιώθκες, τί 
ά σέ κά^ω και γώ ; —Αυτόν να άφσε τον, μανιώνται καί. ξεμανιώνται.

Μανίτσα=-χ\ μαμή.
— Φωνάξτε, λεγώ, τή μανίτσα ! —Καλή μανίτσα έχουμ5 !

Μαξουλ (τύ)=ή σοδειά.
— Τό φετνό μαξουλ5 μας ένε καλό. —Δεν έχουμ5 καλό μαξούλ5.

Μαντραγώνα=[ΐεταλλεϊο κρυφό, δπου συνη-θέστατα πήγαιναν να σκάψουν 
γιά θησαυρό.
—Πήγαν γιά μαντραγώνα. —Μαντραγοόνα Όάρρεψες πώς έχω ;
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Μαρμαροδίμιτο— μια παραλλαγή από τά πολλά είδη των υφασμάτων που 
ΰφαιναν. Μ’ αυτό to ύφασμα έκαναν πετσέτες του τραπέζιου, τραπε- 
ζομάντηλα και άλλα. Τό φάσιμό του ύά περιγράψωμε σέ ιδιαίτερη 
μελέτη για τά Θρακιοότικα υφάδια.

2ϊαραγγιάζω=ζαρώνω, μαραίνομαι.
—Μαράγγιασε σά σΰκο. —Μαράγκιασε κέγινε σά μούσμουλο. —Ά  μαραγ· 
γιαστή. — Μαραγγιάσκε τό λουλούδ*. —Το μούτρο της μαραγγιάσκε κεγινε σά 
φύλλο.

Μαράζ (τ<))=πάθος πιοτού, άρρώστεια παντοτεινή.
— Πέ τό μαράζ ντου πέάανε. —’Έ χ ’ μαράζ* ο καημένος.

Μαργώνω— το παλιό ναρκώ, μουδιάζω.
—Μάργωσαν τά ποδάρια μ3. —Μάργωσε τό κορμί μ*.

Μ αρίτοες=τά  μικρά στρειδάκια, πού έχουν σχήμα σπειροειδές.
Μ αρκιονμ'— μηρυκώμαι. (Βλ. Φιλήντα Α' τ. σ. 220).

—Μαρκέται σαν κατσίκα.

Μαρμαρνζω=μαρ\\.αίρω, λέγεται γιά τή μαρμαρυγή, πού πετούν τά κερα
μίδια τής στέγης, όταν φλογίζωνται από τον ήλιον. 2) γίνομαι άσπρος 
καί ψυχρός σά μάρμαρο.
—Μαρμαρύζνα τά ντουβάρια τή σπιτιού, —Πόψε μαρμαρύσνα τάστρα. —Τό 
φεγγάρ* μαρμαρύξ’ σά διαμαντικά. —Τον είδε καί μαρμάρσε πέ τό Ό·υμό.

Μάσο.=τ6 τραπέζι (niensa).
— Φέρ’ τή μάσα μπρε. —Ή  μάσα μας δέν εν* μεγάλ’, μόν* χωρεΐ, πολλοί 
καλοί.

Μ αοάλια=τά  αφηγήματα, οι ιστορίες δίχως έννοια.
— Τί μασάλια πάλ* μάς κουπανάς. —”Λμ μα μασάλια ά !! —Τί πολλά μασά- 
λια μάς λες, παιδί μ*. —Αυτός ΰλο μασάλια μάς λέει.

Μαραίνονμ*=μαραίνομαι από τά βάσανα.
•—Μαράθκα, λέγω Σουλτή, μαράάκα. Μέ μάραινε ή χηργιά. —Σά μαραμέν* 
τή γλέπω . —Μαράύκε ή καη,μέν*.

Μαρούλια (τά)- - τό γνωστό λαχανικά. Τή λ. λέμε καί από θυμό καί άγανά- 
χτηση αποκρούοντας κάτι πού λέει ένας* μαρούλια !!! δηλ.=τ.ί είναι 
αυτά πού λές."Ομοια είναι καί ή λ. τά πράσα!! Γραμμ. Φιλήντα § 122G 
lactuca amarula.

Μασούρια (τά)— κΎ\νία τβηλά καλάμια, πού σαύτά τυλίγουν τις κλωστές' 
λέγονται καί καλάμια.

Μαοονριάζω— περιτυλίγω στά μασούρια κλωστές.
—Ά  μασουριάσω, όπως καί ά καλαμιάσω.
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Μααούριαομα καί καλάμιαομα.
—Σήμερα είχε μασοΰριασμα. — Το μασοΰριασμα εν παιδί μ3 κοπιαστικό.—"Ο λ3 
τή μέρα ά μασουριάζεις ;

Μαοιά=Ύ\ πυράγρα.
—Πέ τή μασιά πιάστον να. —Τον έδρα (έδειρα) πέ τή μασιά. — ά σέ κόψω 
μια πέ τή μασιά. Σημαίνει καί κείνον πού γίνεται όργανο των άλλων. 
— Τί μασιά ένε αυτός ! —Τον έκαναν μασιά.=δηλ. όργανο.

Μαακαρενγω - μαοκαρενγονμ'=$να.ν τον κάνω μασκαρά, τον ντροπιάζω, 
τον εξευτελίζα».
—Μέ μασκάρεψες μωρή. —Μασκαρεύκες μοναχός σου. —Γού Οεγέ μ3 μασκα- 
ρεύκαμ3 λεγώ, πέ. τ(':>ν άνθρωπο τ’.

Μααταλαγίδα (ή)—φούσκα πού βγαίνει στην επιδερμίδα από ζούλιγμα λ. χ. 
σέ κείνους πού πρώτη φορά σκάβουν ή κόβουν ξύλα.

Μ ατοκοπώ =αίματοκοπώ.
— Ματοκόπσε ό τόπος=μαυρισε το μέρος από τό σταμάτισμα τοΰ αίματος.

Ματζούν,= ε ν α γιατρικό από βρασμένα χόρτα, πού ωφελεί στο καθα
ρισμό τού αίματος.
—Δόστον ένα ματζοϋν3! —Τον έκανα ματζούν3.

Ματσονλίζω (ματσουλώ) τρώγοντας κάνω τον ήχο τού χτυπήματος των χει- 
λιών. Χτυποχειλώ.

—Τί ματσουλίζεις μπρε σ ά .. .—Έ μεις ματσούλιξαμ* καλά.

θίατσο-όκοτ —maxuca (Βλ. Φιλ. 44, Α'). Το μεγάλο ξύλο πού δέρνουν.
— Σαν άρπάϋω τή ματσοΰκα θά διής !

Μαοτροχαλαστής='κεϊνος πού δεν κάνει για τίποτε.
— "Λστοννα κιαύτύν, μαστροχαλαστής ! —Τί μαστροχαλαστής έν αυτός!

Μαοτραττάς—μπακιρένιο ποτήρι για νερό.
Μάτα καί ματά=μ&τά, ξανά, έπειτα, πάλι" συντίθεται μέ ρήματα συχνά 

πολύ: ματατρώγω, ματαπίνω, ματαέρκουμ’, ματανιώνω, ματατο-
πίζουμ’, ματαβουτώ, ματαβάζο) κλπ.

Μάτ (τό)—μάτι" πλη<). μάτια. 2) τό μάτι των φυτών, ο) ή ζήλια.
—Τό κακό μάτ." τον έφαγε. —Κακό μάτ3 να μή σέ δή. —Τό έφαγε τή 
κόσμου τό μάτ". —Κακό μάτ3 έχ3—βάσκανο μάτι. —Μ έκανε πέ τό μάτ3= μ έ  
έκλεισε τό μάτι, μοϋ δώκε σημάδι. —"Έχ3 κακό μάτ3. —Καλύτερα να βγή τό 
μάτ3 σου, παρά τονομά σ3 (παροιμ.)
Σύνθετα .· μαυρομάτα, καστανομάτα. γαλανομάτης, άνοιχτομάτης, 
στραβομάτης, αύγαμάτια, γκουρλομάτης, ματύπονος, ματόκλαδά, μα
τοτσίνορα.
—Μάτια πού δέ γλέπονται λήγορα λησμονιούνται, φρ. παροιμ.
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Ματιάζω= β  ασκαί νω, βάζω στο μάτι.
—Τόν μάτιαζαν. — Ά  τον νιατιάζνα. — Ά  σέ ματιάζνα, μωρή.
2) σημαδεύω.
—Τόν μάτιαζα καί τόν χτύπσα- —Δε ματιάζ’ καλά. —Τή μάτιαζα καί τήν 
δίνω μιά, πάρτην κατ’.

Μαυρομάτα— κάκοιο φυτό, που στην κίτρινη στεφάνη του έχει κάποια 
μαϋρα σημάδια, σά μάτια.

Μανροτηγανο=ζά.ρρωπτεια άνδράκος, καλαγκάθι, νταλάκι, που γιατρεύεται 
μέ τό κάψιμο.

Μαχμονντιέδες— νομίσματα χρυσά του Μαχμοΰτ.
Μ αχαΐρ3 (τό,)—μαχαίρι.

— "Εχς μαχαΐρ’ τρως πεπόν'.—Αύτουνοΰ τό μαχαΐρ’ κύβ’,—δηλ. ό λόγος του 
περνά. (Βλ. Φιλήντ. Γλ. Β' σ. 182.)

Μ άχονμ*=πολεμώ, έχΟρεύομαι.
— Αύτόνα γώ τόν μάχουμ’= τό ν  εχθρεύομαι.

Μ αχώ ~πύνθετόν τριζομαχώ, πρεμαχώ, λαμπουρομαχώ. Σημαίνει υπερβολή! 
—Ή  νύιρ’ πρεπομαχοΰσε!—Λαμπουρομαχής πιά. —Πρεπομάχσε σήμερα ή γέκ- 

κλησιά.

Μεγιες (τό)=μέ υγείες, που έγινε ουσιαστικό και παίρνει καί τό άρθρο καί 
σημαίνει τήν επίσκεψη, πού κάνουν όταν παν νά συγχαρούν σέ 
άραβωνιάσματα.

— Ποΰ πάτε λεγυή —Πάμ’ στο μεγιες.—Μεγιες!—ευχή. —’Ά ντε μέ γιές. 

Μελανιάζω=ζμ αυρίζω.
—Τόν μελάνιασα τό κορμίτ’ πέ τό ζύλο. —Ά  σέ μελανιάσω. —Μέ μελάνιασε 

στις τσιμπιές.

Μελανιά—ή μουτζοΰρα τής μελάνης, πού τόν παλιό καιρό ήταν μαύρη.
— Τί μελανιές εν αύτές λεγώ ;

Μ ελάζ '—βελάζει κλαίει τό παιδί.
—Π έ τό πουρνό πιά μελάζ’ τό παιδί, δέν τό γλέπνα ν ε ;

Μελαψός— ο ύπόμαυρος.
—Τρώμ’ μελαψό ψωμί. —Τό ψωμί μας έγινε μελαψό.

Μεριδοχάρτια ή καί ψνχοχάρτια των παπάδων.=Κομμάτια χαρτί, πού πάνω 
γράφουν τα ονόματα των πεθαμένων μιας οικογένειας, καί πού τά 
μνημονεύουν οί παπάδες τά ψυχοσάββατα.

Μεροδονλ3 μεροφάγ'=φράση γιαύτούς, πού έχουν ημερομίσθιο, οσο πού νά 
φτάνει γιά τό φαγί, τής ημέρας.



Μερακώνουμ’—εχω μεράκια, φροντίδες, πάσχω από φροντίδες.
— ΤΙ μβρακώθκες τόσο ! — Λεν πρέπ’ δά καί τόσο νά μερακώνται κανείς.

Μ ερτικό— (το) μερίδιο.
— Πάρ5, όγλουμ’, τό μερτικό σ’. — Το μερτικό μ.’ δεν τό πήρα. ·—Γοϋλ’ εχνα τό 
μερτικό ντους.Ή  καθεμιά πέ τό μερτικό ντη?. (Αυτά λέγονται στις μοιρασιές.)

ϋίερώίαο—ημερώνω, κάνω τό παιδί, νά σωπάσει, τό ησυχάζω.
— Μέρωσ’ τό παιδί, λεγώ ! —Τό μέρωσα τό παιδί. —Δεν είσαι άξια νά μερώσ*

ένα παιδί.

Μεαάλα (η)=τό τραπεζομάντηλο.
— Βάλ* τή μεσάλα στό τραπέζ’. —'ΤΙ μεσάλαμ’ έν μεγάλ’ γιάφτό τό τραπέζ*. 

Μεααργιά — (ή) τό μέσο μέρος της πολιτείας.

Μβτάκ (τό) ξυλένιο δοχείο πού μεταγγίζουν κρασί η μούστο, το μετάγγιον.
— Φερτό τό μβτάκ*. — Έ βα λα μ ’ τό μβτάκ’ πέ κατ’ πέ τό στουράκ’.

Μετάδοα : (ή) ή μετάληψη.

Μετράς (τό)—τό μέτρο.
—IIέ- τό μβτρος τάγόρασα. —Πέ τό μέτρος γοΰλα νά γίνται.

Μί/γαρ— εοωτ. καί αρνητικό μόριο, σαν τό αρχαίο μή γάρ.
— Ά  πας μωρή; —Μήγαρ δέ ! — όχι ! —Μή γάρ ά νάρτ’ — δέ θά  έρθει. Μή

γάρ σένα ά ρωτήσνα —'δέ θά  σέ ρωτήσουν.

Μήδε— άνύ  τού μήτε.
— Δεν έχ* μήδε κουκοάτσ' μυαλό.—Μήδε ντροπή, μήδε τσίπα.

Μηδετίποτε (τό)=πίποτε, όλότελα τίποτε, καμμιά αιτία, αφορμή.
—Πέ τό μηδετίποτε μαλώννα.—Μωρή, πέ τό μηδετίποτε νά πιανόστε ! —νά μα

λώνετε χωρίς την παραμικρή αιτία.

Μηλαδέρφι ή μηλαδρέφ=άδελφός ή αδελφή από μάννα ή πατέρα άλλον.
—'Η  μηλαδερφή μ’ ένε.·—"Εστειλα στ ή μηλαδελφή μ* νά γυρέψω.

Μηνώ=μτ)νν(θ, πληροφορώ, αναγγέλλω, μέ τρίτο πρόσωπο εκφράζω τά 
παράπονά μου.

—Μέ μήννσαν πού θ ά  νάρτ5. —Την μήνσα νά μή ντο κάν*. — Την μήνσα χίλια 
λόγια.— Ά  την μηνύσω γώ, νά διοϋμ.’ τί θά  π ή,

Μικοντοκος— τιολύ μικρός"
—’Έ χω  ένα μικοότσκο παιδί· —Τί μικοότσκα τά ψωμιά ντης!—Δόμ* λεγώ τό μι- 

κουτσκο τό νταβά σ’. —’Έ χω  ένα μικοότσκο μπακίρ. δεν έχω άλλο.

Μιλίνα— α'ε φύλλα από ζυμάρι καί χόρτα ή μέ τυρί ή μέ γλυκό.
—CH μιλίνα μας γίνκε καλή —"Εκαναμ* μιά μιλίνα... που...! (πολύ ωραία !)

Μιλινόβιτσα=\\ βίτσα πού πλάθουν τά φύλλα γιά την πήτια — τή μιλίνα.
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Μ ιλώ=δμ  ιλώ. —Μεΐς δέ μιλοΰμ’ π αυτόν να. —Μίλ’ σαμ5 λιγάκλ
Μιλιά— ομιλία, σΐωπή.=Τά μάτιατ’ μιλούνα 1 

—Σύ μιλιά ! —Σάπαγορεύω νά μιλήσεις.

Μιλημένος—~δ ειδοποιημένος.
— Τόν έχω μιλημένο. —"Ενε μιλημένος.

Μ ιμίγκα= δ  άνθρωπος που ξεψαχνίζει όλα και σιγοπιάνεται.
—Τί μιμίγκα κι αυτός !

ΤΓι/.αά5’—απειρία, πλήθος.
—Κόσμος μιμ,ίδ’ ! —Κείνο ήνταν κόσμος πολύς, νά, μιμίδ*.

Μ ιμιδίζω = δοκιμάζω άνατριχίλλα στο κορμC μου.
— Μιμίδσαν τα κομμάτια μ’. —Μιμιδίζ’ τό κορμί μ.’.

Μινίκ ’= σκυλάκι.
—Σαν τό μινίκ* πάει πέ πίσ’.—δ δουλικός άνθρωπος.

Μίρμηλο={ μ ή μη λο ν) παιγνίδι παιδικό.
Βλέπε περιγραφήν παγνιδίου Χατζοπούλου Θρακ. Τ. Γ'. σ. 292

Μ ισάδ’—  σανίδι τοΰ βαρελιού.

Μιτάργια (τά)=τά εργαλεία τοΰ αργαλειού, πού είναι φτιαγμένα μέ νημα- 
ματα' μαΰτά γίνεται το άνοιγμα των νημάτων τοΰ στημονιού, που 
μέσα τους περνά ή σαγίττα.

Μιοιύ (ή)=τό μίσος (μισθός έργον).
—Μισιά πια τόν έχω αύτονά τον άνθρωπο —Τόν μισώ. —Μισίσκε πέ τά καμώ

ματά τ' .— Τόν μίσ’ σα καί γώ κι’ ό κόσμος γοϋλος.

Μιοίοκλια (τά)=φιισοσκέλια. Το παστό χοίρινο κρέας, πού χωρίζομε άπο 
τά σκέλια τού γουρουνιού.

Μι,σταργός=δ εργάτης μέ μισθό.
ΜνιαγονρίΙω=Βγάζω τή φωνή μου σαν τή γάτα.

—Τί μνιαγουρίζ* σά την κάτα ;

Μ  ιστό (τόβ=καλωσύ νη
—Ά  κάνς ένα μιστό παιδί μ’.— Μιστό έν νά δεινς τό φτωχό, —Τή φτωχού 
δ,τι κάνς, μιστό έν.

ΜοΤρα=κομμάτι από κρέας και τό ίδιο τό κρέας.
—Δός τοννα μοίρες, νά διής πού τις καταχωνιάζ’. δουλειά μονάχα μή τόν λες. 
— Πολύ γαπά; γλέπω τις μοίρες. —Μιά μοίρα δέ με δώκες,—Δόμ’ καί μένα, 
λεγώ, μιά καλή μοίρα.

Μοιράο (τό)—ή κληρονομιά, τό χώρισμα.
—Ά πα ρτε νε μοιράσ’; —Τό μοιράσ’ μας ένε λ ίγο .—Τί μοιράσ’ ά πάρουμ μεΐς,
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πού ό μπαμπάς μας δέ μάς φήκε τίποτε. —“Εφαγε τή κόσμου πό μοιράσ’. 
—Μοιράσ’ γώ κόμ’ δεν έφαγα σαν καί σένα.

Μάρκο— τ6 ιώδες.
—Μόρκη μελάν’. —Πέμνε μόρκο to παιδί πέ τό κλάμα. — Μάρκος κόπκε πέ 
to  θυμό τ'.

Μόρτη— \\ δέκατη' αρχαία λέξη ('Ψάλτης, πρβλ. Κοραή εις Ίσοκρ. Πλα- 
ταϊκόν, 19).

Μοακ οβ ο λ ώ = μυ ρ ί ζω ωραία, πολύ.
— Ή μιλίνα μοσκοβόλσε. —Μοσκοβολά ό μπαχτσέ ντους. —Μοσκοβόλσε ό 
τόπος !! —Μοσκοβόλσαν τά λουλούδια.

Μουντός—άρχαΐον μυνδυς' για χεϊνα που χάνουν τή διαφάνειά τους, λ. χ. 
γυαλικά, καθρέφτες.
—Τί μουντός καθρέφτς ! —Μουντό τό χρώμα, δέν τό ύέ?.ω.

Μολνβ* (τό)—κάθε πράμα βαρύ.
— Σά μολύβ* βαρύ τό παιδί σ’. — Μολύβ* νά ήταν δέ θά μέ βάραινε τόσο.

Μολνβι,άζ'= yivexa ι βαρύ σά μολυβί.
— Τό ψωμί μολύβιασε. —cO άρρωστος μολύβιασι—ύπομαΰριοε.

Μονοί άζ ω= ό  μ ον ο ώ, συ μ φω ν ώ.
— Δέ μονοιάζνα σά προγόνια=δέ συμφωνούν σαν από δυο πατέρες ή μητέρες.
— Σά δέ μονοιάζτε ά σά: διώξω.

Μ or ω—(ο μ ό ω) ό ρ κ ί ζ ο μ αι.
— Μόσε νά σε πιστέψουμ". —Ά  μόσω γιά ! —Σά δέ μόσεις δέ σέ φ/νω. —"Ε- 
μωσε στά σωστά ! —Δέ μόνω γώ. ('Αμύνω στή Σωζόπολη).

J/o σκ /£ ω= μυ ρ ί ζω ωραία.
—Μόσκισε τό σαοαγλί σας. —Μοσκίζ’ ή πήττα σας.—Μόσκισε πάλ’ ή μιλίνα σας.

"Υστερα βρωμά.
—"Αμ μα μόσκισε ά ! Σά χαλές μοσκίζ’ τό σπίτ’ σας. —Μοσχίζ’ άσκημα.

Μοοκιά (ή)—μυρωδιά.
— “Εβαλαμ’ καί μοσκιές στά κόλυβα.
Βρισιά.
— "Αντε μοσκιά— παλιογυναίκα, λεύτερη, πρόστυχη. —Μοσκιά δά κιαύτή!

Μ  ον λ ώνω=α ico πώ.
— Σύ νά μουλώνς. —"Οποιος μουλών’ δέ χάν’. —Να μουλώνς, γιατί σά νάρτω 
κεϊ ! —Μούλωξε καί σκάσε!

Μ ου λ ω ,α α — σ κ ε π ά σ τ ρ α, μαντίλλα, καλΰπτρα.
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Μ ονκίζω = κειράζω εν'αν κινώντας τά χείλια μου.
—Τί μέ μουκίζς μωρή ; —Τον μουκσα, γιατί μέ μουκσε καί κείνος.

Μοννιος=άνθρωπος σά γυναίκα.

Μ οννίκακας=τδ ίδιο.
—Κι αυτός ενε ένας μουνίκακας !

Μονντώνω- -θολώνω. (Μουντάδα (ή)=θολούρα).
—Ό  καθρέφτς σας μουντωσε. — Σά μουντώσ3 τί νά τον κάνς ;

Μουρμούρα =φλυαρί α.
—Είσαι καί συ μνιά μουρμουρά ! —’Έ  καί σΰ μουρμουρά !=δηλ. πού διαρ
κώς μέ μουρμουρίζεις καί μέ τρώγεσαι.

Μο ν ρμ ο νρίζ ω= φ λυ α ρ ώ.
—"Ολο μουρμουρίζω πιά· —”Ε μή μουρμουρίζς δά καί τόσο. —Μή μουρμου- 
ρίζτε είπα!

Μουρμούρα (ή)=ό φλΰαρος.
— "Ε μουρμούρα καί συ ! —φλύαρε.

11 ο ν ρ ο ν γλ η (ή) = α ν ο η τ η.
— Τη μουρουγκλί) αυτή θά  γλέπουμ3;

Μονοτος (ό)=τό γλεΰκος, τό ζουμί που χύνεται από τό λινό, όταν πα
τούν τά σταφύλια. Το μοΰατο τον θειάφιζαν καί τον κρατούσαν σέ 
αγγεία ξεχωριστά, για νά φτιάνουν όλη τή χρονιά πελτέδες καί μον
οτο λαμπάδες καί μονοταλενριές.

Μ ούβκεμα=$ρέ\ιμο μεγάλο.
— "Εγινα μούσκεμα=βράχηκα πέρα πέρα.—Ά  γ ίν3 μούσκεμα, βρέχ'. Το ίδιο: 
έγινα λούτζα.

Μονσκενγω=βάζω  στο νερό καί βρέχω πολλές ώρες.
—Μούσκεψα τά ρούχά μ5 πέ βραδύς. —ΓΙόψα θά  μουσκέψω τό. ρούχα κιαΰριο 
θά  τά βγάλω.

Μονσάνδριγια άρχ. μεοάνδηρα=ενα  ντουλάπι μεγάλο μέσα στον τοίχο, 
όπου έρριχναν την ήμερα τά στρώματα τοΰ υπνου.

Μονστολ,αμπάδα— μιά λαμπάδα από μοϋστο, που σχηματίζεται μέ τό βού
τηγμα μιας κλωστής σκεπασμένης μέ ψυχές καρυδιών μέσα στύν πελτέ, 
όπως ή κλωστή τοΰ κεριού, μέσα στο βραστό κερί.

Μουσκάρ— μοσχάρι, τό παιδί που δεν παίρνει γράμματα, ό άνθρωπος που 
δεν αντιλαμβάνεται.
—Αυτός ενε ένα μουσκάρ- αύτόννα ά ρωτήσουμ’; —Σά μουσκάρ μέ κυττάζ3. 
—Μή γλεπς σά μουσκάρ. — Οί άθρώπ’ ενε τοάφκοι* =  περίεργοι πέ κάτ’ 
πέ το βώκο μουσκάρ’ γυρεύνα.
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Μονσοννίζω=αν«πνέοντας φυσώ μέ τή μΰτη, πού άκούγομαι στους άλλους.
— Δίες τον να πώς μουσουνιζ’. —Μη μουσουνίξς, γιατί στα ναχωρέθκα —Σαν 
τρώνα δέ μουσουνίζνα, άκσες !

Μουσταλευριά (ή)=ό πελτές, δπως τον λένε; πού γίνεται μέ μούστο κομμένο 
μ’ άσβέστι, και μέ νισεστέ, πού έφτιαχναν μέ στάρι.

Μούτρα (τά)=πρόσωπο.
— Κρέμασε τά μοΰτρά τ’ μια π ή χ ’==σ κυ θ  ο ιό π ασ ε. — Μούτρα για δάσκαλος !
— Έ χ ’ς μούτρα κερκεσαι κόμα μπροστά μ’, μωρή ; —Πήρε τά μούτρα ντης 
κέφυγε.—Νά στα μοΰτρα σ’=προσβολή.

Μουταονψλαίρ=·περιπαίζω καί βρίζω μέ λόγια άσκημα.
—Μή μέ μουτσουψλάς.

Μ ονχάν’ (λ. τ. m ouhan)=ro φυσερό των γανοτζήδων.
— Φυσά σαν τό μουχάν’= ά να π νέε ι βαρειά.

Μούχλα (f|)= 1  ̂  ή σαπίλλα. 2) ό άνθρωπος πού δέν αγαπά νά κινείται.
— ’Ά ντε καί σύ μούχλα ! —Παλιομούχλα !

λΤονχλιάζ<υ=σαπίζω.
— Τί μουχλιάζεις κλεισμένος μέσα; —Μούχλιασα νά κάθουμ’ μέσα. —Π άμ’ 
δ | ( 0  λιγάκ’, γιατί ά μυυχλιάσουμ’.

Μπάγονρος (6)=(πάγουρος άρχ.έλλ.) αυτός πού έχει την ουρά «πεπηγυίαν* 
β' συνθετ. εχει την ουρά. (Φιλήντας Ναυτ. Έλλ. φΰλλ. 17. 28 Φεβρ. 
1930 σ. 383).
—Ά  σέ φάγ’ ό μπάγουρος. — Ά  ιρωνάξω τον μπάγουρο νά σέ φάγ’.

Μπαμπούλας (ό) (Βλ. Γνω. Τ. Α' Φιλ. σ. 210 Βαβούλα).
Μ πάμπω  (ή)=1) γρκί.

—Ή  μπάμπω κάθε μέρα δέ μπάει στά τσάκνα (παροιμία)= ;κάθε μέρα δέν 
έχουμε επιτυχίες.
2) είδος φασολιών νερόβραστων.
—Σήμερα εχουμ* μπάμπες.

Μ παμπόγρια=ϊ\ έσχατόγρια.
Μ ποχτσαλίκ’= τ ά  δώρα τού γαμπρού στή νύφη.
Μ παμπράκς= δ  πυκνόμαλλης κι αχτένιστος, βρισιά.

— ’Ά ϊντε  μπαμπράκ’ !

71 Τ π ά ρ εμ = τ  ού λ ά χι στο.
—’Έ λα  μπάρεμ σύ ! —Δόμ’ μπάρεμ λίγο ψωμί.

Μ παρντάκ=τδ  μικρό σταμνί καί κονμάρ\

Μ πατάκα= δ  άνθρωπος, ό αναξιόχρεος.
—Τή μπατάκα τ ’ πέ κεΐ νά... —Αυτός ενε μιά μπατάκα πού... —Μέ τέτοια 
μπατάκα καταπιάσκες ;
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Μ πεζ ερντί ζω=βαρΰνο μα ι.
—Μπεζέρσαμ’ να τρώμ' γούλο κρέας.

Μπελι.γράτια=ε*ώος λουλουδιού.
Μπελονι.άζ(υ=χερ\'ώ στή βελόνα την κλωστή.

—Μπελόνιασε μ’, μωρή. πού δέ γλέπω. —Λέ γλέπς νά μπελονιάσ’ς.

Μ πήγω ~1) βυθίζω στη γη κάτι.. 2) ξυλίζω, ο) φωνάζω,
—Τον έμπηξα ατό ξύλο—έ'δειρα. —Μπήξε, μωρή, τή φωνή σ \ —"Εμπηξα 
μια φωνάρα !

Μ ίαοκερίττσα=αυτή πού πέρασε τή μίση ζωή της.
—Μισοκερίττσα γυναίκα κιαυτή, τί νά σέ κάν’.

Μ πα τα κώνον μ 3= πέφτω στο βούρκο (μπατάκ), ζημιώνουμαι ώς την κατα
στροφή.
—Μπατακώάκα πάει. — Μπατακώθ’κε ό άνθρωπος, πάει.!

Μπατακώνω =άφανίζω, ζημιώνω.
—Τον μπατάκωσε τον άΟριοπο.—Ά  σέ μπατακώσ’ μπρε, αυτός.—Δέ τον μπα
τακώνω γώ.

Μπατσής (ό)—ό μεγάλος αδελφός.
—'Ο μπατσής μου ήρτε. — Ά  τύ πω τύ μπατσήμ’.

Μπλάοτρο— xb έμπλαστρον.
Μπλαοτρο>νω= λερώνω.

—Μπλάστρωσες δω νά, έκανες σά ντή χρείγια. —Μάς καταμπλάστρωσες!

Μπλονγγα (η)=βαθουλό μέρος καί γιομάτο νερό. Καί παιγνίδι μπλονγγες. 
Βλ. περιγραφή Χατζοποΰλου Θρακ. Τ. Γ ' σ. 291.

Μ πλονμ μπλούμ— ο ήχος πού βγαίνει από τήν στάμνα όταν χτυπάς τό 
το στόμα της μέ τό χέρι σου. Φρ. μπλούμ μπλούμ τά τσουκάλια πού 
βροντούν τά καλαμάρια. CH φράση αυτή είναι από παιγνίδι παιδικό. 
(Βλ. περιγραφή Χατζοποΰλου Θρακ. Τ. Γλ σ. 295).

Μπράζγκα=αφεν§όνα μέ πανί, (σφοντόνα) πού τά παιδιά πετοΰσαν στούς 
πετροπολέμους πέτρες. cΥπήρχε σφεντόνα, καί μέ ενα καλάμι σχιστό 
στην μιαν άκρη, δπου έβαζαν τα πετράδια.

Μπογιαμάς (ό)=κρασί μαύρο πού γίνεται από μαύρο σταφύλι, τό παπάζ- 
καραλίκι.
— Μαύρο σά μπογιαμάς. —01 μπογιαμάδες μου ένε καλοί. —Ποΰλσα τύ μπο- 
γιαμά μ.3-

Μπολάκιμ άά=1) πώς ο'χι.
—Μή λάχ3 καί δέν τήν βροϋμ*. —Μπολάκιμ δά.
2) είθε.
—Μπολάκιμ1" δά νά νάρτ = ε ϊΙ)ε  νά ρτει.—Νά δώσ3 ό Θεός μπολάκιμ δά !
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Μ πομπη— χό πόμπευμα.
Μπόμπες =χά λόγια τά πομπευτικά και οί πράξεις οί πομπευτικές.

—Γού otic μπόμπες !! —Τις μπόμπες σου κύτταξε να σκεπάσ’ς.

Μπομπεύγω— πομπεύω, περιγελώ, εξευτελίζω.
— Τή μπαμπεψαν τή μασκαρού. —Δε μπομπεύγουμ’ γώ πέ τά λόγια σ’. —Μέ 

μπομψετε, λεγώ,

Μ πόντιζα' (τό)—αγγείο νερού ή κρασιού μ’ ενα χέρι.
—Πουν το μποτίτς, μιορή ;—"Ενα μποτίτς κρασί εΐπγε!.

Μπορετό= βολέ τό .
—Δεν εν μπορετό αυτό.

Μ πόμπά (τό) =  τά κουφέτα, τά ζαχαρικά-ζαχαρωτά.
—"Ελα γώ τό παιδί μ’ νά τό διυκω μπομπό. —Μπομπύ τοφερα τό παιδί μ', 

Μπόοκερο (τό)—=τό κάτω  από τό σ τή θο ς  μέρος τοΰ κορμιού.

Μπροστijraj—αντιστέκομαι μέ λόγια (εμπρός—ιστημι).
—Γιατί μέ μπροστήνται=έναντιΐ6νονται. —Μή τον μπροστήνς. μπρε, μικρός 
είσαι σύ.— Ά  τον μπροστήνιο, άς μή χτυπά.

Μπόακος— ό άδειος άνθρωπος, 6 κούφος, ό άμυαλος.
— Τί μπόσκος άνθριοπος είσαι συ. —Τί μπόσκα λόγια έν αυτά. —Ά μ μ α  
μπύσκα λόγια έν αυτά...

Μπονμπονκ (τό)=ό κάλυκας καί μπιμπίκ, καί μπιμπικιάζω.
—Μπιμπίκιασε τό κορμί μ’—ανατρίχιασε, έβγαλε μικρά μπιμπίκια άπό τό 
ρήγος.

Μπούζουρος (ό)=ή παπαρούνα, ο κατακόκκινος.
— Σά μπούζουρος έγινε. —Κόπκε μπούζουρος πέ τό θυμότλ

Μπούζα — κοιλιά, στομάχι.
— Πρίσκε ή μπούζα μ’. —Μπαμπά, μπούζα θέλω θέλω βραστή κοιλιά. —’Άμ 
καί γώ θέλω, παιδί μ’ (εϊταν χήρος), μά δεν έ χ \

Μ  π ο υ  μ π ο υ ν 5=άπό τό bitbbone—κακό σπυρί στάχαμνά.
Μπουμπούνα— ή βροντή, ή φλόγγα.

— "Εχω μια. μπουμπούνα στύ κεοράλ’ μου—δυσκολία. —"Ωχ μπουμπούνα πού 
άναψε στό κεφάλ’ μου=πρροντίδα μεγάλη.

Μπουμπουνίζω (στό γ' πρ.)=βροντά ό ουρανός.
— Μπουμπούνιζε. —’Ά ς  μπουμπουνίζ’ δσο θέλ ’. —Σά μπουμπούνίζ’ καί τί:
2) Δίνω ενα μπάτσο δυνατό, που βροντούν τάφτιά.
—Τον μπουμπούνιζα ένα να (μπάτσο) πού τόν πήγε καπνός,

Μπρονμτα έπίρρ.
— ’Έπεσε μπρούμτα καί τσάκσε τή μύτ’ ντου.
Α ν τ ίθ ε τ ο  τό άνάακελα.

Θ ρ α Η  ί Η  ά  Γ ' 2 3
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3) πέρδομαι μέ δυνατό ήχο. 4) ανάβω τή σόμπα.
—Τον μπουμπούνιζα ! —Την μπουμπούνιζα τή σόμπα !

Μ  π, ονρμά ς= β  ραχιό λ ι. Στα χωριά ψοροϋν γυάλινους μέ πολλά χρώματα.

Μ πρέκ=ΰ·αυμαστικό, έέ.
—Μπρέκ, ποϋ ήσνα ; —Μπρέκ κιντί !!

Μπροατέλα. (ή)=ποδιά. Φιλ. Γλωσσ. Τ. Γ' σ. 181·=ή πιστιά (υπουρίς) 
παρανοήθηκε σέ πρόσελίνα (προ και σέλα) προατελίνα, μπροστινέλα, 
μπροατέλα. δηλ. όλότελα τό ενάντιο" κατά τοϋτο είπανε κα'ι πιοελίνα 
και πιαινέλα.

Μ νγάρ3 (τό)=ή μικρή μΰγα.
—Γιόμσε μυγάρια τό ζύδ5, —Τί μυγάρια εν α υ τ ά ;—Τά μυγάρια πλουθαιναν. 

Μ νζηϋ'ριγια^  μυζήθρα.

4ίυρο%οπώ=παραευωδιάζω, βρωμώ.
— Μυροκόπσες=βρώμισες. —Μυροκόπσε ο τόπος— μόσχισε παντού, βρώμισε 
παντού.

4ί’υρίσ/τά(5α=-μυρωδιά) βρώμα και κατ’ εΰφημ. ευωδία.
—Τό τυρί εχ* μια μυρισμάδα ! —Μέ ήρτε μια μυρασμάδα. —Πολλές μυρι- 
σμάδες μέ ήρταν.

Μουταοκλαίγω—χλαίγω μέ παράπονο, λέγω κλαίγοντας τά παράπονά μου. 
—Μουτσοκλαψε. μουτσόκλαψε καί την δώκαν τάδέρφια ντης. —Δέ μπα να 
μουτσοκλάψς καί σΰ λιγάκ5.

Μ ντ'= χάΰε  ό'ξω μέρος, ή μύτη τοΰ προσώπου.
—Ή  μύτ5 ντου πονεϊ.—Ξύσ5 τή μύτ5 ντου.—’Έχωσε τί| μύτ’ ντου κιαυτύς. 

—Παντού θά  χώσ5 τή μύτ5 ντου.—'Η  μύτ5 ντου νά πέσ5 δέ θά  σκύψ5 νά την παρ’. 
= ό  περήφανος. -Π ιάσκε πέ τή μύτ5.—Τί σήκωσες τή μύτ5 τσου μωρή;=τί ύπερηφα· 
νεύτηκες. — Νααά μύτ5= γ ιά  τον περήφανο. — Πέ τή μύτ5 ντου στάζ5 χολή=ό κακός.

4̂ Γα>λτσα--βρώτις ("ή λ. σλαβική).
—Τον έφαγε ή μώλτσα.

Μωλτσοφαγωμένος—Αυτός που τον έφαγαν οΐ μώλτσες. Αυτοί που τό πρό
σωπό τους έχει πάθετ από βλογιά. Συνήθως τά ρούχα, πού τό καλο
καίρι τά τρώγει ό σκώρος.

Μ ώ μτοες=(λ. σλαβική)' άνθρωπος πού δέν αξίζει τίποτε.
—Μώμτσες κιαύτός.

Μ<ορη— κλητ. επιφώνημα στις γυναίκες.
— Έ λ α . μωρή, Δοχτινι,ο). —Άκοΰς, μωρή, δουλιές !! —Τέν, μωρή, πέ σένα .

(Ακολουθεί)



Μ. ΦΙΛΗΝ ΤΑ

ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΕΣ 

ΣΕ ΘΡΑΚΙΚΕΣ ΛΕΞΕΣ

Αρχή του τελεφταίου τέταρτου του περασμένου αιώνα, όντας παιδί 
ακόμα, νά πούμε, βρέθηκα σ’ ένα χωριό, στα Προποντιακά παραλία τής 
Θράκης πού λέγονται απ’ το Ροδοστό ίσαμε την Περίσταση μ’ ενα όνομα 
Γανύχωρα. Τό χωριό άφτό ρωμαίϊ,κα λέγεται Κονμπαγο, μά οί δασκάλοι 
το λέγανε Κονμβαον. Ή  λέξη βέβαια είναι τούρκικη I Κονμ μπαγη  καί 
σημαίνει άμμονδένιο αμπέλι, γιατί τ’ αμπέλια του καί γενικά ή γης είναι 
άμμουδένια σ’ εκείνα τα κατάγιαλα.

Έγώ βέβαια δεν είμαι δ αρμόδιος νά ψάλλω την δμορψιά του, μά ούτε 
είμουνα τότε σέ ηλικία νά κάμω συστηματική έρεβνα τού γλωσσικού του 
ίδκόματος. Μόνο μερικές λέξες πού λέγανε, μού κάμαν εντύπωση καί τις 
κράτησα στη μνήμη μου. Τώρα λοιπόν θά τις αναφέρω εδώ καί θά προσπα
θήσω νά εξηγήσω την αρχή τους, γιατί αξίζει τον κόπο.

Την καρδερίνα (Ίταλ. gardelino) τη λέγανε πλαγγιά. Τό πλαγγιά δεν 
είναι άλλο από τό αρχαίο νπολαις-νπολαΐδα. Τό άρχτικό ί καί ν εδώ ξεπέ
φτει κανονικά στην Ελληνική (Φίλην. Γραμμ. $ 397 καί 400). Επειδή ή 
συλλαβή πο γίνεται πον κανονικά στη νέα Ελληνική (Φίλην. ΓΓΕ. V' 58) 
λ. χ. ποκάμιοο ^πουκάμισο, πωλάρι ^πουλάρι, νποχνο'ίζει ^π ο νχν ίζsi 
(Πόντος Γ.Γ.Ε. α',166) κτλ. τό ου άφτό άποσιωπάται στά βόρεια ιδιοόματα, 
καί τό ιδίωμα τού Κούμπαγου είναι βόρειο, λοιπόν τό αρχαίο: νπολα— 
γίνεται άφτού κανονικά πλα-, τό δέφτερο μέρος έπρεπε νά γίνει κανονικά 
-ίδα ή -γίδα, τό πώς έγινε -γγιά, άφτό έρχουμε νά ξηγήσω.

Κατά το σχήμα ή ά γελά ς^η  αγελάδα καί ή άγελιά (<; αγελαία) είπανε 
η κοραοίς^ή κορασίδα καί ή κυραοιά, ή άκίς |>ή αγκίδα καί η άγκι,ά, η άλν- 
οις > ηάλνοίδα καί η άλυσιά— «Στο μάβρο τόνε δένουν κόβετ’ ή άλυσιά.» Δ. 
τραγ.—κτλ. έτσι λοιπόν είπανε καί στο Κούμπαγο πλαγίς *>πλαγίδα καί 
πλαγγιά, αντί πλαγιά, γιατί πριν άπ’ τό γ αναπτύσσεται τό μυττόπνοο ν, 
πού τό γράφουμε κιάφτό γ  λ.χ. y>vy=vg' (γράφεται γγ): ιγλα ^ιγγλα , μογι- 
λάλος >·μογγίλαλος, άσπάραγος σπαράγγι, φαγέλι ^φραγγέλι, βίγλα *>
βίγγλα, λέγω Ρ^λέγγω (Καπαδοκ.) δεντρογαλιά >>δρονγγάλια (Μπουντώνας), 
άγράβανο > « γγάβανο (Κρήτη), λαγόν/, !>λαγγυνι, τρώγλη >τρονγγλα Ρ'τής 
τρούγγλας Ρ*η ατρονγγλα (Ινεφαλ, Τσιτσελή), ?>ή στρονγγα (κοινό) τρώγω p*
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τρώγγω (Καπαδοκία), πύργος $>πνργγος ( \ίο ) , φραγόσνκα^φογγόσνκα, 
φραγοστάφνλα ^φραγγοστάφνλα, καχαφόγι ^καταφύγγι, άγονρίδα ^α γγού
ρι δα (Θήρα), άγωρος ^άγγαιρος, η άγρίφη >τά άγγρίφι, αίγα ^α ΐγγα  ( =  
δεντρόία, κίτρινη βιόλα), πρόσφυγας > πρόσφνγγας κτλ. έτσι καί πλαγιά >  
πλαγγιά.

’Άλλη λέξη ακόυσα τα ά γ λα βάτα. ’Έτσι λέγανε κάτι μεγάλα κεράσια 
κόκκινα. Άφτό βέβαια δεν είναι άλλο από τύ αβγουλάτα μέ τή μετάθεση: 
άγλονβάτα καί μέ τή φωνοσυρμή (ον-\-α^α-\-α): άγ λα βάτα.

Άφτές οί δυο λέξες μου έκαμαν τότε εντύπωση καί τις θυμούμαι ίσαμε 
σήμερα. Έπειδής δμως λέγανε κι άλλες πολλές λέξες που τις συνάντησα 
κατόπι στα Θρακικά του φίλου καθηγητοϋ Πολυδώρου Παπαχριστοδούλου 
καί πολλές άπ’ άφτές έχω έρμηνέ-ψει, αποφάσισα τώρα νά ετυμολογήσω, 
όσες μπορέσω άπο τό ωραίο γλωσσάριό του, πού δημοσιέβει στα «Θρακικά». 

Κάμνω λοιπόν άρχή άπ’ τον Α' τόμο σελ. 228 καί πέρα.
Άβραάίνα  τουρκικά avrad θά πει ή γυναίκα, ή σύζυγο avradin (το 

τελικό ν λαρυγγικό) ή σύζυγό σου, avradini τή σύζυγό σου' άπ’ άφτό είναι 
τό Θρακικό άβραάίνα—  σύζυγο, γυναίκα.

Ά γρια  — άγρωστες, λέγεται καί άγριάδα' τό επιστημονικό όνομα πού 
τής δίνει ό Λινναΐος είναι: cynodon dactylon (Χελδράϊχ - Μηλιαράκη, 
έκδ. Κολλάρου Ά θ. 1926, σελ. 12(1).

1 Αθέρας (6) καί αθέρα (ή)—το πιο λεφτό καί καθαρό στρώμα τού 
άπάνω άγέρα καί κατόπι κατά επέκταση τού νοήματος καί διαστάβρωση μέ 
τον αθέρα σήμανε στή νέα ελληνική τύ διαλεχτό καί πιο λεφτό άπο κάθε 
πράμα δηλ. τό άκρον άωτον, τον άνθό, την άχνη, τήν πάσπαλη καί τά 
όμοια. ’Απ’ άφτά λοιπόν βγήκανε καί τ ’ άλλα μεταφορικά νοήματα, πού 
τόσο όμορφα τά καταλογίζει ο κ. Παπαχριστοδούλου.

άλιπανάβατος=τό ψωμί πού τού λείπει ή ανάβαση ή ζνμωσις' τύ α 
είναι νόθο στερητικό, γιατί εδώ έφτανε καί μόνο τό λιπανάβατος χωρίς τύ 
α. 'Ωστόσο από παρετυμολογία σε μια λέξη, πού έχει φυσικά μέσα της 
νόημα άρνητικό, βάζουμε κάποτε στήν άρχή καί ένα άρνητικό καί στερητικό 
α γιά πιότερο δυνάμωμα ή Ηεδιάλυμα τής άρνησης λ. χ. :

ξεκάρφωτος ^άξεκάρφωτος, ξυπόλυτος έ^&ξυπόλντος, ξεμάλλιαρος ·>~ 
άξεμάλλιαρος, ξεβράκωτος > άξεβράκιυτος, ξετσίπωτος >άξετπίπωτος, ί)α- 
νάσιμος^άΟανάσιμος οχτρός, ξέπλεγος ρ-άξεπλεγος, μωρία>άμωρία κατά 
τά : άμναλία, άνοησία, κι άπ’ άφτό ύστερα ά μωρός κατά τό άμυαλος κτλ. 
έτσι καί τό λιπανάβατος γίνεται άλιπανάβατος.

ΌΑμμά  είναι τό αν μη λ-'άμμη ν^άμμά (σύγκρινε άκόμη ύ-άκόμα, άντί- 
κρι >-άντίκρα, αγάλι ί>άγάλια, άλί κιάλιά, εκεί >έκιά, δή £>δά. ήνί >νά (τό 
(δεικτικό), ταχύ ύ* ταχιά, πήύ^επά, έτσι κ'έτσά κτλ,.
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Ά μηάγγιχτος  έτσι μέ η  τό γράφει ό Π. στα Θρακικά Α' σ. 228, μου 
φαίνεται όμως πώς είναι τό μνιάγγιχτος και έγινε εδώ παρετυμολογία 
προς τό μη τό αρνητικό, πού είναι τό όμοιονύημο.

Ά μπόφαδος—ο (άπό+φάδι)' γιατί τό b τό χορδοηχερό αντί τό π τό 
άχορδόηχο: άπόφαδος, κοίτα Φίλην. Γ.Γ.Ε. α', 215—216.

To aμπουριά - τζον μπουριά είναι τό τούρκικο abur - zubur.
Τό άνακούλκοντα είναι από τό Ήσυχιανό κλοοκνδά μέ την πρόθεση 

άνά καί μέ την μετάθεση των φτύγγων ένεκα τό υγρό' κοινώς : ανακούρ
κουδα.

Ανεμοπύρωμα' είναι άφτό που λέγεται επιστημονικά : έρυσίπελας=  
άφτολεξεί! κοκκίνισμα τον δέρματος.

Άνεμοστάθ(η)ς’ είναι τό κοινό ανεμοστάτης μέ την άνομοίωση τοϋ 
δέφτερο r σί θ·, ένεκα τό προηγούμενο τ πρβλ. παραστάτης ς>πραστάθης 
(Κύθνο).

Ανήμερα είναι τό επίρρημα ενήμερα. Τό άρχτικό ε γίνεται συχνά α στη 
νέα ελληνική: εργαλείο ^αργαλειό, εγχνλία *>αχνλιά, έντάμα αντάμα, ένά- 
μισν >άνόμισν, έγγάστρι > ά γγάστρι, έγγίζω  > αγγίζω, έγγόνι £>άγγόνι,
εντερα > άντερα κτλ. έτσι λοιπόν καί ενήμερα ανήμερα (Φιλ. Γραμι. § 407).

”Αξεινος καί πούξεινος εμείς τό λέμε : όξινος κι άπόξινος καί άφτός 
φαίνεται, είναι ό σωστός τόπος δηλ. όξινος (όξινος) κι άπύξινος (=τό 
δ ξινός μέ την επίταση τής πρόθεσης από) τέλος τό άρχ. όξινος (μέ /, εννο
είται Γρ. 1450) έγινε νεοελλ. ό ξινός, δηλ. τό αρχικό ό τό πήρανε για 
άρθρο' πρβλ. ολίγος >ό λίγος, ό λερός (Ήσυχ.) >ό λερός, δλωλώς >ό λω
λός, Όνουφρης >6 Νουφρης κτλ. στο όξινος ό τονισμός στη λήγουσα κατά 
τά άλλα μέ — νός λ. χ. όπισινός^ό πισινός κτλ. (Φίλην. ΓΓΕ. γ'. 203— 
—204. Γραμμ. § 397).

Ά πιστία  εμείς τό λέμε πιοτιά' είναι τό I οπίσθια (λωρίς) (ΓΓΕ. γ', 48 
—52) χωρίς τό ίσως τοϋ Στ. Ψάλτη. Στην Κρήτη λένε απιστία τήν αψιθιά. 
Γίνουνται δηλ. τά κανονικά φτογγικά παθήματα καί έτσι παρομοιάζοντας 
ή λέξη μέ μιάν άλλη γνωστότερη παίρνει άφτηνης τή μορφή παρετυμολο
γικά: οπίσθια γ>άπισθιά >άπιστ/ά (=πισηά). άψινθος : αψών)-θέα ;>
άπισθιά ς^άπιστιά (=ά·ψιθιά). (Φίλην. ΓΓΕ. αζ 222—224).

cΑπλογμοραίνω^ ά,πλόχωρώ. Τό άπλ >χ<υρώ πρέπει νά τό μεταχειριζου- 
μαστε στή σημασία που μεταχειρίζυυνται λίγο άπρεπα τό ξαπλώνω’ ένας 
λεχτικός τόπος λ. χ. δεν ξαπλώνεται αλλά απλόχωρα, ενώ μιά γυναίκα λ. χ. 
δέν άπλοχιυρά αλλά ξαπλώνεται.

Ά προννα’ 6 τόπος φαίνεται είναι ό ιταλικός pnmo μέ τό προθεμα
τικό α-, άν είπανε ό άρχ. έλλην. προ ύμνος, δέν ύπαρχε λόγος ν’ άποσιω- 
πηθεΐ τό μ πριν από τό ν’ πρβλ. στάμνα, ράμνος, κάμνω, Κόμνος, λάμνοο 
κτλ. ό τόπος άλλωστε προννέλλα φαίνεται κι από τήν κατά λ. πώς είναι ό
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ιταλικός τύπος prunella. Πρέπει όμως νά ξεδιαλύνει αν είναι εν. θηλ. ή 
άπροννα ή πληθ. ούδ. τά άπροννα. Ό  τόνος βέβαια δείχνει πώς είναι θηλ. 
έχει καί ό Ψάλτης άπροννες μέ τή σημασία τοΰ καρπόν, μά εδώ έπρεπε νά 
ξεδιαλυθεΐ τό γένος, γιατί υπάρχουν τόποι : τά προννα, τά άπονρνα, τά 
άπονρνα, τά τσάπονρνα κτλ.

3Αράν-ταράν— άνω-κάτω* είναι φράση τουρκική.
’Ά ργιτα — άο^οπορία' έγινε κατά τό όμοιόφτογγο υργιτα=οργ\\, που 

άφτό έγινε πάλε από τό όμοιονόημο μάνιτα— κάκιωμα κτλ., όλα τούτα 
έχουν πρωτότυπο τό χάριτα=χάρΐς χάρη (Χατζηδάκης).

’Αρίδα' ή δέφτερη σημασία του δεν είναι καθαφτό ό πισινός, αλλά ή 
φτέρνα τοΰ ανθρώπου' στη σημιασία τοΰ πισινού φαίνεται πά>ς έγινε παρα- 
νόημα άπ’ τή βρισιά: της μάνας σου την αρίδα (ευφημισμός αντί: τον κ...)

’Αργιά. Θέλει μέ ι, γιατί, ναι μέν τό θηλυκό τοΰ άρυς είναι στην καθα- 
ρέβουσα τό: αρνία (πρβλ. γλυκύς — γλυκεία), αλλά στη βυζαντινή κάνει άρεα 
(πρβλ. πλατέα), επομένως στη δημοτική θά κάνει άρια (μέ ι) (ΓΪΈ. αζ 
182— β', 147).

3Ασκιά (η)' είναι από τό: μιά σκιά, όπου τό τελικ.ό α τοΰ μια παίρνεταί 
ώς αρχικό τής δέφτερης λέξης σκιά κι έτσι γίνεται ασκιά' πρβλ. μιά βδέλλα 
Ρ*μι άβδελλα, μιά χελώνα ί>/.α’ άχελώνα κτλ. καί τ’ αρχαίο όποια τΐα ί> 
όποϊά ττα >όπο73 άτια  καί κατόπι μόνο ά'ττα=τινά. (Φίλην'. Γραμματ. 
σ. 407)' άλλοΰ πάλι λένε ασκιά δηλ. κάτου από σκιά απ’ ασκιά.

Ήσ/,ιάς=κληματαριά· είναι λέξη τουρκική καί σημαίνει καθαφτό: κρε
μαστάρια άπ’ τό: άσάριμ=κρεμνώ.

Ά τσαλος  βέβαια δεν είναι τό άκαλος (Ψάλτη Θρακ. σελ. 44) είναι τό 
ατάσθαλος ^.άτάσταλος. Άποσιωπάται τό πρώτο τ γιά άνομοίωση, πρβλ. 
πεντήντα ί>πενήντα, τείν’ τα >ίντα, Σταχτούρης >Σαχτούρης, (σάχτη ή 
στάχτη στο Μωρία καί σαχτάρι. στύ Πόντο), κλεφτάτα ^κλεφάτα (Χατζηδ. 
ΜΝΣ. α', 422), κρατήτερο >κρακτερο (Αεξηγρ. άρχ. Ε', 74) άτραχτος >  
άραχτος (Κάρυστο)-(Φιλ. Γραμ. σελ. 86, στήν ανέκδοτη Γρ. μου £ 350, 
19 έχω πολλά παραδ. κι άπ’ τή νέα κι άπ’ την άρχ. ελληνική)* καί τότε τά 
δυο αα γίνουνται ένα.: άτάστ αλ^ος'^-άάσταλος'^άσταλος’ κατόπι τό στ γί
νεται κατά μετάθεση : τσ λ. χ. στυλ(Δνω^τσονλώνω  (άρχ. προφ. υ=ιι), 
στυφός ^τσονφός  (Παπαζαφειρόπουλος), στουπί '>τσ(ου)πι (Μυτιλήνη), 
στουππώνω ^τσουππώνω (Πόντος), εστία ϊ>τσία (Πόντος), άλλα παραδ. 
βλ. ΓΓΕ. β', 196 —197 στήν άνέκδοτη Γρ. (§ 257) ακόμα πιο πολλά.

Άφνός<\ άχνός^ ατμός' γιά τοΰ το βλέπε Φίλην. Γραμ. σ. 253* στή 
νέα Γραμματική μου πού είναι άνέκδοτη τά ξεδιαλύνω πολύ καλύτερα.

νΑφτριγια’ είναι ή κοινή: άφτρα καί γίνεται άφτρια κατά τά άρχαϊα 
αθλήτρια, ψάλτρια κτλ., γιατί στή νέα ελληνική διασταβρώθηκαν οί κατά-
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ληξες -τρα καί -τρία πρβλ. υφάντρια καί νφάντρα, κλέπτρια καί κλέφτρα κτλ.
Ά χαμνά  ("μέλη)* είπαμε (Γρ. $ 1226), πώς τό ουσιαστικό παραλείπεται 

καί παίρνει τή θέση του ό επιθετικός προσδιορισμός' λ. χ. ποντικός (μυς), 
δημοσία οδός ^.δημοσιά, αγοραστικό (σωματείο), άβυσσος(=άβυθος) θά
λασσα >αβυσσο, ηδύοσμος μίνθη ^δυόσμος, συγκεραστός χόνδρος ;>συγκε- 
ραστός (τό πλιγούρι στην Κρήτη), denarius numas >δηνάριο κτλ.

Τό αχαμνός είναι τό χάννος, πού τό ύποταχτικό ν των διφτύγγων αν 
εν, όταν με την εξέλιξη τής προσφοράς έγινε β, προφέρθηκε σά μ  πριν 
απ’ τό ν, έγινε δηλ. μυτόπνοο για αφομοίωση* λ. χ. ευνοοτη 'Ρ-εμνοοτη, 
εννονχος ►>μνονχος, ελαννα) ρ^λάμνω, ερευνώ Ρρεμνώ), έτσι καί χάννος ;> 
αχαμνός (Φιλ. Γρ. § 245).

Γ0 τονισμός στη λήγουσα είναι κατά τά άλλα μέ—νός: ζωντανός, χτεαι- 
νυς κτλ. [κοίτα παραπάνου για τό όξινος >ό ξινός σελ. 357).

Βαγίζω  ή λεξ. παράγεται από τό; βα'ίς (=κλαδί τού φοίνικα, δηλ. τής 
χουρμαδιάς) καί είναι Κοπτική bar αρχικά σημαίνει πώς τό κλαδί, δηλ, ή 
βαΐς λυγά απ’ τό κάρπισμα' απ’ τό κλαδί πέρασε καί στο δέντρο, πού λυγά, 
πού γέρνει απ’ τούς καρπούς* κατόπι απ’ τό δέντρο τό νόημα τού βαγίζω 
(— λυγώ) πέρασε καί σέ κάθετι πού λυγά, πού γέρνει, πού πλαγιάζει, όπως 
πολύ ωραία άφτό τό τελεφταίο νόημα μάς τό λέει ό κ. Π. Παπαχριστο- 
δούλου.

Βαράκ' από τό αραβικό: w a r a q ^ -ψιλούτσικα φύλλα χρυσού). Ό Ή σύ- 
χιος έχει τή λέξη βάραξ (=φύραμα καί μάζα)' ό κ. Μ. Στεψανίδης τά ξεδια
λύνει πολύ όμορφα στο Λεξικογραφικό ’Αρχείο, τόμ. ζ~ή σελ. 212—213.

Βαρεμένος είναι μετοχή δυο ρημάτων : τού βαρώ (=χτυπώ) καί τού βα
ρόνο), ώστε ή βαρεμένη = εγκνα  (από τό κνοή γυναίκα είναι απ’ άφτό τό 
δέφτερο’ τά λήμματα πρέπει νά είναι δύο μέ όλότελα διαφορετικά νοήματα.

Βεζενές λέξη αραβική, vezne (=ζυγαριά)* εμείς τό πήραμε απ’ τούς 
Τούρκους μέ τήν έπένθεση τού ε ανάμεσα ζ καί ν ένεκα τό δέφτερο ε 
πρβλ. liazne ρχαζενές. siiblie Ροονμπεχές, άνεπνιά Ρανεπενιά (Πάνορμο), 
σέφτλο ραέφτελο  (Πόντος) κτλ. καί τ’ αρχαία eΕρμης ρ-'Ερεμης, Τελμηο- 
σής >  Τελεμησσής κτλ.

Βέργα άπ’ τό λατινικό virga ραβδί, βίτσα, κλαδί, κλωνί κτλ. Τό άτονο 
ΐρ γίνεται στη νέα Ελληνική ερ μέ όπυιοδήποτε ψηφί κι ά γράφεται τό ϊ 
λ. χ. άγκνρίδα Ράγκερίδα (ή άγκλίτσα στή Νάξο), τουρκ. viran ρ,βεράινι, 
γηρατειά ρ^γερατειά, Ειρήνη Ρ  Έρήνη, λνγηρός > λυγερός, κνρά ρ»κερά, 
ξηρός Ρ  ξερός, κηρϊ Ρκερι κτλ. (βλέπε τα όλο Φίλην. ΓΓΕ. γ', σ. 131-135).

Τό ίταλ. είναι verga, άλλα εμείς δέ λέμε -ga, ενώ έχουμε φτόγγο γγ 
καί γκ, λέμε -γα, πού θά πει πώς μαζί μέ τό άρχ. Έλλ. Γ, πού προφερ- 
νότανε g, γίνανε γ καί όλα τά Λατινικά g πού είχανε περάσει στήν Ελλη
νική’ λ. χ. biga >βίγα, doga Ρδόγα, paganus Ρπαγανός, ruga p,ρούγα,
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legatus ϊ>λεγάτος, magulum >μάγονλο, gula >γούλα, targa >τάργα, sa- 
gitta >οαγίτα, exagium >ξάγι κτλ.

Βοϋηοτής (=βοηθηστής)- 6 ανοιχτότερος φτόγγος ο αφομοιώνει τον 
κατοπινό του ί (τι) κι υστέρα τά δυο ο γίνονται ένα λ. χ. Μανοήλης>Μα
νόλης, υγδοήνταΐ> ογδόντα, πρώιμα ^π,ρωμα, τό εΐχα> τδχα  κτλ.

Παραστρατάει κατά τό φαινόμενο τό γοητεύω ^γητέβω  (άντΐς τό κανο
νικό γοτέβω), μ ι εδώ γίνεται αποχωρισμός της πρώτης συλλαβής από πα
ρετυμολογική παρανόηση, είπαν δηλ. μέ την ανάπτυξη τοϋ μεταβατικοί 
φτόγγου γΐ / γογητέβω και θαρρώντας τό γό πώς είναι ή προσωπική αντω
νυμία : γά> γητέβω τό είπανε καί τ’ άλλο γητέβω.

Βολα είναι άφτή ή βολή που παίρνει στο τέλος α αντί η από τό όμοιο- 
νόημο φορά' γίνεται δηλ. συμφυρμός βολή+φορά ^βολά.

Βόχα' κατ’ ανομοίωση άπ’ τό buff a ( =  πνοή)' πρβλ. βρέφος >βρέχος 
(Κύπρο), βάφτιαηϊ>βάχτιοη (Λαογρ. θ', 152)..

Βούκα' ή λέξη είναι λατινική bucca καί σημαίνει στόμα, σαγώνι, μά
γουλο κτλ. Bucca panis λατινικά σημαίνει ακριβώς άφτό που εμείς λέμε 
βούκα, ώστε είναι κατά έλλειψη τοϋ panis- τό λένε δμιος καί βονκιά λατιν. 
buccea.

Βούτη, τό λένε καί βοντίνα' είναι ή βυτίνη τών Ταραντίνων. ’Από τό 
βοντίνα άποκόβεται από παρετυμολογία ή τελευταία συλλαβή να, γιατί θεω
ρείται πώς είναι ή δειχτική λεξοΰλα νά (άρχ. ήνί) καί γίνεται βούτη. Κατά 
τό σχήμα προβατίνα > προβάτα, Στα ματ ίν α >Σταμάτα  είπαν καί τή βον
τίνα καί βούτα (=βοΰτη).

Βοντσί (—βυτίον)- τό ον είναι αρχαία προφορά τυΰ ν, που διατηρή
θηκε από τό γειτονικό β' λ. χ. βνζιά=βονζιά) βύζοννας=βούζοννας, 
βρύβοχ-—κρούβω, ϋρύβοε— θρούβυο, κισούβιον -κισσονβι (ξύλινο ποτήρι) 
κτλ. πρβλ. καί τά ’. μννδδς= μ· νντός, μνατάκι=μονοτάκι, ϋρύμβα=  
Ορούμπα, Κ ύμη— Κούμη, πνκτίζω=φονχτιάζθ}, οκνφος=σκονφος, κύτρα 
=κοντρα (Γ.Γ.Ε, αή 25) κτλ. κτλ. κτλ.

Βνζάοτρι,α' ή κατάληξη - τρία είναι ή αρχαία, πρβλ. μαθήτρια, ποιή- 
τρια, φοιτήτρια κτλ., που συνεπάρΟηκε στη νέα Ελληνική μέ τήν κατάληξη 
-τρα, γιατί τό βυζάστρια στήν κοινή μας τό λένε : βνζάοτρα' πρβλ. η>έφτρα 
> ιρέφτρια, κλέφτρα Ρ*κλέφτρια κτλ.

Μ . Φ ιλ ή ν τά

( 5 Α κ ο λ ο ν ■#> ε ϊ)
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ΕΥΕΡΓΕΤΑΙ ΤΟΥ ΘΡΑΚΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
Ό  Θρακικός Ελληνισμός είναι γνωστόν εις όλους ότι κατά τά μακρά 

έ'τη της δουλείας του διετήρησεν ακμαίον τό φρόνημά του χάρις εις τό θρη
σκευτικόν αίσθημα καί τά λαμπρά σχολεία τά όποια συνετήρει. Έπί τόσα 
ετη ουδέποτε έσβησεν ή παιδεία, οΰτε έλειψαν όλοτελώς τά σχολεία. Είναι 
αλήθεια ότι μετά μεγάλης δυσκολίας συνετηροϋντο ταΰτα διά τοΰ οβολού 
καί των πτωχότερων καί τοΰ παγκαριού των εκκλησιών, άλλ’ έκάστοτε ένε- 
φανίζοντο φιλόμουσοι καί φιλοπάτριδες Θράκες, οί όποιοι συνέβαλλον διά 
γενναίων εισφορών εις την συντήρησιν των σχολείων, όπου τά παιδιά τοΰ 
λαοΰ—καί τά πτωχότερα, εμάνθανον γράμματα. Οί τοιοΰτοι γενναιόδωροι 
καί φιλόμουσοι συμπολΐται είναι αναρίθμητοι. Καί όμως παραμένουν ά
γνωστοι εις ιό Πανελλήνιον, μολονότι τό έργον των είναι φωτεινόν, καί 
λαμπρόν τεκμήριον τής φιλοπατρίας των πλουτοΰντων έλλήνων, οί οποίοι 
κερδίζο ντες καί μεγαλυνόμενοι οΐκονομικώς ένα πόθον καί ένα όνειρο ν 
είχαν πάντοτε εν άιιίλλη, όπως καταφαίνεται λαμπρώς εκ τοΰ βίου των 
μεγάλων ευεργετών τοΰ έθνους, νά συντρέχουν την θρησκευτικήν καί πνευ
ματικήν άναγέννησιν τών όμοφίλων των παντοιοτρόπως, είτε διατηροΰντες 
ευαγή ιδρύματα, είτε σχολεία παντός είδους καί πάσης βαθμίδας, είτε νο
σοκομεία, είτε εκκλησίας διά δωρεών μεγάλων, αϊτινες άπέφερον αρκετά 
ποσά διά την συντήρησιν πλουσίου διδακτικού προσωπικού τών κοινοτικών 
σχολείων.

Δεν υπάρχει πόλις καί κωμόπολις τής Θράκης μή έχουσα νά επίδειξη 
τοιοΰτους γενναιόφρονας άνδρας, οί οποίοι συνέδραμον τά σχολεία καί 
τά παντός είδους πνευματικά κέντρα τών κοινοτήτων.

Τά Θρακικά δημοσιεΰοντα τάς άποσταλείσας πληροφορίας καί ειδήσεις, 
αϊτινες θ ’ άποτελέσουν τεκμήρια διά τον μέλλοντα νά περιγραφή έκτενώς τά 
τής παιδείας εν Θράκη κατά τους μάκρους χρόνους τής δουλείας, παρακα- 
λοΰν καί πάντα δυνάμενον νά παράσχη παρόμοια στοιχεία, όπως άποστείλη 
ταΰτα εις τό θρηκικον Κίντρον προς δημοσίευση-, εύχονται δέ ΐνα καί ή 
Σεβ. Κυβέρνησις εΰαρεστηθή νά διευθετήση έπί τέλους τά διάφορα κλη
ροδοτήματα τών Θρακών προς τό συμφέρον τής έκπαιδεΰσεως καί τών 
σχολείων τής Θράκης καί συμφώνους προς τήν αγαθήν καί ΐεράν τών δια
θετών επιθυμίαν. Δ. Θ.

(::) Τό «Θρακικόν Κέντρον» άποτίον φόρον τιμής προς τους κατά διαφόρους έποχάς 
εύεργετήσαντας τά φιλανθρωπικά ή εκπαιδευτικά τήςΘράκης κα 9 ιδρύματα,ήθέλησε 
όπως συγκέντρωση τά κατ’ αυτούς και διά τών «Θρακικών» φέρη εις τήν δημοσιό
τητα εις άΐδιον μνημόσυνον καί παράδειγμα προς μίμησιν εις τούς νεωτέρους. Ά - 
πειάνάη δθεν προ έτους περίπου εις τούς μητροπολίτας Θρακικών επαρχιών, εις 
τά επαρχιακό, συμβούλια τών διαλυΟεισών Μητροπόλεων τής Άνατ.Θράκης καί εις 
άλλους, οΐ όποιοι, ώς ένόμιξεν, ήδύναντο νά παράσχουν σχετικάς πληροφορίας.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΡΙΦΗΣ

Οι Ζαρίφηδες κατάγονται από την Προκόνησο—τά ΜαρμαρονήσιαΡ)— 
κι από τό Πασαλιμάνι. Εκείνος που θεμελίωσε τδνομά τους είναι ο Γιάν
νης Ζαρίφης. Αυτός έδημιοΰργησε οικογένεια και θεμελίωσε γενεά καί

έδωκε στο γένος απογόνους διαλε
χτοί) ς.

Πρώτο απ’ δλα τά παιδιά του 
είναι ό Γεώργιος Ζαρίφης, πού 
γεννήθ ηκε στο Μέγα - Ρεύμα τής 
Πόλης στύ 1800.

"Ήταν οί μαύροι ακόμα χρόνοι, 
πού ή δουλεία τού γένους στένευε 
περισσότερο καί βάρυνε την ψυχή 
τού έθνους. Σέ τέτοια χρόνια ό 
ΓιάννηςΖαρίφης εμπορευότανε στην 
Πόλη. Τό εμπόριο πήγαινε πολύ 
καλά καί πρόκοβε ώς δτου άπόχτη- 
σε αρκετή περιουσία, τόση, πού δεν 
άφινε τήν ευκαιρία, άγαθοπροαίρε- 
τος, νά δείχνει τή μεγάλη του ψυχή, 
κάνοντας καλά. "Έτσι κοντά στάλλα 
του καλά, ανακαίνισε στο χα>ριό του 
δυο εκκλησίες στά 1780, πού σωζό
τανε ακόμα ώς τά τελευταία στην 
Προκόνησο.

Τήν εποχή αυτή είχε φαν ή καί ή 
Γεώ ργιος Ζ α ρ ίφ η ς  Φιλική Εταιρεία, πού πάσχισε νά

φωτίσει τό έθνος, πώς δέ χάθηκε ή 
ελπίδα γιά τήν ελευθερία του, καί δούλευε νά μυήσει τούς διαλεχτούς τού 
γένους στις ενέργειές της καί τούς σκοπούς της. Τότε κι ο Γιάννης Ζαρί- * 1

Παρά πλείστων εΐχομεν απαντήσεις αιτινες καί. δημοσιεύονται ήδη' δυστυχώς όμως 
εύρέθησαν καί τινες καί δ ή επιστήμονες καί ιιορφωθεντες διά κληροδοτημάτων 
ευεργετών, οιτινες οΰτε απάντησιν ήάέλησαν νά δώσουν. Άποφευγοντες νά δώ- 
σωμεν τά ονόματα αυτών εις τήν κοινήν τών Θρακών καί τών ομογενών περιιρρό- 
νησιν, περιοριζόμεθα εις τήν απλήν τών πραγμάτων διαπίστιυσιν. Σ. Θ. Κ.

1) cO φίλος Γερουσιαστής κ. Μ. Σταμούλης μάς πληροφορεί τά έξης: «Τά νη 
σιά τοΰ Μαρμαρά δεν τά έλέγαμε Μαρμαρονήσια ούτε καί από Μαρμάρινους τά ή- 
κουσα νά λέγονται έτσι. Τό Πασαλιμάνι (Άλώνη Ελληνιστί) ήτο νησί άλλο από 
τήν Προκόνησον τήν κοινώς Μαρμαρά».
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φης ανακατώθηκε καί μυήθηκε στους κρύφιους σκοπούς της, κι ώρκί- 
στηκε νά δουλέψει για την ελευθερία του έθνους, δπως κι δσο μπορέσει.

Κι όταν άναψε τό τουφέκι κι δ Μωρίας κήρυξε την επανάσταση, αναγ
κάσθηκε κι αυτός καί ή φαμίλια του όλη νά μπαρκαριστή κρυφά για την 
’Οδησσό, φεύγοντας τον άφευκτο άφανισμό της.

Τότε πάνω στο μπαρκάρισμα χάθηκε κέν’ από τά παιδιά του—δ Νικό
λαος, που τόνε γλύτωσε ή παραμάνα του στην Τήνο. Την εποχή αυτή δ 
Γεώργιος Ζαρίφης—μεγαλούτσικο παιδί, φοίτησε στύ μεγάλο σχολείο του 
Ρισελιέ στήν ’Οδησσό. Σπουδάζοντας έδειξε τόση επιμέλεια καί προκοπή, 
πού πήρε βραβείο νά σπουδάσει δωρεάν στάνώτερα σχολεία.

ΜΙ επανάσταση πήρε τό δρόμο της πλιά. Μέσα στά εφτά χρόνια τό έ
θνος πάλαιψε καί χαροπάλαιψε, ως που έφτασε ή ώρα τού λυτρωμού του. 
*0 Μωριάς λεύτερος άρχησε νά συμμαζεύει τά ξενητεμένα του παιδιά. Γ0  
Καποδίστριας πρώτος κατέβηκε νά οργανώσει τό βασίλειο καί νά βάλει σέ 
τάξη τό Ρωμαίϊκο. Σέ τέτοιον καιρό κατέβηκε κι δ Γιάννης Ζαρίφης μέ τή 
φαμίλια του από τήν ’Οδησσό. Τότε κι δ Γεάιργιος Ζαρίφης, τό μεγάλο του 
παιδί, σπουδαγμένο καί γραμματισμένο—καλαμαράς σωστός—διωρίστηκε 
από τον κυβερνήτη γραμματέας στήν Καρύταινα, βοηθός τού διοικητή.

Μά δ Γειυργ.ος Ζαρίφης σέ λίγον καιρό βαρέθηκε. ΙΊώς μπορούσε ένας 
νέος άνθρωπος σάν κι αυτόν, νά κλειστή μέσα στύ γραφείο γιά νά γράφει 
αναφορές καί νάγωνίζεται γιά ξένες έγνοιες; Γιά τέτοιες δουλιές δεν ήταν. 
—«’Εγώ, έλεγε, δεν είμαι πλασμένος γιά γραφιάς. Νιώθω νά μέ τραβά 
τό άλισφερίσι κι οχι ή καρέκλα τού γραφιά, θέλω εμπόριο.»

Τό εμπορικό του δαιμόνιο κ ή εξυπνάδα του δέν τον άφιναν νά ησυχάσει 
μέσα στύ γραφείο του.Τί ήταν γιαύτόν μιά τέτοια θέση, πού δλη ή Ελλάδα 
—μιά φούχτα ακόμα—τον στένευε καί τον έπνιγε. Ό  μικρός της ορίζοντας 
τού φάνηκε πολύ στενός γιά τις νεανικές του φιλοδοξίες. Καί γρήγορα-γρή- 
γορα τά παράτησε κέφυγε πίσω γιά τήν Πόλη.

Τον τραβούσε ή Πόλη ! Εκεί οπού γεννήθηκε, κεΐ δπου δ δρίζοντας 
μεγάλος κι απέραντος τούδινε φτερά νά πετάξει. Συνήθιζε νά λέγει : «με
γάλη γκιόλα, μεγάλα ψάρια», πού θά πή μεγάλος τόπος, μεγάλες ελπίδες.

Καί φτωχός, δίχως άλλο εφόδιο από τή σπουδή του κι από τήν κλίση 
του στο εμπόριο, ρίχτηκε στή δουλειά.

Τά χρόνια κείνα ένα σπίτι μέ δουλιές μεγάλες, πού φούντωσε καί φάνη
κε καί ξακούστηκε στύ εξωτερικό, ήταν τού Δημήτρη Ζαφειρόπουλου. Ό  
Ζαφειρόπουλος, ένας ξεχωριστός άνθρωπος μέσα στήν Πόλη, είχε μεγάλο 
εμπόριο μέ τήν Ευρώπη. Παντού ήταν τόνομά του γνωστό κοΐ δουλιές του 
πήγαιναν καλά, δταν φάνηκε δ Γεώργιος Ζαρίφης μπροστά του.

— «Σέ παίρνω στή δουλειά μου, τού είπε». Κι ό νέος αυτός, γεμάτος
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ορμή καί ξυπνάδα, άρχεψε το στάδιό του ευχαριστημένος. Γιατί έμπαινε 
μέσα σένα σπίτι, οπού ή κλίση του εύρισκε ορίζοντας απλωμένους.

Καί δουλεύοντας κάμποσα χρόνια ό Ζαρίφης τού Ζαφειρόπουλου άπό- 
χτησε την έχτίμησή του καί την αγάπη του τόση, που για τό χαρακτήρα 
του καί την άξια του, ό προϊστάμενός του άπεφάσισε νά τοΰ δώσει καί τή 
θυγατέρα του. Μά την απόφαση αυτή προς καιρό ήρθε νά τή σταματήσει ή 
κακή μοίρα, που «ορθώθηκε μπροστά του.

Οί δουλιές τοΰ οίκου Δημήτρη Ζαφειρόπουλου ναυάγησαν μονομιάς, 
ΰπως ή αναπάντεχη τρικυμία βουλιάζει καί τό πιο δυνατό καράβι. Ό  κα
πετάνιος έπεσ’ έξω καί τά μουτσόπουλα παν κατ’ ανέμου. 'Όμως στήν τρι
κυμία φαίνεται ό γενναίος. Ό  Δημήτρης Ζαφειρόπουλος έσβησε κ’ έχάθη, 
μά ό Γεώργιος Ζαρίφης δίνοντας φτερά στο πνέμα του καί βλέποντας τή 
δύναμη τής ψυχής του νά μή χάνεται ούτε στις τρικυμίες, καταπιάστηκε καί 
τιόνομά του νά υψώσει καί τόνου.α τοΰ Ζαφειρόπουλου νά σώσει από τήν κα
ταστροφή καί τήν άφάνεια. Καί σ«ί μυαλό δημιουργικό πού ήταν, σχεδίασε 
κέστρωσε ένα πρόγραμμα δουλιάς μέ τούς γιούς τοΰ καταποντισμένου προϊ
στάμενου του. Μιά άτυχία γιαυτόν δεν ήταν τίποτε. Γιατ’ έξαιρε πώς τό 
εμπόριο έχει καί πολλές ατυχίες. Καί σέ λίγυν καιρό φάνηκε τί μπορούσε νά 
πραγματοποιήσει ένα μυαλό τετράγωνο σαν τό δικό του, πού τό βοηθούσε 
ή σπουδή καί ή μάθηση.

Καινά τώρα μέσ* απ’ τήν Πύλη απλώθηκαν τά νήματα—σάν τό πανί 
τής αράχνης —μιας μεγάλης δουλιάς, πού δέθηκαν μέ τά πιο μεγάλα εμπο
ρικά κέντρα τής Ευρώπης. Μέ το γυιό τού πενθερού του Ζαφειρόπουλου 
Στέφανο, ίδρυσε ένα μεγάλο σπίτι, μέ υποκαταστήματα στή Λόντρα, στή 
Μασαλία, στήν ’Οδησσό, στο Γαλάτζι. Ό  Γεώργιος Ζαρίφης έμεινε στήν 
Πύλη, νούς καί κλειδί τής δουλιάς. 'Ο Στέφ. Ζαφειρόπουλος τράβηξε στή 
Μασσαλία, ό αδελφός του Μιχαήλ Ζαρίφης εγκαταστάθηκε στο Λονδίνο, ό 
’Αλέξανδρος Ζαρίφης στήν ’Οδησσό κι ό Ιορδάνης στο Γαλάτζι τής Βλα
χίας. Δηλαδή παντού οπού ανθούσαν ελληνικές παροικίες κέμηόριο Ελλη
νικό μεγάλο, που σάστιζε τούς Ευροοπαίους. Καί τό κατάστημα Ονομάστηκε 
«Ζαρίφης καί Ζαφειρόπουλος».

Σέ λίγον καιρό τό εμπόριό τους πήρε μπροστά. Ή  τύχη τούς ευνόησε 
καί τά κέρδη τους μεγάλα τούς άνάδειξαν σ υλη τήν Τουρκιά καί τούς 
έκαμαν γνωστούς σδλη τήν Ευρώπη.

Ό  Γεώργ. Ζαρίφης είχε ξεχωριστή εξυπνάδα στά τραπεζητικά. Έννιωθε 
μιά κλίση ν’ ανακατεύεται στά συναλλάγματα καί στά δάνεια καί σέ κάθε 
δουλειά, πού ήθελε ξεχωριστή διάθεση νά τήν συλλάβει καί νά τήν έκτελέσει 
επιτυχημένα. Κι άφίνοντας κατά μέρος τό εμπόριο στους άλλους, αυτός δό
θηκε νά κάνει τό μπαγκέρη καί ν ’ άνακατεΰεται στύ παιγνίδι των χρημα
τιστήριων.
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Ή  φήμη του απλώθ ηκε πολύ ώς που τον κάλεσαν στο παλάτι. Ό  
Σουλτάνος τόνέκαμε δεξί χέρι, γιατί ήταν 6 πιο επιτήδειος νατού βρίσκει 
χρήματα όσες φορές τό ταμείο τού Κράτους—καί πότε οχι βρισκότανε σέ 
δυσκολίες. Κι ό Ζαρίφης δούλευε γρήγορα πλουτίζοντας κι’ ό ίδιος.

Είκοσι σωστά χρόνια κράτησε αυτή την έμπιστευτική θέση στο παλάτι 
μέσα τού Σουλτάνου. Τό μυαλό του σ’ όλη αυτή τήν εποχή μηχανεύτηκε 
πολλά, καί πολλά πέτυχε δανείζοντας στον Τούρκικο Χαζνέ.'Ώς που βαρέ
θηκε πιά κι άποτραβήχτηκε. ΙΛατί από τη δουλειά κι από τις σχέσεις του 
μέ τό παλάτι, πήγε νά χάσει καί τήν ελευθερία του.·

Στά είκοσι αυτά χρόνια τής ακούραστης δουλιάς, πέτυχε πράματα με
γάλα. Μέ τό κοφτερό καί γρήγωρο μυαλό του δημιούργησε όλα τά μεγάλα 
τραπεζητικά ιδρύματα τής Τουρκίας, πού πρόκοψαν μέσα στήν Πόλη καί 
πλούτησαν.

Σαράντα σωστά χρόνια μέσα στην Πόλη ήταν ή ψυχή τής δουλιάς, ή 
ψυχή σέ κάθε κίνηση, σέ καθ’ επιχείρηση.

’Έτσι πλουτίζοντας εύρισκε τόν καιρό νά κάμνει κι όλα τά καλά πού 
σχέδιαζε μέ τό καλοπροαίρετο μυαλό του.

Τ) Γεώργ. Ζαρίφης ήταν μεγαλόδωρος καί πονετικός. Κανείς δέ γύριζε 
προσπέφτοντας στο έλεος του. ΙΙάντα Όάβρισκε αποκούμπι στή μεγαλο
δωρία του. Ινιάν ξόδευε σαράντα χιλιάδες λίρες ;,τή χρονιά γιά το σπίτι του 
—όπως λέ νε τά τεφτέρια του—οί τριάντα χιλιάδες απ’ αυτές ήιαν δωρεές. 
Δωρεές σέ σχολεία, δωρεές σέ παιδιά πού σπούδαζε, δωρεές σ’ εκκλησίες, 
σέ φαμίλιες δυστυχισμένες καί ξεπεσμένες, δωρεές σέ κοινότητες, δωρεές 
στά Πατριαρχεία.

Είναι μοναδικό φαινόμενο στους Έλληνας τής εποχής εκείνης νά 
λαχταρούν τά γράμματα, νά λαχταρούν νά δούν τό γένος μορφω
μένο, όπως κήρυξε κι ό Ινοραής λέγοντας, πώς τότε θά νοιώσου με τή 
δουλεία μας, όταν γνωρίσομε τούς προγονούς μας στά σχολεία καί στά 
βιβλία. Καί ό Γεώργ. Ζαρίφης μέ τά ίδια ιδανικά, άνοιγε τά ταμεία του, 
γιατί φιλοδοξούσε νά δή τό γένος νά πηγαίνει μπροστά στά γράμματα καί 
τήν παιδεία Καί ξόδευε αλύπητα.’Αναφέρουν πώς ή γυναίκα του, καλοκάγαθη 
κι ανοιχτοχέρα καί τούτη, ανησυχούσε μέ τις τόσες του δωρεές, καί συχνά 
τόν ονείδιζε πώς σπαταλοΰσε. Καί βγαίνοντας πολλές φορές τάπόβραδα 
στήν ακροθαλασσιά, κεΐ στά Θεραπειά, όπου υψωνότανε τό παλάτι του, 
πλάγι στο κύμα του Βοσπύρου νά περιδιαβάσει καί νάνακατευθή μέ τό 
λαό συντροφευμένος μέ τή γυναίκα του, έκανε καλωσύνες κρυφά κι από τά 
μάτια της. Τόσο αγαπούσε νά μοιράζει τά πλοΰτη του καί τ αγαθά του.

Στήν ψυχή του βαθειά ήταν χαραγμένο I Κάνε πάντα το καλό, μι) κρύ
βεις τά πλύντη σου, νάοαι, πλούσιος στην καρδιά και στο φτωχό άνοιχτο-
χέοης-
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'Όμως ποτέ δέ φιλοδόξησε νά γίνεται γύρω στόνομά του θόρυβος. Ούτε 
μέ σύστημα έκανε τις ευεργεσίες του υψώνοντας λ. χ, ένα νοσοκομείο η ένα 
μεγάλο σχολείο για νά γράψει τόνομά του μέ χρυσά γράμματα, δπως πολ
λοί. ’Όχι, τέτοιος φιλόδοξος δέν ήταν. 'Απλά βουτοϋσε τό χέρι του στο τα
μείο του και χάριζε. Χάριζε νά υψώσουν τή Μεγάλη τοϋ Γένους Σχολή, 
κεΐ ψηλά σιύ 'Ιστορικό Φανάρι, απ’ όπου φώτιζε, φωτίζει καί θά φωτίζει 
τό γένος σάν τό Φάρο τό πέλαο. ’Έδωκε αμέτρητα γιά τά εθνικά Νοσοκο
μεία τοϋ Βαλουκλή ή τού Πέραν δίχως θόρυβο καί σούσουρο μεγάλο, γιά 
νά στηθούν καί νά ζήσουν. Καί μέ τόνομά του ύψωσε σχολειά, πού μετά 
τό θάνατό του τά διατηρούσε ή σεβάσμια γυναίκα του : Τά νηπιαγωγεία 
τής Προύσης καί των Θεραπειών.

Αυτός ίδρυσε τά Ζαρίφεια Διδασκαλεία μέσα στην ακρόπολη τοϋ Ε λ 
ληνισμού τής Βουλγαρίας—τή Φιλιππούπολη(1).— Έκεΐ ως τά 190S ελλη
νισμός ανθηρότατος μέ εκκλησίες καί πολλά σχολεία ανθούσε καί πρώτευε 
στά γράμματα, τις τέχνες, τις επιστήμες καί τό εμπόριο. Τά διδασκαλεία 
αυτά έβγαζαν τούς δασκάλους καί τις δασκάλες πού χρειαζότανε όλος ό 
Ελληνισμός τής Άνατ. Ρωμυλίας καί τής άλλης Βουλγαρίας καί διέδιδαν 
την Ελληνική γλώσσα καί τήν Ελληνική παιδεία. Ό  Γεώργιος Ζαρίφης 
τά προίκισε μέ δωρεά χιλΐων λιρών χρυσών τό χρόνο, χαρίζοντας τά εισο
δήματα καί τό μεγάλο χτήμα πού είχε στούς Σοφάδες τής Θεσσαλίας.

Τά Ζαρίφ. Διδασκαλεία έσβησαν έκτοτε. ΤΙ ανάλογη πίστωση τών χι- 
λίων λιρών έκ μέρους τού Κράτους, πού άπαλλοτρίωσε τό χτήμα, α
ναγράφεται τον προϋπολογισμό του κάθε χρόνο, καί τώρα πλιά σχημα- 
τίσθηκε ένα κεφάλαιο από τότε μεγάλο όχι μόνο νάνασυσταθοϋν μέσα στή 
λεύθερη Θράκη, αλλά καί νά ακμάσουν καί νά θριαμβεύσουν μέ τήν ίδια 
πνοή, πού είχαν άλλοτε πριν καταστραφοϋν.

Ό  Γεώργιος Ζαρίφης άποθνήσκοντας στις 17 Μαρτίου 1884, άφινε 
στή χήρα Ζαρίφη κληρονομιά τήν επιθυμία του νάποτελειώσει αυτή ΰ,τι 6 
ίδιος σχεδίαζε καί δέν πρόφτασε νά πραγματοποιήσει.

Έτσι μέ τόν αδερφό της Στέφ. Ζαφειρόπουλο, ευεργέτη κι αυτόν τοϋ 
’Έθνους, έστησαν τό Κεντρικό ΙΙαρθεναγωγείο τής Πόλης κι αγόρασαν 
στήν Πρίγκηπο τό μεγαλόπρεπο χτίριο, όπου εγκαταστάθηκε τό ορφανοτρο
φείο. ’Αλλά καί τά παιδιά του, σάν πέθανε ή χήρα μητέρα τους, δέν ξέχα- 
σαν τά ιδανικά τών γονέων τους καί αδιάκοπα συντηρούσαν τά ιδρύματα 
αυτά

Μέ τέτοια ιδανικά έπλούτησε καί άπέθανε ό Ζαρίφης. 'Ο Άνδρέας 
Συγγρός μεγάλος ευεργέτης τού γένους στάπομνημονεύματά του—γιατί

1) Βλ. Θρακικά Τ. Β. (Λ-Β') σ. 10G-I17. Κ. Μ. Άποστολίδου «Τά έν Φιλιπ· 
πουπόλει Ζαρίφ. Διδασκαλεία».



Μ νη μ ό σ υ ν α 3 6 7

γνωριζότανε καλά μέ τό Γ. Ζαρίφη και εμπόριο έκαμαν και φιλία είχαν— 
λέγει τά έξης: »cO καθένας πού τον γνώριζε από κοντά καί μπόρεσε νά 
τον εκτιμήσει μπορούσε καί νά βεβαιώσει πώς 6 άνθρωπος αυτός είχε απέ
ραντη καλοκαγαθία, ειλικρίνεια, καί ήταν πολύ σπουδαίο στοιχείο στην Πό
λη, στο Λονδίνο καί στην Μασσαλία.»

Τέτοιος έζησε ό Γ. Ζαρίφης. Τδνομά του γραμμένο έχτοτε στην ψυχή 
τού κάιθε "Ελληνος, πού νιώθει τό αγαθό, θά μείνει αλησμόνητο στούς 
αιώνες. Θά λάμπει μέσα στο στερέωμα, δπου λάμπουν δλων αυτών τά ονό
ματα, πού μέ κάθε τρόπο ευεργέτησαν τό έθνος.

Π ολνδ. Π α πα χρ ιο τοδονλου

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΜΑΡΑΣΛΗΣ

'Ο Γρηγόριος Γρηγορίου Μαρασλής έγεννήθη εν Όδησσώ τψ 1831 
έκ πατρός Γρηγορίου Τωάννου Μαρασλή, Φιλιππουπολίτου καί έκ μητρός 
Ζωής Θεωδωρίδου Κωνσταντινουπολίτιδος. Ό  πάππος αυτού Ιωάννης 
Κωνσταντίνου Κοϊμτζή ήτο ό νεώτερος αδελφός τών : Νικολάου καί Γεωρ
γίου Κωνσταντίνου Ινοϊμτζή, οΐτινες κατά τήν τετάρτην δεκαετηρίδα τού 
δεκάτου ογδόου αίώνος εγκατέστησαν εκ Σαράντα Εκκλησιών εις τήν 
Φιλιπποΰπολίν. Καί οί τρεις αδελφοί εύδοκιμήσαντες εν τή νέα των πατρί- 
δι έγένοντο γενάρχαι πολυμελών οικογενειών, αίτινες άναδειχθείσαι έν τη 
εμπορία διεκρίθησαν επί φιλανθρωπία, φιλογενεία καί φιλόθρησκα). Έκά- 
στη δμως οικογένεια έλαβεν ίδιον έπώνυμον' καί υί μέν τού Νικολάου από
γονοι έπωνομάσθησαν Κοϊμτζόγλου, υφιστάμενοι και νυν έν Βιέννη καί 
Βερολίνω, οί δέ τού Γεωργίου-Κομιτζόπουλλοι, εν οίς και ό έν Μόσχα 
’Αντώνιος δ φιλικός καί οί τού Τωάννου-Μαρασλήδες. Τό επάινυμον Μα
ρασλής προσέλαβεν ήδη 6 πάππος αυτού ’Ιωάννης εκ τού παρά τή δεξιά 
τού "Εβρου δχθη κειμένου τής Φιλιππουπόλεως προαστείου, καλουμένου 
Μαράσιον, ένθα κατφκησε κατ’ άρχάς.

Ό  ’Ιωάννης Κωνσταντίνου Μαρασλής έγένετο καί κτίτα)ρ τού άπο 
πολλοΰ χρόνου ήρειπωμένου έκ πυρκαϊάς μητροπολιτικού έν Φιλιππουπόλει 
τής αγίας Μαρίνης ναού, εις δν υπήγε το τότε ένοριακώς τό προάστειον στε- 
ρούμενον ίδιου ναού, ως έδήλου καί τό επί τού έν τή αυλή τού ναού κει
μένου τάφου του ακόλουθον έπιτύμβιον;
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«Τον ’Ιωάννη ν κτίτορα τη δε καλύπτει λίθος.
Τι βλέπεις με, ώ θεατά; cO κόσμος είναι μΰθος», 

όπερ εσφζετο μέχρι τής άνοικοδομήσεως τοΰ ναοΰ τω 1855. Ή  τοΰ ναοΰ 
δμως εντός ολίγων ημερών γενομένη κρυφίως άνευ σουλτανικοΰ φιρμανίοο 
άνέγερσις έξήγειρε τον χόλον των Τούρκων καί επήνεγκε την εξορίαν τοΰ 
Ίωάννου εις την Κωνσταντινούπολην, ένθα μετά πολλάς θυσίας έτυχε χά- 
ριτος καί επετράπη αύτω ή εις τους κόλπους τής οικογένειας του επάνοδος.

Γρηγόριος Μ αρασλής

Ό  ’Ιωάννης συνεζεΰχθη μετά της έκ Στενιμάχου Φωτεινής, έξ ής 
έκτήσατο πολλά τέκνα, έν οίς καί πρεσβΰτερον τοΰ Γρηγορίου Χατζή Σκάρ- 
λον, έμπορον (καφταντζήν), όστις έκ των προκρίτων τής κοινότητος τυγχά- 
νων διετέλεσε καί δημογέρων αυτής, ώς έκ των κωδίκων τής ίεράς μητρο- 
πόλεως Φίλιππουπόλεως διαπιστοΰται. Ιίικάζεται δέ οτι ούτος είναι ό κατά 
τάς παραδόσεις των Φιλιππουπολιτών άπαγχονισθείς υπό των Τούρκων 
Μαρασλής, καταγγελθείς ώς μέλος μυστικής εταιρείας (τής Φιλικής), άπο- 
σκοποΰσης την από τής δουλείας άπελευθέρωσιν τοΰ Ελληνικού γένους.
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Ό  Γρηγόριος Ίωάννου Μαρασλής νεαρός έτι άποκατέστη εν Κωνσταν- 
τινυυπόλει, ένθα καί ένυμιφεΰθη’ πλουτιστείς δέ δια της εμπορίας ύπεστή- 
ριξεν έκεϊθεν γενναίως τάς έν Φιλιππουπόλει πολυμελείς των αδελφών και 
έξαδέλφων του οικογένειας, δπερ έξηκολούθει ποιων καί εξ ’Οδησσού βρά
δυ ιερόν, όπου όριστικώς εγκατέστη. Έν τη νεοδμιήτω πόλει ό Γρηγόριος 
έκέρδισε πολλά εκ τε τής αναπτΰξεως των εμπορικών του επιχειρήσεων 
καί έκ τής αγοράς καί μεταπωλήσεως οϊ,κοπέδων εν τώσχεδίω τής πόλείος, 
πρυσείλκυσε δέ άμέριστον την αγάπην καί την έκτίμησιν των εκεί εγκατα- 
στάντων ό μιογενών διά τάς προς αυτούς υπηρεσίας του καί την αγαθοεργί
αν. Έκ τούτου ήξιώθη ν’ αναδειχθή πρόεδρος τής συσταδείσης Φιλανθρω
πικής εταιρείας, ήτις άντικατέστησεν έν Όδησσώ την διαλυδείσαν Φι
λικήν μιετά την αποτυχίαν τοΰ έν Μολδοβλαχία έγχειρήματοςτού Άλεξ. c Υ
ψη λάν του καί την υπό τών αρχών καταδίωξιν των μελών της.

Ή  φιλανθρωπική εταιρεία, ή; τοΰ διοικητικού συμβουλίου μέλη ήσαν ό 
’Ιωάν. ’Αμβρόσιος, Άλέξ. Μαύρος καί ’Αλέξ. Κουμιπάρης, έξηκολούδησε τό 
έργον τής Φιλικής, συνεδρίαζε δέ τακτικώς έν τφ οϊκφ τοΌ προέδρου της 
Γρηγορίου ’Ιωάν. Μαρασλή, διατελούσα εις διηνεκή επικοινωνίαν πρός τους 
αποστόλους καί τούς πρέσβεις ίκέτας αυτής παρά τε ταΐς απανταχού Ε λ 
ληνικούς κοινότησι καί ταΐς αύλαις τών τότε μεγάλων δυνάμεων, τούς άοι- 
δίιιους Δημι. Σχινάν, Μιχ. Νάζον, τον Είρηνοπόλεως καί Βατοπεδίου Γρη- 
γόριον, τον Κοραήν, τον Σκαρλάςον Παπαρρηγόπουλλον, τον ’Ιάκωβον 
Ρίζον και άλλους λογάδας καί μεγαλεμιπύρους τοΰ γένους. Κατώρδωσε διά 
τών άτρΰτων ενεργειών της εκατομιμΰρ α ρουβλίων νά είσπράξη παρά τών 
Ελλήνων καί τινων ξένων, άπερ πάντα διέθηκεν υπέρ τών διαφυγουσών 
τό Τουρκικόν φάσγανον εις την ξένην χιλιάδων οικογενειών καί πρός αγο
ράν πολεμιεφοδίων υπέρ τών άγωνιζομιένων περί τής ελευθερίας τής Ελλη
νικής πατρίδας.«Εις τοιαϋτα βαρύτατα έξοδα έπεσεν ή εταιρεία ημών,—έγρα- 
φον οί εταίροι.τω 182L πρός τον έφορον Κισνοβίου Μαρίνον Στρατήν,— 
υπέρ τοΰ γένους, εις τά όποια μόνον βασιλική κάσσα ήμιπορεΐ ν’ άνδέξη». 
"Οδεν δικαίως ώς ή άνωτάτη κεντρική αρχή ανεγνωρίσδη υπό τών άλλων 
Ελληνικών κοινοτήτων, αίτινες εις αυτήν ώς εις Άρειον πάγον ήφεσίβαλ- 
λον τάς άναφυομιένας έν έαυταίς διαφοράς, ώς ιιαρτυρειται έκ σωζομένων 
επισήμων έγγράφων.

Έν τοιουτω οΐκιυ καί περιβάλλοντι έγεννήθη καί άνετράφη ό υπό κάλ
λους σώματος καί ψυχής πεπροικισμένος φύσει Γρηγόριος Γρηγορίου Μα- 
ρασλής. Επόμενον άρα ή το ούχί μόνον νά διαφυλάξη τάς οικοδεν έμφυ- 
τευθείσας αύτώ άρετάς τής φιλανθρωπίας καί τής φιλοπατρίας κατά τό περί 
κληρονομικότητος τών φυσιολόγων άξίιομια: «αι τε έμιφυτοι καί επίκτητοι 
τών ατόμων άρεταί διαφυλάσσονται παρά τοΐς άπογόνοις των διά τής κληρο- 
νομιικότητος», αλλά καί ν’ ανάπτυξη αύτάς εις τον ύπατον κατά τό άνδρωπί-

Θ ρ α, κ t κ ά Γ ' 2 4
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νως δυνατόν βαθμόν. Ουτω ζάπλουτος αυτός εκ κληρονομιάς διατελών κα'ι 
βασιλικώς αείποτε ζών κύριον σκοπόν τού βίου του ιορισε την αγαθοεργίαν 
και διένεμε τά πλοΰτη του αδρά τη χειρί είτε ως δήμαρχος τής ’Οδησσού 
εϊτε ώς μυστικοσύμβουλος τού αύτοκράτορος τής Ρωσσίας είτε ώς ισόβιο? 
πρόεδρος τής Ελληνικής εν Όδησσφ παροικίας είτε ώς πρόεδρος ή μέ
λος απειραρίθμων έν Ρωσσία φιλανθρωπικών εταιρειών είτε ως απλούς πο
λίτης είτε ώς τέκνον τής αθανάτου Ελληνικής φυλής.

Ό  Ρρηγόριος Γρηγορίου Μαρασλής έσπούδασεν έν τφ τότε άκμάζοντι 
έν Όδησσω λυκείφ Richelier, έν φ έξεπαιδεύθησαν πρότερον καί άλλοι 
"Ελληνες λογάδες διαπρέψαντες επί τής πρώτης έν Έλλάδι βασιλείας (Πα- 
παρρηγόπουλλοι, Δραγούμης, Λεβίδης καί λοιποί). Άποφοιτήσας τού λυ
κείου τφ 1850 καί τάς σπουδάς του έν Ευρώπη συμπληρώσας, όθεν καί ή 
γλωσσωμάθειά του, έπέδωκεν εις τον δημόσιον βίον. Έν τοΐς διαφόροις δη- 
μοσίοις ύπουργήμασιν, εις ά διωρίσθη, παρέσχε τρανά δείγματα τής μετ’ 
ακαμάτου ζήλου καί περινοίας δραστηριότητός του. Έκ τούτου έτιμήθη διά 
τού τίτλου τού αύτοκρατορικού συμβούλου καί τφ 1878 έξελέγη όμο- 
θυμαδόν δήμαρχος τής ’Οδησσού, ήν επί δεκαεπταετίαν δλην διφκησε καί 
μετά τής ιστορίας ής συνέδεσεν άρρήκτως τύ υνομά του καταστήσας αυτό 
σύμβολον 6υτως είπείν παντός καλού, αγαθού καί καί ωφελίμου.

Ός δήμαρχος ό Ρρηγόριος ου μόνον ήνώρθωσε τα ελεεινά τής πόλεως 
οικονομικά, άλλ’ εδωκεν εις αυτήν νέαν όλως οψιν καί διά ποικίλων κοινής 
ανάγκης καί ωφελείας έργων κατέστησεν αυτήν έφάμιλλον προς πολλάς Ευ
ρωπαϊκός μεγαλοπόλεις. Έ π ’ αυτού ή ’Οδησσός ηύτύχησε ν ’ άποκτήση 
πάντα τά στοιχεία ευνομούμενης καί πεπολιτισμένης πόλεως, ήτοι τροχιο
δρόμους, ηλεκτρικόν σταθμόν, θαυμασίας λεωφόρους, υδραγωγείου, θέα
τρου, μελόδραμα, αγοράν ζφων, μηχανικά πλυντήρια, απολυμαντήρια, δημό
σια λουτρά, υδροθεραπευτήρια, νοσοκομεία, ψυχιατρεία, σχολεία, αναγνω
στήρια, γυμναστήρια, παιδικούς κήπους, φυτείας, λιμενικά έργα κτλ. τ. έ· 
πάντα τά απαραίτητα εις μεγαλόπολιν τεχνικά, έξωραϊστικά, εξυγιαντικά καί 
κοινωνικά έργα, δι’ ά δικαιότατα έπωνομάσθη ή νέα παρά τφ Εΰξείνφ 
Παλμύρα.

Άλλ’ ό μεγάθυμος καί δημοφιλής δήμαρχος ούδαμώς έφείσθη καί τού 
ίδιου του πλούτου προς συμπλήροοσιν τών αναγκών τής πόλεως' ΐδρυσεν 
ιδία δαπάνη λαϊκήν βιβλιοθήκην καί αναγνωστήριου, λαϊκόν σχολείου, νυ
κτερινόν άσυλον, παιδικά συσσίτια, κηπουρικήν σχολήν, γηροκομείου, εκ
κλησίας καί άλλα, διατρανών τήν γενναιοδωρίαν καί τήν ελευθεριότητα του, 
άμα δε καί τήν άκραν καλαισθησίαν καί φιλοκαλίαν του. Καί έν γένει, δυνα
τόν ειπεΐν, ούδέν κοινωφελές έν τή πόλει έγένετο έργου ού δεν συμμετέ- 
σχεν οπωσδήποτε ο κλεινός άνήρ.

Άλλ’ έάν ό Ρρηγόριος άνεδείχθη τοιούτος ώς Ρώσσος πολίτης καί δή
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μαρχος, οΰχ ήcrov και ώς "Ελλην δεν υστέρησε προς την εν Όδησσφ Ε λ 
ληνικήν παροικίαν. Κατώρθωσε διά των μέσων του ν’ άναγνωρισθή δι’ 
αυιυκρατυρικοΰ διατάγματος ή από πολλοϋ χρόνου υφιστάμενη Ελληνική 
κοινότης, ώ; νομικόν πρόσωπον, ής τά συμφέροντα πολλαχώς ΰπεστήριςε· 
προς νυξησιν δε των πόρων της εδωρήσατο αυτή ολόκληρον πολύτιμον 
οικίαν, προς δε άνήγειρε και τό Ελληνικόν γηροκομείων, έξ ου και ισόβιος 
επίτιμος πρόεδρος τής κοιτότητος άνεκηρύχθη.

cO φιλύπατρις άνήρ δέν έλησμόνησε και τήν γενέτειραν του πατρός του 
ουδέ τήν μεγάλην πατρίδα τον. Προς ταΐς άνευ επιδείξεως κατά χρόνους 
άρωγαΐς του εις διάφορα έν Έλλάδι φιλανθρωπικά ιδρύματα έκτισεν εν 
μέν τή Φιλιππουπόλει και εν τφ Φαναρίφ τής Κωνσταντινουπόλεως τάς πε
ριβλέπτους φερώνυμους αύτοϋ άστικάς σχολάς, εν δέ ταΐς Άθήναις τό δι- 
δασκαλεΐον και τον ζαρ ο λογικόν κήπον. Άλλ’ ή σπουδαιοτέρα πασών των εις 
τους ομογενείς του χορηγιών ή το ή ιδρυσις τής Μαρασλείου βιβλιοθήκης» 
εις την έ τδοσιν ής εκατομμύρια κατηνάλωνε.

Στοχαζόμενος δτι τό έθνος ημών, δπως σταδιοδρομήση πνευματικώς, 
έδει σόμπαν νά γνωρίση βαθΰτερον και λεπτομερέστερον τήν πνευματικήν 
τής Δΰσεως πρόοδον, εχορήγησε τά μέσα προς εξελλήνισιν υπό ειδικών 
έπιστημόνοον και λογίων καί φιλόκαλον έκτυπωσιν ιών αρίστων επιστημο
νικών συγγραμμάτων πάντων τών επί παιδεία διακρινομένων Ευρωπαϊκών 
εθνών. Διά πάσας ταΰτας τάς προς τό έθνος ευεργεσίας του, τό μέν "Ελλη
νικόν κράτος έτίμησε τύν γενναιόδωρον άνδρα διά τοϋ μεγαλόσταυρου, ή 
δε του Χρίστου μεγάλη εκκλησία καί τό έθνος άνεκήρυξε μέγαν εθνικόν 
ευεργέτην. Ό  Γρηγόριος Γρ. Μαρασλής άπέθανεν έν Όδησσφ τφ 1907 
μη καταλιπών, ώσπερ καί ό συγγενής του ’Αντώνιος Κομιζόπουλλος, απο
γόνους ελλείψει αρρενογονίας, άλλα τό κλέος καί ή μνήμη αυτών είναι 
άφθιτοι *.

Κ. Μ υρτ. ’ Αποστολίδης δ. φ. * 1

{*) Βιβλιογραφία:
1) Κώδιξ τής ίερας μητρο.τόλεως Φιλιππουπόλεως (1781-1845)
2> Τά άρχίΐα τοΰ έν Φιλιππουπόλει ρουφετίου τών άμπατζήδτυν (1685 1857)
3) 'Υπόμνημα περί τοϋ τής Φιλιππουπόλεως χριστιανικού πληθυσμού υπό Κ. Μω- 

ραβένωφ (βουλγαριστί έν χειρογράφω) από τοΰ έτους I860.
4) Γρηγόριος Μαρασλής υπό Α. Μάλτου, έν τή Θρακική έπετηρήδι έτ. 1897, 

Άθήναι, σελ, 173-180.
5) Πανηγυρικόν τεύχος επί τφ έορτασμφ τής όγδοηκονταετηρίδος τής “Ελλην. πα* 

λιγγενεσίας έν Όδησσφ, 1901.
6) Ό  ’Εθνικός ευεργέτης Γρηγόριος Μαρασλής, βιογραφία αΰτοϋ υπό Σκαρλάτου 

Κωνταντινίδου, ιατρού καί διευθυντοϋ τής έν Φιλιππουπόλει έφημερΐδος «I ίδήσεις 
τοΰ Αϊμου», *&ρ. 580, Αύγ. 14, έτ. 1901,



3 7 2 Μ νη μόσυνα

ΕΥ ΕΡΓΕΤΑ Ι ΙΆ ΙΔ Ε Σ Τ Ο Υ

Κατά το 1870 ύπήρχεν έν Ραιδεστφ Ελληνική Σχολή μέ ένα διδάσκαλον, 
ένα δημοδιδάσκαλον και δυο παιδονόμους, διατηρούμενη άπδ τά περισσεύ
ματα των εκκλησιών και τίποτε άλλο. Κατόπιν ή Κοινότης έσχημάτισεν κτη

ματικήν περιουσίαν μέ προσόδους 600 πε
ρίπου λίρας κατ: έτος, έκτος των διπλασια- 
σθέντων περισσευμάτων των εκκλησιών, καί 
κατήρτισεν Ελληνικήν Σχολήν έπτατάξιον, 
ώς και Παρθεναγωγεΐον τετρατάξιον καί 
νηπιαγωγεΐον, άπαντα καλώς κατηρτισμένα. 
Επειδή όμως τα κτίρια των σχολείων ήσαν 
εντελώς κατεστραμένα, παρουσιάσθησαν με
γάλοι εύεργέται καί αν ήγειραν νέα τοιαΰτα.

1) ΚΩΝΣΤ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

Πρώτοι οί κληρονόμοι τοϋ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ, δυο 
μετά τον θάνατόν του έτη, έκ τής περιουσίας του έκτισαν εις τύ Κοινοτικόν 
οίκόπεδον, λιθόκτιστοι' καί μεγαλοπρεπές Παρθεναγωγειον «Τά Θεοδωρί-

δεια». Ό  Θεοδωρίδης ήτο εις έκ τών με
γαλύτερων έμπορων δημητριακών ούχί μό
νον τής Ραιδεστοΰ άλλ’ ολοκλήρου τής Θρά
κης, συνεργαζόμενος μετά τών Ευρωπαϊκών 
λιμένων, όπου διά μεγάλων ιστιοφόρων ά- 
πέστελε ολόκληρα φορτία γεννημάτων. Διε- 
τήρει καί Τραπεζιτικόν κατάστημα αντι
προσωπεύω ν τάς κυριωτέρας έν Κων]πόλει 
Τραπέζας καί οίκους Τραπεζιτικούς. Διετέ- 
λεσεν εις τών κυριωτέρων ιδρυτών καί πρόε
δρος τοϋ Θρακικυϋ Φιλεκπαιδευτικού Συλλό
γου. Άπέθανεν έν Ραιδεστώ τώ 1908 εβδο
μηκοντούτης.

Ό  υιός του ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ συνετέλεσεν εις τήν μετά 
θάνατον δωρεάν τών εκπαιδευτηρίων περί ών άναφέρομεν ανωτέρω καί 
έδρασεν επωφελώς εις τά κοινοτικά πράγματα τής Ραιδεστοΰ καί ώς πρό
εδρος τοϋ έκεϊ αναγνωστηρίου «ή Βισάνθη», Μετέπειτα διωρίσθη πρό
ξενος τής Ρωσίας καί είργάσθη εθνοφελώς κατά τήν Βουλγαρικήν κατο
χήν καί κατά τον διωγμόν τής Θράκης. Άπέθανεν έν Άθήναις τώ 1918 
εις ηλικίαν 4δ ετών.

Κ ω σ τά κ η ς  Θεοδωρίδης
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2) ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

2) Ό  αείμνηστος ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, μιετά τον αδελφού του 
Πασχάλη, έκτισε την κεντρικήν Σχολήν των Άρρένων «Γεωργιάδειον» άρρε- 
ναγωγειον επίσης λιθόκτιστον προωρισμιένην κα'ι διά Γυμνάσιον, προικίσας 
συνάμα αυτήν μέ 12.500 λίρας Τουρκικάς χρυσάς, κατατεθειμένος εις ρού
βλια εις τινα ρωσικήν Τράπεζαν εν Όδησσω, δπου και ειργάζετο. Άπέθα*· 
νεν εν Άθήναις τω 1916 εις το νοσοκομεΐον «Εΰχγ/ελισμός». 'Έως δτου 
δμως γίνουν τα τυπικά τής διαθήκης έπήλθεν ό Μπολσεβικισμός και μαζί 
μιέ ολην τήν Εθνικήν καταστροφήν έχάθησαν και αυτά.

Κατήγετο από έντιμον και καλήν οικογένειαν τού Χατζηγιώργη. Ό  
πατήρ του εύρεθείς εις δύσκολον θέσιν, μετέβη δέ εις Κων]πολιν μετά τοΰ 
υιού του Σταΰρου, μικροΰ τότε, δστις μέ στενοχώριαν κερδίζων τά προς 
τδ ζην, κατώρθωσε νά αποφοίτηση άποτήν Μεγάλην Σχολήν. Επειδή 
τότε οΐ χαλβάδες ήσαν πολύ περιζήτητοι εις τήν Ρωσσίαν καί έπρομηθεύ- 
οντο μιεγάλην ποσότητα από τήν Κων]πολιν, ό πατήρ του (ειδικός τότε, 
διότι κατασκεύαζε άλλοτε ταχίνια από σουσάμια) συνεβούλευσε τον υιόν του 
Σταύρον νά μιεταβή εις ’Οδησσόν. Μετέβη λοιπόν ούτος εκεί καί χωρίς 
προστασίαν καί κεφάλαια διά τής εργασίας καί τιμιότητάς του κατώρθωσε 
έκ των μακρών νά προαχθή καί νά καταρτίοη το μιεγαλΰτερον έργοστάσιον 
Ταχινοποιΐας καί Χαλβάδων, προμηθεύουν καί εις τό εσωτερικόν τής Ρωσ- 
σίας. Καπόπιν προσεκάλεσε και τον αδελφόν του από τήν Ραιδεστόν καί 
συνεφώνησαν δτι δεν θά σχηματίσουν οικογένειας καί δεν θά νυμφευθούν, 
αλλά μέχρι τέλους δ,τι κερδίσουν θά είνε προωρισμένα προς προικοδότησιν 
των Σχολείων τής πατρίδος των Ραιδεστοϋ. Διά τής εργασίας των κατώρ- 
θωσαν νά καταρτίσουν περιουσίαν περί τάς 35.000 Λίρας χρυσάς. Κατ’ έτος 
έστελλε τον αδελφόν του νά προμηθεύεται συσσάμια από τήν Θράκην προ 
παντός δέ από τήν Μερσίνην τής Κιλικίας.

3) ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Έγεννήθη εν Ραιδεστω. Μετά τήν άποφοίτησιν έκ τού σχολείου τής 
πατρίδος του, μετέβη εις Ίάσιυν τής Ρουμανίας πλησίον τού πατρός του 
καί μετά ταΰτα εις ’Οδησσόν, δπου ΐδρυσεν μετά τοΰ αδελφού του Σταύ
ρου ώς γράφομιεν ανωτέρω έργοστάσιον χαλβάδων, βιομηχανίαν άγνωστον 
τότε έν Ρωσσία, τήν οποίαν προήγαγον εις βαθμόν επίζηλον. Ένυμφεύθη 
τήν ’Άνναν Ζώτου εξ Άδριανουπόλεως. Τέκνα δεν απέκτησε καί άπέθα- 
νεν έκ καρκίνου έν Όδησσφ τή 2 Νοεμβρίου 1913 εις ήλικίαν περίπου 
60 ετών.
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9Ητο άνθρωπος εργατικός, πράος και αγαπητός εις τε την ελληνικήν
παροικίαν τής ’Οδησσού και εις τούς γνωστούς 
του Ρώσσους. Ζών έκτισεν ιδίαις δαπάναις 
καί τοΰ άδελφού του το Γεωργιάδειον άρρε- 
ναγωγεϊον. Διά τής διαθήκης του άφήκεν 
25000 ρούβλια χρυσά, κατατεθέντα εις τό εν 
Όδησσω υποκατάστημα τοΰ Credit: Lyonnais, 
επί τφ δρφ τούς τόκους νά καρπούται ή σύ
ζυγός του έψ’ όσον ζή, μετά δε τον θάνατόν 
της νά περιέρχονται εις τον εθνικόν στόλον.

Ή  σύζυγός του άπεβί,ωσεν εν Καραγάτς 
(Όρεστιάδι) τή 13 Τουτίου 1923. Τά ανωτέρω 
25000 ρούβλια θά έλαβον πιθανώς την τύχην 
όλων των καταθέσεων παρά ταϊς Τραπέζαις 
εν Ρωσσία

4) Κ Ω Ν Σ Τ A Ν Τ I Ν I Λ ΡΙ Σ

’Από τοΰ 1870 καί προηγουμένως προς κάλυψιν των ελλειμμάτων της ή 
Κοινότης διά την συντήρησιν των Σχολείων έξέδιδε κατ’ έιος λάχει ον από 
τό όποιον είσεπράττοντο περί τάς 100 Αίραι χρυσαϊ. Τοιαΰτα λαχεία 
έστέλοντο καί εις τούς εν τφ έξωτερικφ εύποροΰντας πατριώτας. Προ 
του 1850 έκ Ραιδεστού 6 Κτονσταντινίδης άνεχώρησε μετά τοΰ υίοΰ του 
εις την Βλαχίαν προς εργασίαν, καί κανείς δεν έγνάτριζε κατόπιν τί
ποτε περί αυτού. Μετά παρέλευσιν ετών διερχύμενος από τό Ι’ιούργιε- 
βον τής Βλαχίας Ραιδεστινός τις συνομήλιξ τοΰ μικρού, συνηντήθη μετ’ 
αυτού καί έσχημάτισε την ιδέαν ότι ήτο αρκετά πλούσιος καί ότι έ'χαιρε με
γάλης έκτιμήσεως παρά τή κοινωνία Ελλήνων καί Βλάχων, καθόσον ήτο 
καί Πρόεδρος τού ακμάζοντας τότε ’Εμπορικού Επιμελητηρίου. Έξακο- 
λουθητικώς τφ εστέλλοντο λαχεία, δεν έλαμβάνετο όμως ούτε απάντησες 
του ούτε καί οβολός. Ό τε όλως αίφνιδίως λαμβάνει μίαν ημέραν ή Κοι- 
νότης επιστολήν ενός Τραπεζίτου ομογενούς έκ Βουκουρέστι ου διά τής 
οποίας άνήγγελεν, ότι ό άποθανών εν Γιουργιέβω ομογενής Κωνσταντινί- 
δης άτρίνει διά διαθήκης εις την Κοινότητα Ραιδεστοΰ Λίρας 2000, χω
ρίς νά άναφέρη τίποτε περισσότερον. Τό ποσόν τούτο είσεπράχθη αμέσως.

Ε Υ Ε Ρ Γ Ε Τ Α Ι  Ε Π Ι Β Α Τ Ω Ν

1) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΣ.

'Ο ήγεμών ούτος τής Μολδαβίας τφ 1815 ’Ιουνίου 16, τό τρίτον έτος
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τής ηγεμονίας του, καθώρισε όπως άποστέλλωνται κατ’ έτος 500 λέϊα εις 
τήν έν Έπιβάταις Εκκλησίαν όσίαν Παρασκευήν από τήν Μονήν των 
Τριών 'Ιεραρχών τής Μολδαβίας, δπου αναπαύονται τά ιερά λείψανα τής 
'Οσίας Παρασκευής τής Έπιβατινής.

2) ΛΓΓΕΛΗΣ ΒΑΛΛΗΣ ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ

Έγεννήθη τφ 1781 έν. Έπιβάταις, άπεβίωσεν τφ 1856 έν Κωνσταντι- 
νουπόλει καί έτάψη έν Έπιβάταις εις τον περίβολον τής Εκκλησίας όσιας 
Παρασκευής, συμφώνως τη διαθήκη του, άντίγραφον τής οποίας σώζεται 
εις τον κώδικα τής ίεράς εκκλησίας Έπιβατώ)ν (Νυν Νέων Επιβατών—ΙΙαξέ 
Τσιφλίκ—Θεσσαλοιάκης). Ετών 14, τών γονέων του εΰπορουντων, μετέβη 
εις Μολδαβίαν άκολουθήσας τον ηγεμόνα αυτής ταξειδεΰοντα έκ Κωνσταν
τινουπόλεως διά μέσου Επιβατών. Έκεΐ έν Ίασίφ προήχθη καί έλαβε 
τον τίτλον Καμινάρης, οπού καί έγκατεστάθη, καί έγινε μέλος τής Φι
λικής Εταιρείας.

Άποθανόντων τών τριών τέκνων του καί τής συζύγου του κατήλθεν 
εις Κωνσταντινούπολη' έζησε δε καί άπεβίωσεν έν Τζιβαλή.

’Αφιέρωσε δέ (2000) δύο χιλιάδας λίρας χρυσάς Τουρκίας εις το Ε λλη
νικόν Σχολεΐον Άρρένων τής ΙΙατρίδος του, έκ τών τόκοον τών οποίων 
ώριζε πεντακόσια (άριθ. 500) γρόσια νά διανέμωνται εις έλέη κατά τάς πα- 
ραμονάς τών Χριστουγέννων καί άλλα 500 γρόσια τάς παραμονάς του 
Π άσχα (διά τον ’ίδιον σκοπόν).

3) ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΛΡΧΠΈΝ1ΙΣ

Μέγας ευεργέτης Επιβατών καί τοϋ Έθνους. "Ορα Θρακικών Τόμος 
Α', σελ. 483—402 καί Τόμ. Β', σελ. 372—383.

4) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙΙΟΥΛΟΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ 
(ανεψιός έπ’ αδελφή τοΰ Άγγελή Βαλλή.)

Έγεννήθη έν Έπιβάταις τώ 1800 καί. μετέβη εις Κων)πολιν έμποοευ- 
θείς βούτυρα, άπεβίωσε τώ L880 έν Έπιβάταις καί έτάφη εις τον αυλόγυ
ρον τής έκκλησίας 'Οσιας Παρασκευής κατά τήν επιθυμίαν του.

’Αφιέρωσε τρεις χιλιάδες (άριθ. 3000) λίρας χρυσάς Τουρκίας καί ακί
νητα από επτά (7) μαγαζιά εις Ζινδάν-Καπή (Κων/πολεως) εκατόν έβδομή- 
κοντα (170) ά'σπρα (μερίδια) εις τό Σχολεΐον τής Κοινότητος Επιβατών.

'Ομοίως καί ή σύζυγός του "Αννα αφιέρωσε χιλίας (1000) λίρας χρυ
σάς Τουρκίας εις τό Σχολεΐον τής Πατρίδος το3ν.
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’Αντίγραφου τής διαθήκης τοΰ Βασιλείου υπάρχει εις τον κώδικα 
τής εκκλησίας Νέων Επιβατών.

5) ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ
Άφΐέρωσεν επτακόσιας (700) λίρας χρυσάς Τουρκίας μέ την ρητήν δια

ταγήν όπως εκ των τόκων τοΰ άφιεριοματυς εκπαιδεύεται ό άριοτεΰων 
μαθητής τής πατρίδος του Επιβατών.

Άντίγραψον τής Διαθήκης του εν τφ αΰτφ Κώδικι.

6) ΑΣΠΑΣΙΑ ΠΑΝ. ΒΑΛΛΗ 
(Θυγάτηρ τοΰ Παναγιωτάκη Θεοχ. Βαλλή.)

Άψήκε τφ 1885 λίρας χρυσάς Τουρκίας δκτακοσίας (800) προς άνέγερ- 
σιν τής νέας εκκλησίας Όσιας Παρασκει ής εν τή πατρίδι της Έπιβάταις.

7) ΑΦΕΝΤΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ 
(τό γένος Κωστή Έλευθεροποΰλου.)

Άφήκεν εκατόν πεντήκοντα (150) στρέμματα αγρούς εις τήν εκκλησίαν 
Όσιας Παρασκευής, τής πατρίδος της Επιβατών,,

Πολλοί δέ πατριώται αφιέρωσαν τό όλον είκοσι εξ αγρούς (26) άποτε- 
λοΰντας, τετρακόσια έννενήκοντα οκτώ (498) στρέμματα εις ιό Μοναστήρι 
τής Χάλκης Κων/πόλεως, τά όποια έφερον έτησίως τριάκοντα πέντε (35) 
λίρας χρυσάς Τουρκίας.

Τό αφιέρωμα τοΰτο άργύτερον έλάμβανεν ή εν Φαναρίω Κων/πόλεως 
Μεγάλη Σχολή τοΰ Γένους.

Ε Υ Ε Ρ Γ Ε Τ Α Ι  Σ Η Λ Ϊ Β Ρ Ι Α Σ  
ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΊΆΥΡΙΔΗΣ

Άποθανών κατά τό 1880 άψησε χιλίας λίρ. Τουρκίας χρυσάς εις τήν 
Ελληνικήν Κοινότητα.

ΕΥΕΡΓΕΤΑΙ ΣΤΡΑΝΤΖΑΣ

ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΓΡΉ ΓΟ ΡΌ Σ ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ
Έγεννήθη εις τήν μεγάλην Ελληνικήν κωμόπολιν Στοάντζαν τφ 1816' 

άφοΰ έσποΰδασεν υπό τον Ν. Λογάδην εις τήν Μ. τοΰ Γένους σχολήν τής 
Κωνσταντινουπόλεως, έχοημάτισεν εφημέριος τής έν Λειψία Όρθοδ. Έλλ. 
Κοινότητος από τοΰ 1847 επί πέντε ετη, ειτα σχολάρχης τής έν ΙΙάτμφ 
σχολής καί ακολούθως προσκλήσει τοΰ ΙΙατριάρχου Αλεξάνδρειάς ’Ιακώβου 
ύπηρέτησεν έν τή εκκλησία τής ’Αλεξάνδρειάς' ακολούθως δέ έδίδαξεν εν τφ
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εν Σμύρνη παρθεναγωγείφ της 'Αγίας Φωτεινής. Άποθανών τή 16 Αύ
γουστου 1883 έν Σμύρνη, έκληροδότησε την μεν βιβλιοθήκην αυτού είς 
την Ευαγγελικήν Σχολήν Σμύρνη?, την δέ περιουσίαν αυτού έκ 50 χιλ. 
φράγκων προς διατήρησιν τής έν τή πατρίδι του Στράντζη σχολής. Ή  
περιουσία αύ τη σύγκειται ήδη από 11 μετοχάς τής Εθνικής Τραπέζης τής 
Ελλάδος, την δέ έκτέλεσιν τής διαθήκης είχεν ό ενταύθα σύλλογος προς 
διάδοσιν των Ελληνικών γραμμάτων.

Ε Υ Ε Ρ Γ Ε Τ Α Ι  Μ Ε Τ Ρ ΩΝ 

ΦΩΤΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΡΙΣ

Μέγας ευεργέτης τής ελληνικής κοινότητος Μέτρων ήΤσατάλτζας) έγεν- 
νήθη αυτόθι τό 1814, καί άνδρωθείς έπεδόθη είς τό έμπόριον αποικιακών 
καί δημητριακών είς τήν πατρίδα του, όπου καί άπέθανε τό 1884 ενταφι- 
ασθεις εντός τοϋ περιβόλου τού παρθεναγωγείου. Παχύσαρκος ών άπεκα- 
λεΐτο παρά τών κατοίκων Φωτάκα. Κατά παρασχεθείσας παρά τού πρώην 
δημάρχου κ. Στ. Σπυροπούλου πληροφορ'ας, ό αείμνηστος κατέθεσεν άνα- 
ποσπάστως παρά τή Έθν. Τραπέζη τής Ελλάδος 10 χιλ. λ. Τ. χρυσάς είς 
όνομα τής 'Ελληνικής 'Ορθοδόξου κοινότητος Μετράν, όπως έκ τών τόκων 
αυτών εκπαιδεύεται Μετρινός είς τό εν Άθήναις Πανεπιστήμιυν. Έκτος 
αυτών ολην τήν άλλην του περιουσίαν εν οί.ς δύο μεγάλας άποθήκας καί οι.- 
κίαν έγκατέλιπεν επίσης ύ,ιέρ τής ελληνικής κοινότητας καί έξ αυτών ήγο- 
ράσθη τό παρά τάς Μετράς τσιφλίκιυν Κιοξελή (2θ χιλιάδων στρέμμάτωνή 
Έκ τών εισοδημάτων δέ έκτίσθη ή έν Μέτραις Φωτάκειος Σχολή, χρησι
μοποιούμενη από τών Βαλκανικών πολέμων ως Διοικητήριον, και πα- 
ραπλεύρως τής Σχολής ή Φωτάκειος βρύσις. 'Ομ< ίως έκτίσθη μεγάλη δε
ξαμενή πλησίον τής θέσεως Τοπουκλή τσεσμιέ. Συγχρόνως ώρισεν δπως 
κατ’ έτος 15 λίραι χρυσαί δίδονται είς τά φιλανθρωπικά καταστήματα τής 
Κωνσταντινουπόλεως. Ζών έκαμε διαφόρους δωρεάς είς τήν ’Οθωμανικήν 
κοινότητα Μετρών διά τεμένη καί βρύσεις, ως καί είς τά πέριξ χωρία.

Κατά τό βιβλίον κληροδοτημάτα>ν τού κ. Ζερβού (σ.13'22) έκ τού κληρο
δοτήματος φέρονται 3 όμολογίαι κατατεθειμένοι παρά τή Εθνική Τραπέζη, 
έν όλφ Δρ. 158107.

ΕΥΕΡΓΕΤΑΙ ΚΑΑΑΙΓΙΟΛΕΩΣ
Μεταξύ τών πολλών ευεργετών τής Κοινότητος Καλλιπόλεως, τών 

όποιων τά ονόματα έν τοΐς Άρχείοις τής Μητροπόλειος έφυλάσσοντο καί 
είς πάσαν μεγάλην εορτήν καί άλλην κατάλληλον ευκαιρίαν έμνημονεύοντο, 
οι εξής είναι οί μεγάλοι εύεργέται.
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1) ΝΕΙΛΟΣ Ο ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ

Έγεννήθη έν Καλλιπόλει. Έ-ψηφίσθη τφ 1866 Πατριάρχης * Αλεξάν
δρειάς και τότε από Αρχιμανδρίτης έχε ιρ ο τον ήθη Μητροπολίτης ΙΙενταπό- 
λεως, ή εκλογή του όμως άπεκροΰσθη υπό τοΰ Πατριάρχου Κοονσταντι- 
νουπόλεως Γρηγορίου τοΰ ζ"'. Τφ 1812 άπήλθεν εις "Αγιον ’Όρος, ένθα 
τον Νοέμβριον τοΰ 1887 άπεβίοοσε. Τφ 1865 διαμένων εν Ρουμανία άπέ- 
στειλεν εις την Κοινότητα Καλλιπόλεως ιός δωρεάν του εκτός των ιερών 
αμφίων και σκευών διά τάς εκκλησίας, καί πεντακόσια (500) καισαρο-βασι- 
λικά φλωρία, ποσόν σχετικώς μέγα διά την εποχήν εκείνην.

2) ΙΩΑΚΕΙΜ Ο ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ

Έγεννήθη εν Καλλιπόλει κατά τά [ΐέσα τοΰ 18ου αίώνος, ανήκουν εις την 
επιφανή οικογένειαν τών Βουλγαριδών. Έκυβέρνηοε την επαρχίαν Καλλι
πόλεως από τοΰ 1795 μέχρι τοΰ 1835. Τον αείμνηστον τοΰτον Καλλιπό
λεως ’Ιωακείμ σΰμπασα ή Επαρχία έθεοόρει ως άγιον καί κυριολεκτικώς 
έλάτρευεν, ώς ήκουσα πολλών γερόντων διηγουμένων περί τών Χρι
στιανικών αΰτοΰ αρετών. "Ιδρυσεν έν τφ το'ρινφ χωρία) Βαϊρίω περί τάς 
δυο ώρας άπέχοντι τής Καλλιπόλεως τό μονίδριον τοΰ 'Αγίου Χαραλάμπους. 
Ώρισε δέ διά διαθήκης του χρονολογούμενης από 8 Μα'ίοο 1834 δπως το 
περισσεΰον εισόδημα έκ τοΰ μοναστηριού διατίθεται εις τον μισθόν τοΰ 
διδασκάλου τοΰ Ελληνικού σχολείου Καλλιπόλεως καί εις αγοράν βιβλίων 
διά τους μαθητάς καί άλλων αναγκαίων τής σχολής. ’Επί τών ημερών του 
συνεστήθη τό Ελληνικόν σχολεΐον (Σχολαρχείον) τής Κοινότητας.

3) ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ Ο ΠΡΕΣΙΙΩΝ

Έγεννήθη έν Καλλιπόλει κατά τάς άρχάς τοΰ 19ου αίώνος, έχρημάτισε 
δέ καί άπέθανε Μητροπολίτης Πρεσπών. Διά διαθήκης του από τοΰ 1843 
χρονολογουμένη; κατέλιπεν εις την Κοινότητα Καλλιπόλεως την Βιβλιοθή
κην του, τής οποίας τά βιβλία συ μ ποσού με να εις τριακοσίους τόμους έψερον 
άπαντα έν τφ οικείο) τόπο.) τό εξής ιδιόχειρον αΰτοΰ σημείωμα : «Καί τόδε 
Πρεσπών Καλλινίκου άφιεροόθη έν τή τής πατρίδας σχολή έν έτει 
αωμγ Φεβρ. β. (*).

( ) Περί τής βιβλιοθήκης τής Κοινότητας προκειμενού, σημειώ ενταύθα ότι ή 
βιβλιοθήκη αυτή ή το αρκετά πλούσια, περιλαμβάνουσα 1500 καί πλέον τόμους σπα
νίων εκδόσεων. Τήν τακτοποίηση* τών βιβλίων τούτων καί τήν σύνταξιν τοΰ σχετικού 
καταλόγου άνέθηκε κατά τό 1891 ό τότε Καλλιπόλεως αείμνηστος Δωρόθεος Μαμ· 
μελής εις τον επί πολλά έτη εύδοκίμως διδάξαντα εν ταϊς σχολαϊς Καλλιπόλεως καί 
έν ’Αλεξάνδρειά πρό τινων ετών «ποβιώσαντα αείμνηστον διδάσκαλον Κωνστ. Α,
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Έκτος της βιβλιοθήκης χατέλιπε καί χρηματικήν περιουσίαν εκ 56500 
γροσίων, έξ ών 10000 τή Έλλην. σχολή Καλλιπόλεως, 10000 τοΤ,ς πτω- 
χοΐς, 4000 εις τάς τέσσαρας εκκλησίας, 500 τφ άρχιερεΐ, τα δέ λοιπά εις 
ΐάς ίεράς μονάς καί σκήτας του 'Αγίου ’Όρους.

4) ΔΡΑΚΟΣ ΚΑΙ ΑΣΗλΈΘ ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΑΙ

Οί δύο ούτοι ομότιμοι σύζυγοι ήκμασαν κατά τάς άρχάς τοΰ 19 αίώνος, 
άπασαν δέ την περιουσίαν αυτών κτηματικήν καί χρηματικήν υπέρ τής 
Κοινότητος τής πατρίδος των διέθεσαν, δικαίως δέ καί πρεπόντως καί 6- 
φειλομένως τά πρεσβεία τής τιμής εις αυτούς άπεδίδοντο, καθ’ όσον ούτοι 
μετά τοΰ θείου των ’Ιωακείμ τοΰ Καλλιπόλεως ή σαν οί πρώτοι μεγάλοι εύ- 
εργέται τής Κοινότητος.

5) ΤΖΕΦΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
και ή σύζυγός του Σουλτάνα ή μετέπειτα Συγκλητική μοναχή.

Οί αείμνηστοι ούτοι Τζεφρής καί Σουλτάνα έξόχως φιλοπάτριδες καί 
ευεργετικοί, ζώντες έτι απέδειξαν τήν χριστιανικήν προς τον πλησίον αγά
πην καί άπήλαυσαν τήν γλυκυτάτην καί μακαριστοτάτην εν τφ κόσμω τούτω 
ευδαιμονίαν, άξιωθέντες νά ΐδωσι ζώντες τό δένδρον τής ευεργεσίας καί α
γαθοεργίας δπερ έσπειραν ριζούμενον, θάλλον καί άποφέρον καρπούς καί 
τούς έξ αυτών μεταλαμβάνοντας εύλογοΰντας τό δνομά των. Οί αοίδιμοι 
ούτοι καί αείμνηστοι άμοιροι παιδείας, ως οί πλείστοι τής εποχής εκείνης, 
πρεσβεύοντες δμως ότι ή εκ των σχολείων ωφέλεια είνε άνωτέρα πάσης 
άλλης, διέθεσαν άπασαν τήν κινητήν καί ακίνητον αυτών περιουσίαν υπέρ 
τών εκπαιδευτικών τής πατρίδος των καθιδρυμάτων. Κληροδότημα Τζεφρή 
καί Σουλτάνας επ’ όνόματι τής Κοινότητος εκ 3000 περίπου είκοσαφράγ- 
κων υπάρχει κατατεθειμένων παρά τή Εθνική Τραπέζη. 'Ολόκληρος ή α
γορά τοΰ λιμένας Καλλιπόλεως άπετελεΐτο από κτήματα τής Κοινότητος ά-

Κωνσταντινίδην, όσας έπιμελώς έχοξιθέτησεν εις μεγάλας καί εύρυχώρους βιβλίο- 
θήκας, τάς οπαίας έδώρησε χόχε δ μέγας εύεργέιης χής Κοινότητος αοίδιμος Δημή- 
τριος Κώσχας. “Η βιβλιοθήκη αύχη πλουχισθεϊσα βραδύτερον καί μεγαλυνΟεϊσα διά 
χής δωρεά: χής βιβλιοθήκης Μαρασλή, χοϋ μεγάλου τούτου εθνικού ευεργέτου, καί 
καχαστάτα σεβασχή καί μεγάλης σημασίας καί σπουδαιότητος διά χά περ.εχόμενα 
φιλολογικά, φιλοσοφικά, ιστορικά καί εκκλησιαστικά συγγράμματα καί τά χειρό
γραφα αύοής, έγένετο δυστυχώς παρανάλωμα τοΰ πυρός κατά χήν μεγάλην πυρκαϊάν 
χοϋ ’Απριλίου χοϋ 1916, όπόιε όλοι οί "Ελληνες Καλλιπόλεως καί Χερσονήσου ήσαν 
εκτοπισμένοι υπό τών Τούρκατν εις Μ. ’Ασίαν καί Ραιδεσχόν, κατά τήν οποίαν 
πυρκαϊάν δλη ή άνω συνοικία μετά τών τριιΰν αυτής μεγάλων εκκλησιών, σχολείων 
καί μητροπόλεως άπετεφρώθησαν.
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φιερωθέντα υπό των αειμνήστων Δράκου Βουλγαρίδου, Τζεφρή Ίωάννου 
και ’Ιωακείμ Σκαρλατίδου περί ού κατωτέρω.

6) ΙΩΑΚΕΙΜ ΣΚΑΡΑ ΑΤΙ Α ΕΙΣ
Ό  αοίδιμος ούτος γεννηθείς έν Καλλιπόλει, ποιοιμως μετέβη εις την ξέ

νη ν και διά τής εργασίας αυτού ίκανώς πλουτήσας έπανήλθεν εις την πα
τρίδα και κατά πολλούς καί διαφόρους τρόπους έβένετο ωφέλιμος εις τούς 
συμπολίτας του. Πρώτον έργον αυτού ήτον ή ΐδρυσις επί τής νοτίου παρα
λίας τής πόλεως άτμομΰλου, διά τού οποίου άφ’ ενός μέν παρέσχεν εργα
σίαν εις την εργατικήν τάξιν, άφ’ ετέρου δέ Ιπολλαπλασίασε τά κεφάλαιά 
του. Δεύτερον έργον αυτού ή το ή άνοικοδόμησις παρά τον λιμένα μεγάλης 
λίθινης οικίας (Ξενοδοχείον τής Ευρώπης,) μετά των ύπ* αυτήν δύο μαγα
ζιών, τά όποια μετά τον θάνατον αυτού περιήλθον εις την κυριότητα τής 
Κοινότητος. Έπεσκεύασε καί ηύτρέπισε την εκκλησίαν τής ενορίας Μπα- 
λούκ παζαριού, έκτισεν έν Βαϊριάρ σχολήν δημοτικήν καί μέχρι τού θανάτου 
του διετήρει διδάσκαλον εκ τού ιδιαιτέρου του ταμείου καί πολλάς άλλας 
ώφελείας καί έλεημοσύνας έν τε τώ φανερώ καί έν τφ κρύπτω διέπραττεν επί 
ολόκληρον είκοσιπενταετίαν. Άπεβίωσε τον Μάρτιον τού 1888. "Απασαν 
την περιουσίαν αυτού διέθεσεν υπέρ τού Ελληνικού Νοσοκομείου Σμύρνης, 
χωρίς όμως νά λησμονήση καί τήν γενέτειράν του ύποχρεώσας τον κληρο
νόμον αυτού εις έκτέλεσιν ρητών διατάξεων τής διαθήκης υπέρ τής Κοι- 
νότητος Καλλιπόλεως. Επειδή δμως ή έκτέλεσις τών διατάξεων τούτων 
θά παρουσίαζε μεγάλας δυσκολίας καί περιπέτειας άτελευτήτους έκρίθη 
συμφερώτερος ό συμβιβασμός μεταξύ τού Νοσοκομείου Σμύρνης καί τής 
Κοινότητας Καλλιπόλεως, έξ ού ή τελευταία έκαρπώθη περιουσίαν κτημα
τικήν καί χρηματικήν αξίαν άνω τών τρισχιλίων λιρών.

7) ΔΗ ΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΩΣΤΑ

Ό  αείμνηστος Δημήτριος Κώστας έγεννήθη εν Καλλιπόλει έκ γονέων 
ούχί πλουσίων, αλλά καλών Χριστιανών Εινε δέ καί ούτος αύτοδημιούργημα, 
διότι νέος έτει ήσθάνετο μεγάλην κλίσιν εις το εμπόριον, εις τό όποιον 
πράγματι ηύδοκίμησεν εξελιχθείς από μικρέμπορος εις μεγαλέμπορον έν 
Καλλιπόλει καί ιδία τών σιτηρών καί τού καναβοσπόρου. Μετά τ. ύ έιέρου 
δέ μεγάλου ευεργέτου Νικολάου Ζωγραφίδου, περί ού ό λόγος κατωτέρω, 
ίδρυσε τον έτερον άτμόμυλον, τον όποιον άργότερον έπλούασε μετά τελειό
τερα έξ Ευρώπης εργαλεία καί κυλίνδρους, άναδείξας αυτόν είνα τών πρώ
των άτμομύλων τής ’Ανατολικής Θράκης, παρέχων ούτω εργασίαν εις τήν 
εργατικήν τάξιν. Άπέθανε τον Ιούνιον τού 1909 έν τφ έν Άθήναις Θερα
πευτήρια) ό Ευαγγελισμός εις ηλικίαν 68 έτών, καταλιπών διά διαθήκης κα-
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τατεθειμένης έν τοΐςΠατριαρχείοις άπασαν την κτηματικήν καί χρηματικήν 
περιουσίαν του εις τον έν πάσιν αντάξιον διάδοχόν του θετόν υιόν καί 
ανεψιόν του κ. ’Αθανάσιον Κώσταν έμπορευόμενον ήδη έν Άθήναις. 
Έκτος των διαφόρων δωρεών, τάς οποίας ζών έτι έκαμεν εις τήν Κοινό
τητα Καλλιπύλεως έπεσκεύασε καί ηύτρέπισε τον ιερόν ναόν τοΰ Ά γ. Αη- 
μητρίου, ίδρυσε δυο κλίνας έν τώ νοσοκομείο.) των έν Κωνσταντινουπόλει 
Εθνικών καί Φιλανθρωπικών Καταστημάτων έπ’ όνόματι Δημητρίου καί 
Πηνελόπης Κώστα, καί τελευταίως διά τής διαθήκης του διέταξε τον γενι
κόν κληρονόμον του Ά θ. Κώσταν να καταθέση άναποσπάστως παρά τή 
’Εθνική Τραπέζι] δυο χιλιάδας (2000) λίρας ’Αγγλίας επ’ όνόματι τής Κοι
νότητας Καλλιπύλεως ώς κληροδότημα Δημητρίου καί Πηνελόπης Κώστα. 
Μετά τον θάνατόν του ή χήρα αυτού Πηνελόπη έξηκολοΰθησε τό ευεργετι
κόν καί φιλάνθωπον έργον της ακολουθούσα τό γραφικόν «έσκόρπισεν, 
έδα>κε τοϊς πένησι κλπ.», διότι έκτος τών καθ’ έκάστην φανερών καί αφα
νών ελεημοσυνών της διένεμε κατά τάς εορτάς τοΰ Πάσχα καί τών Χρι
στουγέννων διάφορα χρηματικά ποσά εις τάς πτωχικάς οικογένειας, άνή- 
γειρεν έκ βάθρων έν τή ενορία Ά γ. Δημητρίου τό παρεκκλήσιον γνωστόν 
υπό τό όνομα Παναγιάς Ίβήρων, προσθέσασα διάφορα πέριξ αύτοΰ δω
μάτια διά τούς άπορους ξένους καί προσέφερε διάφορα χρηματικά ποσά 
διά τάς επείγουσας άνάγκας τής Κοινότητυς. Ή  Πηνελόπη Κώστα άπε- 
βίωσε τον ’Ιανουάριον τοΰ 1914.

'Ο γενικός κληρονόμος τοΰ αειμνήστου Δ. Κώστα κ. Α. Κώστας έκτε- 
λών ρητήν θέλησιν τοΰ θείου του, ήρξατο κατά τό 1914 τών εργασιών τής 
άνοικοδομήσεως μεγαλοπρεπούς κωδωνοστασίου εις τον ναόν τοΰ Άγιου 
Δημητρίου έκ πελεκητών λίθων, διά τάς οποίας έδαπάνησε περί τάς 1000 
λίρας, δυστυχώς όμως ή άνοικοδόμησις έματαιώθη συνεπεία τοΰ έπελθόν- 
τος κατ’ ’Απρίλιον τοΰ 1915 καταναγκαστικοΰ εκπατρισμού τοΰ Χριστια
νικού πληθυσμού Καλλιπύλειυς, δλον δέ τό έ'τοιμον υλικόν τοΰ κωδωνο
στασίου έπωλήθη υπό τών κρατουντών.

8) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΔΗΣ

Γέννημα καί ό αείμνηστος ούτος μέγας ευεργέτης τής Καλλιπύλεως, 
νέος έτι άνεχώρησεν εις Χοδέϊδαν τής ’Αραβίας, όπου διά τοΰ εμπορίου 
άποκτήσας αρκετόν πλούτον έπέστρεψεν εις τήν πατρίδα του, ένθα καί 
ίδρυσε μετά τοΰ Δημ, Κοόστα τον άνωτέρω μνημονευθέντα άτμόμυλον. 
Ζών έτι ό αείμνηστος, μιμούμενος τό παράδειγμα τοΰ συνεταίρου του, κατέ- 
θηκεν άναποσπάστως παρά τή Εθνική Τραπέζη τής Ελλάδος έπ’ όνόματι 
τής Κοινότητος Καλλιπύλεως δύο χιλιάδας (2000) λίρας ’Αγγλίας υπό τον



Μ ν η μ ό σ υ ν α 3 8 3

όρον να νέμεται τους τόκους αυτών ή χήρα αυτού Ζαφειρώ έφ’ όρου ζωής 
καί μόνον μετά τον θάνατον αυτής νά περιέρχονται εις τήν Κοινότητα οί 
τόκοι.

Ό  αείμνηστος Νικόλαος Ζωγραφίδης άπεβίωσεν εν Εδέσση τφ 19:^7.
Εις τούς μεγάλους εύεργέτας τής Καλλιπόλεως κατατάσσονται κατ’ 

απόφασιν τής Έφοροδημογεροντίας οί αείμνηστοι Δημήτριος καί Μαρία 
Μητσοϋ, απέναντι των χρηματικών δωρεών καί μεγάλων εκδουλεύσεων 
πρός τήν Κοινότητα, τών έν Λίγύπτω εμπορευόμενων υιών των Μιχαήλ 
καί Ζαφειριού Μητσών. Επίσης ό αείμνηστος Κωσταντΐνος Μεγάλος, όστις 
έδωρησεν εις τήν Φιλόπτωχον ’Αδελφότητα τόν εξοχικόν αυτού μέγαν κή
πον, όστις έχρησίμευσεν ώς κέντρον εξοχικής συναθρυίσεως τών κατοίκων.

Κ. Α ουΐζος  αρχιμανδρίτης 

ΕΥΕΡΓΈΤΑΙ ΑΙΝΟΥ

Ή  πόλις Αίνος, κείμενη επί τής αριστερός όχθης τού "Εβρου ποταμού, 
γνωστή εν Θράκη τόσον εκ τής αρχαίας ιστορίας, όσον καί τής τών τ εω- 
τέρων χρόνων, ώς λαβούσα λίαν ενεργόν μέρος καιά τόν απελευθερωτικόν 
αγώνα, καθώς τελευταίως καί κατά τόν χρόνον τών διωγμών τών κατοίκων 
αυτής, ότε πολλάς ευκολίας παρέσχε εις τούς έκεΐθεν διερχομένους κρύφα 
καί φανερά, είναι μία έκ τών ολίγων πόλεων έν τή λεκάνη τού Αιγαίου, 
αΐτινες διετήρουν Σχολεία καί λοιπά ευαγή ιδρύματα, ούχί έν τφ τελευταίου 
τούτω αίώνι τών φώτων καί τών γραμμάτων, καί αλλά πολύ προγενέστε
ρον, τούτέστι από τών δύο τελευταίων τειάρτων τού προπαρελθόντος 18ου 
αίώνος, ότε εμφανίζεται ώς Κοινότης καλώς συντεταγμένη καί κανονικώς 
λειτουργούσα μέ κώδικας καί σφραγίδας (*) τών Σχολείων της, εις τά 
όποια έδίδαςαν έν τή διαρρεύσει τού χρόνου διάφοροι διδάσκαλοι τού Γέ
νους, ώς ό Φιλαλήθης καί αργότερα επί τής Άρχιερατείας ’Ανθίμου τού 
Τσάτσου, Μεράρχου τά μάλα τιμώντος τά γράμματα καί λίαν έπιμελουμένου 
τών τε διδασκόντων καί διδασκομένων, Άν. Χριστίδης, Μιχαλόπουλος, 
Χατζόπυυλος καί άλλοι πολλοί, έν οίς καί ό ελλόγιμος κ. Βασιλ. Μυστακίδης 
εις τήν περί τό μελετάν καί έρευναν αγαθήν μέριμναν τού οποίου πολλά 
περί επιγραφών αυτής, καθώς καί παρά τού μακαρίτου Γεωργ. Ααμπάκη, 
εις διάφορα περιοδικά έδημοσιεύθησαν καί έγράφησαν.

(*) Σφραγίς τής Κοινότητας Αίνου έξεπυπυόθη εις τό τέλος τοϋ παραρτήματος 
τοΰ Γ ' τόμου.
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Δεν πρέπει εν τοΰτοις νά παραλείψωμεν ν’ άναφέρωμεν δτι ή πόλις 
τόσον από των αρχών τοϋ παρελθόντος αΐώνος, δσον και άργότερον κατά 
την εμπορικήν της ακμήν, διετήρει εκτός των καλών της Σχολείων καί 
Νυσοκομεΐον έξ ευαρίθμων κλινών, καί Άναγνωστήριον «δ Ευαγγελισμός», 
λειτουργούν εν μια των αιθουσών της λαμπράς εκ δυο χιλ. περίπου τόμων 
βιβλιοθήκης, πλούσιας εις βιβλία σπανίων εκδόσεων καί χειρογράφων επί 
μεμβράνης καί Ευαγγελίου τοιουτου του ϋου ή κατ’ άλλους τοΰ 9ου αίώνος, 
μόνου εξ δλων διασωθέντος έκ τής τελευταίας καταστροφής καί άποστα- 
λέντος μετά θησαυροΰ ολοκλήρου αμφίων καί ιερών σκευών τών περικαλ
λών καί πλουσίων της Ναών, αώ tlvες τών Βυζαντινών χρόνων, εις ’Αθή
νας. Ταϋτα πάντα έναποτεθέντα εις το Άρχ. Χρ. Μουσεΐον (τμήμα χειρο
γράφων), προέρχονται έκ δωρεών διαφόρων φιλογενών καί φιλομοΰσων, ώς 
Νεοφύτου Δούκα, Βλαχούτση Μαρασλή, Κωνστ. Κουτσουρέλη, Χαριλάου 
καί άλλων.

Πόροι έξ ών διετηροΰντο ταϋτα πάντα, ιδιαιτέρως δέ τα Σχολεία, ήσαν 
κατ’ άρχάς αι διάφοροι προσφοραί καί οί τόκοι τοϋ άποθεματικοΰ κεφα
λαίου, δ έκέκτητο ή Κοινότης, έχουσα κατά το έτος 1842 προϋπολογισμόν 
υπέρ τάς 200.000 γρ., ποσόν όχι μικρόν διά την εποχήν εκείνην, άναγρα- 
φόμενον είς τον Α. κώδικα αυτής, τον φέροντα χρονολογίαν από τοϋ τελευ
ταίου τετάρτου τοϋ 18ου αίώνος καί φθάνοντα μέχρι τοϋ έτους i860, μή 
υφιστάμενον δέ ήδη, αλλά συγκαταστραφέντα μετ’ άλλων πραγμάτων κατα 
ιήν προ ετών πυρκαϊάν τής ΐεράς Μητροπόλεως, παρά τάς υπεράνθρωπους 
προσπάθειας προς διάσωσίν του, λόγω τής αξίας ήν είχε καί τής ιδιαι
τέρας σημασίας διά την Κοινότητα. ’Αργότερα από τοΰ έτους 1850 καί 
εντεύθεν δωρεάς αί όποΐαι άπετέλεσαν καί τούς παγίους πόρους αυτής κα*· 
διάφορα κληροδοτήματα τών τέκνων της, κατά σειράν καί όνομα κατωτέρω 
άναφέρομεν.

Α) Τοιαΰτη είναι τοϋ αειμνήστου Μ ητρο π ο λ ίτο υ  Α ϊνο ν  Σ ω φ ρο ν ίο υ ,

πολλά λατρευθέντος παρά τοϋ ποιμνίου του, άποθανύντος κατά τό έτος 1855 
καί έγκαταλειπόντος ύπέρ τοΰ Ναοΰ «Παναγία Έλεοΰσα», χρησιμευοντος 
τότε καί ώς Μητροπολιτικοΰ τοιουτου, μίαν χρυσοΰφαντον καί διά πολλών 
μαργαριτών πεποικιλμένην ’Αρχιερατικήν Στολήν, άνήκουσαν τφ θείφ 
Αΰτοΰ Πατριάρχη Καλλινίκω μετ’ Ευαγγελίου επίχρυσου καί άλλων.

Β) Τοΰ φιλογενεστάτου αυτής τέκνου Ιώ β  ( * )  Α ρχιδ ιακόνου  τοϋ  
eΙεροοολυμητικοϋ  ΰ'ρόνου  εις τριάκοντα (30) χιλ. γροσίων κατά Νοέμ
βριον τοΰ έτους 1850 προς τά Σχολεία καί Νοσοκομεία αυτής, καθώς καί 
έτέραν έκ 5.700 άργ. ρουβλίων κατατεθέντων ύπ’ αΰτοΰ προς 4 °]0 καί

(*) "Ορα καί σ. 116 παρόντος τόμου.
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άναποσπάστως εις την εν Όδησσώ Ρωσ. Αΰτοκρατορικήν Τράπεζαν συν 
τριακοσίαις (300) εις το κοινόν τοΰ Παναγίου Τάφου, τάξαντος κηδεμόνα 
αυτών τόν Μακαριώτατον Πατριάρχην 'Ιεροσολύμων και Κυριάρχην του 
Κύριλλον, εις τάς χεΐρας τοΰ οποίου έναπέθεσε καί τό ΰπ’ άριθ. 987 και 
ήμερ. 27 Φεβρουάριου 1851, γραμμάτιου.

Επίσης τοΰ αΰτοϋ φιλογενοΰς καί φιλοπάτριδος τέκνου της έτέρα 
δωρεά εκ 5800 άργ. ρουβλίων κατατέθη εις την ιδίαν Τράπεζαν τής 
Όδησσοϋ ομοίως άναποσπάστως καί τώ ίδίφ τόκω 4°/0, έξαποστείλαντος τό 
γραμμάτων καταθέσεως ΰπ’ άριθ. 6266 καί ήμερ. J6 Νοεμβρίου 1853 διά 
τοΰ ’Επιτρόπου του εν Κων)πόλει Κ. Χ"Γ. Κωνσταντινίδου προς την Ε 
φορείαν τής πόλεως, ινα έκ τα>ν τόκων της συντηρώνται τά είρημένα κατα
στήματα. Συνώδευσε δέ αυτό διά μιας λίαν ταπεινόφρονος επιστολής, πλή
ρους νουθεσιών καί χριστιανικής άγαθότητος, διά τής οποίας, άφοΰ έκαμε 
μνείαν καί τής τελευταίας του ταΰτης δωρεάς, παρεκάλει την Κοινότητα, 
ίνα έναντι αυτών όλων οΰδέν τι πλέον ποιή ή κατ’ έτος μετά τόν θάνατόν 
του ένα μνημόσυνου μετ’ Άρχ. λειτουργίας εις τόν Ναόν τοΰ 'Αγίου Νι
κολάου κατά την 6ην Μα'ίου, ότε νά μνημονεΰωνται τά ονόματα αΰτοΰ καί 
τών γεννητόρων του.

Τό μνημόσυνου αυτό μετά τής λειτουργίας μέχρι τών τελευταίων ημε
ρών τής έκκενάίσεως τής πόλεως υπό τών κατοίκων της άνελλειπέστατα 
καί μετά πολλής εΰλαβείας έτέλει ή κατά καιρούς Εφορεία τών Σχολείων 
εις τόν ’Αρχαίον Βυζαντινόν Ναόν τοΰ 'Αγίου Ίωάννου τοΰ Προδρόμου, 
τόν υπάρχοντα εντός τοΰ περιβόλου αυτών, τοΰ Ναοΰ τοΰ 'Αγίου Νικο
λάου μη υφισταμένου, άτε καταστραφέντος υπό πυρκαϊάς. Άνήρχοντο δέ 
μετ’ αυτό πάντες εις την μεγάλην αίθουσαν τών τελετών τοΰ Σχολείου, 
όπου διενέμοντο τά κόλλυβα καί καφές μετά γλυκοΰ, τοΰ διευθυντοΰ τοΰ 
Σχολείου έκφωνοΰντος κατάλληλον λόγον.

ΑΙ δυο ως άνω δωρεαί συν τή αναχωρήσει τών κατοίκων τής Αίνου διά 
τόν ίδιον καί τόν αυτόν λόγον τών πολεμικών γεγονότων, έπέπρωτο νά 
άπωλεσθώσι.

Γ \  Τοΰ φιλογενοΰς τέκνου της αειμνήστου Κω ναταντίνου Κονχαου- 
ρέλη , γεννηθέντος εν Α’ίνφ, 'Έλληνος υπηκόου, καί προξένου εν Ίόππη, 
έγκαταλιπόντος διά διαθήκης λίρας Τουρκίας χρυσάς χιλίας (1000) προς 
ϊδρυσιν έν τή πατρίδι του Αΐνφ Σχολής άρρένα>ν καί θηλέων κατά τήν 
ανάγκην τοΰ τύπου, «ϊνα εκπαιδεύωνται έν αυτή δωρεάν πάντες οί 
πτωχοί καί ά'ποροί νέοι καί νέαι, χωρίς ν ’ άποκλείωνται αυτής οί 
"Ελληνες καί Έλληνίδες εξ άλλων μερών», αιτινες διά τοΰ έκτελεστοΰ τής 
διαθήκης του, Ιατροΰ έν Νεροσολ,ΰμοις Χαρ. Μαζαράκη, κατετέθησαν μετά 
θάνατόν του εις τήν Εθνικήν Τράπεζαν τής Ελλάδος μετατραπεΐσαι εις

Θ ρ α κ ί  κ ά Τ ' 2 5
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δραχμάς πρύς 25, 42 και άποτελέσασαι οΰτω to ποσύν των Δραχ. 25.394 
και 58/οο έπί τόκω 5*/2 °/0 μειωθέντι αργότερου προς 4°/0 διαρκώς άοτο- 
δοτέας σντουαίας.

Έκτος της χιλιολίρου ταΰτης δωρεάς έδώρησε τη υπό τήν επωνυμίαν 
του ΐδρυθησομένη Σχολή καί όίπασαν τήν συλλογήν των βιβλίων του, πα- 
ρήγγειλε δέ έν τή διαθήκη του εις τούς δυο κληρονόμους αδελφούς του 
Γρηγόριον καί Ίωάννην, εάν καί οΰτοι διανύσωσι τον βίον των άγαμοι 
ν’ άφήσωσι τήν ήν έγκατέλειπεν αύτοίς χρηματικήν περιουσίαν εις τήν 
ιδίαν Σχολήν προς έπαύξησιν των πόρων της καί εσαεί διατήρησιν, ούδέν 
καί ούτος άπαιτήσας παρά των συμπολιτών του, εί μή κατ’ έτος τήν 21ην 
Μα'ΐου ημέραν τού Άγιου Κωνσταντίνου νά τελώσι μνημόσυνου υπέρ άνα- 
παύσεως τής ψυχής του. Τό μνημόσυνου τούτο επίσης άνελλειπώς έτέλει ή 
Εφορεία των Σχολείων έν τω Μητροπολιτικφ Ναώ «ή Μεταμόρφωσες».

ΓΙλήν των ανωτέρω παγίων έκ δωρεών καί κληροδοτημάτων πόρων, ή 
Κοινότης είχε καί δύο άλλας καταθέσεις έν τή Εθνική Ύραπέζη τής 
'Ελλάδος έν Άθήναις μίαν, έκ 15.853,50 έπ’ όνόματι τού Ναού «Παναγία 
Ελεούσα» καί έτέραν έπ’ όνόματι τού Ναού «"Αγιος Νικόλαος» προερχομέ- 
νας έκ πωλήσεως τών διασωθέντων ιερών σκευών τών έκ τής πυρκαϊάς έν 
έτει 1866, δτε έκάησαν άμφότεροι οί Ναοί καί τό πλειστον μέρος τής πό- 
λεως μετά τών πλουσιωτέρων Ενοριών ΰπου έκειντο ούτοι. ’Από τότε ση
μειωτέου άρχεται καί ή κακοδαιμονία τής πόλεως συμπληρωθείσα αργότε
ρου διά τής μεταβιβάσεως τού πάσης φόσεως έμπορίου της, διαμετακομι- 
στικού ιδίως, εις Δεδεαγάτς, άποσυρθέντων τών ξένων έμπορων, τών δέ 
ίδικών της τέκνων, ιδιαιτέρως τών διακρινομένων εις τό έμπύριον, διαρ- 
ρευσάντων συν τω χρόνιο εις άλλας πόλεις.

Έκτος τών ανωτέρω τριών μεγάλων Ευεργετών καί δωρητών έχει ή 
Κοινότης καί άλλα της τέκνα νά συγκαταλέξη μεταξύ αυτών; τον μακαρίτην 
Μιχαήλ ιίαρριανδν  γεννηθέντα έν ΑΥνφ καί έκ τής ηρωικής νήσου τών 
Ψαρρών έλκοντος τό γένος πατρόθεν, άναλαβόντα κατά τό έτος 1911 τήν 
έκ βάθροον άνέγερσιν τής Σχολής τών θηλέων, τής ύπαρχούσης τοιαύτης 
μή έπαρκούσης εις τάς έκπαιδευτικάς άνάγκας, διά δαπάνης 250 τουρκικών 
χρυσών λιρών, καί δόντα αμέσως μετά τήν καταδάφισίν της ποσόν τι διά 
τά προκαταρτικά έξοδα, τού έργου μή έκτελεσθέντος λόγω τών έπακολου- 
θησάντων πολεμικών γεγονότων.

Επίσης διά μυστικής διαθήκης συνταχθείσης κατά τό έτος έκεΐνο 
ενταύθα έν τή 'Ιερά Μητροπόλει υπό τού μιακαρία τή λήξει Μητροπολίτου 
Αίνου τότε ’Ιωακείμ, άνδρύς πολλά μοχθήσαντος διά νά προικίση τόσον 
τήν πόλιν Δεδεαγάτς, καθιος καί τήν Αίνον καί τά χιορία αυτής διά Σχο
λείων νέων άνταποκρινομένων πλήρως προς τάς έκπαιδευτικάς άνάγκας, 
έγκατέλειπε τή Κοινότητι Αίνου έγκαθιστών αυτήν κληρονόμον μετά τής
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συζύγου του ’Αρτεμίσιας, χιλίας λίρας τουρκικός υπό τον όρον, εάν έπιζήση 
αυτού νά νέμηται τούς τόκους, μετά θάνατόν της δε παρήγγειλε και συνί- 
στα αυτή, ϊνα μιμούμενη το παράδειγμά του, την ην θά έκληρονόμει παρ’ 
αυτού περιουσίαν υπέρ τού ίδιου σκοπού νά διάθεση, κατατεθείμένην εις 
την ’Εθνικήν Τράπεζαν τής Ελλάδος.

Δυστυχώς λόγιρ των περιστάσεων και των επισυμβάντων μεγάλων πο
λεμικών γεγονότων καί της έκβάσεως αυτών και ή περιουσία αυτή έξηνεμί- 
σθη καί δεν κατέστη δυνατόν νά έκτελεσθώσιν άμφότεραι αί δωρεαί αύται.

Καί τελευταΐον τον έρίτιμον έν Άθήναις συμπολίτην μας κ. Έπ. Χαρί
λαον άποστείλαντα διά τάς άνάγκας της μετά την έπίσκεψίν του κατ’Αύγου- 
στον τού 1920 τής πατρίδος του, δτε εξ ευγνωμοσύνης αυτή καί δημότην τού 
Λήμου Αίνου άνεκήρυξε καί ανέγραψε έν τοΐς Δημοτολογίοις αυτής, οκτώ 
(8) χιλιάδας δραχμάς χρυσάς τότε και επαρκή ποσότητα άρίστης ποιότητος 
μάλλινου υφάσματος προς έπένδυσιν πάντων τών έκ τού πολέμου ορφανών 
τής τε πόλεως καί τών χωρίων αυτής, καθώς καί άλλης ίσου ποσού, μετά 
την έκκένωσιν τής πόλεως και την έγκατάστασιν τού πλείστου μέρους τών 
κατοίκεον της ενταύθα.

Τάς ανωτέρω δωρεάς καί κληροδοτήματα καί τά ονόματα αυτών, με θ ’ 
έτέρας τοιαύτης τής έν ΙΙειραιεΐ φιλοπάτριδος οικογένειας ΙΙριμίδου έκ μιας 
οικίας, όπως χρησιμεΰση ως Τερά Μητρόπολις τής πόλεως καί άλλων μι
κρότερων τινων, τάς οποίας δεν άναφέρομεν, χρέος έθεώρησε ή τέως Κοι,νό- 
της Αίνου διά τού Επαρχιακού Συμβουλίου της, υφισταμένου ενταύθα, 
άντιπροσωπευομένη ήδη, νά φέρη εις τόφώςτής δημοσιότητος διά τών αγα
πητών «Θρακικών» τύ μέν προς αιώνιον μνημόσυνου τών μακαρία τή λήξει 
Ευεργετών αυτής καί δωρητών, τό δέ προς έπαινον τών έπιζώντων καί 
μίμησιν.

Έ κ  τών J 'ραφείων
τον Επαρχιακόν έν VIλεξανδρονπόλει Σνμβονλίον Αίνον,

ΕΥΕΡΓΕΤΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ1ΙΟΛΕΩΣ

'Η  επαρχία Άλεξανδρουπόλεως εινε δλως νέα, σΰστασιν λαβούσα από 
τού 1922. Ή  πόλις καί αυτή δεν είνε αρχαία, αριθμούσα κυρίως κοινω
νικήν ζωήν από τού Ρωσσοτουρκικού πολέμου τού 1878. Ευεργέτης αυτής 
εινε ό αείμνηστος ’Αντώνιος Λεονταρίδης, καταγόμενος έκ Μαρωνείας 
καί έμποροχρηματιστής έν Άλεξανδρουπόλει, άποθανών τήν 24ην Νοεμ
βρίου 1912. Ούτος κατέλιπε ζών καί μετά θάνατον διά διαθήκης τά εξής 
κληροδοτήματα Κοινοτικά 1

1) Φρ. χρ. 60.000 κατά δύο αυτού Συμβόλαια τών ετών 1907 καί 1908
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προς ύποστήριξιν του εν Θράκη Ελληνισμού, καί ιδία τοϋ μεταξύ Κομο- 
τινής και Φερρών, διά συντηρήσεως γεωργικής και επαγγελματικής Σχολής.

2) 40 'Ομολογίας Έ θν. Δαν. των 120.000.000.—40 'Ομολογίας Έθν. 
Δαν. των 130.000.000, άπάσας αναπόσπαστους υπέρ τώνΈλληνικών Εκπαι
δευτηρίων Άλεξανδρουπόλεως - Δεδεαγάτς.

3) Τό νυν κτίριον του Γυμινασίου Άλεξανδρουπόλεως—τότε Άνωτέρας 
Αστικής Σχολής Άρρένων—στοίχισαν, ώς λέγεται, λίρας Τουρκικάς χρυ- 
σάς χιλίας (1.000).

4) Διά της κυρίως διαθήκης αύτοΰ, 25ης Φεβρουάριου 1912, κατέλιπεν 
έτι λίρας Τουρκ. δισχιλίας (2.000) υπέρ τής ως άνω Λεονταριδείου Σχο
λής, ώς καί τό εισόδημα τοϋ ιδιοκτήτου αύτοΰ μαγαζείου επί γηπέδου των 
’Ανατολικών Σιδηροδρόμων, ύφ’ οής ορούς αναγράφει τό σχετικόν τοΰ 
Μεχκεμέϊ-Σερή Χοτζέτιον. Ό  άείμινηστος ήτο βαθμούχος καί παρασημοφο- 
ρημένος υπό τής Τουρκικής Κυβερτήσεως, υπό δέ τής Ελληνικής τφ 
είχεν άπονεμιηθή ό Χρυσοϋς Σταυρός τοΰ Σωτήρος.

Ϋ  cO Ά λεξ α ν δ ρ ο υ π ό λεω ς  Γερβάσιος.

ΕΥΕΡΓΕΤΑΙ ΑΔΡ1ΑΝΟΥΠΟΑΕΩΣ 

ΧΡ. ΠΑΓΙΑΔΟΠΟΥΔΟΣ (*)

Ούτος εγεννήθη έν Άδριανουπόλει καί άπέθανεν έν Άθήναις. Έ- 
σποΰδασε την φιλολογίαν καί φιλοσοφίαν δαπάναις τής Κοινότητος Ά - 
δριανουπόλεως έν Γερμιανία, έδίδαξε εις την Έλλ.Σχολήν Άδριανουπόλεως, 
καί την Θεολογικήν Σχολήν Χάλκης. Διετέλεσε Διευθυντής τής Εμπορικής 
Σχολής Χάλκης, καί καθηγητής τής φιλοσοφίας τοΰ Έθν. Πανεπιστη
μίου. Διά τής πολυετοΰς εργασίας του καί τής μεγάλης οικονομίας απέκτη
σε περί τάς 200 χιλ. χρ. δραχμάς, τάς οποίας μετά τον θάνατόν του μέρος, 
καί μέρος μετά τον θάνατον τής συζύγου του Μαργιορής, διέθεσεν υπέρ 
των Σχολών Άδριάνουπόλεοος.

Ό  αείμνηστος Χρ. Παπαδόπουλος όχι μόνον δλην τήν περιουσίαν του 
διέθεσε υπέρ τής Σχολής Άδριανουπόλεως, αλλά μετά τήν ΐδρυσιν τοΰ 
Γυμινασίου Άδριανουπόλεως μιετέβαινεν αυτόθι κατ’ έτος επί δίμηνον καί 
έδίδασκεν εις τούς τελειόφοιτους τοΰ Γυμινασίου τους προωρισμένους διά τό 
διδασκαλικόν επάγγελμα, παιδαγωγικά καί άλλα μιαθήμιατα. 1

1) “Ορα περί αύτοΰ καί σ· 492 Θρακικών Τ. Α'
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ΕΥΕΡΓΕΤΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΔΗΣ

Ό  Άνδρέας Νικολάου Λαμπαδαρίδης έγεννήθη έν Μακρα Γεφΰρα 
(Ούζούν-κιοπροΐξ), εκ καλής καί εΰποροΰσης σχετικώς οικογένειας περί το 
έτος 1840. Έκ μικράς του ηλικίας ως φαίνεται παρέμεινεν ορφανός άνα- 
τραφείς παρά τής θείας του. Άφοϋ κατά τά πρώτα ετη της παιδικής του 
ηλικίας μετήλθεν εν Μακρα Γεφΰρα τον πλανόδιον μικροπωλητήν κου- 
λουροπώλην (σιμιτσήν), μετηνάστευσεν εις την Κωνσταντινοΰπολιν. Είνε 
άγνωστον επί πόσον χρόνον παρέμεινεν εκεί καί τί επαγγέλματα μετήλθεν.

Εις ανδρικήν ηλικίαν τον εύρίσκομεν εγκατεστημένων εις τό Καιρόν 
εΰφήμως εργαζόμενον ιός καπνέμπορον καί εργοστάσιάρχην σιγαρέττων καί 
έχοντα στενάς φιλικάς σχέσεις μέ άλλον Θράκα ομογενή έν Αίγΰπτω, τον 
έκ Κομοτηνής Νέστορα Τσανακλήν.

Ή  ευεργετική προς τήν ιδιαιτέραν του πατρίδα δράσις τοΰ αειμνήστου 
άνδρός, αρχίζει νά έκδηλοϋται κατά τό 1901 κατ’ άρχάς υπό τύπον βοηθη
μάτων καί ένισχύσεως των ανοικτών σχολικών προϋπολογισμών τής ελλη
νικής κοίνότητος, βραδΰτερον δε ώς χορηγού προς άποπεράτωσιν τών άνε- 
γειρομένων εκεί Άρρεναγωγείου καί Παρθεναγωγείου, ά'τινα τιμής έ'νεκεν 
ώνομάσθησαν Λαμπαδαρίδεια εκπαιδευτήρια, καί τήν κανονικήν λειτουρ
γίαν αυτών (').

Ή  ενδελεχής υπέρ τών εκπαιδευτηρίων της μέριμνα του πλουσίου τέ
κνου της καί ή ελπίς περί γενναιοτέρων έπιχορηγήσεων, ήγαγε τήν κοινό
τητα Μ. Γέφυρας ν’ ανακήρυξή κατά τό 1904 τον Άνδρέαν Λαμπαδαρίδην 
μέγαν ευεργέτην αυτής.

Πόσον ά'ξιος τής τιμής αυτής ήτο ό αείμνηστος Λαμπαδαρίδης, διεπι- 
στώθη τρανώς μετ’ ολίγα έτη, δταν, έπισυμβάντος τήν 9ην ’Ιουλίου 1907 
τοΰ θανάτου αί;τοϋ, ήνοίχθη ή μυστική διαθήκη του, τής οποίας καί ό υλι
κός άλλα καί ό ψυχικός καί πνευματικός πλούτος έχει κάτι τό μεγαλειώδες.

«Ό  μόνος μου πόθος από τριακονταετίας, γράφει εις τήν διαθήκην του, 
καί ό μόνος σκοπός του βίου μου,δστις διέρρευσεν εντίμως, υπήρξε νά φανώ 
ωφέλιμος ώς οΐ πρόγονοι μου εις τήν πατρίδα μου Μακράν Γέφυραν καί 
εις τούς ομογενείς μου. Τό έργον μου τοΰτο διά τής παροΰσης μου διαθή
κης συμπληρώ καί επεκτείνω, φρονών ότι ή ελληνική έκπαίδευοις τής ο
ποίας έστερήθην κατά τήν παιδικήν μου ηλικίαν, ένεκα τής έλλείψεως σχο
λείου έν τή πατρίδι μου, καί αί πρακτικαί γνώσεις έν τω βίορ είνε ού μόνον 
Έθνικαί ασπίδες τών Ελλήνων τής Θράκης,άλλα καί φρουροί τών άπαρα- 1

1) Ζών προσέφερεν έτησίως υπέρ τών Σχολών 160 λίρες καί τό εισόδημα α
κινήτου άνερχύμενον εις λίρας 74.



γράπτων δικαιωμάτων του "Εθνους ημών έν τώ υποδοΰλφ Έλληνισμώ».
Εις ποιον ακριβώς ποσόν άνήρχετο κατά τον χρόνον τοΰ θανάτου του 

ή δλη περιουσία του δεν έξηκριβώθη. Ούτε καί ή σημερινή αξία της είνε 
γνωστή. ’Από τοΰ 1921 ή δλη διαχείρησις αυτής έ'χει αφελή εις έντιμότα- 
τον μέν, παρήλικα δμως, εκτελεστήν τής διαθήκης. Κατά τήν μάλλον πι
στευτήν μαρτυρίαν—τοΰ Κωνσταντίνου Άναστασιάδου, τοΰ συντάκτου τής 
διαθήκης,— αυτή άνήρχετο κατά τό 1907 εις είκοσι εννέα χιλιάδας καί. πεν- 
τακοσίας περίπου λίρας αίγυπτιακάς. Συνέκειτο δέ κατά το ήμισυ περίπου 
εκ κινητών αξιών καί μετρητών καί κατά το έ'τερον εξ ακινήτων, κειμέ
νων εν Καίριο. 'Η  εν Μακρά Γέφυρα περιουσία του ύπελογίσθη εις 1200 
λίρας. Κατ’ άλλας έν τοΰτοις επισήμους πληροφορίας το κληροδότημα δεν 
ύπερέβαινε τάς είκοσι δυο χιλιάδας λιρών.

Έκ τής δλης αυτής περιουσίας ελάχιστα ποσά ό αείμνηστος Λαμπαδα- 
ρίδης έκληροδότησεν υπέρ τών συγγενών του καί άλλων ιδρυμάτων. Τήν 
υπόλοιπον κινητήν καί ακίνητον περιουσίαν του άφήκεν εις το Οικουμενι
κόν Πατριαρχεΐον Κων)πόλειος υπό τον δρον όπως τά 85 °/0 έκ τών προσό
δων αυτής διατίθενται υπέρ ίδρΰσεως καί συντηρήσεως εμπορικής έν Μ. Γέ
φυρα, σχολής ώς παραρτήματος τών αυτόθι Λαμπαδαριδείων εκπαιδευτηρίων 
τά 10 °/0 παραμένουσιν εις τράπεζαν προς αΰξησιν τών κεφαλαίων καί τά 
5 %  χρησιμοποιεί τό Οικουμενικόν Πατριαρχεΐον δι’ ιδίας αύτοΰ άνάγκας.

Επειδή δμως διά τής τοιαΰτης διαθέσεως τής περιουσίας του προέβλε- 
πεν δτι συν τώ χρόνφ οΐ πόροι τών Λαμπαδαριδείιυν εκπαιδευτηρίων ήθε- 
λον ύπεραυξηθή, διατάσσει τους εκτελεστός τής διαθήκης του, ΐνα διά τών 
περισσευόντων εισοδημάτων τής κληροδοσίας του προβώσιν εις τήν ΐδρυσιν 
καί συντήρησιν παραρτήματος τών Λαμπαδαριδείων, ήτοι ελληνικής εμπορι
κής σχολής ή εργαστηρίου προς έκμάθησιν τέχνης τίνος υπό τών έλληνοπαί- 
δων τής πατρίδος του.

"Οτι λαμπροί καί αγλαοί θά ήσαν οί καρποί τής πλούσιας ταΰτης κλη
ροδοσίας έν τή ’Ανατολική Θράκη, εάν δέν έμεσολάβει ή υποχρεωτική ανταλ
λαγή τών ελληνοτουρκικών πληθυσμών, δέν υπάρχει ή ελάχιστη αμφιβολία. 
Κατόπιν δμως τής εθνικής συμφοράς τοΰ 1922 καί τής μειώσεως τών προ
νομίων τοΰ Οικουμενικού Πατριαρχείου, αί πρόσοδοι τοΰ κληροδοτήματος 
τοΰτου μένουσιν αδιάθετοι εις τάς χεΐρας τών έν Καΐρφ εκτελεστών τής 
διαθήκης.

Τό γεγονός τούτο έδωκεν αφορμήν εις τους εξ αδιαθέτου κληρονόμους 
τοΰ *Αν. Λαμπαδαρίδου νά θεωρήσω σι ν ώς άτονίσασαν τήν διαθήκην καί νά 
προσβάλωσι τό κΰρος αυτής. ’Από τοΰ 1925 ήγειραν αγωγήν κατά τών εκτελε
στών τής διαθήκης ένΑίγΰπτφ, ζητοΰντες όπως τά υπέρ τών Λαμπαδαριδείων 
εκπαιδευτηρίων κληροδοτήματα τοΰ θείου των, περιέλθουν εις αΰτοΰς, Έξ
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άλλου τελευταίως υπέρ του ίδίου κληροδοτήματος προβάλλει αξιώσεις'και 
το Οίκουμ. Πατριαρχεΐον.

Δεδομένου τοϋ τρόπου καθ’ δν παρ’ ήμΐν έρρυθμίσθησαν τά περιου
σιακά δικαιώματα των εν Τουρκία κοινοτήτων καί νομικών προσώπων, δεν 
χωρεΐ οΰδ’ ή ελάχιστη αμφιβολία οτι καί ή τύχη τοϋ Λαμπαδαριδείου κληρο
δοτήματος θά άκολουθήση την τύχην τόσων άλλων δωρεών καί κληροδοτη
μάτων, τά οποία επιγραμματικούς άπεικόνισεν εις τό ογκώδες έργον του 
«Εθνικά Κληροδοτήματα καί Δωρεαί» ο ακαταπόνητος Δωδεκανήσιος Δρ 
Σκεύος Ζερβός, δταν ήτο πληρεξούσιος Άθηνών-Πειραιώς εις την Δ' Έ - 
θνοσυνέλευσιν.

Μ. Σαραντης

ΕΥΕΡΓΕΤΑΙ ΞΑΝΘΉΣ

1) Π αναγιώ της Στάλιος, γεννηθείς εν Ξάνθη περί τάς άρχάς του ΙΘ, 
αίώνος, άπέθανεν δγδοηκοντουτης εν τή νήσφ Χάλκη.

’Έδρασε πολλαχώς, διατελέσας επί σειράν ετών μέλος τής τότε Δημο
γεροντίας καί της Κεντρικής Εφορείας Ξάνθης. Διά τοϋ απείρου πλοΰτου 
αύτοϋ ισχύων παρά τοΐς τότε άρχουσι Τοΰρκοις, διεξεδίκησε καί κατέλαβε 
τον χώρον τοϋ νϋν Νεκροταφείου, τον όποιον καί δι’ εξόδων του ατομικών 
περιετείχισε. Επίσης άνήγειρεν ίδίοις άναλώμασι τό έν Ξάνθη (οδός Μα- 
τσίνη) κτίριον, χρησιμοποιηθέν τότε μέν ως Νηπιαγωγεΐον, μετά δέ την 
άπελευθέρωσιν τής Θράκης καί εντεύθεν ώς Γυμνάσιον. Σημειωτέον δτι 
καί ό πατρώζων υιός αϋτοϋ Ζαφείριος τοΐς ϊχνεσι τοϋ πατρός αίιτοϋ επό
μενος, άνήγειρεν έξ ιδίων του την έτέραν πλευράν τοϋ Νηπιαγωγείου (νϋν 
Γ υμνασίου).

2) Μ ιχαήλ Μ αταίνης, γεννηθείς έν Ξάνθη τώ 1789 άπέθανεν εις ηλι
κίαν 84 ετών έν Ξάνθη.

Καί οΰτος έσχε μεγάλην δράσιν εις την διακυβέρνησιν τής Έλλ. ’Ορθο
δόξου Κοινύτητος Ξάνθης. Μέχρι τής εποχής του δεν υπήρχε σχολικόν κτί
ριον έν Ξάνθη, άλλ’ οί μαθηταί συνηθροίζοντο εις τό προαϋλιον τοϋ Τεροϋ 
Ναοϋ τοϋ Τιμίου Προδρόμου (νϋν Μητροπολιτικοϋ) καί εκεί έδιδάσκοντο 
τό Ψαλτήριον καί την ’Οκτώηχον. Ό  αείμνηστος Μιχ. Ματσίνης άνήγειρε 
δι’ ιδίων του εξόδων τα) 18G3 τό κτίριον τοϋ πρώτου δημοτικοϋ σχολείου 
Ξάνθης, τό όποιον καί νϋν φέρει την αυτήν επωνυμίαν.

ο) Θεόδωρος Ζαλάχας, γεννηθείς έν Ξάνθη, άπεβίωσε περί τά τέλη 
τοϋ παρελθόντος αίώνος έν Χαλκηδόνι Κωνσταντινουπόλεως.

Ζίον ίδρυσε ίδίοις έξόδοις Νηπιαγωγεΐον έν τή Συνοικία Σαμακοβίου 
Ξάνθης (νϋν Ζ' Δημοτικόν Σχολεΐον Ξάνθης).
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Διά διαθήκης αυτού, συνταχθείσης ενώπιον του εν Κωνσταντινουπόλει 
Γεν. Προξένου τη 24η Σ)βρίου τοϋ 1884 έδώρησε : α') τρεις άποθήκας 
εύρισκομιένας έν Ξάνθη, ΐνα έ* των είσοδημιάτων τούτων συντηρηθή τό Ζα- 
λάχειον Νηπιαγωγεΐον. 'Η  διαχείρισις των αποθηκών τούτων διενηργεΐτο 
κατά ρητήν θέληαιν τοϋ διαθέτου παρά τοϋ έκάστοτε Μητροπολίτου Ξάν
θης, τοϋ κατά καιρόν Προξένου τής Ελλάδος και δυο των πλησιεστέραιν 
συγγενών τοϋ διαθέτου. Μετά την άπελευθέρωσιν τής Ξάνθης τον Πρόξε
νον τής Ελλάδος άντικατέστησεν ό κατά καιρόν Γυμνασιάρχης Ξάνθης, 
άποοράσει τοϋ Γεν. Διοικητοϋ Θράκης. 'Ο νϋν Μητροπολίτης Σεβ. κ. Πο
λύκαρπος άμα τώ διορισμφ του εις την Μητρόπολιν Ξάνθης, άναλαβών την 
προεδρείαν τής Διαχ. Επιτροπής τοϋ Ζαλαχείου Κληροδοτήματος, ούδέ.ν 
περίσσευμια εύρεν. Διά τής δραστηριότητος αϋτοϋ δμως καί τών άοκνων 
προσπαθειών του παρά τή Κυβερνήσει, κατώρθωσε ν ’ άπαλλάξη τάς έν 
λόγω άποθήκας από τής στρατιωτικής έπιτάξεα>ς' έκτοτε δέ μετ’ ά'κρας 
φειδοΰς διαχειριξόμενος τάς προσόδους τών αποθηκών, κατώρθωσε καί 
συνέλεξε περί τάς 250 χιλ. δραχμών, προτιθέμενος, ΐνα άνεγείρη δι’ αυτών, 
τή αρωγή εννοείται καί τοϋ Κράτους, νέον δημοτικόν σχτ λεΐον έν τή Συν
οικία Γυμιναστηρίου (Σαμακοβίου). β') 100 χιλ. δραχμών εις τον έν Άθή- 
ναις Σύλλογον προς διάδοσιν τών Έλλ. Γραμμιάτων, δπως έκ τών τόκων 
τοϋ ά'νωθι ποσοϋ, κατατεθειμένου παρά τή Εθνική Τραπέξη, σπουδάζωσι1 
μιερίμνη τοϋ ρηθέντος Συλλόγου τρία ή καί πλείονα τέκνα, έξ ών τύ έν 
ήθελεν εΐσθαι έκ τών πλησιεστέρων συγγενών τοϋ διαθέτου. Άτυχώς μέχρι 
τοϋδε ό ρηθείς Σύλλογος, παρά την ρητήν θέλησιν τοϋ μιακαρίτου Ζαλάχα, 
οϋδένα Ξάνθιον έσπούδασε. Εσχάτως κατόπιν ενεργειών τής Διαχ. Ε π ι
τροπής τοϋ Κληροδοτήματος καί ιδία τοϋ Προέδρου αυτής, 6 Σύλλογος 
προς Διάδοσιν τών Έλλ. Γραμμάτων ώρισε 400 δραχμάς μηνιαίως εις 
τινα νέον χρηστοήθη μαθητήν τοϋ Γυμναοίου Ξάνθης καί συγγενή τοϋ 
αοιδίμου Ζαλάχα.

4) Σεβαστός Κ ω νσταντίνου Κακλαβατζής, γεννηθείς έν Άβδήροις 
άπέθανεν έν Δράμια τώ 1913 πρόσφυξ, φεΰγων τούς Βουλγάρου^

Διά διαθήκης κατέλιπεν εις τά σχολεία Άβδήρων (Μπουλοΰστρας) τρία 
καταστήματα.

ΕΥΕΡΓΕΤΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΔΟΔΟΠΟΥΑΟΣ

Έγεννήθη έν Σαράντα Έκκλησίαις τής Άνατ. Θράκης. Άπό παιδικής 
ετι ηλικίας διεκρίνετο διά τήν ίδιοτρυΐαν, τήν έκτακτον δραστηριότητα καί
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τά Ελληνοπρεπή του αισθήματα έφ’ φ, δικαίως, τδ μέλλον τφ έπεφΰλασσε 
τήν μάλλον επίζηλον εν τή κοινωνία θέσιν.

‘Οπλισμένος μέ πρωτοφανή πρωτοβουλίαν και ενεργητικότητα, πρωτο
στατών εις πάσαν εμπορικήν έπιχείρησιν, άλλα καί εις παν έργον έθνοφε- 
λές, διά τοΰ δαιμόνιου αύτοΰ όσον καί διά τής παροιμιώδους δραστηριότη
τας του, δεν ήργησε, νεαρός ετι, ν’ άναδειχθή ό πρώτος μεγαλοβιομήχανος 
τής γενετείρας του καί τής τότε άνθοΰσης περιφερείας της καί καταστή οΰτω 
καθ’ δλην τήν Άνατ. Θράκην παγκοίνως γναιστός καί είς πάντας σεβαστός, 
λίαν δέ έπικαίρως ή Γαλλική Ινυβέρνησις διώρισεν αυτόν ώς προξενικόν 
αυτής πράκτορα εν τή άκμαζουση τότε Έλληνικωτάτη ταΰτη πόλει τών 
Σαράντα Εκκλησιών.

’Απ’ αυτής τής εποχής ιδίως άρχεται ή κοινωνική καί δή ή πολιτική 
δράσις τοΰ άνδρός.

Έφωδιασμένος οίίτω διά τών ώς αία) αρετών καί προσόντων ό αείμνη
στος Δημ. Δοδόπουλος χωρεΐ ακάθεκτος προς τήν ευρέως ενώπιον του δια- 
νοιγωμένην καί ευοίωνα όλως ύποσχομένην άιέρμονα τοΰ Κερδώου Έρμου 
λεωφόρον, έπιτυχώς ύπερπηδών παν έμπόδιον.

‘Ιδρύει ποικίλας βιομηχανικός εγκαταστάσεις, ένθα πλεΐστοι συμπατρι- 
ώται του, αδιακρίτως φυλής καί θρησκεύματος, διά τής εργασίας των έξα- 
σφαλίζουσι τών οικογενειών των τον άρτον. Περιθάλπει ενδεείς πάσης έ- 
θνικότητος, καί αποστέλλει είς Άθήναα καί Κων)πολιν, ώς τροφίμους του, 
ορφανά, άμφοτέρων τών φυλών, πρύς συμπλήρωσιν τών σπουδών των.

Ενισχύει κατ’ έτος τά πενιχρά ταμεία πολλών σχολών καί φιλάν θρω- 
πικών σωματείων, έξ ών έβριθε τότε ή φιλόμουσος γενέτειρά του, καλυ- 
πτων πολλάκις καί τά τυχόν παρουσιαζόμενα έλλείματα αυτών, παντός κοι
νωφελούς ή έθνοφελοΰς σκοπού γινόμενος οΰτω ό πρόθυμος έμψυχωτής. 
Άπέθανεν είς ηλικίαν 72 ετών εν Άθήναις.

ΑΛΛΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΑΙ ΘΡΑΚΕΣ 

ΑΔΕΛΦΟΙ ΞΕΝΟΚΡΑΤΑΙ

Ό  ’Αθανάσιος Ξενοκράτης εγεννήθη έν Σαμακοβίορ τφ 1789 καί άπέ- 
θανεν έν τφ κτήματι του Paserea παρά τό Βουκουρέστι, έτάφη δέ έν τώ 
κτήματι του Draganesti, δυο ώρας άπέχοντι τοΰ Βουκουρεστίου έν τή αυ
λή τής εκκλησίας, τήν οποίαν οί αδελφοί Ξενοκράται άνήγειραν έντύς τοΰ 
κτήματος τοΰτου. Ό  θάνατός του έπήλθε τφ 1871.

Ό  Κω νσταντίνος Ξενοκράτης έγεννήθη τφ 1803 έν Σαμακοβίφ καί ά- 
πέθανε τφ 1870 έν Draganesti ταφείς καί αυτός έν τφ περιβόλφ τής έκ- 
κλησίας.

8 9 8
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Άμφότεροι οι αδελφοί εκ μ lx ρ ας ηλικίας ήλθον εις Βουκουρέστιον κατ’ 
άρχάς δέ έπηγγέλλοντο τον έμπορον των γουναρικών, κατόπιν δέ ήσχο- 
λοΰντο καί μέ την γεωργίαν, άγοράσαντες κτήματα γεωργικά. To Draga- 
nesti τό μεγαλΰτερον, περίπου τριών χιλιάδων εκταρίων, ήγοράσθη παρά 
τοϋ πρίγκηπος Καντακουζηνοϋ.

Δεν θά ήσαν άμοιροι παιδείας, άν καί οΰδέν γραπτόν έκ μέρους των 
σώζεται, εκ τοΰ οποίου νά σχηματισθή γνώμη ακριβής. "Οτι όμως ήσαν άν
θρωποι έθν. ιδεωδών φαίνεται έκ 
τοϋ ότι έλαβον μέρος εις τον α
γώνα υπέρ τής ελευθερίας τής 
Ελλάδος, καί)ό μέλη τής Φιλικής 
εταιρείας.

Ό  Κωνσταντίνος έλαβε μέρος 
καί εις την μάχην τοΰ Δραγατσα
νίου καΟό ιερολοχίτης υπό τον Υ 
ψηλά ντην, έθεώρει δέ μέγα καύχη
μα την αυτοθυσίαν ταΰτην καί κατά 
τάς έορτάς περιεφέρετο μέ τον χι
τώνα τών ιερολοχιτών, καθώς τον 
παριστά καί ή φωτογραφία του. 
γενομένη εν Κωνσταντινουπόλει.

Εύρέθη επιστολή τοΰ Θεοδώρου 
προς τον επίσκοπον Βιζΰης, προς 
ον αποστέλλει 15 χιλιάδας γροσίων 
καί υπόσχεται νά έπισκεφθή προ
σεχώς τήν πατρίδα του. Είχον δέ υ
πό σχεθή οί Ξενοκράται τήν άνέ- 
γερσιν σχολείων εις Σαμακόβιον, 
αλλά τήν ύπόσχεσίν των δεν έπρό- Ά & α ν ά σ ιο ς  Ξ ε ν ο κ ρ ά τ η ς

φθασαν νά έκτελέσωσι.
Ό  επ’ ανεψιά γαμβρός τών Ξενοκρατών, ιατρός Κυριαζής, ειχεν ΰπο- 

σχεθή καί αυτός, καθό εκτελεστής τής διαθήκης τών Ξενοκρατών, νά μεταβή 
εις Σαμακόβιον καί νά έκτελέση τήν θέλησιν τών θείων του, κατά τινα εις 
Κων)πολιν έπίσκεψίν του, δτε επιτροπή τών Σαμακοβιτών μετέβη προς 
συνάντησίν του τώ 1803.

Έν Βουκουρεστίορ είχον εΰρΰχωρον οικίαν, τήν οποίαν μετά τον θάνα
τόν των προώρισαν διά νοσοκομεΐον, τό όποιον ήρχισε νά λειτουργή τό 1881 
καί επί τεσσαράκοντα έτη ήτο τό καταφΰγιον παντός απόρου έλληνος νο- 
σοΰντος έν τή ξένη. Τό Ξενυκράτειον νοσοκομεΐον δυνάμεως 35—40 κλι
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νών έκλεισε τάς πΰλας του τφ 1921, μή άρκοΰντος του κληροδοτήματος 
προς συντήρησήν των αρρώστων, κατόπιν τής άπαλλοτριώσεως των γεωργι
κών κτημάτων παρά τής Ρουμ. Κυβερνήσεως καί διανομής αυτών εις τους 
χωρικούς. Σήμερον χρησιμοποιείται εΐ,ς τον στεγασμόν νηπίων μτάς φιλαν

θρωπικής εταιρείας και διατηρεί μό
νον ένα ιατρόν δίδοντα συμβουλάς, 
φάρμακα καί επιδέσμους εις τους έ
χοντας ανάγκην αυτών απόρους.

Οί αδελφοί Ξενοκράται άφήκαν ε
πίσης καί κληροδότημα εις την Ρου
μανικήν ’Ακαδημίαν πρός βράβευσιν 
φιλολογικών έργων, πάσαν δέ την πε
ριουσίαν των αφιέρωσαν εις αγαθο
εργούς σκοπούς, μή καταλιπόντες εις 
τους συγγενείς οΰδέν.
Το μόνον ωφέλιμον διά τους συγγε

νείς του υπήρξεν ή προικοδότησις τής 
ανεψιάς των Ελένης κατά τον μετά 
τοΰ ίατροΰ Κυριαζή γάμιον της.

Ό  Γεώργιος Κυριαζης έγεννήθη 
έ.ν Μεσολογγίφ, εγκατασταθείς δέ εις 
Βουκουρέστι διωρίσθη αρχίατρος τοΰ 
άσυλου «ή ΙΙριγκήπισσα Ελένη», 
ενδιαφέρουσα, είναι δέ καί αυτός ε

θνικός ευεργέτης καί έχρημιάτισεν έφορος τοΰ Ξενοκρατείου νοσοκομιείου.
Εις τό ’Εθνολογικόν μουσείον τών ’Αθηνών εύρίσκεται ο χιτών τοΰ 

Ξενοκράτους δωρηθείς παρά τής οικογένειας του. Αί Άθήναι έχουν καί 
οδόν Ξενοκράτους.

Ό  κ. Σκεΰος Ζερβός εις τό μνημειώδες έργον του «Εθνικά κληροδο
τήματα καί δο.)ρεαί» (Άθήναι, 1925) αναφέρει εις σελ. 232 καί ύπ’ άρ. 662 
περί τοΰ κληροδοτήμιατος Κωνσταντίνου Ξενοκράτους τά εξής I Ποσόν α') 
15.000 φρ. έτησίως, β') τό προϊόν τής πω λή σε ως ξτλείας περιοδικώς. Κλη
ροδόχοι καί σκοποί α') Τό 'Υπουργικόν Συμβοΰλιον τής Ελλάδος υπέρ τοΰ 
πτωχοκομείου 1,000 φρ. έτησίως, τά δέ λοιπά καθ’ ύπόδειξιν τής Βουλής, 
β') Ό  ’Εθνικός Στόλος.

"Οροι τής διαθήκης: Τά δυο κτήματα Δραγατσάνι καί Ροΰσχα νά διευ- 
θυνωνται υπό τοΰ ισοβίου έκτελεστοΰ Κυριαζή, δστις θά έκτελή όλους τους 
άλλους όρους τής διαθήκης. Μετά τον θάνατον θά υπόδειξη τον αντικατα
στάτην του, ΰστις μετά τοΰ δημάρχου Βουκουρεστίου καί τοΰ κοσμήτορος τής
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Ιατρικής Σχολής θα έκτελώσιν δλους τους ορούς. Μέχρι του 1S91 τά ποσά 
έστέλλοντο ανελλιπώς. Τή υποδείξει τοΰ εκτελεστοί] ίδρΰθη εν Μεσολογγίφ 
Παρθεναγωγείου Ξενοκράτειον. Μετά τον θάνατον όμως αυτού 1893, άνα- 
λαβοΰσης τής επιτροπής την διαχείρησιν, ή Ρουμανική Κυβέρνησις προέβα- 
λεν ενστάσεις μ ή άναγνωρίσεως των κληροδόχων ώς ηθικών προσώπων. 
Ή  σύζυγος τού μακαρίτου προσεπάθησε νά άναλάβη αυτή τήν διαχείρησιν. 
όπως έκτελή τήν θέλησιν τού διαθέτου, άλλα και αυτή άπέθανεν πριν κανό- 
νισθή τό ζήτημα τφ 1897. Οί κληρονόμοι αυτής δεσποινίδες Ξενοκράτους 
καί κυρία Χάϊτα υπεσχέθησαν τά αύεά, άλλ’ αί διαπραγματεύσεις παρελ- 
κύοντο καί έγένετο άπόφασις προσφυγής εις τά δικαστήρια τώ 1905. Κατό
πιν συμβιβασμού μετά τού κ. Χάϊτα, ή πρεσβεία άνεκοίνωσεν από (3 Μαΐου 
1922 δτι τά κτήματα άπηλλοτριώθησαν, καί προσεκλήθη ό κ. Χάϊτας νά 
λάβη το τίμημα, αφού ή Ελληνική Κυβέρνησις άρη τήν υποθήκην, ήν 
είχεν εγγράφει κατά τον συμβιβασμόν 250.000 φράγκα. Γ(.) κ. Χάϊτας 
προύτεινε καί πάλιν νά πλήρωσή αμέσως εις μετρητά 250.000 καί νά λάβη 
τό άντίτιμον εις χρεώγραφα παρά τής Ρουμανικής Κυβερνήσεως. Τό 'Υ 
πουργείου τής Γεωργίας φαίνεται δτι ούδεμίαν έλαβεν άπόφασιν».

Όμοίως εις σ. 480 αναφέρει ύπ’ άρ. 850 διά κληροδότημα τού ίδιου. 
«Περιουσία 350.000 Λέϊ. Σκοπός Φιλανθρωπικός καί Εθνικός Στόλος. 
Κατεβλήθη μετά συμβιβασμόν».

ΚΙΡΚΟΣ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗ ΞΕΝΟΚΡΑΤΟΥΣ (ή

Τό Πανεπιστήμιον έγνώρισε δι’ εγγράφου του από 24,16 άριθμ. 
2041 ]811 δτι οί διαθέται κατέθεσαν εις τήν Εθνικήν Τράπεζαν δρχμ. 
70860, επ’ όνόματι τής Κοινότητος Χαμοκοβίου (αντί τού ορθού Σαμακο- 
βίου) (Σ.Δ,Θ.) Θράκης προς διδασκαλίαν τής Ελληνικής γλώσσης. Έν πε- 
ριπτώσει καταργήσεως τής Ελληνικής γλώσσης εις τά σχολεία ταύτα, οί 
τόκοι νά παραδίδωνται εις τήν σύγκλητον δι’ υποτροφίας δύο νέων εκ τής 
επαρχίας Βιζύης. ΊΙρωτήθη τό προξενείου Άδριανουπόλεως ως καί ή 
Εθνική Τράπεζα, άλλ’ οι>δέν σχετικόν κεφάλαιον άνευρέθη έν τή Τρα~ 
πέζη, παρά δε τού Προξενείου άπάντησίς δεν έλήφθη.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ (* 2)

Διαθήκη τφ 1886. Θάνατος τφ 1889. Ή  περιουσία κεΐται εν Όδησσφ. 
Εθνική Τράπεζα. Ποσόν ρούβλια 20.000 ή δρχ. 65508,30.
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(1) Εις το βιβλίον τοΰ κ. Ζερβοΰ (άρ. G63) καταχωροϋνται τά ανωτέρω, δι3 ά 
δεν έχομ.εν άλλας πληροφορίας.

2) 'Ομοίως Άρ. 664.
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Κληροδόχος αΐ σχολαί Μεσημβρίας (άλλα ποσά διατέθησαν υπέρ δια
φόρων άλλων ιδρυμάτων έν Έλλάδι καί Όδησσώ, εγκαίρως είσπραχθέντα 
υπό των ενδιαφερομένων).

"Οροι διαθήκης '. Διαρκής κατάθεσις εν τή Εθνική Τραπέζη. Οί τό
κοι έτησίως υπέρ των σχολών Μεσημβρίας έν όσιο θά είναι αΰται ελληνικοί. 
’Άλλως νά χρησιμοποιώνται δι’ υποτροφίας νέων έκ Μεσημβρίας προς 
σπουδάς πρακτικών επιστημών έν Ευρώπη καθ’ ύπόδειξιν τής Συγκλήτου 
του Πανεπιστημίου καί κατόπιν διαγωνισμού προκηρυττομένου υπ’ αυτής.

Έ ν έρ γε ια ι: Έξεδόθησαν διαρκείς όμολογίαι έκ δρχ. 62867,80 από 
1-1—2—1890 άρ. 1-4714 καί έκ δρχ. 2640,50 από 25 — 4—1890 άριθ. 
14854 επ’ δνόματι τοΰ 'Υπουργείου υπό τής Εθνικής Τραπέζης, ών οί 
τόκοι έστέλλοντο διά τής Επιτροπής Εκκλησίας καί Παιδείας προς τό Προ- 
ξενεΐον Πΰργου διά τάς δικαιούχους Σχολάς. Τφ 1909 τό προξενεΐον Πύρ
γου ετέστρεψε τάς έπιταγάς τών τόκων τοΰ Α' καί Β' εξαμήνου 1908 έκ 
φρ. 1227,35 καί 1209,40 ώς μη λειτουργουσών τών Σχολών Μεσημβρίας. 
Τώ 1915 έγένοντο διαβήματα πρός χρησιμοποίησιν τών τόκων δι’ υποτρο
φίας άλλ’ άνευ αποτελέσματος. Τώ 1915 οί τόκοι ήσαν δρχ. 7860 κατά την 
δήλωσιν τής Τραπέζης, τή δέ 31 — 12—1921 δρχ. 24892. Έτησίως δρχ. 
2620.30.

Κατόπιν διαβήματος τοΰ φοιτητοΰ Ζωτιάδου άνενεώθησαν τά διαβήματα 
πρός αποστολήν υποτρόφων εις Ευρώπην.

ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Έγεννήθη έν Στενιμάχιρ περί τά 1830. Πολύ μικρός έχασε τον πατέρα 
του καί ορφανός έπροστατεύθη υπό τοΰ έκ μητρός θείου του έν Φιλιππου- 
πόλει Χριστοδούλου Κατσίγρα. Έσπούδασεν έν Φιλιππουπόλει καί εις ηλι
κίαν 18 έτών κατά τον Κριμαϊκόν πόλεμον μετέβη εις Κων)πολιν ένθα 
έξυπνος, τίμιος καί έργατικός, ήρχισε τήν εμπορικήν του δράαν με επικερ
δείς έπιχειρήσεις, έξ ών έδημιουργήθη ή μεγάλη περιουσία του, τήν οποίαν 
έχρησιμοποίησε πρός τό καλόν τών συγγενών του, τών συμπατριωτών του 
καί έν γένει εις φιλανθρωπικούς σκοπούς. Κατά τό 1893 διέθεσε τό ήμισυ 
τής τότε περιουσίας πρός οικοδομήν τών έν Πέραν Κωνσταντινουπόλεως 
Χρυσοβεργείων διαμερισμάτων, δαπανήσας περί τάς 35 χιλ. χρυσάς λίρας 
Τουρκίας, τά όποια έκτοτε έδώρησε εις τά Εθνικά Φιλανθρωπικά Κατα
στήματα τής Κωνσταντινουπόλεως μέ τύν υρον δπως 400 λ. Τ. χρυσαΐ 
δίδονται κατ’ έτος εις τά σχολεία τής πατρίδος του Στενιμάχου, καί ών τό 
σημερινόν εισόδημα είναι περί τό έκατομμύριον δραχμών.
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Ό  Χρυσοβέργης υπήρξε μέγας καί υπέροχος ει,ς δλα. ’Άσπιλος εις την 
άπόκτησιν τοϋ πλοΰτου του, υποδειγματικός εις τον ιδιωτικόν του βίον,

Χ ρυσο β έργη ς  Γεω ργίου

ζωντανόν παράδειγμα αρετής καί μιμήσεως δι’ δλους τοί'ς περί αυτόν. Την 
περιουσίαν του —μικράν σχετικώς μέ τον κύκλον των κυβερνητικών του έρ-
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γασιών—δεν την απέκτησε δι' αδικιών μεθ’ ών έμπορικώς συνηλλάσσετο, 
μέ καταπιέσεις, με τοκογλυφίας, με κλοπάς, μέ αδηφαγίαν των οικονομι
κών συμφερόντων τών άλλων.

Άπέθανεν την 25ην Αύγουστου 1899 εν Κωνσταντινουπόλει και ως 
Μέγας Εθνικός Ευεργέτης έτάφη εν Μπαλουκλή απέναντι τού τάφου τοϋ 
αειμνήστου ΙΤατριάρχου ’Ιωακείμ τοϋ Γή δπου καί τελείται, την 27ην ’Ια
νουάριου έκαστου έτους επίσημον μνημόσυνου.

Γαμβρός του επί ανεψιοί ήτο ό ’Εθνικός ευεργέτης Σ. Σιδερίδης.

ΕΥΕΡΓΕΤΛΙ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΟΑ ΕΩΣ 
1) ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π. ΚΟΜΙΖΟΠΟΥΛΟΣ

II ερί τοϋ φιλικού καί ευεργέτου τής Φιλιππουπόλεως Άντων. Κομιζο 
ποΰλου αρκετά έδημοσίευσεν ό κ. Κ. Μυρτίλος Άποστολίδης εις Σ. 128 — 
139 τοΰ επί τή Έκατονταετηρίδι τής Εθνικής ανεξαρτησίας τεύχους τών 
Θρακικών. ’Ήδη, προστιθέμεθα, ΰτι ή σημερινή περιουσία τού κληροδοτή
ματος του, διά την δωρεάν σπουδήν έν τή Ριζαρείφ σχολή νέου έκ Θράκης 
ανέρχεται κατά τύ μητρφον τών κληροδοτημάτων 'Υπουργείου Παιδείας 
(1930) εις Δρχ. 759 χιλ. Ή  λειτουργία αργεί καθόσον δεν καθωρίσθη έτι 
ό τρόπος καθ’ δν θά προσλαμβάνεται υπότροφος έκ τής δια λυθεί σης Κυι- 
νύτητος Φιλιππουπόλεως.

Κατά νεωτέρας σημειώσεις τού κ. Μυρτ. Άποστολίδου σημειοΰμεν δτι 
δ Κομιζόπουλος κατήλθεν, ως φέρεται εις τό άρχεΐον Ρώμα, τώ 1819 εις 
’Αγκώνα καί μετά ολιγοήμερον διαμονήν έπέστρεψεν εις Ρωσσίαν.

Κατά σημείωσιν τοϋ ϊ,δίου τό επί τής επιταφίου πλακός επιτύμβιου τού 
κτίτορος τής 'Αγίας Μαρίνης (’) Ίωάννου Κα)νσταντίνου Κοϊμζή ειχεν!

«Τί βλέπεις με, ώ θεατά ; ενθάδε κρύπτει λίθος 
τον Τωάννην κτίτορα' ό κόσμος είναι μύθος».

'Ο κ. Β. Α. Μυστακίδης επιφέρει τά εξής!
Εις τά Θρακικών τό έκτακτον τεύχος τού ευφήμου λόγου δντος περί τού 

μακαρίτου Ά ν τ .  Κ ο μ ιζο π ο ύ λο ν  (σ. 132 κ. εξής) είναι ανάγκη  κατ’ εμέ 
κριτήν, ΐνα προστειθή καί τύ υπό τοϋ φίλου μου καί συμφοιτητοϋ Στεφ. 
Μεζεβίρη, τοΰ έκ Στενιμάχου, γραφέν λαμπρόν έν ε’ιδει άρθρου έκτενές 
σημείωμα υπό τον τίτλον: ’Αρετή παραδειγματική.

’Εν τούτα) περί τής διαθήκης τοΰ Γεωργίου Ριζάρη ό έν Μόσχα έγκα- 
τεστημένος ιππότης Αντώνιος Παύλον Κομιζόπουλος ό έκ Φιλ)πόλεως.. .. 
ομολογεί αυτή γνώμη καί προαιρέσει, δτι τό έν τή Διαθήκη έγγραφόμενον 
ποσόν 100.000 ρουβλίων ως ήδη ύπ’ αυτού πληςωθεν καί δίς έπαναλαμβα- 1

1) "Ορα σ. 1S2 Θρακικά παράρτημα Γ' τόμου.
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νομένης τής φράσεως «δτι to παρά τώ κ. Κομιζοπούλφ κατατεθειμένου 
ποσόντών 100.000 ρουβλίων ά. είχε προ πολλοί) τραβηχϋη» δεν είναι άλη" 
θές καί ομολογεί δτι κατά λάθος τοΰ Ριζάρη έγράφη... Λοιπόν τό στέλλει, 
προσθέτει δέ καί εξ εαυτού τή Ριζαρείφ Σχολή καί 12.000 δρχ.

'Γούτο όμολογεΐται διά πράξεως τοΰ Συμβουλίου τής Ριζαρείου, επισή
μου, έν ή υπογράψει καί 6 πρόεδρος τοΰ Άρείου Πάγου Κλονάρης καί ή 
οπανία τιμίότης__

Τό άρθρον έν τή ’Ανατολική ’Επιθεωρήσει ’Αθηνών τή υπό τοΰ Άλε- 
ξανδροπούλου διευθυνομένη ΰπ’ άρ. 261 υπογράφεται τή 1δ ’Ιουλίου 1886 
υπό τοΰ Μεζεβίρη.

"Ομοιον παράδειγμα τιμιότητος είναι τελευταίου τό τοΰ μακαρίτου Μι- 
χαλάκη Πορτοκάλογλου (πενθεροϋ τοΰ στρατ. Μαζαράκη ΑΙνιανος) μέλους 
τοΰ Ε. Μ. Σ ομβουλίου καί εφόρου της Μ. Γ. Σχολής, δστις προσελθών εις τά 
Πατριαρχεία μετά τοΰ Ίκονίου ’Αθανασίου παρέδωκε 1100 λίρας χρ. 
ας είχε μυστικά παρ’ αύτφ κατατεθειμένας άνευ άποδείξεως κτλ. ! ’Ιδού 
τιμίότης.

Τά λοιπά λέγονται έν τοΐς Θρςικικοίς.

2) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΚΙΟΥΜΟΥ1ΤΚΕΡΔΑΝΗΣ

Τή 12 Δεκεμβρίου 1931 άπέθανεν ΰπερεβδομηκοντοΰτης έν Άθήναις 
ό Φιλιππουπολίτης Δημήτριος Μιχαήλ Γκιουμουσγκερδάνης, μέλος τής πα
λαιός αριστοκρατικής των Γκιουμουσγκερδανέων οικογένειας, πολλαπλώς 
δρασάσης κοινωφελώς καί έθνικώς εν Φιλιππουπόλει καί εν τή βορειοδυ
τική Θράκη. cO μακαρίτης ακολουθών τάς παραδόσεις τής ιστορικής του 
οικογένειας, διεκρίνετο διά την φιλανθρωπίαν καί τό προς την Ελληνικήν 
κοινότητα άμετάπτωτον ενδιαφέρον του, προς δέ διά τό καλοκάγαθου καί 
αγαστόν ήθος του καί τήν υποδειγματικήν προς τους οικείους στοργήν. 
Διειέλεσεν επί έτη υποπρόξενος τής Ησπανίας έν Φιλιππουπόλει μέχρι τής 
έκεΐθεν άναχωρήσεώς του. Άναγκασθείς κατά τάς μεταξύ Ελλάδος καί 
Βουλγαρίας περί ανταλλαγής των πληθυσμών συνθήκας, κατέλιπεν οίκογε- 
νειακώς μετά δακρύων τό πάτριον έδαφος, άποζημειωθεις προσηκόντως 
υπό τής επί τής ανταλλαγής επιτροπείας διά τήν μεγάλην επί τής Ροδόπης 
κτηιιατικήν του περιουσίαν. Τελευταία φιλανθρωπική του πράξις ήτο ή 
όλίγφ προ τοΰ θανάτου του χρόνιο γενναία εις τύν γενικόν διοικητήν Μα
κεδονίας κ. Γονατάν δωρεά του έξ ενός εκατομμυρίου καί πεντακοσίων 
χιλιάδων δραχμών, προς αγοράν ιατρικών εργαλείων καί συντήρησιν κλινών 
τινων έν τω φθισιατρεία) Θεσσαλονίκης, χάριν των καταφευγόντων εις αυτό 
πρύς περίθαλψην τών έκ Βουλγαρίας προσφύγων.

Ή  εΰγενής τών Γιουμουσγκερδανέων οικογένεια έδρασεν έν Φίλιππου-
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πόλει επί ενα ολον αιώνα, τον παρελθόντα, και επί τρεις γενεάς της. Ό  
γενάρχης της 3 Αθανάσιος Χατζηδημητρίου Γκιουμουσγκερδάνης, εικάζεται 
κατά τούς κώδηκας τού έν Φ.λιππουπόλει ρουφετίου των άμπατζήδων, ΰτι 
έγκατέστη εις την πάλιν λήγοντας τοϋ δεκάτου ογδόου αίώνος εκ Κωνσταν
τινουπόλεως ή εκ τίνος μικρασιατικής πόλεως. Ό  πατήρ του Χατζηδημή- 
τριος ιός μαΐστωρ άμπατζής φαίνεται ΰτι συνηλλάσσετο από πολλοί προς

Μ ιχ α ή λ  Γ κ ιο υμο να κερδάνης

την Φιλιπποόπολιν, οπού ειχεν άποστείλει αντιπρόσωπον τον νεώτερον 
αδελφόν του Χατζηγεώργιον, διότι ή Φιλιππουπολίς τότε ήτο τό κέντρον 
εξαγωγής άμπάδων καί ερίων εις την ’Ανατολήν. Ό  ’Αθανάσιος διεκρίθη 
ταχέως έν τφ εμπορικω του σταδίφ, φερόμενος μεταξύ των προότων έξα- 
γωγέων καραμπατζήδων καί νυμφευθείς την Ζωήν θυγατέρα του ευπα
τρίδου Φιλιππουπυλίτυυ Μιχαήλ Κόρου, είσήχθη εις τήν τάξιν των εύγενών 
έξ ή; τότε έξελέγοντο υπό τοΰ Μητροπολίτου οί πρόκριτοι - δημογέροντες

Θ ρ q. η l η ά Γ' 26
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προς διοίκησιν τής κοινότητος. Έ ν τοίς κώδηξι τής ίεράς ελληνικής μητρο- 
πόλεως Φιλιππουπόλεως άπαντα πολλάκις ή υπογραφή του ώς μετέχοντος 
των εν τή Μητροπόλει υπό την προεδρεία) τοϋ έκάστοτε μητροπολίτου συγ
κροτούμενων συμβουλίων περί των κοιτών. Άπέθανε τώ 1838 άφείς τρεις 
υιούς, τον Μιχαήλ, Δημήτριον καί Γεώργιον καί τέσσαρας θυγατέρας, άς 
ζών, λαμπρώς άπεκατέστηαεν. Έ ν τω επιτύμβιο) του έπιγράμματι φέρεται 
ώς «άνήρ γενναίος καί μάλα φιλόπατρις.»

Μετά τον θάνατον του πατρός των άνέλαβον την εμπορικήν εργασίαν 
οι τρεις υιοί του έν συνεταιρισμό), ήν άναπτνξαντες έν δλίγφ χρόνο) έκτη· 
σαντο πλουτη πολλά. Μετά δέ την δολοφονίαν τοϋ Δημητρίου τφ 185G 
υπό Τοϋρκου καί την άναχώρησιν τοϋ Γεωργίου, άναλαβών την εργασίαν 
μόνος ό πρεσβϋτερος Μιχαήλ, απέδειξε τύ δαιμόνιον επιχειρηματικόν του 
πνεύμα. Έτράπη εις παντός είδους επιχειρήσεις, έμπορικάς, βιομηχανικός 
καί τραπεζιτικά;, άπασχολών υπέρ τους χιλίους υπαλλήλους καί έργάτας, 
εξ ου εγένετο ζάπλουτος καί μεγάλην Ισχύν έκτήσατο παρά ταις τοπικαΐς 
άρχαΐς, ήν έχρησιμοποίει αείποτε προς ωφέλειαν των χριστιανών όλης τής 
επαρχίας. Εκλεγείς ένεκα τής ής άπήλαυε δημοφιλίας παρά πάσι βουλευτής 
Φιλιππουπόλεως τής προκης επί σουλτάνου Άζίζ τουρκικής βουλής, ής 
έςελέγη παμψηφεί καί πρόεδρος, έλαβε διά σουλτανικοϋ φιρμανίου τον τί
τλον τοϋ βέη μετά των έπακολουθουσών τύ αξίωμα προνομιών.Κάτοχος τής 
τουρκικής γλώσσης καί βαθύς τής τουρκικής νοοτροπίας γνώστης, προς δέ 
καί απολαύω ν καί τής εύνοιας τής υψηλής πόλης τοσοϋτον έ'κτοτε ϊοχυε πο
λιτικιάς, (άστε ούδεμία άπόφασις έλαμβάνετο εν τω διοικητηρίω άνευ τής 
γνώμης αύτοϋ. Πόσους χριστιανούς καί δή των Βουλγάρων δέν έσωσεν 
έ'κτοτε έκ τό)ν δεσμών καί τής αγχόνης ; ’Αλλά διά. τή; επιβολής του καί τών 
παρακλήσεων προς τύν άποχωρήσαντα από τής Σίπκας στρατάρχην 2ου- 
λεϊ.μάν-πασά, ον επί εβδομάδα έξένισεν ήγεμονικώς εν τφ οΐκω του, πιθα
νό); δέ καί δώροίς έδέκασεν, άπέτρεψε καί τον επικείμενον τής πύλεως υπό 
τών τοΰρκων βομβαρδισμόν επί τή προσεγγίσει τών Ρώσσων τω 1878.

Ούχ ήττον καί ή εθνική τοϋ Μιχαήλ-βέη είναι ανεκτίμητος. "Οτε από 
τών άρχαίν τής δευτέρας τοϋ παρελθόντος αίώνος πεντηκονταετίας ο παν
σλαβισμός ΰψο)σεν απειλητικήν καί θρασεΐαν τήν κεφαλήν κατά τε τής 
εκκλησίας μας καί τού γένους καί τήν Φιλιππουπολιν έξέλεξεν ώς κέντρον 
τών ενεργειών του υπέρ τής εκκλησιαστικής χειραφετήσεως καί εθνικής άνα- 
γεννησεως τών Βουλγάρων, οΐ "Ελληνες Φιλιππουπολΐται συνεσπειρώθησαν 
περί τον Μιχαήλ καί βοηθουμενοι ύπ’ αυτού εις τάς πρύς τό πατριαρχείου 
καί τήν υψηλήν πόλην εντόνους ένεργείας των κατώρθωσαν νά διαφυλά- 
ξωσι τά ευαγή των ιδρύματα καί νά διασώσωσι τήν ελληνικήν κοινότητά 
από τού βίαιου έκβουλγαρισμού της. Άλλ’ ό Μιχαήλ βέης δέν ήτο μόνον 
φιλάνθρωπος άναδείξας πολλούς τών ομογενών, οϋς είχεν έν τή υπηρεσία
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του καί άλλους διά της ηθικής ή τής υλικής ύποστηρίξεώς του, ήτο κα'ι φι
λά μου σος' προς τή γενναία συνδρομή, ήν έτησίως παρεΐχεν εις τά σχολεία 
τής έν Φιλιππουπάλει Έλλ. Κοινότητος καί εις τά τοΰ Στενιμάχου, Παζαρ- 
τζικίου, Χασκάβου καί Δερμέν-δερέ, ϊδρυσεν έν Φιλιππουπάλει υπό τον 
οίκον του εις μνήιιην τοΰ αδελφού του Δημητρίου την φερώνυμον δημο
τικήν σχολήν, ήν συνετήρει ιδία δαπάνη. Πρός δε πολλούς των μαθήτευαν- 
των ύπεστήριξε καί άδρα υποτροφία έσποΰδασεν έν Άθήναις καί εν Ευ
ρώπη τους ομογενείς ιατρούς Μιχ. Βλάδον, Σωτ. Άντωνιάδην, Διαμαντά- 
πουλον καί Πεντεβέλην, ών οι δυο πρώτοι έγκαταστάντες εν Φιλιππουπάλει 
οίι μόνον έξήσκησαν εύδοκίμως καί φιλανθρώπως την Οείαν τοΰ 'Ιπποκρά- 
τους τέχνην, αλλά καί τοΰ προστάτου των τό παράδειγμα άκολουθοΰντες, 
άνεδείχθησαν στυλοβάται τής ελληνικής παιδείας καί ύπέρμαχοι των ελλη
νικών δικαίων ως δημογέροντες καί έφοροι τής ελληνικής κοινότητος. "Ο 
Μιχαήλ βέης άπέθανε έν βαθει γήρατι τφ 1880 καταλιπών τούς δύο υιούς 
του ’Αθανάσιον καί Δημήτριον καί τέσσαρας θυγατέρας, ας ζών άπεκατέ- 
στησε προικίσας ήγεμονικώς. Το ελληνικόν κράτος άμειβον αυτόν διά τάς 
πρός τό έθνος καί την εκκλησίαν υπηρεσίας του έτίμησε διά τοΰ χρυσού 
σταυρού τοΰ Σωτήρος, οί δέ υιοί του πρός αιώνιον μνημόσυνον έστησαν την 
μαρμαρίνην του προτομήν επί τοΰ οικογενειακού των τάφου έν τφ νεκροτα
φεία) τής Φιλιππουπόλεως.

Ό  Ρωσσοτουρκικός πόλεμος καί ή έπελθοΰσα μετ’ αυτόν πολιτειακή έν 
τή χώρα μεταβολή, παρέλυσε τάς μεγάλας έμπορικάς τοΰ βέη επιχειρήσεις’ 
οθεν οί δύο υιοί του διαλύσαντες ταύτας περιωρίσθησαν εις τήν έκμετάλ- 
λευσιν τής κληροδοτηθείσης αύτοΐς υπό τοΰ πατρός των μεγάλης κτηματι
κής περιουσίας. Πρώτον δέ μέλημα αυτών μετά τον θάνατον τοΰ πατρός 
των ήτο ή έξασφάλισις τής λειτουργίας τής φερωνύμου σχολής του, υπέρ 
ής έδωρήσαντο εις τήν ελληνικήν κοινότητα ικανά αστικά κτήματα, δπως 
εκ τών ετησίων αυτών προσόδων συντηοήται εύπροσώπως υπό τής κοινότη
τας ή σχολή. Ό  ’Αθανάσιος, εν ώ ονκ ην δόλος, διετέλεσε μέχρι τοΰ θα
νάτου του (ΠΗ)δ) ισόβιος τής έλληνικής κοινότητος δημογέρων, άττιπροσώ- 
πευσε δέ καί τήν Άγχίαλον έν τή βουλή τής ’Ανατολικής Ρωμυλίας. Κατέ- 
λιπε δύο θυγατέρας, ο δέ Δημήτριος δύο θυγατέρας καί τύν ύστερότοκον 
υιόν του ’Αθανάσιον, έγκαταστάντα Ισχάτως έν Άθήναις. Αίωνία έστω ή 
μνήμη πάντων τούτων τών ευεργετών καί στυλυβατών τής έκλιπούσης 
έλληνικής κοινότητος Φιλιππουπόλεως.

Κ. M vg t.  °Αποστολίι5ης.
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ΙΩΑΚΕΙΜ Μ ΟΪΡΚΙΔΗΣ

Έγεννήθη εν Μαδΰτφ καί άπέθανεν εν Φιλιππουπόλει τώ 1931 όγδοη- 
κονχοΰτης. Παιδιόθεν μαθητεΰσας εν Κωνσταντινουπόλει, όπου άνηγο- 
ρεΰθη κάλφας (εμπειρικός άρχιτέκτων), άμα τή θυσιάσει τής Άτ ατολικής 
Ρωμυλίας εγκατέστη εις την Φιλιπποΰπολιν μετά τοΰ διδασκάλου του άρχι 
κάλφα Κωνσταντινουπολίτου Γαϊτανίδου, ού καί γαμβρός έγένετο επί Ι)υ- 
γατρί. Έν Φιλιππουπόλει ώς κάλφας καί εργολάβος διεκρίθη αμέσως επί 
ειλικρίνεια καί τιμιότητι προτιμώμενος των συναδέλφων του υπό των ομο
γενών. ’Έκτισε διάφορα κτίρια, εν οις καί τό μέγαρον τής Ελληνικής Μη- 
τροπόλεως (1890), άνέλαβε δέ καί την εργοληψίαν τοΰ μεγάρου τής Μα- 
ρασλείου σχολής (1900) υπό τον αρχιτέκτονα Δημ. ’Ανδρόνικον. Φύσει 
αγαθός καί μείλιχος τον χαρακτήρα ήγαπάτο υπό πάντων των γνωρισάντων 
αυτόν καί ’ιδίως υπό των ομογενών κτιστών καί ξυλουργών, ους προετίμα 
έν τα·ΐς έργασίαις του. Κατά τάς ανθελληνικάς ταραχάς τοΰ 1906 άναγκα- 
σθείς οίκογενειακώς νά καταφυγή εις την Κωοταντινοΰπολιν έπεσε θύμα 
τής απληστίας τοΰ συναιτέρου του Βουλγάρου καί συνιδιοκτήτου έξ ήμι- 
σείας τοΰ μεγάλου καί νεόκτιστου λουτρώνος «τσάρου Συμεώνος». cO 
συνιδιοκτήτης ίδιοποιήθη τον λουτρώνα διά χρέος δήθεν προς αυτόν τοΰ 
μακαρίτου επί τη βάσει χρεωστικών ομολογιών φερουσών πλαστογραφη- 
μένην την υπογραφήν του. Μετά χρονιάς δίκας καί μεγάλας δαπάνας άνε- 
γνιορίσθη επί τέλους τό αδίκημα, αλλά προς αποφυγήν τής καταδίκης τοΰ 
πλαστογράφου κατά σΰστασιν ισχυρών παραγόντων έδέχθη ό μακαρίτης 
συμβιβασμόν, καθ’ ον απέναντι μικράς άποζημιώσεως άποαλεσεν όριστικώς 
τό μερίδιόν του από τοΰ προσοδοφόρου εκείνου κτήματος. ΙΙροαποθανοΰ- 
σης τής συζΰγου του άτεκνος ών άφήκε διά διαθήκης την κτηματικήν του 
περιουσίαν, μίαν διάιροφον οικίαν έν τφ κέντρο) τής πόλεως, αξίας 500 χιλ. 
δραχμών, εις τό έθνος, επί τή έλπίδι δτιθά στεγασθή έν αυτή διασκευαζο- 
μένη καταλλήλως τό Έλλ. προξενείου προς έξοικονόμησιν υπό τοΰ κράτους 
τών δαπανωμένων ένοικίων, καί μιέ τον δρον νά δίδωτ'ται κατ’ έτος 3,000 
δραχμαί διά τά έκ Μαδΰτου ορφανά. Κ. Μ. 'A n .

ΕΥΕΡΓΕΤΑΙ ΒΑΡΝΗΣ

Πολλοί συνετέλεσαν λόγφ καί έργφ εις την άνάδειξιν τής Κοινότητάς 
μας ά)ς μιας τών έξεχουσών έν Βουλγαρία, ήτις χάρις εις τά κληροδοτήματα, 
τάς δωρεάς καί την εθνικήν των δράσιν κατώρθωσε νά συντηρήση άξιυ- 
πρεπώς μέχρις έσχάτων τά ευαγή καί εκπαιδευτικά ίδρυματά της, δι’ cov 
έμορφο)9ησαν καί έλληνοπρεπώς άνετράφησαν γενεαί ολόκληροι, διατηρή- 
σασαι ακλόνητου τό προς την ’Ορθόδοξοι’ Θρησκείαν καί την Πατρίδα
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αίσθημα, παρά τάς παντοειδείς πιέσεις και τούς διωγμούς ούς ύπέστησαν.
Ή  Ελληνική Κοινότης έκτιμώσα δεόντως τάς πράξεις καί τά έργα 

των, δεν παρέλειπε νά άποτίη τακτικώς τον προς αυτούς όφειλόμενον 
φόρον ευγνωμοσύνης, τελούσα τά μνημόσυνα αυτών κατά την λειτουργίαν 
και τελετήν τών Τριών Ιεραρχών. ’Αλλά καί ό Σύλλογος τών έν Έ  λ λάδι 
Βαρναίων τιμών καί γεραίρουν τήν μνήμην των συνεχίζει μετά ζήλου το 
επιβεβλημένου τούτο καθήκον διά μνημοσύνου τελούμενου κατά μήνα 
Ιανουάριον έκάστου έτους.

Αίσθανόμεθα ιδιαιτέραν χαράν, υτι διά τών εγκρίτων «θρακικών» μάς 
παρέχεται ή μοναδική ευκαιρία νά αποθανατίσωμεν τούς εύεργέτας καί 
δωρητάς τής Κοινότητάς μας. Δυστυχώς λόγω τών συνθηκών, ύφ’ άς κατε- 
λύθη αύτη καί έξεπατρίσθημεν, δεν ήδυνήθημεν νά συναποκομίοωμεν τά 
αρχεία, έξ ών νά άρυσθώμεν στοιχεία διά τήν βιογραφίαν των. Περιοριζό- 
μεθα δθεν νά περιγράψωμεν δι’ ολίγων εκείνους, τον βίον καί τάς πράξεις 
τών οποίων γνωρίζομεν έκ παραδόσεως.

IIΑ Ρ ΑΣ KEY ΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Ό  ΊΤαραακενας Νικολάου άνεκηρύχθη καί υπήρξε μέγας ευεργέτης τής 
Κοινότητος, διότι διά διαθήκης, ίδιοχείρατς γεγραμμένης, κατέλίίπεν 
οίπασαν σχεδόν τήν κολοσιαΐαν διά τήν εποχήν εκείνην περιουσίαν του εις 
τήν Ελληνικήν Κοινότητα Βάρνης. "Ιδρυσε τό νοσοκομείου Ιίαρασκευά 
Νικολάου εξ 20 κλινών, φαρμακείου καί έκκλησιδίου, όπερ έπροίκισε μέ 
κεφάλαιον κατατεθέν εις ρωσσικήν τράπεζαν, οί τόκοι τού οποίου διετίθεντο 
διά τήν συντήρησίν ίου. Άνήγειρεν έκ βάθρων τον περικαλή ναόν τού 
'Αγίου Νικολάου κοσμηθέντα μεγαλο.τρεπώς δι’ εικόνων εξαίρετου ρωσ- 
σικής τέχνης καί αμφίων πλουσίων. "Ιδρυσε δύο υποτροφίας παρά τφ 
Έθνικφ Πανεπιστήμια), μίαν διά τήν θεολογικήν καί έτέραν διά τήν φιλο
σοφικήν σχολήν, μέ τήν παραγγελίαν νά προτιμιόνται τά τέκνα τών συμπο- 
λιτιϋν του, χάρις εις τάς οποίας πλεΐστοι Βαρναΐυι έμορφώθησαν καί άνε- 
δείχθησαν καλοί επιστήμονες καί τέλος διέθεσε ποσόν, οί τόκοι τού οποίου 
διετίθεντο προς συντήρησίν τής cχολής τής ίδρυθείσης εις τον περίβολον 
τοΰ ναού τοϋ 'Αγ. Νικολάου.

Νεαρώτατος, εις ηλικίαν μόλις 14 έτώ)ν, έγκατέλευψε τήν γενέτειράν 
του κατά τό 1812 καί έγκατεστάθη εις ’Οδησσό1·, όπου έπεδόθη εις τό 
έμπόριον, καταλαβών συντόμως πρωτεύουσαν θέσιν μεταξύ τών εμπόρων 
τής πόλεως εκείνης, ής άνεκηρύχθη καί επίτιμος πολίτης.

Άπεβίωσε καί έκηδεύθη έν Όδησσφ κατά τό 1862, κληροδοτήσας γεν
ναία ποσά καί εις τήν Ελληνικήν Κοινότητα ’Οδησσού.
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Η Ελληνική Κοινότης Βάρνης τιμής και ευγνωμοσύνης ένεκεν άνήρ- 
τησε την εικόνα αυτού εις φυσικόν μέγεθος εΐ,ς τό παγγάριαν του ταού του 
'Αγ. Νικολάου και εις τήν αίθουσαν του Νοσοκομείου, άνήγειρε δέ μεγα
λοπρεπές κενοτάφιον εντός τοϋ παρά την είσοδον τοΰ ναοϋ κηπαρίου μέ
την εξής επιγραφήν :

Έ πι τής μιας πλευράς :

Τήνδε ΓΙαρασκευάς πάλιν 
έκπαγλα Νικάλεω παΐς 
Κ οσμή σας νηώ 
νουσοκόμφ τε δάμφ 
Τηλόθι μέν νουσοΐσι δα|.ιύς 
πάρος κεΐπ’ εν Όδησσφ. 
Εΰλογίης κοσμέων 
λ ά ρ ν ακα νεκρόδόχον.
Νΰν δε πά\)φ φθιμένοιο 
κένανδρον δείματο κείνφ 
ορφανική πατρίς 
μνήμα δλοφυρομένη,
'Ως άντις καί έπειτα πάτρων 
ήθέλησεν άγαλλεΐν,
Καί πτωχούς φιλέειν 
καί τά θεοΐα σέβειν 

αωξστ

Καί επί τής άλλης!

Βουλήματι δ’ εκείνου 
αναγράφει καί τά ονόματα 
των έν Όδησσώ εκτελεστών 
τής διαθήκης Ίωάννου Δοΰμα, 
Κριωνά Π. Νικολάου καί 
ΪΙολυβίου Παππαδάτου, 
καί των ενταύθα 
επιμελητών καί επιτρόπων 
II άγκου Γεωργίου 
Βασιλείου Σουλήνη 
Στεφάνου Θεοφάνους 
Ευσταθίου Γ ε αι ρ γ ίου 

καί
Ά  θ α ν α σ ί ο υ X α ρ ι τ ο π ο ύ λ ο υ 
Έν έτει σωτηρίου

αωξστ
’Ιουνίου ελ

Κατά τούς ανθελληνικούς διωγμούς τοΰ 1906 καί 1914 άνηρπάγησαν 
τό τε Νοσοκομεΐον καί ή εκκλησία παρά τών βουλγάρων, οϊτιτες ώς άλλοι 
βάνδαλοι εξηφάτισαν καί τήν επιγραφήν τού κενοταφίου, άντικαταστή- 
σαντες αυτήν διά βουλγαρικής. ’Αλλά καί ή Σοβιετική Κυβέρνησις τής 
'Ρωσσίας έσφετερίσθη τό πρύς συντήρησιν τού Νοσοκομείου κατατεθει
μένου κεφάλαιον, καθώς καί τό τών υποτροφιών τοϋ Πανεπιστημίου καί 
ουτοσ τό Νοσοκομεΐον παραμένει από τοΰ 1906 κλειστόν καί αί ύποτροφίαι 
άναγκαστικώς κατηργήθησαν.

Οί εν Έλλάδι έγκατασταθέντες Βαρναΐοι, μνήμονες τών ευεργεσιών 
τοΰ γεραροΰ τούτου τέκνου τής Κοινότητάς των, άδιαφορυΰντες διά τήν 
στέρησιν τών κληροδοτημάτων του, εξακολουθούν ν’ άποτίουν τύν φόρον 
τής ευγνωμοσύνης των, διά μνημοσύνου τελουμένου κατά μήνα ’Ιανουά
ριον έκαστου έτους.
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ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΟΥΛΙΙΝΗΣ

Ό  Βασίλεως Σονλήνης, ευεργέτης τής Κοινότητος, διά διαθήκης συντε
ταγμένης έν τοΐς ΙΙατριαρχείοις κατέλιπε μέγα μέρος τής περιουσίας του 
εις την Ελληνικήν Κοινότητα Βάρνης, δι’ ής ίδρύθη ή Σουλήνειος δημο
τική σχολή, διευθυνομένη υπό ειδικής εφορείας, πρόεδρος τής οποίας ήτο 
καί, κατά τήν διαθήκην του, έπρεπε νά είναι ό κατά καιρούς Μητροπολί
της «'Έλλην τό γένος καί τήν καρδίαν.» Ίξησφάλισε δέ τήν λειτουργίαν 
τής σχολής δι’ επαρκούς κεφαλαίου εις ακίνητα. Καί ή σχολή αύτη, μετά 
τών προσοδοφόρων κτημάτων της, κατελήφθη υπό των Βουλγάρων καί 
λειτουργεί ιός βουλγαρική δημοσία, λησμονηθέντος τελείως τού ιδρυτοΰ καί 
χορηγητοΰ αυτής. .

Έκ Μακρινίτσης τής Θεσσαλίας καταγόμενος έγκατεστάθη έν Βάρνη 
έν μικρά ηλικία καί έπεδόθη εις τό έμπόριον άποκτήσας σημαντικήν πε
ριουσίαν, τό έτερον μέρος τής οποίας κατέλειπεν υπέρ τής ιδιαιτέρας 
πατρίδος του Μακρινίτσης. ’Eyρημάτισεν επί πολλά έτη έφορος τών 'Ελλη
νικών Σχολείων. Άπεβίωσε καί εκηδευθη έν Βάρνη κατά τό έτος 1876.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΙΩΣΗΦ ΕΚ ΣΕΡΡΩΝ

Έποίμανε τήν Επαρχίαν Βάρνης από τού έτους 1830 μέχρι τού θα
νάτου του, επισυμβάντος έν έτει 1849. ’Επί τών ημερών του άνηγέρθη ή 
Μητρόπολις, ή εκκλησία τής Μητροπόλεως, ή ’Αλληλοδιδακτική καί ή 
Ελληνική Σχολή, εις άς συνεκεντρώθησαν τά μέχρι τής έποχής έκείνης 
λειτουργούντα γραμματοδιδασκαλεϊα. Επαινείται έν γένει ή αύστηρότης 
καί εκκλησιαστική διοίκησίς του.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ ΕΚ ΜΟΥΛΑΝΙΩΝ

Διεδέχθη τον ’Ιωσήφ μετατεθείς έκ Πρεσλαβίας.
Έπί τών ημερών του δι (Οργανά) θ η ή Κοινότη; καί ή Δημογεροντία έπί 

βάσεων συγχρονισμένων. ’ΊΙρχισαν'νά τηρώντα,ι βιβλία καί αρχεία τακτικά 
καινά έκδίδωνται βαπτιοτικά, τά στελέχη τών όποιων σώζονται μέχρι 
σήμερον. Άπεβίωσε καί εκηδευθη έν Βάρνη κατά μήνα Νοέμβριον 
τού 1864.

Έ κ τον εν Θεσσαλονίκη
Σνλλόγον τών εν 'Ελλάδι Βαρναίων
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Σελ. 150—Δέον να μνημονευθή δτι ο συγγραφεύς της μελέτης περί 
Σωζοπυλεως Κωναταντινίδής Κ. ζή έν έσχατο) γήρατι έν Τεργέστη ώς 
συνταξιούχος τοϋ εκεί Έλ. Έμπορ. Επιμελητηρίου η τής Έλλ. Κοινότη- 
τος, ως ά'λλοτε έπληροφορήΟημεν δι’ επιστολής τοΰ ίδιου. ΓΙάσαι δέ αί 
έργασίαι καί αί συγγραφαί του, δημοσιευθεΐσαι και μή, εύρίσκονται έν τη 
Έθν. Βιβλιοθήκη—τμήμα χειρογράφων—ένθα κατετέθησαν' υπό τοΰ Έθν. 
Πανεπιστημίου, προς το όποιον ειχον σταλή |ΐέ την παράκλησιν νά τοΰ α- 
ποδοδή 6 τίτλος τοΰ διδάκτορας τής Ψιλοσ. Σχολής.

Αί κατατεθεισαι έργασίαι είναι πολλαί, άλλ’ άγνοοΰμεν την σημα
σίαν των. (II. Δ.)

Σελ. 177—Ό  διδάκτωρ τής νομικής Gianfrancesco Gamelli (καί όχι 
Ganelli ως κατά παραδρομήν σημειούται) Careri, έζησε κατά τά έτη 1651- 
1752, καί ό κύριος Zeri έν τή Rivista M arittima τόμος 37ο τ ο ν  άποκα- 
λεΐ τον πρώτον ’Ιταλόν, οστις έκαμε ταξείδιον πέριξ τής γης. ΠΙ περιγραφή 
των ταξειδίων του δημοσιευθεΐσα τό πρώτον Ίταλιστί, μετεφράσθη ’Αγ
γλιστί καί έςετυπώΟη εις τήν γλώσσαν αυτήν τουλάχιστον τρις, επίσης μετε- 
φρασθη καί έξεδόθη Γαλλιστί (Α. Λ. Σ.).

Σελ. 374 —Εις τούς εύεργέτας Ραιδεστού δέον νά προστεθή τό όνομα 
τού ύπ’ άρ. 4 Δημοσθένης Κωνσταντινίδης.
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ΚΥΡΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ

Abbot αρχιεπίσκοπος Καντοβριγίας π,
101.

Άβροζέλμης σ. 231.
Άβρολέβα σ. 232.
’Αγαθάγγελος σ. 87, 132.
’Αγαθάγγελου χρησμοί σ. 100.
Άγαθόβουλος Γρηγόρ. σ. 370.
Α γαθό  πόλις σ. 159, .160, 250.
"Αγγελος "Αλβας σ. 111.
’Άγγελος Χριστόφορος σ. 110.
’Αγγέλου X ' Κοσμής σ. 30.
’Αγγέλου Χρνιοάφης ο. 30.
Α γία  Ειρήνη (μονή "Ανδρου) σ. 11.
Α γ ία  Μαρία, (γυναικ. μονή ’Άνδρου) 

σ. 9.
Α γ ία  Τζήνα σ. 54.
"Αγιον όρος σ. 7, 83, 85, 87, 1C0, 101, 

113, 379.
‘Λγ. ’Αθανασίου Μονή σ. 71.
Ά γ .  ’Ιωάννης έ'κλησία Χ ίωνέν Κων)- 

πόλει σ. 36, 38, 42.
Ά γιος ’Ιωάν. Θεολόγος ’Άνδρου σ. 7.
"Αγιος Κυπριανός, μονή "Ανδρου σ. 11.
"Λγ. Παντελεήμων, μονή Αίνου σ. 45, 

71.
"Αγ. Στέφανος, μονή Ά γ . ’Ό ρους σ.

101.
"Αγ. Παϋλος, μονή Ά γ. "Ορους σ. 101
Α γίου Γεωργίου μονή επί Ροδόπης σ·

22.
άγλαβάτα σ. 356.
άγουρος σ. 223.
άγρια σ. 35C.
Ά γριάνης σ. 66, 79, 81.
Ά γχίαλος σ. 38, 70, 158, 160, 161, 162, 

164, 165, 169, 171, 250, 403.
(Νέα) Άγχίαλος σ. 250.
Adalbert σ. 77.
Άδριανοόπολις σ. 15, 41, 42, 45, 60,62, 

63, 85, 88, 89, 100, 104. 117, 158, 
159, 177, 178, 179, 373, 388.

’Αετός (Τοιρκμας), παιδιά σ. 291. 
Α ετός πολ. Θρακ. σ. 168.
Ά ζ ίζ  σονλτ. σ. 401.
Ά θαμάν σ. 81.
Α θανάσιος, ό ’Αθωνίτης σ. 97. 
’Αθανάσιος, μητροπολίτης Κίου σ. 36. 
Αθανάσιος, επίσκοπος Αεβελτοΰ σ. 158. 
«’Αθήνα», σχολή έν Θράκη σ. 45. 
Ά θήναι, σ. 93, 91, 129, 130, 209. 225. 
Α θηνόδωρος (’Αθηναίος) σ. 19;. 
’Ά θυρα σ. 3. 4, 5, 6, 7. 36.
Ά θόρας ποτ. σ. 3.
Ά θ ω ς σ. 5, 25, S9, 91, 97, 98. 99, 100,

101.
Αίάδαβα σ. 227.
Αίγαίον σ. 66. 67, 73, 196, 206, 383. 
Αίγυπτος σ. 25, 62.
Αικατερίνη Α' σ. 129, 132, 133, 134, 146 

148.
Αίμος σ, 66.
Λίνος σ. 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 

55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 
65, 66, 67, 70, 71, 383, 385, 386. 

Άκουσΐλεως, αρχών Απολλωνίας σ. 153 
’Αλβανία σ. 96, 131.
’Αλεξάνδρεια σ. 62, 103, 104, 283. 
Αλέξανδρος, δ βασιλεύς σ. 260. 
Άλεξανδρούπολις σ. 387.
Άλέξης άντρειωμένος σ. 259. 
άλισβιρΐς σ. 329.
Αλμυρός σ. 61 ·

Άλπάτης (άλμπάνης) σ. 58.
Άλτόρφη σ· 104.
"Λμαστρο σ. 283.
’Αμβρόσιος, ό Χίου σ. 38.
’Αμβρόσιος ’Ιωάν. σ. 369. 
άμηάγγιχτος σ. 357.
Άμόδοκος σ. 195. 
άμπατζής σ. 19, 31. 
άμπόφαδος σ. 357.
Αμυγδαλιά (χωρ.) σ. 47, 49, 62, 71.
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άμώνω σ. 271 * 
άναβόλι 271. 
άναβρουχιά σ. 313.
Ά νάπλι σ. 252.
Άναστασιάδης Φώτιος σ. 377. 
Άναστασιάδης Κων. σ. 390.
Ά νδράνεια σ. 3.
Ανδρόνικος (’Αρχιμανδρίτης) σ. 145. 
"Ανδρος σ. 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. 14, 15, 

38.
"Ανθεια ο. 247.
Ά νθιμος Έλασσώνος σ, 21.
"Ανθιμος ήγούμ. Σκαλωτής σ. 50. 
Ά νθ ιμ ο ς ζΓ ΙΙατρ. Κων)πόλεως σ. 38, 

47, 50, 00, 71.
"Ανθιμος Ζ' Πατρ. Κων)πόλεως σ. 39. 
"Αννα Ίβανόβνα ο. 148, 145. 
’Αντιόχεια σ. 41.
Α ντίπατρος σ. 195.
"Αντρος σ. 284.
’Αντώνιος Άτσιάγος σ. 97.
’Αντώνιος ο Χαρίλαος σ. 45. 
Ά πατούρια (χωρ. "Ανδρου) σ. 10. 
’Αποικία (χωρ. "Ανδρου σ. 9, 10. 
Άπολλινάριος, ό έκ Ααοδικείας σ. 39. 
’Απολλωνία (ϊδ. καί Σωζόπολις) α. 67, 

150, 152, 153, 154, 155, 150, 157, 
158, 159, 160, 101, 162, 217. 

Άπολλιόνιος σ. 208.
’Απόλλων σ. 193, 208, 247. 
Άποστολίδης Γερμανός Σηλυβρίας σ· 37 
Άποστολίδης σ. 73, 74, 75, 77, 78. 
Ά πότριτα α· 39. 
ατρούνα σ. 357.
‘Ά πρω  (λίητρόπολις) α. 70, 71.
Άραξέα σ. 2, 82, 211, 212, 219, 220,

221, 222.
’Αραζε'.α σ. 74.
"Λραζον (πολ. Θράκ.) σ. 74.
Ά ργιδανα σ. 227. 
άργελλα σ· 224. 
αργιλλος σ. 224. 
άργιλος σ. 223.
"Αργιλος (πόλ.) σ. 223.
Ά ργισσα (πόλ.) σ. 224. 
αργός σ. 224.
(μεγαλιός) Άργυρόπουλος σ, 60, 71.

Άργυρόπουλος Δημ. σ. 61, 71, 
Άρετζιού σ. 55.
’Αρετή σ 265. *
Ά ριαπείθης σ. 80.
Άριαράθης σ. 80. 
αρίδα σ. 357.
Άριόμαζος σ. 80. 
αρκουδάει σ. 323.
"Αρκτος σ. 148.
Άρμανλί σ. 178.
Άρναούτκιοϊ ο. 15. 
αρριζικός σ. 252.
"Αρτα σ. 4.
Ά ρτακη ο. 45.
Ά ρτεμ ις ο. 225.
Άρτεμίσιος (μην) σ. 225. 
άσά σ. 224. 
ό.σ|ΐάς σ. 358. 
άσταρτζής σ. 31.
Ά σιάρτης σ. 225.
Άαταρτίς σ. 225.
Άστελέβα σ. 232.
Ά τάργατις σ. 225.
Ά τζημ ιά  ο. 270.
Άιζεμοπούλα σ. 269, 270. 
Αύγούστη 132.
Αύγουστος Β' (Σαξωνίας) ο. 143, 
Αύγουστος Γ' (Πολωνίας) σ. 145. 
Αύλουβεισταβάκης α. 80. 
Αύλούζενης σ. 80.
Αυλούσελμις σ. 80.
Αύλουτράλης ο. 80.
Αυστρία σ. 27, 136, 144. 
Άφουσειδάμα σ. 82.
Άχμέτ πασάς-παπουτζής σ. 168. 
Ά χρ ίς σ. 92, 95, 108, 131. 
’Αψηλού (χωρ. "Ανδρου) σ. 7.

Βαβυλώνα σ. 265.
Βαιριον (χωρ.) α. 379.
Βαλδέκη σ. 93, 114.
Βαλδεκινός σ. 93.
Βαλέριος Ούβερ α. 94.
Βαλή ΙΙαν. ’Ασπασία, σ. 376. 
Βόμβας Νεόφ. σ. 36. 
βαράκ σ. 359.
Βάρνα σ. 168, 404, 406, 407.
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Rasanavirius σ 77.
Βασίλειος Άγχιάλου σ. 38.
Β ισίλειος, ό Σμύρνης ο. 70.
Β /σίλειος, ίερεύς, 6 ίερομ\ ημών σ. 30. 
Β χσιλεώνοικον (Χίου) ο. 36.
Βασιλικό σ. 250. 
βασσάρα σ. 224.
Βασσαρίς σ. 224.
Βατοπέδιον, (μον. ‘Αγ. Ό ρους) σ. 6Ί. 
Βατράχιος σ. 117.
Βάτταλος σ. 273.
Βαφείδης Φιλάρετος, μ ητροπολ. ΓΙΙρα- 

κλείας σ. 88, 123.
W achten, (διοικητ, Στοζοπόλεω; σ. 169. 
(Κυρά) Βδοκιά σ. 268, 
βεδυ σ. 224. 
βεζενέ; α. 359.
Βέλιου Γιαννάκης, πρίοτομαΐστωρ τών 

καυταντζήδων σ. 24.
Βενδιδαΐος σ. 225.
Βενδίδεια σ. 225.
Βενδίδειον σ. 225.
Βενδίδωρος σ. 80.
Βενδις ή Βενδίς σ. 225.
Βενετία σ. 258.
βεργί (τό), παιδιά σ. 298.
Βερισάδης σ. 195.
Bernagger σ. 104.
Βερνέδας σ. 94.
Βερνουδάκης ό Χίος σ. 37. 
Beschewliew (Βούλγαρ. κα0ηγ.) σ. 73. 
Wertlieim σ. 137, 138, 139.
Βήσσαι σ. 72, 79.
Βησσοί σ. 186.
Βησσαπάρα σ. 28.
Β άνωρ σ. 195. 
βίγκλα σ. 273. 
βιγκλάτορας σ. 273 
Βιέννη σ. 18.
Βιζύη σ. 36, 43.
Βίάης σ. 82.
Βυθινοί σ. 225.
Βίλνα σ. 37.
Winckelmann σ. 118.
W inneburg, κόμ. σ. 137.
Βισβίσης Άντιόν. (καπεταν.) σ. 56. 
Βισβίζη Δόμνα σ. 71.

Βίστρας σ. 80.
Βισΰρος (ήρως Θραξ) σ. 80. 
βίσων σ. 225. 
βιτεισ σ. 283.
Βιττεμβέργη σ. 120.
Βλαχ α σ. 170.
Βλαχόπουλο (τό μικρό) σ. 258. 
Βλεμμύδης σ. 41.
Βοδενά σ. 48.
Βολταϊος σ. 129.
Βόνασος σ. 225.
Βοριπογράδσκο σ. 72.
Βόσπορος σ. 65, 129, 169.
Βουθριοτόν σ, 96.
Βουκουρέστι σ· 374.
Βούλγορις Εύγένιος σ. 96.
Βουλγαρίδαι Δράκος καί Άσήνεθ. σ. 

380.
Βουργάρα σ. 267.
Βούσβατις σ. 225. 
βόχα σ. 360.
Βρέα ο. 225.
Βρεγέδαβα σ. 227.
Βρία σ. 225.
Βριαντική σ. 225. 
βρίζα σ. 226.
Brngman Κ. σ. 206. 
βρυγχός σ. 226. 
βρύττα ή βρύτια σ. 226. 
βρϋιον ή βρΰτος σ. 226 
Βυζάντιον σ. 129, 153, 125. 
Βυρτεμβέργη σ. 104, 124, 140.

Γαβριήλ ήγούμ. Σκαλωτής σ. 49, 71. 
Γαβριήλ άρχιεπίσκοπ. ’Αχριδών σ. 108. 
Γαβριήλ ό Ίωαννίνων σ· 92.
Γαβριήλ ΒεΟλέν ήγούμ. Τρανσυλβανί

ας σ. 144.
Γαλατάς (συνοικ. Κων)πόλεω.) σ. 26,36, 

42.
Γαλικία σ. 136, 141, 143, 144.
Γανία σ. 226.
Γάνος σ. 226. 
γάνος σ. 226.
Γανόχωρα σ. 226, 355.
Γάσπαρης Στ. σ. 91.
Γαύρειον σ. δ, 8.
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Γεδεών I. Μ. σ. 4, 12, 39, 45, 71, 
γελαντζής σ. 279.
Gamelli Careri Φραγκίσκου 'Ιωάν.σ. 177 
Γεράσιμος ό Ζ χκύνΟιος σ. (51. 
Γεράσιμος 6 Σκυθουπόλεως σ, ΊΟ. 
Γεράσιμος Χαλκηδόνος σ. 21, 
Γερβάσιος Άλεξανδρουπόλεως σ. 388. 
Γερλάχιος σ. 102.
Γερμανία σ. 94, 130, 137, 141, 145, 148. 
Γερμανός (Θεοτοκΰς), μητροπολ. Λ ί

νου σ. 48.
Γερμανός, ό 'Ηράκλειας σ. 30. 
Γερμανός Λίνου σ. 71.
Γεωργιάδης Άνασιάσ. Φιλιππουπολί· 

της σ. 217
Γεωργιάδης Σταύρος σ. 373c 
Γεωργιάδης Πασχάλης σ. 373. 374. 
Γεώργιος (ρήτωρ) <7 Αίνου σ. 62. 
Γεωργίου Χρυσοβέργης σ. 397, 398. 
Γιάννης ό Σαρακιανός σ- 259,
Γιάννινα σ. 2-44.
Γιαγιτζής Δημ. Νικόλαος σ. 24, 34. 
Γιομέλος Νεόφ. ήγούμ. έν Νέα μονή 

Χίου σ. 37. 
γκεμιτζής σ. 286,
Γκικας Άλέξ. μέγας διερμήνευε σ. 00. 
Ι ’κιουμουσγκερδάνης Μιχ. σ. 400. 
Γκιουμ,,ύς Γκερδάνη X" Λημητρίου 

Ά θαν. σ. 24, 401. 
γλάνος σ. 220.
Γλύκαινα σ. 20, 71.
Γοβερδάρογλους Ά θαν. σ. 24.
Gote σ. 129.
Ι’ουναράς σ. 19, 31, 58.
Γούναρης Κυριάκου Κωνστ. σ. 24. 
Γουσταΰος Ά δόλφ. σ. 129, 130. 
γρεβάδ σ. 68.
Γρη/οριάόης Θεμιστοκλ. σ. 376. 
Γρηγόριος Αίνου σ. 60.
Γρηγόριος Λεκαπόλεως σ. 61.
Γρηγόριος Ίωαννίνων σ. 62, 71. 
Γρηγόριος (ίδ. Καχνσταντινίδης} σ. 43. 
Γρηγόριος ό 'Ηράκλειας σ. 38. 
Γρηγόριος, δ Δρύστρας σ. 10. 
Γρηγόριος, ό Μεσημβρίας σ. 11. 
Γρηγόριος Ε', πατριάρχης Ινων)πόλεως

σ. 12, 28, 41, 42.
Γοηγόρ. 77' πατρ. Κων)πόλεως σ. 379. 
Γρηγόριος ΙΓ ', πάπας Ρώμ. σ. 109. 
Γρηγόριος Ε’ιρηνοπόλεως καί Βατοπε· 

δίου σ. 369.
Crimmelsliausen J. Hans σ. 129.

δάβα σ. 227.
Δάδας σ. 187.
Δαλματία σ, 95, 96.
Δαμασίππη σ. 68.
Δαμάτ Άλή πασάς σ. 95.
Δαμιανός Παρασκευας, Σινωπεΰς σ. 

132.
Δανιήλ διδάσκαλ. σ. 170.
Δανιήλ (μητροπολ. Σύρου) ο. 36. 
Δανιήλ Παλαιολόγος (Ιερομόναχ. έξ ’Α

θηνών) σ. 109.
Δανιήλ Καστρήαιος (ΐδ. καί Καατρή- 

σιος) σ. 110.
Δανούβιος σ. 226.
Δαπόντε Κ. σ. 55, 71.
Δαρδανέλλια σ 47, 177.
Δαρδάνιοι σ. 79,
Δαρζάλας σ. 80.
Δαρμάριος Άνδρ. σ. 108· 
δαχτάνι σ· 264·
δαχτανοφρύδα σ. 268, 270, 274, 282. 
δαχτανοφρύδι σ. 268.
Δεβελτός (πόλ.) σ. 158.
Δεδεαγάτς σ. 45, 47, 48, 71.
Δέρκων σ. 3.
Δερμέν-δερέ σ· 402.
Detschew (Βούλγαρος) σ. 74, 75, 76, 79, 

198, 211, 212, 221. 224. 
δευτερόπρυμα (τό) σ. 286. 
Λημητρακόπουίος Ά νδρ . σ. 87, 112, 

132, 133.
Δημήτριος ό Λιτιτζαΐος σ. S8. 
δίβα σ. 227.
Διδαξελμης σ. 80.
Διζάλας σ. 80. 
δικαιοκρίτης σ. 27.
Διονύσιος Δ' σ. 51.
Διονύσιος, μητροπολ."Ανδρου σ. 14. 15. 
Διονύσιος Β'. άρχιεπίσκοπ. Ά νδρου 

σ. 12.
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Διονύσιος Γ', ό Βαρδαλής, Πατριάρχ. 
σ. 4, 5.

Διονύσιος Ε'. Πατρ. Κων)πόλεως ο. 37. 
Διονύσιος, μητροχολ. Φιλιπ)λεως σ. 18. 
Διοσκορίδης σ. 232,
Δογά Άσσάρ (χωρ. Θράκ.) σ. 15. 
Δοδόπουλος ΓΙ. Δημ. σ. 392. 
δολγκέρμς σ. 31.
Δομεάν σ. 82. 
δομεάν σ. 212. 
δοξάρι σ. 279. 
ζλούκας Νεόφ. σ. 384.
Δούκας Αινίτης σ. 56.
Δουλσίνον σ. 96.
Δοντζόγλου Γρηγ. σ. 34 
Δορίσκος σ. 67,
Λοσίθεος (συγγραφείς) σ. 19.
Δοοίθεος, πατρ, "Ιεροσολύμων σ, 166. 
Δουλήζελμης σ. 8U.
Δού\αβις π. σ. 81 
Δούσμανης Γ. σ. 91.
Λρινσείλας σ. 8U. 
δρομί σ. 278.
Δρύστρα σ. KJ. 
δυότσα σ. 296.
Δώνιον σ. 3.
Δωρόθεος, ήγούμ έν "Λθη» σ. 109.

Ebersilorf σ, 137, 138, 139, 110, 141. 
Έβρύζελμις σ. 23ί.
"Εβρος π. σ. 41, 64, 65, 66, 67, 6S, 69.

71, 174, 191, 197, 367, 383.
Έδερνε καποΰ σ. 41.
Έζέροβο (χωρ.) σ. 72, 73, 197. 
Είρηνούπολις σ. 369- 
Έλλάδιος ’Αλέξανδρος ό Λαρισαΐος ο. 

88.
Έλασσών σ. 21, 22.
’Ε ευθερύπουλος Βασίλ. Λογοθέτης σ. 

375.
Έλευσίς σ. 193.
Έλικών σ. 193. 
έμβαιίκι σ. 12.
Εμμανουήλ ίεριύς Σακελλάριος σ. 21, 

30.
έντεα σ. 226.

Έξαμίλιον σ. 3 
"Εξ Μάρμαρα σ. 36.
Έ πιβάται σ. 375. 376.
Έπιδαύριον Λάκων σ, 108.
"Ερασμος σ. 117.
Έρβόνη σ. 135.
Έρμούπολις (Σύρου) σ. 38, 39. 
Ε ρρίκος Β' σ. 136.
Ε ρρίκος ζ"' σ. 131.
Έσκί Σταμπούλ σ. 177.
Έ σ χί Τζαμί σ. 179, 180.
Εύαγγελίδης Τρύφ. σ. 85.
Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης C- 37. 
Εύβοια σ. 94.
Ευγενικός Μάρκος, πατριάρχης Καν)· 

πόλεως σ. 18.
Ευγένιος, ό Φιλιππουπόλεως σ. 22. 
Ευγένιος Ίβηρίτης σ. 61.
Εύλόγιος Κοιρύλλας Λαυριώτης ο 83. 
Εύμολπος σ. 193.
Εύξεινος Πόντος σ. 3, 67, 73, 150, 153, 

154, 157, 195, 196, 206,
Εΰριπος σ. 93.
Εύστρατιάδης Ε. Λερντοπύλεως σ. 59. 
Έχέμαχος σ. 117.

Ζαβίρας σ. 88, 100, 103.
Zabri σ. 231. 
ζακόνι σ. 331.
Ζαλάχας Θεόδ. 391.
Ζάλμοξις σ. 80, 228, 23 1 
ζαλμός σ. 228, 231.
Ζα\ τιάλας σ. 80.
Ζαρίφης Γεώργ, σ. 362, 363, 365, 366, 

367.
Ζαρίφης Γιάννης σ. 362, 363, 364. 
Ζαφειρόπουλος Δημ. 363, 364. 
Ζαφειρόπουλος Στέφ. 364, 866. 
Ζεβίλμιος σ. 82.
ΖεβυΟίδες σ. 231.
Ζείπα σ. 82.
Ζειπούοης σ. 82. 
ζείλα σ. 231. 
ζείρα σ. 231.
Zeltner Georg, σ. 144.
Ζένις σ. 211.
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ζετραία σ. 231. 
ζήλτα σ. 214, 219. 222.
Ζ'βελσοΰρδος σ. 82.
Ζιβιλέϊζης σ. 82.
Ζίβυθις σ. 82.
Ζικίδεβα σ. 227.
Zimbarn σ. 231.
Ζιανούδεβα σ. 227.
Ziiller Ί .  Άλεξ. σ. 140. 
ζόμβρος σ 231.
Jordanis σ. 227.
Ζσΰμπρος σ. 231.
ΖυβοιίΚδες σ. 82.
Ζυγομαλά: 'Ιωάν. σ. 8 8 , 107, 108, 129. 
Ζυποίτης σ. 82.
Ζωγραφίδης Νικόλ. σ. 381, 382. 383. 
Ζωΐλος, δ ’Άνδρου σ. 7.
Ζωοδόχος Πηγή (αονή ’Άνδρου) σ. δ. 8 .

"Ηπειρος σ. 96.
Ή ραϊον to  προς Εύζεινον σ. 67. 
Η ράκλεια  σ 3, 21, 36, 38, 110, 123. 
ΉρακΥείτσα σ. 39.
ΗΙσκο σ, 82. 
ήσκο σ. 2 2 2 .
Η σύχιος, ήγουμ. μονής Ά ββά Θεοδο

σίου σ. 1 0 1 .

Θαλής (άρχουν ’Απολλωνίας) σ. 153. 
Θάμυρις σ. 193. 
θαραπειά σ. 286.
Θάσος σ. 47.
Θεοδωρίδης Κων. σ. 372.
Θεοδωρίδης Γεώργ. σ. 372.
Θεόδωρος (Αίνίτης) ό Ζ /βός σ. 61. 
Θεοδώρου Στουγιάννης σ. 30. 
Θεοδωρόπουλος σ. 3.
Θεόκλητος (ειερος) σ. 90.
Θεόκλητος (Ίβηρίτης) σ. 97.
Θεολόγου, μονή έν Πάτοφ σ. 1 1 1 . 
Θεολόγου μονή σ. 110.
Θεόπομπος (Αΐνιος) σ. 59.
Θεοφάνης Προκόποβιις. μητροπολίτης 

σ. 133, 143.
Θεσσαλία σ. 17, 25, 38.
Θεσσαλονίκη σ. 48, 61, 110.
Θηκαρά; σ. 97,

Θολοποτάμι (χευρ. Χίου) σ. 37. 
ήράττης σ. 232.
Θωμάς, δεσπότης 'Ηπείρου σ. 62.

Ιάκωβος, ό Φιλαδέλφειας σ, 42. 
’Ιάκωβος (Μηλοΐτης) σ. 108.
’Ιάκωβος, ό Νεοκαισαρείας σ. 89. 
’Ιάκωβος, 'Αθηνών σ. 91.
Ίβήρων μονή έν Ά γ . "Ορει σ. 85, 8 6 > 

89, 90, 101, 109.
’Ιγνάτιος, Ή ρ  ικλείας σ. 71.
'Ιεζεκιήλ Βελονιδιώτης σ. 4.
Ίένη σ. 132.
Ριερά ο. 213.
Ιε ρ ά  σ. 36.
‘Ιερεμίας σ. 121.
‘Ιερεμίας πατριάρχης σ. 108.
‘Ιερεμίας Πέλαγων ία ς σ. 108.
‘Ιερεμίας Βζ πατριαρχ. Κων)πόλεως 

σ. 1 0 2 .
Ίερό&εος (διδάακαλ.) σ. 90. 
’Ιερουσαλήμ σ. 16, 385,
Ίησουΐται σ. 114.
Ίλλυριοί σ. 81.
"Ιμβρος σ. 47.
Idstein σ. 134, 13·'».
Ίππόμσχος σ. 216.
’Ισαάκ (Άββάς) σ. 90.
"Ισκον σ. 81, 82.
"Ισκος (πόλ.) σ. 77.
"Ιατρός σ. 186.
"Ιατρός (πόλ ) σ. 154, 155.
’Ιφιγένεια σ. 225.
Ίφικράτης (στρατηγ. Ά θην.) σ. 195. 
’Ιωακείμ Β', πατρ. Κων)πόλεο)ς σ. 36, 

37.
Ιω ακείμ  Γ ', πατρ. Κων)πόλεως σ. 37 

399.
’Ιωακείμ Καλλιπόλεως σ. 379, 386. 
’Ιωακείμ (’Ιεροδιδάσκαλος) σ. 90. 
’Ιωάννης Ά νδρ. Swallius σ. 140. 
’Ιωάννης ίερεύς πρςοτονοτάριος σ. 24, 

39.
’Ιωάννης ίερεύς Σακελλαρίου σ. 24, 30. 
’Ιωάννης πρωτομαίστωρ τών γουναρά· 

δων σ, 24,
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’Ιωάννης ΙΕ ', πατρ. Κων)πόλετος σ.16Ι. 
Ίωαννίκιος ό Βυζαντίου α. 20. 
Ίωαννίκιος, ύ Λήμνου σ. 91. 
Ίωαννίκιος Φιλιππουπόλεως σ· 22, 26. 
’Ιωάννινα σ. 61.
Ίωάννου Ποοδρόμου μονή έν Σωζοπό- 

λει σ. 165.
Ίωάννου X" Σκάρλος α. 21, 31. 
Ίωάσαφ σ 98.
Ίωάσαφ ό ’Ανωμάλου σ. 22.
’Ιώβ (Α’ίνιος,/ σ. 16.
’Ιωσήφ (ϊδ, Λεφάκης) σ. 12.
’Ιωσήφ μητροπολ. Σερρών σ. 106. 
Ιω ν ία  σ. 56, 209. -

Καβόρνα (Λειμήν έν Βουλγαρία) σ. 285 
καγγέλια (Οπαιδιά) σ. 299.
Cagnat σ 196. 
καζαντζής σ 31. 
κ χζάσης σ. 31. 
καθέτω σ. 285.
Καίνιγμαρκ σ. 93, 91.
Καΐρης Μιχαήλ σ. 15, 38.
Καΐρης Π. Σεραφείμ σ. 15.
Καΐρειον (όρφανοτροφεΐον) σ. 9. 
Καίρειος σχολή σ. 9.
Καισαρεία σ. 21.
Ινακλαβατζής Κων. σ. 392, 
καλαμιάζω σ. 273.
Κάλαμις σ. 247. 
κ χλανάρχόυς σ. 339.
Καλιάκρα σ. 285 
καλιάσκα σ. 337.
Κάλιξτος (θεολόγος) σ. 104, 105, 120. 
Καλίτσες (παιδιά) σ. 2S0.
Κάλλατος (Μαγκάλιας) σ. 151, 155. 
Καλλίμαχος Ά λέξ. σ. 374.
Καλλίνικος ό Ιίολυανής σ. 100. 
Καλλίνικος ό Πρεσπών σ. 379. 
Καλλίνικος Ε'. Χικαίας σ. 12. 
Καλλίνικος πατριάρ. Κων)πόλεως σ. 12 
Καλλίνικος ό Σωζοπόλεως σ. 167. 
Καλλιούπολις σ. 3, 39.
Καλλίπολις σ. 177, 178, 377, 379. 380, 

381, 382, 383.
Καλογεράς Κωνστ. ό Προύσης σ. 7. 
Καλογερίδης Νεόφ. σ. 36,

Καμινάρης Βαλής Ά γγελής σ. 375. 
καμπάδικη λιούρα σ. 217. 
κανακαρία σ. 258.
Καντοβριγία σ, 116.
Κανταρτζής Γιαννάκης σ. 21. 
καπίνας ίή βάτος) σ. 338.
Καπνιών σ. 117 
Καππαδοκία σ. 12.
Καραγάχς σ. 374. 
καραγάτσι σ. 339.
Κάρατζάς Βεγλέρβεης σ. 165.
Καριαί (*Αγ. Ό ρος) σ. 85. 100, 101. 
καρένια σ. 236.
Κάρολος ς ” σ. 92, 129, 115.
Κάρολος ό χής Νεβέρ σ. 130, 131. 
Κάρολος ΙΒ ' 92, 95, 113. 
καρούλι σ. 273.
Καρπάθια σ 186.
Καρύδια στή ζούφα (παιδιά) σ. 291. 
Καρυτινός Νικ. σ. 91.
Κάσσανδρος σ. 6 8 .
Καστέλι σ. 268.
Καστόρια σ. 46.
Καστρήσιυς, αρχιμανδρίτης Ίβηρίτης 

σ. 106, 111, 112 (ιό. και Δανιήλ), 
καταδάινω σ. 272. 
κάεανας σ·339.
Κατασυρΐή (μονή έν Ά νδρφ) σ. 9. 
Καταφύγι (μονή έν ’’Ανδριρ) σ. 7. 
κάτεργο σ. 263. 
κατσίβελους σ. 308, 311, 318.
Κάτω Κάστρον ’Άνδρου σ. 8 , 10, 12, 13 
Καύκασος σ. 181. 
καυτανιζής σ. 19, 31. 
κεραμίδια, (παιδιά) σ. 300.
Κεναάν πασάς (βεζύρης) σ. 166. 
Κεραμεύς Δανιήλ σ. 41.
Κεραμεύς Π. Α. σ. 55, 56.
Κέρκυρα σ. 95, 96,
Κερσοβλέπτης σ. 80, 195.
Κετρίπορις σ. 80. 
κήμος σ. 262.
Κηρύκος "Αγ. σ. 8 . 
κιγδ ζου σ. 338. 
κιουμπρίν (κυπρίνος) σ. 6 8 .
Κλείνοβο (χωρ. Θεσσαλίας) σ. 25. 
κλέφδες (παιδιά) σ. 298,
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κλή&ρου σ. <337. 
κληματσίδα σ. 339. 
κλίνη σ. 267.
κλουτσουσκυύp (πτιδιά) σ. 336. 
κλώκα (παιδιά) σ. 300.
Κνήτη Χρ. σ. 4. 
κουάουρτιζω σ. 336.
Κοζάνη σ. 99.
Κοζείλας σ. SO. 
κοιλάρφανος σ. 339. 
κο'ΐμτζής σ. 31.
Κοίμησις Παναγίας ’Άνδρου σ. 7. 
Κύϊνακας (παιδιά) σ. 293.
Κοινή (χωρ. Χίου) σ. 42.
Κοκόσης Έμμαν. Αγγελίας σ. 24. 30. 
κολαβρισμός σ. 232.
Κόλαβρος σ. 232. 
κολομιός σ. 271.
Κομιζόπουλος Άντ. σ, 371, 399, 400. 
Κομνηνός 'Ιωάν. Ιναλογιάννης σ. 17. 
Κομοτηνή σ. 389.
Κονιμέδαβα σ. 227. 
κόντα (κόνιδα) σ. 3ο8.
Κοντάεσδος (ποτ.) σ. 6 6 ,
Κόντης Ά θαν. σ. 8 8 .
Κοντογιάννης σ. 8 8 .
Κοντοειδής ΆΟαν. σ. 132.
Κοραής Ά δαμ . σ. 40, 42, 369. 
κοργιόξους σ. 33δ.
ΚόρΟιον σ. 12, 13.
Κορράδος "Ορνειος σ. 104. 
Κορυδάλλεύς σ. 41.
Κοσμάς (Πατς>. Κων)πόλεως) σ. δ. 
Κοσμάς Αίτωλός σ. 87. 
κότος σ· 338. 
κάτσα (ίχθ.) σ. 69.
Κότυς Ε' σ. 78, 195, 197. 
κουκουμνιαύκα σ. 336. 
κουλαοΰζος σ. 329.
Κούλελη Βουργάς σ. 171. 
κουλίκ σ. 338. 
κουλτσίδα σ. 335. 
κνυμάρ σ. 335. 
κουμάαΐι σ. 337.
Κουμάδεβα σ. 227.
Κουμλιές (παιδιά) σ. 297.
Κουμ τάρης Ά λες. σ. 369,

κουπάνα σ. 337. 
κουραχάνια σ. 339. 
κ)υριμάδαο. 336. 
κουρκλιά σ. 251. 
κουρνουφουλιά σ. 337. 
κούρος σ. 223 
κουρουκϋθ σ. 336 
κουρούπ” σ. 338.
Κουρουτσεσμέ σ. 15, 26. 
κούσπους σ. 337. 
κούτρα σ. 311. 
κουτοί σ. 337. 
κουτσιάζης σ. 337.
Κουτσουρελη Κ. (Αϊνιος) σ. 46, 381,385 
κούφταλου σ. 336. 
κόχη ο. 240. 
κρανοζούμ’ σ. 338.
Kretschmer σ. 74, 18ο, 187, 206,210,212 
Κρήτη σ. 39, 38, 285. 
κοιΟαρίτσι σ. 337. 
κρίνα (ή) σ. 339.
Κριτόβουλος ό "Ιμβριος σ. 6 6 , 71. 
Κριτόπουλος Μητρσφάνης σ. 87. 
Κριτύπουλος Κόμνος σ. 101, 105, 106, 

124.
Κριτόπουλος Θωμάς σ. 104 και 1εώρ· 

γιος
Κροτονίκη σ. 6 8 .
Κρούσιος Μαρτίνος σ. 8 6 , 102, 103,106, 

107, 108, 109: 110, 118, 121, 123, 
165.

Κρυβίτσες, (παιδιά) σ. 290.
Κρωβύζοι σ. 186.
Κύζικος σ. 50.
Κύλα σ. 3.
Κυπρίνα (χωρ. ’Άνδρου) σ. 11.
Κύπρος σ. 42.
Κυριαζής Γεώργ. σ. 395.
Κύριλλ,ος Φιλιππουπόλεοις σ. 22. 
Κύριλλος πατρ. 'Ιεροσολύμων σ. 385 
Κύριλλος πατρ. ό εκ Βερροίας σ. 49. 
Κύριλλος <7 '. πατρ. Κων)πόλεως σ. 15, 

17, 21, 41.
Κύ άλλος ό Σηλυβρίας σ. 37.
Κύριλλος ό Αίνου σ. 51. 71.
Κύριλλος ό Λούκαρις, πατρ. σ. 103. 
Κύριλλος, πατρ. Αλεξάνδρειάς σ. 104.
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Κύρου Μιχαήλ Δημήτρ. σ. 24. 101. 
Κωνσταντινίδης. ό έκ Ραιδεστοΰ σ. 271, 

108.
Κωνσταντινίδης Γρηγόριος 6 Β ζύης 

σ. 1 2 .
Κωνσταντινίδης Χατζηγεώργιος σ. 385. 
Κωνσταντίνος Μονομάχος σ. 38. 
Κωνσταντίνος, ό Νεοκαισυρείας σ. 36. 
Κωνσταντίνος ό από Σιναίου, πατρ. 

Κων)πόλεως σ. 9.
Κωνσταντίνος Ε', πατρ. Κων)πόλεως 

σ. 1 2 .
Κωνσταντίνος ό Οίκονόμος σ. 17, 21, 

30, 31.
Κτυνσεαντΐνος ό Προύσης σ. 6 . 
Κωνσταντίνου X' Νικόλαος έκ Στενή- 

μάχου σ. 30.
Κωνσταντίνος ό Χίου σ. 18. 
Κωνσταντινούπολή σ. 31, 5, 1 0 , 1 2 , 13, 

15, 16, 17, 36, 37, 38, 41, 16, 19, 
60, 61, 70, 107, 111,159, 160, 161, 
163, 165. 166, 168, 170, 178, 180, 
372, 373, 375, 376, 377, 385, 3S9, 
390, 391, 392, 397, 399, 103. 

Κώντικας σ. 338.
Κώστα Λημήτριος καί Πηνελόπη σ.381. 
Κώστας Ά θαν. σ. 382. 
κώχ3=κ<ύχη σ. 338.

Λακωνία σ. 26 
Λακωνική σ. 25
Λαμπαδαρίδης Ν. Ά νδρ. 389, 390 
Λαμπουσιάδης Γ. σ. 172 
Λάμυρα (χωρ. Άνδρου) σ.. 6  

Λάμψακος σ. 178, 233 
Λάρισα σ. 8

Λαύρα, μονή Ά γ. ’Όρους σ. 85, 103,
111.

Λαυρέντιος ό από Μεδίκων σ. 166 
λέβα σ. 232 
Λεβάδεια σ. 232 
λεβάντης σ. 271 
Λέβεδος σ. 232 
Λεβήν-Λέβηνα σ. 232 
Lovenstein-Wertheim-Rochefort, ήγε- 

μών σ. 136
λέβης-λεβίας-λέβιον σ. 232 
Λειψία σ. 1 1 1

Θ ρ q. κ ί κ ά Γ '

Λεονταρίδης Άντών, σ. 232 
Λεόντιος ίερομόναχ. σ. 10 
Λερός σ. 50 
Λέσβος σ. 57
Λεφάκης Ίιυσήορ Μεσημβρίας σ. 3, 12.

16.
Λήμνος σ. 6 6  

Λιθουανία σ. 121 
λιούρα=λύρα σ. 217 
λιούρατζης σ. 218 
Λίσσος ποτ. σ. 225 
Λιτίτσα σ. 18 
Λίνος σ. 193 
Λο&ομερία σ. 136 
λογάρι σ. 258, 269, 282 
λογυρισεής σ. 333 
Λονδΐνον σ. 111 
Λαύδζοκιοϊ (χτορ. Θράκ.) σ. 45 
Λούθηρος σ. 102, 123 
λουτρό (παιδιά) σ. 288 
Λυκύφρων σ. 57
Λυσίμαχος, βασιλεύς Θράκ. σ. 151, 155

Μαβιανός σ. 281 
μαγαζητζής σ. 57 
μαγαράς σ. 310 
μαγερευτούρα σ. 340 
Μαγκλαβίτης Ίτοαν. σ. 60, 71 
μάγκανος σ, 340 
μαγκώνω σ. 310 
μαγνάδ’ σ. 340 
Μαγνησία σ. 57 
μαγνίζο) σ. 310. 
μαγουλίκα σ. 340 
Μαγτιάροι σ. 136 
μαδίζω σ. 340 
Μάδυτος σ. 3, 177, 
μάζαλ3 (ή) σ. 341 
μαζαΜάζω σ. 341 
Μαζαράκης Χαρ. σ. 385 
μαζίτσα σ. 311 
μάϊνα σ. 341.
Μάϊνα (παιδιά) σ. 294.
Μαισάδης σ. 187 
Μαΐστρο (χωρ.) σ. 49, 71. 
μαΐχόσκος σ. 341 
μακαριά σ. 311

2 7
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Μακάριος σ 4
Μακάριος, ό "Ανδρου σ. 7
Μακάριος Λαπόνεες Μάκολας σ. 14
Μακάριος Τουρνόβου σ. 21
μακάρι' (to) 341
Μακεδονία σ. 6 6 , 67
Μάκρη σ. 6 6

(η) μακρογαδοΰρα (παιδιά) σ. 2S9, 
Μάλγορα σ. 178.
Μαλκόδζης σ. 71 
μαλλίτκος σ. 342 
μάλλισερο σ. 343 
Μάλτα σ, 253 
μαμαλίγκα σ. 343 
μαμούκ σ. 343 
μαμουλύγκα σ. 343 
μάν (ή) σ. 343 
μανδάκης σ. 232 
(η) μανέ (—γιαγιά) ο. 343 
Μα νέτας σ. 284 
Μάνη σ. 25
μανίτσα (—μαμή] ο. 343 
Μανουήλ Μαλαξός σ. 39 
Μανουήλ Σακελλάριος, ό Ψιλιππουπό- 

λεως σ. 2 0

Μανουήλ πατρ. σ. 101 
μαντραγώνα σ. 343 
Μάξιμος Καρεών Λαύρας σ. 1 0 0  

μαξούλ σ. 343 
Μαρασλής Βλαχούταης 
Μαρασλής Γρηγ. σ. 31, 367, 368, 370, 

371
Μαρασλής Κ. ’Ιωάν. σ. 367 
Μαρία Θηρεσία σ. 131.
Μαρίτσα π. σ. 243. 246 
μαρίτσες σ. 344
μαρκιοϋμ3 (—μηρυκώμαι) σ. 344 
Μάρκος ό Λαρισαΐος σ. 8 8  

μαρμαροδίμιτο σ. 344 
Μαρ αινεία σ. 45, 387. 
μάσα (ή) σ. 344 
Μασαλία σ. 33 
μασάλια σ. 344 
μασταλαγίδα σ. 345 
μαστραπάς σ. 263 
Ματθαίος Αίνου σ. 71

Ματθαίος Κυζίκου σ. 50, 71 
Ματθαίος (Σόξων Βαρώνος) σ. 95 
Ματθαίος, μητροπολ. Βιζύης σ. 36 
ματιάζω σ. 346 
ματοκοπώ σ. 345 
Ματσίνης Μιχ. σ. 391 
ματσούκα σ. 345 
ματσουλίζω σ. 345 
Μαύρη θαλ. σ. 65, 245 
Μαυρίκιος Φίλιππος Κορίνθιός σ. 108 
Μαυροκορδάτος Άλέξανδρ. σ. 166 
Μαυρομάτης Ίεσάσαορ. άρχιμανδρ. έν 

Βουδαπέστη σ. 60 
Μαύρος Ά λες. σ. 369 
μαυροτήγανου σ. 346 
Μαχμούτ, σουλτάνος σ. 168 
μάχουμ’ σ. 346 
Μεγαλιός σ. 50 
Μεγάλος Κωνσεαντ. σ. 383 
Μέγα Ρεύμα ( Κων] τόλεως) σ. 1 2 , 37, 

362.
Μεγίστη Λαύρα (μονή Ά γ .“Ορους) σ. 4 
Μεθόδιος, πατρ. έξ "Ηράκλειας σ. 110 
Meckel Γεωργ. σ. 93, 114 
Μελάχθων σ. 102, 104. 117, 121 
μ ε λ ά ζ ’ σ. 346 
μελεγούνι σ. 236 
Μελενιά σ. 277 
Μελένικον σ. 97 
Μελέτιος (Πελοποννήσιος) σ. 90 
Μελέτιος (εξ Αίνου πατρ. Ίεροσολύ- 

μων) σ. 60, 71
Μελέτιος, πατρ. Ά ν.ιοχείας σ, 12 
Μελέτιος "Ηρακλείας σ. 21 
Μελέτιος Νύσσης σ. 21 
Μελιτηνή σ. 12, 13, 14, 15
Μελκών X" Κυριάκος, πρωτομαΐστωρ 

τών άμπατζήδων σ. 24. 
Μελσιμβρία σ 225.
Μενδρινός ΐδ. Μηντρινός σ. 10. 
Μενεβρία σ. 225. 
μεριδοχάρτι σ. 346.
Μεσαθούριον (χωρ. ’Άνδρου) σ. 8 . 
μεσάλα σ. 347. 
μεσαργιά σ. 347.
Μεσαρία (χωρ. "Ανδρου) σ. 10
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Μεσηιιβρία σ. 3, 8 , 1 0 , 1 1 , 1 2 , 15, 16, 
31, 48, 151, 155, 158, 160, 164, 165, 
169, 225, 250, 397.

Μεσολόγγι σ. 55. 
μετάκ (το) σ. 347.
Μέτοαι σ. 3, 4, 5, 6 , 7, 36, 377, 378. 
Μεχμέδ (Σαδή) σ. 62, 71. 
μηγάρ σ. 347.
Μήδεια σ. 3, 107.
Μηδοσάδης σ. 187.
Μηδόσακκος σ. 80. 
μηλαδέλφ’ σ. 3 4 7 .
Μεντρινύς σ. 5, 6 , 1 0 .
Μηντρινύς ’Αγαθάγγελος σ. 9 . 
Μηντρινος ’Ανιών, σ. 8.
Μην τρινός παπά Αυξέντιος σ. 7. 
Μηντρινος Γερμανός (ήγουμ. μονής 

Παναχράντου εν "Ανδρφ. σ. 7 . 
Μηντρινος Παπά-Δημήτρης σ. S 
Μηντρινος ’Ιγνάτιος, Ιερομόναχος σ.7,8 
Μηντρινος Π απά-’Γωάννης σ. 8 . 
Μηντρινος Παπά-Αεονάρδος σ. 7 , 8 . 
Μηντρινος Νείλος σ. 3, 4.
Μηντρινος Νικόλ. σ. 6 , 7, 9.
Μήρτζου Έ λευά. σ. 46.
Μήτοκος Ταροϋλος, αρχών ’Απολλω

νίας σ. 156.
Μητροφάνης, ό "Ανδρου σ. 7. 
Μητροφάνης, ϊδ  Κριτύπουλος σ. 102, 

103.
Μητροφάνης σ. 104, 105.
Μητροφάνης Κω ν) π ό λείος σ. 107. 
Μητσοϋ Δημήτριος και Μαρία σ. 383. 
Μίδας σ. 194.
Μικρ. ’Ασία σ. 65.
Μικρά Γέφυρα (χωρ.) σ. 389, 390.
μιλίνα (ή) σ. 347.
ιιιλινόβιτσα σ. 347.
μιμίγκα σ. 348.
μιμίδ σ. 348.
μιμιδίζω σ. 348,
μινίκ’ σ. 348.
μίρμηλο σ. 348.
Μίρμηλον (παιδιά) σ. 292. 
μισάδ’ σ. 348. 
μισιά (ή) σ. 348. 
μισίσκλια σ. 348,

μισοκερίττσα σ. 352. 
μιστό (τό) σ. 348.
Μισυρι σ. 238.
Μιτυλήνη σ. 56.
Μιχαήλ "Απρω σ. 70, 71.
Μιχαήλ Γλαβάς σ. 160, 161.
Μιχαήλ βέη σ. 402.
Μιχαήλ Σίσμαν σ. 162. 
μνιάτσα σ. 296.
Μογλενά σ 37. 
μοίρα σ. 348. 
μοιράσ’ σ. 348.
Μοισία σ. 184, 194, 196.
Μολδαυία σ. 132, 145.
Μολδοβλαχία σ. 27, 62.
Μόλις σ. 225.
Μόλτκε σ. 169. 
μολυβιάζει σ. 349.
Μυλώχ σ. 225.
Μονεμβασία σ. 252. 
μονοιάζω σ. 349.
(ό)μόνω σ. 349. 
μάρκο σ. 349.
Μοροζίνης σ. 93, 9-4, 97. 
μορτή σ. 349. 
μοσκιά σ. 349. 
μοσκίζω σ. 349. 
μόσυν σ. 234.
Μόσχα σ. 37, 62, 91, 132, 170.
Μοσχιών σ. 13.
Μουδανιά σ. 45. 
μουκίζω σ. 350. 
μούζωμα σ. 349. 
μουλώνω σ. 349. 
μουμτζής σ. 31. 
μουνίκακας σ. 350. 
μού' ίος σ. 350.
Munich (στρατηγός) σ. 145.
Μουράτ Α' σ. 164.
Μουρκίδης ’Ιωακείμ σ. 403. 
μουροτίνα (ψάρι) σ. 65.
Μοϋσαι σ. 193.
Μουσαίος σ. 193. 
μουσάνδριγια σ. 350. 
μουσουνίζω σ. 351.
Μουσηαώνας’Αναστ. έξ Ίωαννίνων σ, 61 
μουσταλαμπάδα σ. 350,
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μουτσουφλώ σ. 351. 
μουχάν’ σ. 351. 
μπάγουρος σ. 351. 
μπαγτσεβάνης σ. 57. 
μπαίρι σ. 245. 
μπακάρι σ. 5.
μπακτζεβάνης (ϊδε καί μπαγτσεβάνης) 

σ. 31.
μπαμπράκς σ. 351. 
μπάρεμ σ. 351. 
μπαρντάκ 351. 
μπατάκα σ. 351. 
μπατακώνουμ' σ. 352. 
μπατσής σ. 352. 
μπαχτσές σ. 272.
Μπαλάνος σ. 41.
Μπαλουκλί σ. 37. 
μπεγλεκτζής σ. 13. 
μπεζάσης σ. 58. 
μπελιγράκα σ. 252. 
μπερμπέρης σ. 268.
Μπίστης Ίωα^νίκιος σ. 8 . 
μπλαστρώνω σ. 352. 
μπλούγγα σ. 352. 
μπλοΰγγες (παιδιά) σ. 291. 
μπλούμ-μπλούμ τά τσουκάλια (παιδιά) 

σ. 295..
Μπογάζι σ. 250.
Μπογάτσικο σ. 99. 
μπογιαμάς σ. 352. 
μπολάκιμ δά σ. 350. 
μπόσκερο (τό) σ. 353. 
μπόσκος σ. 353.
Μπουγιούκ-ντερέ σ. 286. 
μπούξα σ. 353. 
μπούζουρος (ό) σ. 353. 
μπουκλούκ σ. 310, 313.
Μπουλάϊρ σ. 178. 
μπουμπούν* σ. 353.
Μπουμπουλίνα σ. 56 
μποχτσαλίκ σ. 351 
μπράζκα σ. 352 
μπρούμτα σ. 353 
μπουρμάς σ. 354 
μπρέκ σ. 354 
μυγάρ (τό) σ. 354 
Μυριόφυτον σ. 3, 37, 38. 39

μυροκοπώ σ. 354 
Μυσία σ. 6 6 , 233 
Μυστακίδης σ. 108 
Μωάμεθ Β' σ. 18, 165 
μώλτσα σ. 354 
μώμτσες σ 354 
Μωρίας σ. 276

Νάζος Μιχ. 369 
Ναθαναήλ σ. 8  

Νάουσα σ. 99 
Νάπις 232
Ναπολέιον Βοναπάρτης σ, 25 
νάπος (τό) σ. 232 
Νασσανία σ. 134, 135 
Ναυκίδης (αρχών Απολλωνίας) σ. 153 
Ναύπακτος σ. 4
Νδομοόζ δερέ (χωρ. Θράκ.) σ. 45 
Νέα Μονή (Χίου) σ. 36, 37, 38, 39 
Νέανδρος σ. 117 
Νείλο: (άρχιεριύς) σ. 5, 6 , 7 
Νείλος ό Πενταπόλεως σ. 379 
νευριάζομαι σ. 323 
Νεκτάριος ό άπό Αίνου σ. 61 
Νεοκαισάρεια σ. 36
Νεόφυτος Β', πατρ. Κων)πόλεως ο. 47. 
Νεόφυτος δ Καυσοκαλυβίτης σ. 8 8  

Νεόρυτος Ιεροδιδάσκαλος σ. 90 
Νερενέσ σ. 211, 217, 221, 222, 223 
Νερε(α)νεία σ. 74, 75 
Νερένης σ. 211 
νεροφάγωμα σ. 264 
Νιάδα σ. 252
νιαρό (—νερό) σ. 305, 309, 321, 324,331 
Νίκαια σ. 12, 21.
Νικηφόρος σ. 97
Νικηφόρος Ρωμανός σ. 129, 130, 131 
Νικηφόρος (δ Λέσβιος) δ Φιλιππουπό- 

λεως σ. 23, 31
Νικηφόρος, πατρ. Κων]πόλεως σ. 70 
Νικηφόρος (ό Λιτίτσης) σ. 48 
Νικηφόρος ό Χίου σ. 38 
Νικόδημος, δ Βοδενών σ. 48 
Νικόδημος ίερομόναχ. σ. 10. 11 
Νικολάου Παρασκευάς σ. 404, 405 
Νικομήδεια σ. 49 
Νικόπολις (Θράκης) σ. 196
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Νίκων ο μετανοείτε σ. 97 
Νίκων (Μοσχοβίας) σ. 62 
Νιοχώρι σ. 286 
νταβραντίζω α. 240 
νταλάκ’ σ. 243 
ντουβάρι σ. 304 
ντουγούνι σ. 236 
Ντούναβις α. 255 
Νυρεμβέργη σ. 104, 111 
Νύσσα σ. 2 1  

νυφοστόλι σ. 248

Ξάνθη σ. 391 
Ξανθιανη σ. 6 6  

Ξάνθος (Αίνίτης) σ. 62 
(τό) ξέβα σ. 251 
Ξένη σ. 71
Ξενοκράτης Ά θ . σ. 393, 394, 395 
Ξενοκράιης Κατν. σ. 393, 394, 395 
Ξενοκράτους Κίρκος καί Φωτεινή σ. 396 
Ξηροκρήνη σ. 41
Ξηροπόταμον, μονή 'Αγ. ’Όρους σ. 17 
ξόμπλι σ. 277 
Ξύλανδρος σ. 117 
ξυλόχτενο σ. 273

'Οδησσός (Βάρνα) σ, 31, 153, 154, 155, 
168, 368, 370, 371, 373, 385, 396, 
405.

Ό δόμαντες σ. 80 
Όδρϋσαι σ. 78, 127 
Οικονόμος Κωνσταντ. ό έξ Οικονόμων 

σ. 42
ΟΙσκοι (πόλ.) σ. 81
Οΐσκος 'ίδ. Οΐσκοι σ. 81
‘Ολλανδία σ. 111
"Όλυμπος σ 193
Ό ρλώφ ο, 129
Ό ρφεύς σ. 193
’Όσκιος (’Ιωσήφ) ποτ. σ. 211
Ουγγαρία ο. 136, 143
Ούγια σ. 322
Ουνία σ. 144
Ούζουν Ινιουπρού σ. 178, 389 
Ούσκουδάμα σ. 82

Πυΐσιος Φιλιππουπόλεως σ. 17, 22, 23, 
24, 25. 27, 29, 30, 31, 34 

Παΐσιος, ποτρ. ’Αλεξάνδρειάς σ. 62, 71 
Παΐσιος, ό Σωξοπόλεως σ. 168 
Πσλαιολόγος σ. 63
Παλαιολόγος. αρχιμανδρίτης Ίβηρίτης 

σ. 106
Παλαιολόγος Κωνσταντίνος σ. 6 6  

Παλαιολόγος Δημήτρ. σ. 6 6  

Παμμέγιστοι Ταξιάρχαι (μονή) σ. 12 
Παμφυλία σ. 206 
Πάιιψυλον σ. 3
Παναγία Βουργάρα εν Μεσαριά "Αν. 

δρου σ. 1 0

Παναγία Θεοσκέπαστη σ. 8  

Παναγία Κουρνά έν Χίιυ σ. 38 
Παναγία Σκαλωτή (μονή έν Θρρκη) 

σ. 47.
Παναγία Ταξιδιάρα σ. 52 
Πανάγιος τάφος σ. 46 
Παναγιώτης Γρηγόριος πρωτομαΐστωρ 

μπακάληδων σ. 24
Παναχράντου μονή έν "Ανδρα) σ. 569 
Πάγκαλος Άντών. σ. 396 
Πανταλία (πόλ.) σ. 196 
Πάντας σ. 80 
Παντοβασίλισσα σ. 52 
Παντοδύναμος ’Αναστάσιος σ. 8 8  

Παπαδημητρίου X” Κωνσταντίνος σ. 24 
Παπαδόπουλος σ. 388 
Παπαδόπουλος Κεραμεύς σ. 4, 39 
Παπορρηγόπουλος Σκαρλ. σ. 369 
παραδεισοκλείδι σ. 239 
Παρασκευόπουλος Ά ναγν. σ. 247. 25q 
Π αρθέιιος, ό Αίνου σ. 49 
Παρθένιος, έξ Α θηνώ ν πατριάρ. σ. 60 
Π ίριον σ. 23^
ΙΙαρίσης ’Αντώνιος (Ζωγράφος) σ. 9. 
ΙΙαρνασσός σ. 19;,
ΓΙασάροβιτς σ. 95, 96, 99 
ΙΙάτιιος σ. 41,110, 111 
Πάτραι σ. 62
Π υχώμιοςό Τουρναβίτης σ. 90 
ΙΙαχώμιος Ρουσάνος σ. 170 
Πειραιεύς σ. 225 
Πέκιον σ. 131 
Πελαγόνες σ. 235Παζαρτξΐκ σ. 402
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Πελαγωνία σ. 10S 
πελεμώ σ. 279
Πελοπόννησος σ. 22, 2δ, 26, 62. 96,

95, 129. 
πέλτη σ. 233 
πέλτης σ. 233 
paenula σ. 231 
Πέντε πέτρες (παιδιά) σ. 292 
Περίστασις σ. 3, 37, 38, 355 
Πετρίτης σ. 255
Πέτρος Μέγας σ. 91, 99, 131, 132, 133, 

144.
Πετρούπολια σ. 132, 143, 145 
πήδημα (παιδιά) σ. 291 
Πηρούλας σ. 80
Πετράκη σχολεΐον σ. 11 εν Ά θήναις
πϊκος (παιδιά) σ. 299
πιργελιάζω σ. 287
Πισάνης σ. 96
πισμανεύω σ. 253
Πιτυα σ. 233
ΓΙιτνόεσσα σ. 233
Πιτύεια σ. 233
πιτύη σ. 233
Poinsett (στρατηγός) σ. 169 
Πολίτης Νικ. σ. 8 8 , 132 
Πολίτογλου Γεωργ. Ά θαν. σ. 24, 34 
Πολλής σ. 80 
ΙΙολτυομβία σ. 225 
Πολυανή σ. 100, 132 
Πολύευκτος "Αγιος σ. 12 
Πολύκαρπος μητροπολ, έκ Γανοχώρων 

σ. 406
Πολωνία σ. 141. 143, 145 
Πορταΐτισσα (μονή) σ. 89 
Πορτοκάλογλους Μιχελάκης σ. 400 
Πορφύριος (ήγούμ. μονής 'Αγ. Ίωάν- 

νου παρά Στοζόπολιν σ. 166 
Πορφύριος μητροπολίτης σ. 406 
πουγγί σ. 271 
Πουγγιάς σ. 10
Pulpudeva (=Φιλιππούπολις) σ. 271
πουνέντης σ. 271
Πρέβεζα σ. 96
Πρέσπαι σ. 379
Πρίαπος σ. 233
Προκοπόβιτς σ. 132, 145

Προποντ'ις σ. 3, 65 
Προύθος σ. 92, 131 
Προύσα σ. 7, 179, 244, 258.
Πύργος (Εύξ. Πόντ.) σ. 70, 71, 150, 

166, 170, 147.
Πρώϊος Δωρόθεος σ. 41, 42.

Ραιδεστός σ. 3, 36, 355, 372, 874. 
Ραίκηλος σ. 57, 71.
Ραλιώ (σύ) Λημ. Μαλκέδζη σ. 50, 71. 
Ράλλης σ. 71.
Ραλλίδης σ. 96, 129.
Ranke (ιστορικός) σ. 96, 124.
Ράνου Γεωργ. Πέτρος σ. 24, 30. 
Ραφαήλ (ιεροδιάκονος) σ. 90, 97.
Ρ η βούλας σ. 80.
Ρήλας όρ. σ. 211,
Ρίγα (ή) σ. 91.
Ρ ΐζος Ιάκω βος σ. 369. 
ριντζιπέρης σ. 57.
Ροδόπη σ. 22, 8 1 .
Ροδόλφος αύτοκράτωρ σ. 109.
Ρόλις σ. 82, 83.

Ρολιστινέας σ. 197, 138, 139, 200, 202, 
207.

Ρολισθενιος σ. 210, 217, 219, 220, 221,
222.

Ρόμβος ποτ. σ. 6 8 . 
ρομφαία σ. 233.
Ροριστινέας σ. 83.
Ροστόχιον σ. 130.
Ρουθήναι σ. 136, 138, 140, 141, 142, 

143, 144. 145.
Ρου τόνος Παχώμιος ί'δε Παχώμιος σ. 

165.
ρουφέα σ. 19, 23.
Roller σ. 231.
Ρώλης σ. 80, 210.
Ρωλιοθένης σ. 2ΐ0.
Ρωλιστε(ι)νέας σ. 74.
Ριομουτία σ. 170.
Ρωμυλία ’Ανατολική σ. 171.
Rochefort σ. 137.
Ρωσσία σ. 27, 37, 133, 136, 143, 144, 

145.



Σαβάζιος σ. 238, 234.
Σάβοι ή Σαβάζιοι σ. 234.
Σαβός σ. 233.
Σαδάλας σ. 80.
σαζάνι (ε’ίδ. ιχθ. "Εβρου) σ. 6 8 .
Σάθας σ. 8 8 , 103, 132. 
σαΐτα (παιδιά) σ. 273, 291.
Σάλας σ. 80.
Σαλμοδησσός σ. 231. 
σαλμός σ. 2 2 S.
Σαλονίκη σ. 263.
Σαμακόβι (χωρ.) σ. 393, 39η.
Σαμουήλ, ό Φιλιππουπόλειος σ. 31, 34. 
Σαμοθράκη σ. 47.
Σανούς (πόλ.) σ. 234. 
σανάπης σ. 234.
Σαξονία σ. 137.
Σαούλ παπά-Πέτρος σ. 24, 30.
Σαράντα Εκκλησίες σ. 288, 367, 392. 
σαραντάμερο σ. 264.
Σαράντης Άρχιγένης σ. 375.
Σαραντής Μ. σ. 391.
Σαράπανα (τα) σ. 234.
Σαραπάρας σ. 234.
Σαραπάρης σ. 284·
Σαρδική σ. 196.
Σαριζα (’Αποικιών μονή) σ. 9.
Σαρουχάν σ. 56, 71. 
σάρπος σ. 234. 
σαψριδάκι σ. 260.
Σβιατοσλάος Θεόδωρ. σ. 160, 161. 
Σελημιέ σ. 179. 
σέμπα (το) σ. 251.
Σερόφ Μ πουρνού σ. 15.
Σεραφείμ ’Αντιόχειας σ 41.
Σερβία σ. 62, 99.
Σέργιος δ Μακραϊος σ. 167.
Σερέντζια σ. 3.
Σερούϊος σ. 38·
Σέρραι σ. 99.
Σεϋθις (βασιλ. Θρακών) σ. 182, 195. 
σήκαλις σ. 226.
Σηλυβρία σ. 3, 17, 22, 26, 37, 39, 225, 

376.
σημειωμένος (άνΟρ.) σ 327 
Σιαμελίκ σ 233 
Σιάτιστα σ 99

ϊ ϊ ί ν α ξ  ο ν ο μ ά τω ν  κ α ί

Σιδερίδης Σ. σ. 399.
Σικίδαβα σ. 227.
Σίμων (’Ιουδαίος) σ. 177, 195.
Σινά δρ. μετόχιον σ. 8 .
Σινώπη σ. 234.
Σίπκα σ. 401. 
σιστριπάνι [παιδιά] σ. 297.
Σιτεία σ. 36. 
σιφίρ σ. 245, 273, 
σκαλίς σ. 234. 
σκαλμίδιον σ. 234. 
σκαλμός σ. 234. 
σκάλωψ σ. 234.
Σκαλωτή [μονή] σ. 49, 50, 51, 55, 71. 
σκαματίζω σ. 264. 
σκάρκη σ. 234.
Σκαρλατίδης Ίοοακείμ σ. 381. 
σκατοκουμπλιά σ. 290,
Σκαρφιδάς [ποτ.] 160, 164.
Σκελαβρία σ. 225.
Σκλαβοΰϊς Θεοδοσίου Ίω αν. σ. 21, 30. 
Σκόμβρον δρ, σ. 211.
Σκόμιον σ. 81.
Σκόπελος σ. 90.
Σκόπια σ, 48.
Σκουλικίδης Πλάτων σ. 36.
Σκύθας σ. 69 
Σκυθίδες-’Αμαζόνες σ. 234 
Σκυθούπολις σ. 46 
Sehleize σ, 137, 139 
Σμυρνάκης Γεράσ. σ. 4 
Σμύρνη σ. 37, 38, 177, 272.
Σουηδία σ. 95, 143 
Σουλίδης Βασίλ. σ. 106 
Σουλινάς σ. 250 
Schiller σ. 129 
Σουλεϊμάν πασάς σ. 401 
Schulenburg σ. 96 
Σοϋσα σ. 285 
σουλτανένια σ. 276 
Σοΰτσος σ. 41 
Σοφιανός Μανουήλ σ. 61 
Σπάρ (βαρώνος) σ. 91 
Σπυρίδης ΙΙεράκη Λεόντιος σ. 11 
Σπυρίδος Περάκη Γρηγόρ . (Μεσημ

βρίας) σ. 3 ) 1 0 , 1 2  

Στάλιος Παναγ. σ. 391

ι δ ι ω μ α τ ικ ώ ν  λ έ ξ ε ω ν
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(παπά] Σταμάτης σ. 8 8  

Σταμούλης Άναατάα, σ. 39 
Σεαυρίδης Σταΰρ. σ. 376 
Στενίμαχος σ. 30, 208, 297, 402 
Σεεφανίεζης σ. 8 8  

Στράντζα σ. 376. 377 
Στρασβούργον σ. 104 
Σερατηγόπουλος ’Ιωάν, [νοτάριος] ο. 6  

Σερατής [Αίνίτης] σ. 56 
Στρατής Μαρίνος σ. 369 
Σερυμών ο. 80 
συβαίνω ο. 279, 280 
συκαλοβον ο. 234 
συναπτής σ. 234 
συντυχία σ 253 
Συρόπουλος σ, 63, 71 
Συρόπουλος Συρόπουλ. σ. 46 
Συρόπουλος *Άγγελ. σ. 46 
Σΰρος σ. 36 
Σχατζ σ. 119 
Σχενδός Μιχ. σ. 132 
Σχινάς Δημ. σ. 369 
Σωζόπολις σ. 150, 157,

165, 166, 167, 168,
247, 250 

Σωπαϊκή σ. 72 
Σωφρόνιος, άρχιμανδ.

Θεοδοσίου σ. 101
Σωφρόνιος ό Έλευθεροπόλεως σ. 40 
Σιοφρόνιος, ό Χίου σ. 36 
Σωφρόνιος, πατρ. Κων]πόλεως σ. 38 
Σωφρόνιος, ό Αίνου σ. 384

158, 163, 164, 
169, 170, 171,

μονής Ά ββά

Ταϊφάς σ. 245
Ταλιάνια [ψάρια] σ. 65
Ταουσάνικη λιούρα σ. 247
Τάρσας σ. 80
Τάρταροι σ. 162
Τάτσρες σ, 28
Τάταρος σ. 275, 276
Tacchella Ε Ο. [ιστορικός] σ. 170
ταχεατζής σ. 31
Τεάρος [ποτ.] σ. 6 6 . 69, 71
Τενέας σ. 82.
Τενεάς σ. 80.
Τένεδος σ. 57.
Τζέφρης Ίωάννου σ. 380,

Τζήνα σ. 71. 
τζιγέρι σ. 33S. 
τζουμπάζης σ. 310.
Τζόνη X" Ποϋλος σ. 24, 34 
τζορκατζής σ. 19, 31.
Τζιπαλή [ενορία Κω\]πόλεως σ. 
Τιλαταΐοι σ. 81.
Τελέζυπτα σ. 74, 21.2, 213, 214. 
Τιλεεάν σ. 74, 81, 82.
Τιλτεανή σ. 211, 219,
Τι εάν σ. 81. 
τιτανισμός σ. 234.
Τοκάϊα σ. 99, 132.
Tomascliek σ. 77.
Τόμις σ. 155 
τόπι [ε<], παιδιά σ. 289. 
Τυρέλλη σ. 235. 
τουλκέρης σ 58.
Τούρνοβον σ. 2 1 .
Τράλης [όνομ ] σ. 80. 
τραμουντάνα σ. 253, 281. 
Τραπιζοϋς σ. 70.
Τρήρες σ. 81.
Τριβαλλοΐ σ. 81, 186.
Τριγεονης Μακάριος σ. 4.
Τρίκκη σ. 17, 25. 
τριπόδ’ [τό] σ. 291. 
τρίτσα σ. 296.
Τρίχας γιοφύρι σ. 255.
Τσαδήρι [μονή] σ. 50, 51. 
τσακάτι σ. 285.
Τσανακλής Νέστωρ σ. 3<89. 
Τσαεάρχζα σ. 34.
Τσάισος "Ανθιμος ό Λίνου σ. 38 
τσελεμπής σ. 19. 
εσερβούλι σ. 296. 
τσιουκίτσα σ. 239.
Τσιρκμάν’ς [ό] παιδιά σ. 29S. 
τσιτγιόν’ (τό) σ. 237. 
τσουκάλα σ. 306.
Τυβίγγη σ. 104, 109. 110, 120. 
Τυρολόη σ. 3. 
τυφλομύγα σ. 298.

Ύψηλάντης σ. 27, 41. 
‘Υψηλόν [χωρ. ’Άνδρου] ο. 8 ,
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Φαβρικίου [Ελληνική β βλιοθήκη] σ. 4. 
φαδιάζω σ. 273,
Φορόπουλος 'Ιωακείμ., π. 39.
Φεραΐ σ. 172, 173.
Φιλαδέλφεια σ. 42.
Φιλάμμων ο. 193 
Φιλαλήθης σ. 171, 833 
Φίλιππος 'Αμύντου σ. 195 
Φιλιππούπολις ο. 17, 18, 2 2 , 24. 26. 2 S, 

29, 30, 31, 72, 178, 208, 216. 366, 
367 ,368 ,371 , 397.399, 400,401, 
402.

Φιλόθεος Καισαρείας σ. 21 
Φιρμιλιανός ό Σκοπιών σ. 48, 71 
Pliilow [Βουλγαρ,] σ. 73 
Φραγκ· Πόρτος σ.-107 
Φραγκφούρτη σ. 123, 132 
Φρανιζής [ιστορικός) σ. 62, 71 
Φρειδερίκος σ. 119 
φύσα σ. 296 
φώγειν σ. 235 
Φώκαια σ. 57
Φωτεινός Γρηγ. σ. 37, 38, 39, 40

Χάΐν σ. 302
Χάλις σ. 231
Χάλκη σ. 36, 166
Χαλκηδών σ. 2 1 , 36, 48
Χάλκης Θεολογ. Σχολή σ. 38, 39
Χάσκοβο (χωρ. Φιλιππουπόλ.] σ. 72.
Χαμϊτ Β' σ. 180
Χαμοκόβι, ΐδ, Σαμακόβι σ. 396
Χαρίδημος Ώ ρείτης σ. 175
Χαρίλαος Έ π. 387
χάρτζι σ. 816
χαρτσής σ. 331
Χάσκοβο σ. 402
Χατζή-Βισβίζαινα-Δόμνα σ. 55, 56 
Χ"-*Ανδρέας σ, 45 
Χ "Τιαννάκης Δημήτριος σ. 30

X" Γιαννάκογλους, έφορος Σχολής«Ά- 
θηνά» σ. 46

X" Λασκαράκης έφορος Σχολής «’Α
θήνα» σ. 46.

X" Μανώλης, έφορος Σχολής «’Αθή
να» σ. 46

X" Στογιάννου Χριστύ5ουλος σ. 24 
Σ" Στοΐτζου Χριστόδουλος σ· 24 
X” Χαρίλαος σ, 45 
Χατζόγλου Δημ. Άφεντούλα σ. 376 
Χαντζόπουλος Ν· Κωνστ. σ. 288, 283 
H elm stadt σ. 1 0 4

Henrico II, X II. XXX, XXXV, Ι,Ι, 
LVI, XL1I, σ. 137

Heinricus Fridericus Comes in Lowen- 
stein σ. 1 3 7

Heinricus X II, κόμης σ. 1 3 7  

Ileinse σ. 1 2 2

Heinricus X X IX  Ruthenus. κόμης 
«■ 137

Herder a. 1 2 9  

Χερρόνησος σ. 3
Χίος σ 36, 37, 38, 40, 41, 43, 48, 60, 

252, 272
X ιυσεΐν πασάς σ. .168, 169 
Χριστιανός Ίω αν. Haynisch σ. 139. 
Χριστίδης Ά ν . σ. 383.
Χρισιόπολις σ. 61.
Χριστόφορος “Αγγελος σ. 104. 
Χριστόφορος Ίωαννίτης σ. 90. 
Χρύσανθος ’Ιεροσολύμων σ. 3. 
Χρύσανθος Πατριάρχης σ. 60, 61. 
Χρυσάφη ’Αναστάσιος σ. 30. 
Χρυσομαστραπάς σ. 268.
Χρυσόφα [Ιχθύς) σ. 69.
Χυτροΐος σ. 117.
Χώναι (χωρ. Κορθίου “Ανδρου] σ. 12, 

13.

Ψαρριανός Μιχαήλ σ. 386. 
ψήφες (παιδιά] σ. 296.



ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΑΙ 
ΕΙΣ ΤΗΝ Μ ΕΛΕΤΗΝ ΘΕΟΚΛ. Ο ΠΟΛΥΕΙΛΗΣ

σ. 85 στ. 6 άνω γρ. είς την μνήμην μου
σ. 85 » 3 κατ. » εφεξής
σ. 85 » 9 » )) ώνειροπόλησεν
σ. 8.6 » 9 » άλλ’ αΰθις έτέθησαν γρ. τινες των άναγραφοτν έγριχ-

φηααν
σ. 80 » 11 » γρ. εΰέοαμεν (?) 2.
σ. 90 μέσ. «προς τοΰτον, γρ. προς τούτον
σ. 91 » συλλαβών τό σχέδιον, προσθ. της κατακτήσεως της Κων

σταντινουπόλεως
σ. 94 » «άλλ\ γρ. άλλ.
σ. 94 στ. 5 κατ. αντί Icliweneke γρ. Schwenke
σ. 95 » 8 » γρ. Schulenburg·
σ. 97 » 5 » » τις ετερος— Πολνείδους ;
σ. 98 » 9 άνω » ’Άννης.
σ. 98 » 8 κατ. » προς Πέτρον τον Κλαίρκιον περί των μετά τό

σ. 99 στ.
σ. 101 »

σ. 102 »
σ. 105 »
σ. 1(5 »
σ. 108 »
σ. 108 μέσ,
σ. 109 στ.

σ. i l l OL ά

σ. 112 στ.
σ. 112 »

σ. 112 »
σ. 112 >

σχίσμα αγίων τής Ό ρθ. Άνατ. Εκκλησίας 
καί των γινομένων έν αυτή θαυμάτων (Ά - 
θήναι 1884) σ. 54—55. συνέβη δέ τοΰτο το 
θαύμα τό 1758 (βλεπ. σ. 51) σχολαρχοΰντος 
του Ευγενίου.

5 άνω γρ. XVIII αιώνα
16 κάτ. ενταύθα ανήκει ή έν τή επομένη σελ. ώς 1 τεθει- 

σα σημείωσις
14 » γρ. καί ώς εις κοινόν
5 άνω αντιγράφων, γρ. αντογράφων

15 κάτ. γρ. eeclesia
7 » » θ'.

εύρον δ τι ή επιγραφή έχει ώδε '.....«νάχον Γ α
βριήλ εξ ' Α θηνών προστάτου.

ναζει

παρένθεσιν (4) 
13 κάτ. γρ. (5)
11 » »  (° )
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σ. 114 στ. 8 κάτ. γρ. ιαμβικά
σ. 114 » 13 άνω » άνϋυλλώ άττα
σ. 114 > 17 » » έπινφελέστατον
σ. 114 » 4 κάτ. » άκαδημεικυς
σ. 115 » 9 άνω αντί τοϋ οποίου, γρ. εκείνου, μέσ. τοϋ λόγου μό

νον, διαγράπτ. τό μόνον
σ' 119 » 15 » γρ. αχαλιναγώγητος
σ. 119 » 5 κατ. ά να δι οργο,νωϋ ή.
σ. 128 » 9 » δία γρ. τό ((!) ,λ. ’ί γραπτέον μετά ενα στίχον.
σ. 128 » 17 κατ. γρ. αντί Σ, L
σ. 128 » 4 » liocorclino, χώρισον hoc online
σ. 130 » 15 οί "Ελληνες, γρ. "Έλληνες
σ. 131 σημ. 4 α υ τη νά μετατεθή είς την σε λ. 132 ώς 1.
σ. 132 στ. 2 άνω γρ. εγκαλιπιυν
σ. 132 » 14 » » λεγομένοις (1)
σ. 132 » 22 » » (2)
σ. 132 » ία κατ. » 0_
σ. 134 » 5 » άντί sic γρ. sinceritatis
σ. 135 » 7 άνω έν αρχή πρόσθ. κατά λάθος ή εϊκών έχεθη έΐ' τέ-

λει τοϋ 1(5 κεφ. γρ. άκαδημεικυς
σ. 136 » 1 » γρ. Lowenstein
σ. 135 » 12 » » οντοι
σ. 136 » 18 μέσ. » Λοδόμερίας
σ. 136 » 11 κατ. » Λαγκραβίων
σ. 137 » 14 » » ' Ερρίκο ι
σ. 139 » 3 άνω » omnigenae
σ. 139 » 5 » » Schmidius
σ. 139 5 κατ. » Narisci
σ. 143 >> 14 μεσ. ασκό πως γρ. ενστόχως
σ. 144 » 1 άνω Λοδομερίας πρόσθ·. εν τέλει των σημειώσεατν.

Περί προγενεστέρων ενεργειών επί τοϋ ήγε- 
μόνος των 'Ρουθήνιον Όοτοογ Κωνσταντί
νον />', δστις μετά των διαμαοινρομένων καί 
των απεσταλμένων τοϋ πατριάρχου Ίερεμίου, 
συνεκάλεσε σύνοδον εν Βίλνα τφ 1599, έκφρά- 
σασαν τω πατριάρχη τον πόθον «τον ένωϋή- 
ναι μετά των 'Ελλήνων 'ένεκα τής αγιότητας 
τής διδασκαλίας αυτών καί την αποστροφήν 
αυτών εις την μετά τής 'Ρώμης ένα>σιν». Βλ. 
Παπαρρ. ΐστ. τόμ. ε, II σ. 64—67 υπό τοϋ 
μακ. Καρολίδον προσθήκην.



ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ
3Ν ΤΩ <0 ΑΠΟ Σ:ΠΑΥΕ ΡΙ ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟ ΥΠΟ ΛΕΩΣ ΜΙΙΤΡ. ΙΙΛΊ-ΣΙΟΣ»

σε λ. 17 σημ. αντί ! έκδοθέν τά γραπτέον : έκδοθέντα
» 17 * 3X5 » βα Αελ » βασιλ. κλ.
» 18 στιχ. 4 » 1891 » 1819
» 21 » 31 » καταδιώξας » καταδιώξαι
» 22 » 22 » 1810 » 1818
» 30 » 2δ » Σκλαβοΰις » Σκλαβοΰιας
» 31 » 6 μετά τό : (μεταξουργών) προσθετέον 2
» 31 » 1G αντί 1 πάππου γραπτέον ; θείου

ΕΝ TQ «ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΓΑΩΣΣΗΣ ΤΩΝ ΘΡΑΚΩΝ»

σελ. 181 στίχ. 7 αντί ; Βακτρέων γραπτέον : Βακτρίων
» 181 » 7 » won » von
» 186 » 7 » άπεχώρησαν » άπεχώρισαν
» 187 » 3 κάτωθεν ύμΐν » ήμϊν
» 188 » 5 άνωθεν δηλος » δειλός

189 σημ. 6 στίχ, 9 Δισκοδονματεραί » Δισκοδουρατεραί
» 190 » » 14 Dala-tarva » Dala-clarva
» 190 * 4 » 1 μετασχηματισμένοι » μετεσχηματισμένοι
» 191 στίχ. 11 άντι : Μόρα νικών » Μοραυικών
» 192 » 16 » ως ρίζαι » αί ρίζαι
» 192 » 26 » επιγραφα'ι » αί επιγραφαί
j* 196 » 22 » ΙΙανταλία » Παυταλίαι
» 197 Το έν τη επιγραφή του δακτυλίου γράμμα Ζ στοιχείο θετική ά-

νάγκη1 άπεδόθη διά τοΰ I, ενώ τδ άρχαΐον Ζ παρίσταται διά
τοΰ I |ιετ’ εκτεταμένων τών οριζοντίων κεραιών.

σελ. 198 στίχ. 8 αντί : Βρίζεντς γρ. Βρίζενις
198 » 11 » οίονοι > οιονει

» 198 » 22 » ’Ήσκους » ’Ήσκοος
» 199 » 27 » Τιλεγΰπτης » Τιλεζΰπτης
» 199 σημ. 4 » Deutung·
» 201 στίχ. 24 » εκ Τιλεζΰπτης » εκ Τιλεζΰπτης εμέ
» 201 σημ. 2 στίχ. 3 » φ-ως-οι » ω-ωι-οι
» 201 » 3 » 2 » ος η ae » οι η ae
» 202 στίχ. 7 » ΜΙΔΙΕΡΑ » Μ ΙΟΙΕΡ A
» 204 » 13 » (υίδν) » (υίοΰ)
>> 204 » 31 » Fsko » Esko
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σελ. 204 σημ. 1 στίχ. 2 αντί Tautau γρ. Tauta
» 206 στίχ. 20 τοξότην » τοξότην
» 207 » 12 » όντως » δντος
» 208 » 22 » επραζεν » επραξεν
» 211 » 8 » ή Νερένειος άπαλειπτέον το η
» 211 » 18 » Αΐιλουζένις γρ. Αυλουζένης
» 216 » 6 » αγομαι » άγαμαι
» 216 σημ. 2 » 'Ιπποκράτους » Ίσοκράτονς
» 220 στίχ. 3 κάτωθ. » ανατομικήν » ανατολικήν
» 222 » 25 » Δεζίριπος » Λεξίριπος
» » » 20 » βασσάρεως » βασσάρειος
» 227 σημ. 6 στίχ. 1 » άπαξ » δίς
» » » 10 Προσθετέον τό : «Pliilippus urbemcjue nominis

in Tliracia quc (=quae) dicebatur Pulpud<
Pliilippopolin reconstruens nominavit.

σελ. 228 σημ. στίχ. 4 αντί : Μορκελλίνφ γρ. Μαρκελλίνφ
» » » » 13 » Pulpideva » Pulpudeva
» 229 » » 4 » ΙΙοαιλπουδευα » ΙΙουλποιίδενα
» 233 ή παραπομπή 15 άποδοτέα εις τό Σαβυς-τυΰ 1)εοΰ τελών
» » » 16 » » » τοΰ εύοΐ σαβοΐ
» 234 » 1 » » σαναπης-μέθνσος
» » » 2 » » Σαναος κατά Στράβωνα
» » » 3 » » σαραπάρης
» » » 5 » » σάρπυς-μόσυν
» » » 6 » » σκάλμη-ξίφος
» » » 7 » σκάρκη-αργΰρια
» » » 8 » » τιτανισμός-παιανισμος
» » » 9 » τιτανισμός-παιωνισμός
» 235 » 1 » » τορέλλη-εσχατόγερος
» » » 2 » » φώγε 9άσσον
» » » Ο » » πεψωγμέναι ίσχάδες
» » » 5 > (ρώγανον

2δ6 στίχ. 9 αντί ΤΑ 360 άναγνωθι ΤΑ 030.»
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Ανδρεάδον Ίω άννον, ’Αρχιμανδρίτου. Χΐοι Μητροπολΐται
Θ ρ ά κ η ς ............................................................................. 36— 43

Ατΐοοτολίδον Κ. Μ υρτίλου. Ό  από Σηλυβρίας Φιλιππουπύ-
λεως Μητροπολίτης Π α ίσ ιο ς ..........................................17— 35

Τοϋ αύίοϋ. Περί τής γλώσσης των Θρακών.............................. 181—235
Κουρίλα Ευλογιάν Α αυριώ ίου. Θεόκλητος ο ΙΙυλυείδης καί 

το Λεύκωμα αυτοί έν Γερμανία. X) Φιλελληνισμός ιών
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Κονρτίδου Κω νσταντίνου Γ. HI επιγραφή τοΰ χρυσοΰ δα
κτυλίου του χωρίου Έ ζέρ ο β ο ......................................... 72— 83

Κ ω νστανηνίδου Κ.  HI ’Απολλωνία Σωζόπολις νυν καλούμενη. 150—171
Ααμπουσιάδον Γ. 'Ο δ ο ιπ ο ρ ικ ό ν ......................................... 172— 176
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Εις τά «ΘΡΑΚΙΚΑ» δημοσιεύεται πάσα εργασία πρωτότυ
πος, άφορώσα την αρχαιολογίαν, ιστορίαν, γεωγραφίαν 
τής Θράκης ώς καί γλο^σσικά κείμενα, γλωσσάρια καί 
λαοωγραφικαί συλλογαί πάσης φύσεως, άποκαλύπτουσαι 
την Θρακικήν ψυχήν καί τον δημόσιον καί ιδιωτικόν 
βίον των Θρακών.

Τό ΘΡΑΚΙΚΟΝ Κ ΕΝΤΡΟ Ν παρακαλεΐ θερμώς τους έ
χοντας νά επιφέρουν διορθώσεις ή προσθήκας εις τά 
δημοσιευόμενα γεγονότα καί πρόσωπα τών τελευταίων 
ετών, όπως άποστείλωσι ταυτας εις τά γραφεία αύτοΰ 
(Βουλής, 20), διά νά τεθώσιν υπό την κρίσιν τής οι
κείας επιτροπής.

Εις τό τέλος τοΰ Δ' τόμου θά δημοσιευθοϋν συμπληρώσεις 
καί διορθτυσεις εις τά έν τω τεύχει τής έκατονταετηρί- 
δος δημοσιευθέντα περί τών σχολών, τών λογίων, την 
βιβλιογραφίαν, κ.τ.λ.,

Τό Περιοδικόν ανταλλάσσεται με παν όμοιον.
Πλήρεις σειραί τών «ΘΡΑΚΙΚΩΝ» υπολείπονται όλίγισται 

καί τιμώνται δεδεμέναι (A, Β, Γ τόμος μετά παραρτή
ματος) δρ. 600.
Μεμονωμένος ό Β' άδετος Δρχ. 150 δεμένος Δρχ. 175 

ό Τ' » » 100 » » 125
Παράρτημα Γ ' Τόμου » » 85 » » 100
Διά τό εξωτερικόν προστίθενται, τά ταχυδρομικά.

Τό ΘΡΑΚΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ειδοποιεί τους έχοντας πε
ρισσότερα αντίτυπα τοΰ ΑΧ και Β/ τευχους τοΰ Α '  τόμου 
τών «Θρακικών» ό,τι τά αγοράζει αντί 75 δρ. προς συμ- 
πλήρωσιν σειρών.

Τά «ΘΡΑΚΙΚΑ» πωλοΰνται εις τά Γραφεία τοΰ ΘΡΑΚ. 
ΚΕΝΤΡΟΥ καί εις όλα τό κεντρικά βιβλιοπωλεία.

Διά παν ό,τι αφορά τά « ΘΡ ΑΚΙ ΚΑ»  παρακαλοΰνται οί 
ενδιαφερόμενοι ν' άπευθΰνωνται εις τά Γραφεία τοΰ 
ΘΡΑΚΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ, Βουλής 20.


