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ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ

3 Επιθυμώ νά εύχαριστήσω θερμότατα, τον Πρόεδρο, 
κ. Θ. Παπαδόπουλο τό Διοικητικό Συμβούλιο καθοος και 
τα Μέλη τοϋ Θ ρ α κ ι κ ο ϋ Κ έ ν τ ρ ο υ  πού μέ έτί- 
μησαν με την εμπιστοσύνη τους καί συνέβαλαν στη δημο
σίευση τής μελέτης μου : «Οικονομική καί Κοινωνική 
Ζωή τοϋ Ελληνισμού τής Θράκης κατά τήν Τουρκοκρα
τίαν» .

*Η  λύπη μου όμως είναι απέραντη γιατί δεν είναι πια 
άνάμεσά μας για νά δή τον 47ο Τόμο των ΘΡΑΚΙΚΩΝ, 
3Εκείνος πού έπρωτοστάτησε γιά τήν έκδοση, ό εξαίρετος 
3Επιστήμονας καί ακέραιος ’Άνθρωπος, ό αείμνηστος 
3Αντιπρόεδρος τοϋ Κέντρου, 3Αντώ νιος Γ. Γ ιαννακάκης.

3Επιθυμώ επίσης νά ευχαριστήσω μέ δλη μου τήν 
καρδιά τον αξιότιμο Καθηγητή μου Dr. Walter Bussmann 
Πρίτανχ τής 'Ιστορικής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου τής 
Καρλσρούης, γιά τήν άμέριστη εποικοδομητική του συμπα
ράσταση, καί τήν μεγάλη τιμή, πού μοϋ έκαμε νά προλο- 
γήση τήν εργασία μου αυτή.

Η  ΣΥ ΓΓΡΑ Φ ΕΤΕ
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Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

Το άμυδρόν φως πού, μέχρι τελευταίως ακόμη, έφώτιζε τον σπουδαιό- 
τατον χώρον τοον γνώσεών μας περί οικονομικής ζωής εν Θράκη, κατά τήν 
εποχήν τής Τουρκοκρατίας, διελύθη άντικατασταΟέν υπό σχετικώς άπλετου 
τοιούτου καί τοϋτο χάρις εις τό παρόν περισπούδαστον σύγγραμμα τής κ. Κ. 
ΠαπαΟανάση - Μουσιοπούλου, τό στηριχθέν εις επίσημα στοιχεία τής Τουρ
κικής Δ ιοικήσεως 3Αδριανουπόλεως άφ3 ενός καί άφ3 ετέρου, εις άλλα τά 
όποΐα ή προμνησθεϊσα 3Ερίτιμος Κυρία, ήτις τυγχάνει νά είναι καί μέλος 
τοϋ Δ ιοικητικοϋ Συμβουλίου τοϋ Θρακικοϋ Κέντρου, ήρύσθη εκ τοϋ πολυ
τίμου αρχείου τοϋ πατρός της, ώς καί τοϋ πάππου της, αειμνήστου Χαρισίου 
Βαμβακα, ενός διακεκριμένου δημοσίου άνδρός καί στενοϋ συνεργάτου τοϋ 
3Ελευθερίου Βενιζέλου, διαδραματίσαντος αποφασιστικόν ρόλον εις τήν άπε- 
λευθέρωσιν τής Δυτικής Θράκης, καθώς καί εκ τοϋ 3Αρχείου Μι— 
λτιάδου Α. Σταμούλη. 3Αλλά, δεν ήρκέσθη αϋτη μόνον εις αυτά. Εις 
έπίρρωσιν τών γραφόμενων της άναφέρεται καί εις άλλας ύπαρχούσας 
πηγάς, ήμετέρας καί ξένας, κάμνει συγκρίσεις, επανορθώνει εσφαλμένος άπό- 
ψεις τών κατά καιρούς άσχολ^ηθέντοον, γενικώς είτε εν μέρει, μέ τό ίδιον θέ
μα, παρατάσσει σωρείαν στατιστικών πινάκων μέ αδιάσειστα αριθμητικά 
δεδομένα καί άλλας πληροφορίας, μή φειδομένη ούτε κόπων ούτε χρήματος, 
μέ σκοπόν τήν κατά τό δυνατόν άρτίαν έμφάνισιν τοϋ έργου της, από πά- 
σης άπόψεως. Σημειωτέον δτι περιλαμβάνει αυτό καί εύρυτάτην περίληψιν 
εις τήν Γερμανικήν καί 3Αγγλικήν.

Δεν είναι υπερβολή νά λεχθή δτι, τό βιβλίον τής κ. Κ. Παπαθανάση - 
Μουσιοπούλου, αποτελεί όρόσημον διά τάς μέχρι τοϋδε εκδοτικός δραστηριό
τητας τοϋ Θρακικοϋ Κέντρου καί λόγω ποιότητος, πρόκλησιν γονίμου άμίλ- 
λης μεταξύ τών άνά τήν χώραν λοιπών Θρακικών Σωματείων έπ άγαθώ 
όλων. 3Άλλωστε, είς ούδένα εξ ήμοον πρέπει νά διαφεύγη τό γεγονός δτι, 
τήν στιγμήν ταύτην, διανύομεν μιάν περίοδον άληθοϋς κοσμογονίας εις τήν 
αγαπητήν μας Θράκην προς τήν όποιαν στρέφεται άμέριστον τό ενδιαφέρον 
τοϋ 'Ελληνικού Κράτους καί δπου, έκτος έίλλων έργοον οικονομικής φύσεως, 
συντελουμένων έκει, ιδρύεται καί Πανεπιστήμιον.

f  Α . Γ . Γ ι α ν ν α κ ά κ η ς
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Der Verfasserin ist es gelungen, ein anschauliches B ild der wirtschaftlich- 
politischen Entwicldung in Thrazien zu entwerfen. Zu den Vorziigen des 
Buches gehort die Zusammensckau wirtschaftlicher, kultureller und 
religioser Faktoren. Es kommt sehr deuUich zum Ausdruck , auf welche 
Weise das Griechentum in Thraziem unter der tiirkischen Herrschaft die 
Identitat der hellenischen Nation hat bewahren helfen. Das griechische 
Volks turn wird in dieser Arbeit niemals isoliert behandelt, sondern 
vielmehr in Beziehung sowohl zu Russland als auch zu Mittel -  und 
Westeuropa dargestellt. Die Schilderungen von Kaufleuten und Diplomaten 
stellen fur diesen Zusammenhang eine ergiebige Quelle dar. Je starker 
sich die Schiffahrt entfaltete, desto intensiver wurde der Kontakt der 
Griechen mit der europaischen Aufklarung. Unter den Wirtschafts -  bzw. 
Handelskreisen widmet die Verfasserin den Gilden ihre besondere 
Aufmerksamkdt. Die Funktionen dieser Korporationen waren mannigfaltig 
und sind nicht nur im wirtschaftlichen, sondern vornehmlich auch im 
kulturellen und humanitaren Bereich zu suchen. Dass die Bedeutung der 
Kirche in dieseni Buche nicht zu kurz kommt, versteht sich geradezu von 
selbst. Indem sie den christlichen Glauben bewahrte, forderte sie gleichzeitig 
das nationale Selbstgefuhl. Die wissenschaftliche Untersuchung der 
Verfasserin umfasst einen breiten Zeitraum der thrazischen Geschichte und 
ist erfullt von einem wohltemperierten Patriotismus.

K a r l s r u h e  
Dec. 1974

Professor Dr. Walter Βιιβπιαηη
L eiter des In s titu ts  fu r G eschichte 

U n iv e rs ita t F rideric iana , K arlsruhe



Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

( 'Ελληνική μετάφρασις)

'Η  Συγγραφεύς επέτυχε νά απεικόνιση παραστατικά τήν πολιτικοοικονομι
κήν άνάπτυξιν τής Θράκης. Τό βιβλίο έχει τό προσόν νά φωτίζη συγχρόνως 
τους οικονομικούς, πολιτιστικούς καί θρησκευτικούς τομείς. Οϋτω διαγρά
φεται σαφώς πόσον συνέβαλεν ό 'Ελληνισμός τής Θράκης εις τήν διαφύλαξιν 
τής 3Εθνικής Συνειδήσεως υπό Τουρκικόν Ζυγόν.
Εις τήν Μελέτην αυτήν ο 'Ελληνισμός δεν εξετάζεται αύτοτελώς, αλλά έν 
σχέσει τόσον μέ τήν Ρωσίαν, όσον καί μέ τήν Κεντρικήν καί Δυτικήν Ευρώ
πην. Α ί περιγραφαί, αί σχετικαί μέ τούς ’Εμπόρους καί τούς Διπλωμάτας 
αποτελούν εις τήν περίπτωσιν αυτήν μίαν αποδοτικήν πηγήν. 'Όσον άνε- 
πτύσσετο ή Ναυσιπλοΐα, τόσον στ εν όπερα καθίστατο ή επαφή τών ' Ελλήνων 
μέ τον Ευρωπαϊκόν Διαφωτισμόν. Σχετικώς μέ τήν Οικονομίαν καί μέ τό 
9Εμπόριον, ή Συγγραφεύς άναφέρεται εις τήν ιδιαιτέραν σημασίαν τών Συν
τεχνιών, τών οποίων οι σκοποί ήσαν πολυσχιδείς, άναφερόμενοι όχι μόνον 
εις θέματα οικονομικά άλλ3 επίσης καί κυρίως εις πολιτιστικά καί ανθρωπι
στικοί τοιαϋτα. 9Εξυπακούεται δτι εις τό βιβλίον τούτο έγένετο ιδιαιτέρως 
εκτενής μνεία τής συμβολής τής εκκλησίας εις τήν διαφύλαξιν τής Χριστι
ανικής Πίστεως, συγχρόνως δέ καί εις τήν τόνωσιν τοϋ 3Εθνικού αισθή
ματος.
'Η  επιστημονική ερευνά τής Συγγραφέως περιλαμβάνει μίαν εύρείαν χρονι
κήν περίοδον τής *Ιστορίας τής Θράκης καί διαπνέεται από λελογισμένον 
πατριωτισμόν.



Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

Α υτο ί τε Θρήικες άπείρονα γαίαν ε'χοντες 
οί μέν  έπ ϊ προβλήαι Προποντίδας άμφ ιτρ ίτης  
οί δ ’ύ π έρ  “Ε λλήσποντον άγάρρουν, οί δ ’ύπέρ  αύτής 
Α ίγα ίης βαΌ'ύ κϋμα  πολνφλοίαβιο  θαλάσσης. 
Διονύσιος ( Οικουμένης Περιήγησις στ. 323 - 326)

Ό  χώρος εντός τοΰ οποίου έγκατεστάθησαν, άνεπτύχθησαν και 
ηκμαοαν οι Θράκες, οι κατά Η ρόδοτον: «. . .  έθνος μέγιστον μετά γε  ’Ιν 
δούς πάντων Έ θνέω ν. . .  ονόματα δε πολλά έχουσιν κατά χώρας έκα- 
orov»,1 κεϊται εις τήν περιοχήν, ή οποία ορίζεται βορείως ύπό τοΰ Δου- 
νάβεως, νοτίως ύπό τοΰ Βορείου Αιγαίου, άνατολικώς ύπό τού Εύξεί- 
νου Πόντου και δυτικώς ύπό τοΰ Στρυμώνος ποταμού.

Περί τής προελεύσεως τής ονομασίας «Θράκη» ύπάρχουν πολλαΐ δο- 
ξασίαι καί απόψεις: Κατά τον Κωνσταντίνον Πορφυρογέννητον, ή ονο
μασία προήλθεν έκ τοΰ ονόματος μυθίκοΰ τίνος Βασιλέως, ή έκ τοΰ 
υΐοΰ τοΰ Κρόνου και τής Τιτανίδος, θυγατρός τοΰ Δολόγκου. Κατά τον 
Ίώσηπον Φλάβιον, ιστορικόν τοΰ 1ου μ.Χ. αίώνος, ή ονομασία προήλ
θεν άπό τον θείραν, έγγονόν τοΰ Νώε. «Θείρης δε θείρας έκάλεσεν ών 
ήρξεν, 'Έ λληνες δε αύτούς Θράκες ώνόμασαν».2 Έτέρα εκδοχή είναι δτι 
ή λέξις Θράκη προήλθεν άπό τήν Σημιτικήν Thragh, σημαίνουσαν «πό
ρος».3 Πολλοί άρχαϊοι 'Έ λληνες ποιηταί, ως ό Πίνδαρος και ό Αισχύλος, 
καθώς και ό Πλάτων, έπίστευον δτι ή ονομασία Θράκη είχε συμβολικόν 
χαρακτήρα και έσήμαινε τήν χώραν, δπου ή δωρική ποίησις (εύγενε- 
οτέρα έκδήλωσις τοΰ Άρείου πνεύματος), άνεφάνη τό πρώτον.4 Πιθα
νολογείται επίσης ή προέλευσις τοΰ ονόματος άπό τον χρυσόν, δεδομέ
νου δτι ή λέξις Θράκη, προερχσμένη έκ τής ρίζης δρρ, σημαίνει: «έχειν

1. Ηροδότου 'Ιστορία, Ε  παρ. 3 τομ. I  εκδ. Π Α Π Υ ΡΟ Σ.
2. 3 . Θρακικά Τόμος Α (1928) σελ. 374. Βλ. Λ. Σαμοθράκη Λεξικόν, σ. 215.
4 . Ε . Schure, Les G rands In itia teu rs , μετάφ. έλλην, Κ. Δ. Κτίστη, Κεφ. ΟΡΦΕΥΣ
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χρυσόν». Σχόσιν μέ τον χρυσόν και τά μέταλλα έχει και έκ της προ- 
ελεύσεώς της έκ τοΰ «Κτηρεύς η Θήρας» ή έκ τής νύμφης «Θράκη ή 
Τιτανίς». Έ ξ  άλλου οι Θράκες και οί έξ αύτών προελθόντες Κάρες καί 
Φ,ρΰγες ήσαν κατ’ εξοχήν χρυσοθήραι.5

Οι Θράκες ήσαν διηρημένοι είς ιτολλάς φυλάς. Αί σπουδαιότεροι 
έξ αύτών ήσαν: Οί Όδρύσαι, οί Τριβαλλοί, οί Κίκονες, οί Βίστονες, οί 
Βισάλται, οί Σαπαΐοι, οί Σίθωνες, οί Όδόμαντες, οί Δατηνοί, οί Παίονες, 
οι Παιόπλαι, οα Σ άτραι, οί Βέσσοι, οί Άγριάνες, οί Όρέσκιοι, οί Λααίοι, 
οί Μύγδονες, οί Ήδωνοί, οί Τρήρες, οί Μαΐδοι, οί Πίερες, οί ν Αστοί, 
οί Θύνοι, οί Δόλογγοι, οί ’Αψίνθιοι, οί Τρωγλοδύται, οί Κρόβυζοι, οί 
νίοισο], οί Γέται, οί Δάκοι, οί Τραυσοί, οί Τράλλεις, οί Δανθηλήται, οί 
Βιθυνοί, οί Δόβηρες, οί Παναΐσι, οί Δρώοι, οί Παϊτοι, οί Βρένοι, οί Και
νοί, οί Κόραλλοι, οί Τρανϊψαι, οί Γραΐοι, οί Λασσαρήχαι, οί Δΐοι, οί Μαι- 
δοβιθυνοί καί υπέρ τά είκοσι άλλα έθνη καί λαοί κατοικοΰντες είς Θράκην.6 
ΤΙ ίσχυροτέρα φυλή πιστεύεται δτι ήτο ή τών Όδρυσών. Κατά τον Πε- 
λοποννησιακον πόλεμον, οί Όδρύσαι ήσαν σύμμαχοι τών ’Αθηναίων.7

Τά θρακικά παράλια διετέλουν ύπό τήν εξουσίαν τών Ελληνικών 
αποικιών, αί όποϊαι εγκαίρως άνεπτύχθησαν είς τά μέρη αύτά, ώς ή 
Άμφίπολις, τά νΑ6δηρα, ή Μαρώνεια, ή Αίνος, επί τοΰ θρακικοϋ 
Πελάγους, ή Καρδία, ή Έλαιοΰσα, ή Καλλίπολις, ή Πακτύη, επί τής 
θρακικής. Χερσονήσου, ή Ηράκλεια, ή Βισάνιθη, ή Πέρινθ'ος, τό Βυζάν
τιον έπϊ τής Προποντίδας, ή ’Απολλωνία, ή Μεσημβρία, ή Τόμις ή Τό
μοι, ή ’Οδησσός επί τοΰ Εύξείνου Πόντου.8 Αί περισσότεροι τών ώς 
άνω πόλεων ύπετάγησαν έπϊ τών χρόνων τοΰ Δαρείου Α’ είς τούς Πέρ- 
σας.

Έ κ διαφόρων πηγών (κείμενα άρχαίων συγγραφέων καί αρχαιο
λογικά εύρήματα), άποδεικνύεται ή έλληνικάτης τών Θρακών. Ό  Ξε
νοφών9 άναφέρει διά τοΰ στόματος τοΰ Σεύθη, βασιλέως τών Θρακών: 
«"Οχι ούδενί άν έπιστήσειεν ’Αθηναίων καί γάρ συγγενείς εϊεν είδέναι 
καί φίλους εύνους έφη νομίζειν».

5. *Αχ. Σαμοθράκη, Λεξικόν Τστορ. καί Γεωγρ. τής Θράκης (1963) σελ. 248.
6. Έ ν θ ’ άνωτ. σελ. 233 - 239, βλ. επίσης E rich  B ayer, die G rieclien είς Saecu- 

lum  W eltgeschichte H erder, F re ib u rg  W ien 1962, τ. 3 σελ. 107 έπ.
7. Θουκυδίδης, I I  29, βλ. επίσης W . Helclc der O stm itte lm eerraum  είς Sae- 

culum  W eltgeschichte H erder BD 1. 1965 σελ. 451 έπ.
.8 .  5 Αχ. Σαμοθράκη, ένθ5 άνωτ. σελ. 239, βλ. επίσης F ritz  Schacherm eyr U r- 

sprung  und  H in te rg rund  der G riechischen G eschichte είς P ropylaen  W eltgeschichte, 
B erlin  - F ra n k fu rt - W ien 1962, τ. 3 σελ. 28 καί έπ., ώς καί A lfred H euss, H ellas εί£ 
P ropylaen  W eltgeschichte τ. 3 σελ. 112 καί έπ.

9. Ξενοφών, Κύρου "Ανάβασις V II 231.
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Ό  Αίλιανός αναφέρει10 ατι οί Βόρειοι Θράκες όχι μόνον δεν έγνώ- 
ριζαν τήν γραφήν, αλλά καί ένόμιζαν «αϊσχιντον είναι οι τήν Εύρώπην 
οΐκοΰντες βάρβαροι, χρήσθαι γράμμασιν». Κατά δε τον Άριατατέλην, 
μερικοί θρακικαί φυλαί δεν ήδύναντο ν ’ άριθμήσουν πέραν τοΰ τέσ- 
σαρα «. . .  μόνον δ’ άριθμοΰσι τών Θρακών γένος τι είς τέσσαρα, διά τό 
ώσπερ τά παιδία μή δύνασθαι μνημονεύειν έπϊ πολύ, μηδέ χρήοθαι μη- 
δενός είναι πολλού αύτοϊς».11

Ή  γλώσσα τών Θρακών ήτο ή πελασγική, ώς και τών λοιπών έποι-

Ή γή κατά τόν Ηρόδοτον

Ό  χάρτης έλήφθη άπό τό W issen im D berblick , Die W eltgeschichte, H erder 
F re ib u rg  -  Basel -  W ien 1972 σελ. 214.

κιστών του Έλλαδικοϋ Χώρου. Έ νώ  όμως είς τήν λοιπήν Ελλάδα (και 
ιδίως είς τον νότον), ή γλώσσα έκαλλιε,ργήθη καί έφθασεν είς άπαρά- 
μιλλον κάλλος, είς Θράκην δεν άνεπτύχθη.

Κατά τό 1912, εύρέθη είς Έζέροβον, παρά τήν Φιλιππούπολιν, χ ρ υ 
σούς δακτύλιος (τής εποχής 400 π.Χ. περίπου), τό πρώτον γραπτόν μνη-

10. Αίλιανοΰ, Ποικίλη 'Ιστορία V II.
11. Άριστοτέλους, Προβλήματα 3. — Ε π ίσ η ς Ε . Β. T aylor, la  C ivilisation P r i 

m itive, Μεταφρ. Γαλλ. ύπό P auline B runet, Τόμ. Α σελ. 277 καί έξης.
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μείον θρακικής γλώσσης, άποδοθέν δι’ Ελληνικών χαρακτήρων.12
Άργότερον είς τήν Σαμοθράκην ή σκαπάνη τών αρχαιολόγων έφε- 

ρεν είς φώς 75 πλάκας έκ κεράμου, μέ έπιγρας>άς είς τήν θρακικήν 
γλώσσαν, ή οποία είναι κλάδος τής ’ίνδοευρωπαΐϊκής. Τό γλωσσικόν 
ιδίωμα τόσον τών Δακών, δσον και τών Μοισών, προήλθεν έξ αυτής. 
Πολλά ονόματα προσώπων είχον τάς καταλήξεις -ζέσης, καί -πόρης- επί
σης μεγάλος αριθμός λέξεων είς -παρα, -βρία, ή -δίσος.13

"Οσον άφορά τήν πρωταρχικήν σημασίαν τής γλώσσης διά τήν έξ- 
ακρίβωσιν τοϋ πνευματικού και πολιτιστικού έπτιπέδου ενός λαοϋ, 
άναψέρεται σχετικώς ή γνώμη τοϋ Γερμανοϋ φιλοσόφου J. G. 
Herder, όοτις ύπεστήριξεν ότι δι’ αύτής «διαγράφονται πά βασικά χαρα- 
κτηριστικά γνωρίσματα ήτοι: Νοημοσύνη, καλλιτεχνικά! κλίσεις, συν
αισθήματα, ώς και φιλοσοφικά! τάσεις τοΰ χρησιμοποιοΰντος αύτήν 
’Έθνους».14

Α

Λόγω τής γεωγραφικής θέσεως τής χώρας των, οί Θράκες ήλθον 
είς έπαφήν μέ τήν Τροίαν, τάς Μυκήνας, τάς Κυκλάδας καί τήν Κρήτην. 
Ό"Ομηρος αναφέρει διά τούς θράκας «όσους Ελλήσποντος άγάρρους έν- 
τός έέργει».15 Άργότερον, όιά τής άναπτύξεως εμπορικής επικοινωνίας μέ

12. Μ. ’Αποστολίδου, είς τήν «Περί τής Γλώσσης τών Θρακών» Μελέτην του 
Θρακικά Τ. 3ος, σελ. 181 καί έπ. άναφέρεται τό κείμενον του δακτυλίου, έχον οΰτω :

ΡΟ Λ ΙΣΤΕΝ ΕΑ  ΣΝ
Ε ΡΕ Ν Ε Α Τ ΙΑ
ΤΕΑ Ν ΙΣΚ Ο Α
ΡΑΙΕΑΔΟΜ
Ε Α Ν ΤΙΛ ΕΙΤ
Π ΤΑ Μ ΙΗ Ε
ΡΑ Ι
ΙΙΛ ΤΑ
13. L exikon der A lien  W elt, A rtem is V erlag  Z urich  & S tu tlg a r t  1965 σελ. 

3074, βλ. επίσης Κοραή Ά δαμ . Πτωχοπρόδρομος, σελ. 112 ώς καί Τόμον ύπ’ άριθμ. 
22 τοϋ ’Αρχείου Θρακικοϋ Ααογραφικοΰ καί Γλωσσικοΰ Θησαυροϋ σελ. 317, επίσης βλ. 
Μυρτ. Άποστολίδου, περί τής Γ?νώσσης τών Θρακών, Θρακικά τ. 3ος σελ. 181 - 235, 
δπου άναφέρονται λέξεις θρακικαί περισωθεΐσαι άπό Έλληνας συγγραφείς π .χ. άργιλος, 
βασάρα (άλώπηξ) βίσων (εΐδος αγρίου βοός τής Θράκης) βρία (πόλις) βρίζα: (είδος σι- 
τηροΰ) γάνος (οίνος πρβλ. «γάνος κρηναΐον» Αισχύλου Πέρσαι, 475 — Γανόχωρα ίσως 
λόγω τοΰ γεγονότος δτι ή περιοχή εχει πολλούς άμπελώνας) πέλτη (μικρά άσπίς)ρομ- 
φαία (ξίφος) κ.λπ1.

14. J . G. H erder, zu r Philosophie der G eschichte (Auswahl im  B anden von 
Ideen zur Philosophie  der G eschichte der M enschlieit 1782 - 1791) u. B erlin  1952.

15. 'Ομήρου Ό δύσ. I. σελ. 40 καί Ίλ ιά ς Β. στ. 845 καί έπ.
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τάς πολυαρίθμους Ελληνικός αποικίας τοϋ Πόντου, άνεμίχθησαν μέ 
άλλας συγγενείς φυλάς. Μεγάλη επιμιξία έπρ-αγματοποιήθη μεταξύ · 
Αθηναίων καϊ Θρακών. Ό  Άμφικράτης έγραψε τό ακόλουθον επί

γραμμα περί της μητρός τοϋ Θεμιστοκλέους: «Άβρότονον θρήϊσα γυνή 
γένος, άλλα τεκέσθαι τόν μέγα "Ελλησι φημϊ θεμιοτοκλ,έα»! Έκτος 
όμως τοϋ Θεμιστοκλέους, και άλλοι επιφανείς ’Αθηναίοι υπήρξαν κατά 
το ήμισυ Θράκες, ώς ό Μιλτιάδης, ό θουκιδίδης, και ό Κίμων.

Έ ξ άλλου πολλαϊ θρακικαί πόλεις είναι γενέτειραι επιφανών άν- 
δρών. Είς τά ’Άβδηρα έγεννήθησαν: ό περίφημος Δημόκριτος (440—■ 
357 π.Χ .),16 ό ευφυέστατος σοφιστής Πρωταγόρας (485—415 π.Χ .),17 
τοϋ οποίου τό αξίωμα ήτο «πάντων χρημάτων μέτρον άνθρωπος», ό ιστο
ρικός Έκαταίος, πού συνώδευσε τον Μ. ’Αλέξανδρον είς τήν Άσίαν, 
ό μηχανικός Διοκλείδης,18 όστις έφεΰρ·ε τήν έλέπολιν μηχανήν κ.ά. Έ κ  
Σηλυβρίας ήτο ό ιατρός και παιδοτρίβης Ήρόδικος, έξ Αίνου οί Πόθων 
και Ήρακλείδης, μαθητεύσαιντες είς τήν ’Ακαδημίαν τοϋ Πλάτωνος. 
Έ κ  τοΰ Βυζαντίου ό σοφιστής Θεόδωρος,19 συγγραφεύς τής πρώτης έλ~ 
ληνικής γραμματικής, ό πολυμαθής Διονύσιος ό θοαξ,20 ή ποιήτρια 
Μοιρώη ή Μυρώ, ώς και ό Κλήμης.21 Επίσης θραξ ήτο καϊ ό Σπάρτα
κος,22 ό οποίος άφοΰ έδραπέτευσεν άπό· τήν Σχολήν Ξιφομάχων τής 
Καπούης, μετά τοΰ Κέλτου22 Κρίξου, ήγήθη τής Έπαναστάσεως χιλιά
δων σκλάβων τό 72 π.Χ. Παρά δέ τήν καταδίωξιν τών Ρωμαϊκών Λεγεώ
νων, ό Σπάρτακος κατώρθωσε μετά τών Κελτών καϊ Γερμανών οπαδών 
του νά φθάση είς τήν Βόρειον ’Ιταλίαν, διά νά οδηγήση τούς άνδρας

16. Ό  Αίλιανός είς τήν Ποικ. 'Ιστορ. Δ. 20 γράφει σχετικώς «οί Ά βδηρίται 
έκάλουν τον Δημόκριτον Φιλοσοφίαν, τον δέ Πρωταγόραν Λόγον' κατεγέλα δέ πάντων 
ό Δημόκριτος καί έλεγεν αυτούς μαίνεσθαι* όΟεν καί Γελασίνον αυτόν έκάλουν οί πο- 
λΐται».

17. Φιλοστράτου Βίοι Σοφισταί Α .' «Πρωταγόρας δ’ ό ’Αβδηρίτης σοφιστής μέν 
καί Δημοκρίτου ακροατής οίκοι έγένετο» βλ. επίσης L exikon der A lien  W elt A rtem is ̂ 
V orlag Z iirig  S tu ttg a r t,  1965 Sophist σελ. 2831-28,93.

18. *0 Πλούταρχος είς τό περί Ποταμ. X X II, 2 γράφει «Διοκλείδης μέν ό ’Αβδη
ρίτης θαυμαζέτω επί τή προς τήν Ροδίων πόλιν ύπό Δημητρίου προσαχθείσης τοις τείχεσιν 
έλεπόλει»,

19. Ό  Πλάτον; είς τήν Φαίδραν τον άποκαλεΐ : «βέλτιστον λογοδαίδαλον Βυζάν
τιον άνδρα».

20. Ελληνική Βιβλιοθήκη Φαβρικίου τ. 6. σελ. 310.
21. Σπ. Σακελλαριώδου, Πόλεις καί Θέσμια Θράκης καί ’Ιωνίας έν τή άρχαιότητι 

τ . Α. (1929) σελ. 51 καί έπ. «ό Κλήμης ήτο περίφημος τής τραγωδίας υποκριτής».
22. 'Ο  Πλούταρχος είς τόν Βίον τοΰ Κράσσου V III  γράφει, «Σπάρτακος, άνήρ 

Θράξ νομαδικού γένους, ου μόνον φρόνημα μέγα καί ρώμην έχων, αλλά καί συνέσει καί 
πραότητι τής τύχης άμείνων καί τοΰ γένους ελληνικότερος».
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του είς τάς πατρίδας των και νά τούς χαρίση τήν ελευθερίαν. Μετά δμως 
άπό ένα νικηφόρσν άγώνα κατά τών Ρωμαίων, οί περισσότεροι οπαδοί του 
αποφάσισαν νά παραμείνουν είς τήν "Ιταλίαν. Ό  Σπάρτακος μέ τά 
στρατεύματά του διέτρεξε πάλιν ολόκληρον τήν "Ιταλικήν Χερσόνησον 
καί κατέστησεν έδραν του τούς θουρίους. 'Ό ταν έπληρσφορήθη δτι ό 
Κράσσος μέ ισχυρόν στρατόν κατήρχετο διά νά καταπνίξη τήν κίνησχν 
τών δούλων, προσεπάθησε μέ πλοία Κιλικίων πειρατών νά διαπεραι- 
ώση τούς άνδρας του είς τήν Σικελίαν, δέν τό κατώρθωσεν δμως. Κατά 
τήν έπακολουθήσασαν μάχην είς Λουκανίαν (71 π.Χ.), έπεβλήθη ό 
Κράσσος, ό όποιος έσταύρωσεν έξ χιλιάδας αιχμαλώτους είς τήν 'Απ- 
πίαν όδόν άπό Καπούης μέχρι Ρώμης.

Ό  Σπάρτακος, έκτος τής άπελευθερώσεως καϊ επαναπατρισμού τών 
δούλων, έπεδίωξεν ιέπίσης κοινωνικός μεταρρυθμίσεις.23

Πληθωρική επίσης ιστορική φυσιογνωμία ύπήρξεν ό Μαξιμϊνος ό 
θράξ, Αύτοκράτωρ τής Ρώμης (235—238 μ.Χ.). Γενέτειρά του ήτο «κά
ποια» κωμόπολις τής Θράκης. Πότε δμως ακριβώς έγεννήθη δέν είναι 
γνωστόν, ίσως τό 173 μ.Χ.24 ~ΙΙτο υιός κτηνοτρόφου.25 "Επϊ Σεπτ. Σεβή- 
ρου προσελήφθη είς τήν αύτοκρατορικήν φρουράν χάρις είς τό επιβλη
τικόν του παράστημα,26 τό οποίον έπαιξε σημαντικόν ρόλον καϊ εις τήν 
μετέπειτα ραγδαίαν έξέλιξίν του είς τήν ιεραρχίαν τοϋ ρωμαϊκού στρα
τού.

Τό 215, ένυμφεύθη τήν Ρωμαίαν Καικι,λίαν - Παυλίναν. "Έκτοτε, 
τό αστρον τοϋ Μαξηιίνου συνεχώς ανέρχεται: Τό 231, ύπηρετεΐ είς τήν 
Αίγυπτον ώς διοικητής λεγεώνος, τό 232 διορίζεται διοικητής τής Με
σοποταμίας, τό 234 ό Καϊσαρ "Αλέξανδρος Σεβήρος (222 - 235), τού 
αναθέτει τήν διεξαγωγήν τοϋ πολέμου κατά τών "Αλαμανών. Κατόπιν, 
άναγωρίζων τά στρατιωτικά προσόντα τοΰ θρακός στρατηγού, τού εμπι
στεύεται τήν διοίκησιν τής παρά τόν Ρήνον περιοχής, μέ τήν πεποίθη- 
αιν δτι ό Μαξηιϊνος θά ύποτάξη τούς Γερμανούς. Έίκεϊ τά ένθουσιασμέ- 
να άπό τάς πολεμικός άρετάς τοΰ άρχηγοΰ των στρατεύματα, τόν άνα- 
κηρύσσουν Αύτοκράτορα (235). Μετά τόν νικηφόρσν τερματισμόν τοΰ

23. L exikon der A lten  W elt, A rtem is, V orlag, Z iirich & S tu ttg a r t, 1965 σελ. 
1965 και 2854. βλ. επίσης J . M uszkat - M uszkowski., E ine Stoffgeschichte, 1909 και 
J . V ogt, S tru k tu re  D. A n tiken  Sklavenkriege 1957.

24. L exikon der A lten  W elt A rtem is, Z iir ic h -S tu ttg a rt 1965, σελ. 1871.
25. ΤΙρωδιανός 6, 8.

26. 5Αχ. Σαμοθράκη, Αεξικον Γεωγραφικήν καί Τστορικδν της Θράκης σελ. 352,
353.
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Γερμανικού πολέμου (Wiirtemberg),27 ό Μαξιμϊνος ονομάζει Συγκαί- 
σαρα τόν υιόν του Μάξιμον. „

Το 237, ο Μαξιμϊνος έκοτρατεύει κατά ιών Σαρματών, φημισμένων 
ίππεων της εποχής εκείνης. Οι Σαρμάται, νομάδες τών νοτίων στεππών 
της Ρωσίας, είχαν διαβη τόν Δούναβιν κατά τούς Ελληνιστικούς 
χρονους και εκτοτε παρηνώχλουν τάς Ελληνικός πόλεις τού Πόντου. 
Ο Μαξιμϊνος κατώρθωσε νά τούς ύποτάξη καθώς καϊ τούς Δάκας. 

Δια τας προαναφερθείσας επιτυχίας του, τόν άπεκάλουν «Γερμανικόν» 
και «Δακικον». Βασικώς ό Μαξιμϊνος υπήρξε «γεννημένος στρατιωτι
κός». Μόνον όμως αί πολεμικοί ικανότητες δέν ήσαν αρκετοί, κατά τήν 
εποχην εκείνην, όταν ή Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία συνεκλονίζετο άπό τάς 
σκοτεινός μηχανορραφίας τών συγκλητικών, τά λυσσαλέα πάθη καί τάς 
άντιμαχομένας πολιτικός φατρίας.

Ό  Μαξηιίνος, διά νά κολακεύση τούς άνδρας του καϊ νά έξάψη τήν 
πολεμικήν των δραστηριότητα, έδιπλασίασε τούς μισθούς των. Τό μέ- 
τρον δμως αυτό άνεστάτωσε τά οικονομικά του Κράτους. Αί αποφάσεις 
τού Μαξιμίνου, αί σχετικοί μέ τήν πολιτικήν διοίκησιν τής Αυτοκρατο
ρίας, ήσαν σπασμωδικαί. Γενικώς αί ένέργειαί του δέν εχαρακτηρίζοντο 
άπό διπλωματικότητα ή διορατικότητα. Παρασυρθεϊς άπό κακόβουλους 
συμβούλους, έπέτρεψε διωγμόν κατά τών Χριστιανών.28 Ή  προκλητική 
του στάσις διά τήν άντιμετώπισιν διαφόρων σημαντικών θεμάτων καϊ 
ή αύταρχικότης του ουνετέλεσαν εις τήν ραγδαίαν αύξησιν τοΰ άρι- 
θμού τών άντιπάλων του. Ό  Μαξιμϊνος κατώρθ'ωσεν ιέπανειλημμένως 
νά έξουδετερώση τήν πείσμονα άντίδρασιν τής Συγκλήτου. Μετά τήν 
έξόντωσιν δμως τών Γορδίων (πατρός καϊ υίοΰ) είς τήν 'Αφρικήν, τά 
πράγματα έχειροτέρευσαν: ή δημοκρατική Σύγκλητος έπεκήρυξε τόν 
Μαξιμϊνον ώς Hostis Publicns,2y άνέθεσεν είς επιτροπήν, άπαρτιζομένην 
άπό 20 συγκλητικούς, τήν διεξαγωγήν δίκης καϊ έξέλεξεν ώς Υπάτους, 
τούς συγκλητικούς Βαλβίνιον καϊ Πουπιένιον, ώς Καίσαρα δέ τον Γόρ- 
διον Γ '.

Ό  Πουπιένιος άνέλαβε τήν έξόντωσιν τού εκπτώτου Μαξιμίνου είς 
τήν Άκυλίαν,3'0 Ή  μάχη ήτο σκληρά, καϊ άμφίρροπος. "Οταν οί άνδρες 
τού Μαξηιίνου διεπίστωσαν δτι ό άρχηγός των δέν έπρόκεχτο νά ύποχω- 
ρήση, εξηντλημένοι άπό τούς συνεχείς άγώνας καϊ τάς αιματηρός θυ

27. D er K leine P au ly , S tu ttg a r t 1969 τ. 3 σελ. 1111 -1112 .
28. Ευσέβιος 6, 28.
29. G. Μ. B ersano tti, S tu d i Sull Im pera to re  M assim ino il T race 1965 σελ. 56>
30. καί 31. D er K leine P au ly , τ. 3 σελ. 2482.



20 Κ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ — ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΥ

σίας, έστασίασαν. Συνέλαβαν τόν Μαξιμϊνον και τόν υιόν του και τούς 
έξετέλεσαν (Μάϊος—Ιούνιος 238).3Τ

Αυτο ήτο τό τέλος του σκληρού άγων ιστού, ό όποιος έξεκίνησε άπό 
τήν μακρυνήν Θράκην «έκ γονέων τό γένος ενδοξότατων και μιξοβαρ- 
βάρων, άπό τίνος κώμης, ώς έλέγετο·. . .»,32 διά ν ’ άναρριχηθή είς τήν 
κορυφήν τής Ρωμαϊκής ιεραρχίας καϊ νά διαδραματίση σύντομον, άλλα 
πρωτεύοντα ρόλον είς τήν ζωήν μιας κραταιας Αύτοκρατορίας.

Οί πανάρχαιοι Θράκες εϊχον άναπτύξει άξιόλογον πολιτισμόν. Ε κ 
τός τής μουσικής καϊ τής ποιήσεως, έπεδίδοντο, ώς πληροφορούμεθα 
άπό τά 'Ομηρικά έπη, είς τήν κατασκευήν κομψών άργυρών ξιφών, πή
λινων άγγείων μετά σπειροειδών γραφών, όστεί'νων καϊ μαρμαρίνων 
ειδωλίων. Οί αρχαίοι Ιστορικοί συμφωνούν δτι ή Μουσική καί ή θρη
σκεία μετελαμπαδεύθησαν είς τούς λοιπούς "Ελληνας ύπό τών Θρακών, 
θεωρείται δτι ή λέξις θρησκεία προέρχεται έκ τού «θρακία». Ό  Στρά
βων άναφέρει σχετικώς, «ή μουσική πασα θρακίαν νενέμηται δήλον δέ 
έκ τε τών τόπων, έν οΐς α! Μούσαι τετίμηται Πιερία γάρ καϊ ’Όλυμπος 
καί Πίμαλον καϊ Λαίβηθρον τό παλαιόν ήν θράκια χωρία καϊ όρη, τόν 
τε Έλικώνα καθιέρωσαν ταΐς Μούσαις Θράκες οί τήν Βοιωτίαν έποική- 
σαντες».3,3

Οί θράκες ήσαν γενικώς φιλοπόλεμοι καϊ μαχητικώτατοι, δπως 
δλοι οί βόρειοι έπίσης λαοί. Τούτο· εξηγείται έκ τής επιδράσεως τού 
κλίματος, ώς παραδέχεται ή νεωτέρα επιστήμη. Προ πολλών αιώνων ό 
Αριστοτέλης34 έγραφε σχετικώς: «Τά μέν έν τοίς ψυχροϊς τόποις έθνη 
καϊ τά περί τήν Ευρώπην θυμού μέν έστι πλήρη, διανοία δέ ενδεέστερα 
καϊ τέχνης- διόπερ έλεύθερα μέν διατελεϊ μάλλον άπολίτευτα δέ χαϊ 
τών πλησίον αρχειν ού δυνάμενα». Οί άρχαϊοι συγγραφείς συμφω-

32. Ή ρω δ. 6, 8 βλ. επίσης Η . G. M ullens, the  R evo lt of the  C ivilians A. D. 
237, 238 G a, R . 17, 1948 σε?,. 65 - 77 ώς xoci A. L ippold  im Bonner Π . A. Collo
quium  1966 67, 1968 σελ. 73.

33. Στράβων 1 σελ. 662. Βλ. Τόμος 22 Ά ρχειον Θρακικοϋ Ααογραφικοΰ καί 
Γλωσσικού Θησαυροϋ σε?,. 311. έπίσης J . G. H erder, zur Philosophy  der G eschichte, 
τ. 2 B erlin 1952, δστις άναφέρει οτι « Ή  Θράκη ύπήρξεν ή πρώτη κατοικία τών Μου
σών. Ά π δ  έκεΐ μετελαμπαδεύθη ή άκατάλυτος άνάγκη τής θρησκευτικής πίστεως, ή οποία 
είναι ή παλαιοτέρα καί ιερωτέρα παράδοσις επί τής γής» σελ. 336.

34. Άριστοτέλους Πο?,ιτικά V III  Βλ. Ά χ .  Σαμοθράκη, Λεξ. Γεωγρ. καί Τστορ. 
Θράκης 1963 σελ. 249.
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νοϋν δσον αφορά τήν μαχητικότητα των Θρακών. Ό  Ευριπίδης είς τήν 
Έκάβην τούς ονομάζει «δυσμαχωτάτους».35

Ώ ς προς τήν έμφάνισιν, ό Ηρόδοτος τούς περιγράφει ώς έξης : 
«θρήϊκες επί μέν τήσι κεφαλήσα άλωπεκέας έχοντες έστρατεύοντο... περί 
δέ τούς πόδας τε και τάς κνήμας πέδιλα νεβρών, προς δέ ακόντιά τε 
και πέλτας καί εγχειρίδια σμικρά...».36

II ενδυμασία τών Θρακών ήτο βαρεία, κατασκευασμένη έκ δερμά
των ζώων ή ύφασμένη έκ χαννάβεως. Ώ ς κάλυμμα τής κεφαλής έχρη- 
σιμοποίουν δέρμα άλώπεκος. Εικόνα τής στολής των μας δίδει αττικόν 
άγγεϊον τού 4ου π.Χ. αίώνος, εύρεθέν είς Γέλαν τής Σικελίας (Μου- 
σεϊον τού Βερολίνου). Τό μακρύ έπανωφόριόν των «Ζειρά» ήτο χον
δρόν μάλλινον, κεκοσμημένον μέ ύφαντά ή κεντητά ποικίλματα. Τά 
υψηλά ύποδήματά των κατεσκεύαζον άπό' δέρμα έλάφου.

Άναφέρεται δτι οί Θράκες έξετίμων τούς πολεμιστές, ενώ έθεώρουν 
ταπεινωτικήν τήν εργασίαν τοϋ γεωργού.37

Δι’ αυτόν τόν λόγον, πδέν ιεΐχον μονίμους οικισμούς. Μόνον οί 
βασιλείς είχον μόνιμον έδραν. Έ κ  τών βασιλέων των, ό Σπαράδοκος και 
ό Σεύθ'ης είσήγαγον τό νομισματικόν σύστημα τών ’Αθηνών, προς διευ- 
κόλυνσιν τών μετ’ αύτών συναλλαγών.

’Από άπόψεως χαρακτήρας ήσαν βίαιοι, ορμητικοί, λαίμαργοι καί 
πόται, έξ ού καί ό Διόνυσος δύναται νά χαρακτηρισθή ώς ό κατ’ εξοχήν 
Θρακικός θεός. Ά πό τήν Θράκην, ή λατρεία τού Διονύσου μετεδόθη 
καί είς τήν λοιπήν Ελλάδα, ιδίως δέ είς τήν Αττικήν, Κόρινθον, Σι- 
κυώνα έπϊ τού Παρνασσού, τήν Λέσβον, Νάξον, κλπ., διαμορφωθείσα 
καί διαπλασθεΐσα επί τό· τελειότερον.

"Οσον αφορά τήν λατρείαν, έπισημαίνετα,ι δτι (εν άντιθέσει 
προς τήν πολυθείαν τών λοιπών Ε λλή νω ν) , οι Θράκες έλά- 
τρευον ολίγους θεούς: τόν ’Ά ρην, σστις εκαλείτο καί Όδρύοιος (τοΰ 
οποίου άλλωστε ή Θράκη έθεωρείτο τό προσφιλές ενδιαίτημα), τόν Διό
νυσον καί τήν ’Άρτεμιν. Οί βασιλείς τών Θρακών έλάτρευον επί πλέον 
τόν Έρμήν, είς τόν Οποίον ώρκίζοντο, καυχόμενοι δτι κατήγοντο έξ 
αυτού. Απολύτως δμως θρακικής καταγωγής θεός είναι ό Διόνυσος,38 
ό θεός τού οίνου καί τής γονιμότητος, τοΰ οποίου ή λατρεία γεννηθείσα

35. Έ κ  της Ε κάβης τοΰ Εύριπτδου, δταν αΰτη πρόκειται νά συναντηΟη μέ τόν 
Πολυμήστορα, βασιλέα τής Θράκης λέγει :

Ά λ λ 5 εκποδών άπειμι κάποστήσομαι
θυμω ζέοντι θρηκί δυσμαχωτάτω (Ε κάβη, 1055)

36. 'Ηρόδοτος, κεφ. Ζ. (ΙΙολύμνια) 75 και Ε  (Τερψιχόρη) 3 έκδ. Παπύρου.
37 καί 38. Ηροδότου 'Ιστορία Ε ' παρ. 7 - 1 0  τόμ. I  έκδ. «Π Α Π ΤΡΟ Σ».
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είς τάς θρακικάς πεδιάδας, άπετέλεοεν άργότερον ενα άπό τά παλαιό- 
τερα ιμυστήρια της άρχαίας Ελλάδος.

"Οσον αφορά τήν οικογενειακήν ζωήν, οι άρχαίοι Θράκες έφήρ- 
μοζον τήν πολυγαμίαν, σκοπός τής οποίας ήτο ή άπόκτησις δσον τό δυ
νατόν περισσοτέρων τέκνων.39 Ό  πατήρ ήδύνατο νά πώληση τό τέ- 
κνον του έναντι χρημάτων, ή νά τό άνταλλάξη μέ άντικείμενον χρή
σιμον είς αύτόν. Ούτως εξηγείται ή άφθονία δούλων έκ Θράκης.40 Ύπήρ- 
χον έξ άλλου εγκρατείς θρακικαί φυλαί, οι «κτίσται», διά τούς οποίους 
ό "Ομηρος αναφέρει δτι άπεϊχον τής κρεωφαγίας,41 έτρέφοντο· μέ γάλα, 
μέλι και φυτά, ήσαν δικαιότατοι, έζων άνευ γυναικών και τούς ώνόμα- 
ζον «άβίους».4,2

Οι ύπό τοϋ Ηροδότου, τοΰ θουκιδίδου και τοΰ Ξενοφώντος περι- 
γραφόμενοι θράκες διακρίνονται διά τή,ν τραχύτητά των.

Ένώ, ώς ήδη άνεφέρθη, οί προϊστορικοί θράκες ανέπτυξαν άξιό- 
λογον πολιτισμόν, μετέπειτα διαπιστοϋται κατάπτωσις λόγω τών πολιτικών 
ανωμαλιών και επιμειξία μέ τούς Σκύθας. Τό βέβαιον είναι δτι, ανέκαθεν 
ύφίστατο διαφορά μεταξύ βορείων και νοτίων Θρακών. Οί τελευταίοι 
ήσαν πλέον έξειλιγμένοι λόγω τής διά θαλάσσης επικοινωνίας των μέ 
διαφόρουςί μεσογειακάς φυλάς.

Οί Θράκες, "Αρειοι τήν προέλευσιν, κατεϊχον ήδη τήν χώραν των 
άπό τής τρίτης π.Χ. χιλιετηρίδας,43 άπό δπου μετηνάστευσαν είς Μ. 
Άσίαν. Ό  Κ. Μυρτίλος Άποστολίδης, άναφέρει44 δτι οί. Θράκες κατέ- 
λαβον κατ’ άρχάς τό ανατολικόν τμήμα τής Βαλκανικής Χερσονήσου 
καί έν συνεχεία περιωρίσθησαν ύπό τών ’Ιλλυριών είς μικρότερον χώ
ρον. ’Από άρχαιστάτων χρόνων πολλοί Θράκες κατήλθον καί κατώκη- 
σαν είς νοτιώτερα μέρη, ώς είς Βοιωτίαν καί ’Αττικήν, έπίσης μετηνά- 
στευσαν εκ; πολλάς νήσους, ώς Σαμοθράκην, Θάσον, Εύβοιαν (ήτις 
έκαλεϊτο Άβαντιά,ς, άπό τούς θράκας ’Άβαν,τας). ’Αντιστοίχους είς πολ
λά παράλια τής Θράκης, ώς ήδη άνεφέρθη, ίδρύθησαν άποιχίαι Άθ'η-

39. Στράβων Υ Ιί, Βλ. Ά χ . Σαμοθράκη Λεξ. Γεωγρ. καί Ίστορ. Θράκης σελ.
247.

40. Λ. Θ. Χουμανίδη, Μαθήματα 'Ιστορίας Οΐκονομ,ικοΰ Βίου Τομ, Α σελ. 82 
(1969) ύποσημ,. 5 «Οί Θράκες δοΰλοι έτιμώντο 115 - 220 δραχμ.».

41. Όμήρου Ίλ ιά ς Ν. 6 - 7 .
42. Ά χ . Σαμοθράκη, Λεξικόν Ίστορ. καί Γεωγρ. τής Θράκης σελ. 248. Κατά τόν 

Στράβωνα δμως ή λέξις «άβιος» δέν σημαίνει τόν άγαμον άλλα τόν άνθρωπον, δστις δέν 
'έχει μόνιμον έστίαν.

43. W olfgang H elck, der O stm itte lm eerraum , Saeculum  W eltgeschichte, H er
der F reiburg-B asel-W ien  Bd 1 1965 σελ. 451 καί έπ.

44 . Θρακικά, τ. Α σελ. 73 καί έπ.
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ναίων, Μεγαρέων, Μιλησίων, Κορινθίων κλπ., προς έκμετάλλευοτν των 
πλουσίων κοιτασμάτων χρυσού4'5 και λατομείων μαρμάρου. Σημειω1- ·> 
τέον δ ιι «ό έπϊ Θράκης ςιόρος», διαλαμβανόμενος είς έπιγραφάς έπϊ 
της ηγεμονίας τών ’Αθηναίων, άπετέλει ένα άπό τά πέντε φορολογικά 
τιμήματα.46

Έπϊ Μ. ’Αλεξάνδρου τά προς νότον όρια τής Θράκης περιωρίσθη- 
σαν, διό τ ι μεγάλαι εκτάσεις κατελήφθησαν ύπό τών Μακεδόνων. Τότε 
ή Ροδόπη και ό 'Έβρος άπέβησαν τά προς νότον και άνατολάς όρια 
τής Θράκης.47 Κατ’ αρχάς οί Θράκες έπανεστάτησαν κατά τοϋ Μ. ’Α
λεξάνδρου, έν συνεχείςι δμως τόν έβοήθησαν εις τούς αγώνας του και 
τόν ήκολούθησαν μέχρι τοΰ Ίνδοΰ  ποταμού/8

Μετά τόν θάνατον τοΰ Μ. ’Αλεξάνδρου, έβασίλευσεν ιείς τήν Θρά
κην ό στρατηγός Λυσίμαχος, ίδρύσας τό 309 π.Χ. τήν Λυσιμάχειαν,49 
σπουδαϊον έ]ΐποριχύν κέντρον, δπου άνεπτύχθη ιδιαιτέρως ή τέχνη κο
πής νομισμάτων.

Ά

Άργότερον οι Θράκες άντέστησαν κατά τών Ρωμαίων, άλλ’ έπϊ Τι- 
βερίου (47 μ.Χ.), πολλά τμήματα ύπέκυψαν, καί τέλος έπϊ Κλαυδίου 
ύπετάγη ολόκληρος ή Θράκη είς τούς Ρωμαίους.

Κατά τήν έποχήν τής ρωμαϊκής κατοχής, ή Θράκη ύπέστη τάς κατα
στρεπτικός έπιδρομάς τών Γότθων (ώς ή έπϊ τοΰ αύτσκράτορος Φιλίππου 
τοΰ ’Άραιβος 244—249 μ. X. επιδρομή τών Γότθων είς τήν Βορ. Θράκην, 
ή έπϊ τοΰ διαδόχου του Δεκίου, οπότε οί Γότθοι κατέλαβον τήν Φιλιππού- 
πολιν, ή επί τών διαδόχων τοΰ Δεκίου, Βαλεριανοΰ και Γαλλικοΰ 251—■ 
268 μ.Χ. κλπ .).50 Παρά ταΰτα, ουδέποτε ό ελληνικός χαρακτήρ τής Θρά
κης μετεβλήθη, ώστε ό Ίουλιανός νά διακήρυξή δτι, «οί περί τήν Θρά
κην και τήν ’Ιωνίαν κατοικοΰντες Ελλάδος έσμέν έκγονοι».51

45. Λ. Θ. Χουμανίδη, Μαθήματα 'Ιστορίας Οικονομικού Βίου, τ. Α ' σελ. 95 
υποσ. 8 : «Αί Ά θήναι ε’ισέπραττον 50 τάλαντα εκ τών μεταλλείων τής Θράκης».

46. Σπ. Σακελλαριάδου, Πόλεις καί Θέσμια Θράκης & Ιω νίας έν τή άρχαιότητι 
τ. Α. (1929) σελ. 42 καί έπ.

47. Στράβων Ζ ' 331 ενθ άν. σελ. 13.
48. Άρριανός, ’Αλεξάνδρου Ά νάβασις, βιβλ. Υ Ι έκδ. ΔΕΚ ΑΣ (1971) παρ. 15 

σελ. 81.
49. Μ. R ostovtzeff, G esellscliafts & W irtschaftsgeschichte der Ilellenistischen 

W elt (1955) τ. 3 σελ. 1036 καί έπ.
50. Ά χ .  Σαμοθράκη, Λεξικόν Ιστορικόν & Γεωγραφικόν τής Θράκης, έκδ. Έ ταιρ. 

Θρακικών Μελετών, Ά θήναι (1963) σελ. 255.
51. Αύτοκράτωρ Ίουλιανός (Λόγος γ ')  τ. 22 τοϋ ’Αρχείου Θρακικοϋ Λαογραφικοΰ
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"Οσον άφορα τήν οικονομικήν καϊ κοινωνικήν όργάνωοιν τής Θρά
κης κατά τήν άρχαιότητα, έξ επιγραφών τής πόλεως τών Άβδήρων 
διαπιστοΰται δτι, εις τάς θρακικάς πόλεις έπίσης ύπήρχον Νομοφύλακες, 
έργον τών οποίων ήτο ή τηρηοις τών έκάστοτε νόμων, ή μέριμνα τής 
χαράξεως τών ψηφισμάτων και τής τοποθετήσεως αύτών είς τό ιερόν 
ίοϋ Διονύσου ή είς περίοπτον μέρος τής άγορας.52 Έπίσης έκ μετρο- 
λογιχών μνημείων, άνακαλυφθ εν τ ω ν είς τόν Γάνον και περιγραφέν- 
των ύπό τοΰ Dumond, έξηκριβώθη δτι δπως καϊ είς τήν λοιπήν Ε λλά 
δα ύπήρχε καϊ είς Θράκην ό θεσμός τών Άγσρανόμων, έργον τών οποί
ων ήτο ή άστυνόμευσις τών άγορών: ήτοι, διασφάλισις τών συναλλα
γών, έπαγρύπνισις ακρίβειας τών μέτρων καϊ σταθμών, επιβολή προστί
μου είς τούς παραβαίνοντας τάς άγορανομικάς διατάξεις.53 Έ κ  τών 
επιγραφών έξ άλλου τής Μεσημβρίας καϊ τής Σηλυβρίας, πληροφορού- 
μεθα δτι, οί Άγορανόμοι ήσαν πολλάκις περισσότεροι τοΰ ενός καϊ 
ήσκουν καϊ ποινικήν εξουσίαν: «οι άγορανόμοι έζημίωσαν τόν . . .  δτι 
έν θαλάσσα έπαιε καί τά φορτία έν τοίς ίχθύσιν έπώλει δραχμαϊς δέκα». 
Είς έτέραν επιγραφήν άναφέρεται δτι οι άγορανόμοι «παρακαλοΰσι 
πάντας τούς κατεργαζομένους τήν πόλιν έρχεσθαι καϊ άπογράφεσθαι», 
εντεύθεν δέ συνάγεται δτι εϊχον έποπτείαν έπϊ τών εργαζομένων είς τάς 
πόλεις. Έπίσης, είς διαφόρους θρακικάς έπιγραφάς αναγράφεται, δτι 
ύπήρχον οικονομικοί λειτουργοί: Ταμίαι, Έπιμεληταί, διά τήν επι
στασίαν τών οικονομικών,54 ώς καί Οικονόμοι, διά τήν διοίκησαν τών 
πόρων τής πόλεως καϊ τήν έκμίσθωσιν τών Ιερών.

Ό  οίνος ήτο έν έκ τών πλέον σημαντικών θρακικών προϊόντων,55 
κυρίως ό παραγόμενος είς τάς περιοχάς τών μεσημβρινών παραλίων. 
'Ορφικός είναι ό μΰθος δτι ό Διόνυσος, κατ' έξοχήν θρακική θεότης, 
ήρπασε τόν οίνον άπό τούς Τιτάνας. Δι' αυτό άπεδόθη θρησκευτική 
σημασία είς τήν καλλιέργειαν τής αμπέλου, μέ τήν οποίαν κυρίως 
ήσχολοΰντο οί Κίκονες τής Νοτίου Θράκης. Ό  Διόνυσος έδώρησε τήν 
άμπελον είς τόν Ίκάριον, πατέρα τοΰ Εύρυγώνου καϊ ουτω διεδόθη ή 
καλλιέργεια της είς τήν 'Αττικήν. Άξιοσημείωτον είναι δτι ένω διά

καί Γλωσσικού ΘησαυροΟ, σελ. 317.
52. 53. Σπ. Σακελλαριάδου, Πόλεις καί Θέσμια Θράκης καί Ιω νία ς έν τη άρχαιό-

τητι τ. Α. (1929) σελ. 206 καί έπ.
54. Έ ν θ ’ άν. σελ. 224 - 227.
55. Ε ίς τήν ’Οδύσσειαν I  στ. 205 ό "Ομηρος ονομάζει τόν Θρακικόν οίνον «Ήδύν, 

άκηράσιον, θειον ποτόν».
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τήν προέλευσιν τής καλλιέργείας άλλων φυτών υπάρχει ποικιλία μύ
θων είς τούς άρχαίους άνατολικούς λαούς, ό προαναφερθείς, δσον άφο-., 
ρρ τήν άμπελον, είναι ό μοναδικός.56

Έ ξ άλλου, οί Βέσσοι, κατοικοΰντες είς τό κέντρον τής Θράκης, 
ήσχολοΰντο μέ τήν γεωργίαν και κτηνοτροφίαν. Άπό τοϋ 4ου π.Χ. αίώ- 
νος, έξήγοντο άπό τήν Θράκην μεγάλαι ποσότητες δερμάτων.57 Άπό 
τά απέραντα δάση, μετεφέροντσ σημαντικοί ποσότητες οικοδομήσιμου 
ξυλείας, έπίσης δέ άπό άρχαιοτάτης εποχής ήρχισεν ή έκμετάλλευσις 
τών ορυχείων άργυρου καί σιδήρου,58 καθώς καί ή συλλογή ψηγμάτων 
χρυσού έκ τής άμμου τών ποταμών.

Οί Θράκες, οι κατοικοΰντες είς τά παράλια τού Εύξείνου, με
ταξύ Άγχιάλου καί Μεσημβρίας, ήσχολοΰντο μέ τήν άλατοσυλλογήν.

Είς την Θράκην ϊσχυε πολλάκις ό αντιπραγματισμός κατά τάς συν- 
αλλαγάς. Ούτως, οί μεσόγειοι έδιδον δούλους είς τούς κατοίκους 
τών παραλίων, διά νά προμηθευθοΰν άλας, ώς αναφέρει ό Η σύ
χιος: «άλας λαμβάνοντες ο! Θράκες ανδράποδα έδίδοσαν».·59

Άπό τής μεταφοράς τής πρωτευούσης τοΰ Ρωμαϊκοΰ κράτους ύπό 
τοΰ Μεγ. Κωνσταντίνου (830 μ.Χ.), έπέπρωτο ή Θράκη νά άποβη τό 
κέντρον τής κραταιάς Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Άπό εκεί ήρχισαν 
καί εκεί έτελείωσαν τά Ιστορικά γεγονότα, άτινα συνετάραξαν τήν ιστο
ρίαν επί χίλια έτη.

Ό  Μέγας Κωνσταντίνος έφήρμοσε νέαν διοικητικήν διαίρεσιν είς 
τό άχανές κράτος του. Έδημιούργησε δύο επαρχίας: Τήν Praefectura
Orientis' (Ε παρχία  Ανατολής) καί 2) τήν Praefectura, Illyrici (Ε παρ
χία Ευρώπης). Ή  πρώτη διηρεϊτσ είς πέντε διοικήσεις: Τήν Α νατο
λήν, τάς πέραν τοΰ Ταύρου Κτήσεις, τήν Αίγυπτον, τήν Άσίαν καί 
τήν Θράκην.

Ή  Δισίκησις Θράκης (Diooesia Thraciarum) , διηρείτο είς έξ επαρ
χίας : α) Τήν Κάτω Μυσίαν ή Δευτέραν, μέ πρωτεύουσαν τήν Μαρκι-

56. Lexikon der A lten  W elt, A rtem is, V orlag  Z u rich  - S tu ttg a r t, 1965. σελ. 
1370, 3263, 3282 βλ. έπίσης J . W iesner, die T h rak e r 1963 σελ. 31.

57. Σπηλ. ΣακελλαΙριώδου, Πόλεις και Θέσμια Θράκης και ’Ιωνίας έν τη άρχαιό- 
τητι, Τόμος Α  σελ. 250 και έπ.

58. 'Ηροδότου 'Ιστορία:, Κεφ. Ε ' (Τερψιχόρη) 23 . . . «έν Θρηΐ'κη, ϊνα ΐδη τε 
ναυπηγήσιμος έστι άφθονος καί πολλοί κωπέες καί μέταλλα άργύρεα». έκδ. Παπύρου.

59. Σπηλ. Σακελλαριώδου, ένθ’. άν. σελ. 252.
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ανούττολιν,60 6) τήν Μικρόν Σκυθίαν μέ πρωτεύουσαν τήν Τόμιν (ση
μερινήν Κωνστάντζαν),61 γ) τήν Θ ρ ά κ η ν ,  μέ πρωτεύουσαν τήν 
Φ ί λ ι π π ο υ  π ο λ ι ν ,  έκτεινομένην άπό Αίμου μέχρις "Εβρου, δ) 
γο Αίμίμοντον, μέ πρωτεύουσαν τήν Άδριανούπολιν, έκτεινομένην άπό 
'Έβρου μέχρι παραλίων τοΰ Εύξείνου Πόντου, ε) τήν Ροδόπην, μέ 
πρωτεύουσαν τήν Αίνον, έκτεινομένην άπό τό όρος Ροδόπη μέχρι τής 
προς νότον παραλίας, και στ) τήν Εύρώπην, μέ πρωτεύουσαν τήν Ήρά- 
κλειαν, περιλαμβάνουσαν τά παράλια τής Πρσποντίδος.62

60. Συνέκδ. Ίεροκλέους 636 έ'κδ. B u rch ard t Λειψίας 1893.
61. Λεξικόν Ίστορ. καί Γεωγρ. της Θράκης Ά χ . Σαμοθράκη, σελ. 521.
62. Ε ίς Hierocles Synecdem us, e t N o titiae  graccae episcopatuum , ex  R e- 

gognitione G ustavi P a rth ey , B erolini 1866 σελ. 3 - 5 ,  ώς καί Θρακικά τ. 14ος σελ. 
1 1 -1 2  άναφέρονται τά έξης :
α) επαρχία Θράκης Ευρώπης ύπδ κονσουλάριον, πόλεις ιδ' : άρ. 632 1. Εύδοξιού-

πολις, 2. 'Ηράκλεια, 3. Ά ρκαδιούπολις 4. Βιζύη, 5. Πανόνιον, 6. ’Όρνοι.
άρ. 633 1. Γάνος, 2. Καλλίπολις, 3. Μόριζος, 4. Σιντική, 5. Σαναδία.
άρ. 634 1. Αφροδισία, 2. Ά προς, 3. Κοιλία.

4 . β' επαρχία Ροδόπης ύπό ήγεμόνα, πόλεις ζ ' :
5 . Λίνος, 6. Μαξιμιανούπολις, 7. Τραϊανούπολις, 8. Μαρώνεια, 9. Τόπιρος νυν 

Ρούσιον.
άρ. 635 1. Νικόπολις, 2. Κειρόπυργος.

3. γ ' επαρχία Θράκης, ύπό κονσουλάριον, πόλεις ε':
4 . Φιλιππούπολις, 5. Βερόη, 6. Διοκλητιανούπολις, 7. Σεβαστούπολις, 8. Διό- 

σπολις.
9 . δ' επαρχία Αίμιμόντου, ύπό ήγεμόνα, πόλεις ε':

10. Άδριανούπολις, 11. Ά γχίαλος, 12. Δεβελτός, 13. Πλουτινούπολις, 14. Τζοΐ_ 
δης.

Ε ις δέ τάς σημειώσεις : 
άρ. 632 1. Εύδοξιούπολις, 2. Πέρινθος ήτοι Η ράκλεια, 3. Βεργούλιον Άρκαδιούπολις

4. Βιζώνης καί Βιβώνης, 5. Πάνιον Πάριον. 
άρ. 633 1. Γάνος, 2. Καλλιουπόλεως καί Καλλιπόλεως, 3. Μήριζος, 4. Σιντική, σιλτική, 

Σαλτική, 5. Σαυάδα — Συναδία - Σαβαδία. 
άρ. 634 1. Άφροδισιάς, 2. Ά π ρ ω ς — Ά π ρ ο ι κολωνία — Ά π ρ ιο ν — Θεοδοσιόπολις — 

Ά σπρου, 3. Κοίλα — Κύλας, 6. μαρώνια — Μαρωνίας — μαρώνα, 9. Τόπιρος
— τό Πυρός — Τοπειρός — Τοπιρίς, Ρώσιον — Ροδίου.

άρ. 635 1. Νικόπολις ή κερί Νέστον, 2. Κεραιόπυργος — Κηριοπάρων, 5. βερόν — βέρον
— βερόη — Βερροία — Είρηνούπολις — Βερώνης, 6. Διακλητιανουπόλεως, 7. 
Σεβαστουπόλεως, Σεβαστόπολις, 8. διόπολις— άπό Διός πόλεως τής Θράκης,
9. Λίμιμόντου — ημιμόντου — Έμιμόντου — Έμινόντου Αίμινόντου, 11. Ά -  
χίαλος — Άνχιάλου καί Ά χιάλου, 12. δερβέτιος — δεβέρτιος — Δεβελτοΰ — 
Διβέρτιος, '13. Πλουτινούπολις — ΙΙλουτινόπολις — Πλωτινόπολις — ΓΙλωτι- 
νούπολις — '14. Τζόϊδος — Τζυειδών — Τζωΐδων καί Ζω'ίδων.

Ε ίς τήν ύπ’ άριθ. 1 προσθήκην σελ. 312 - 318 «άναφέρομεν οσας τών πόλεων με~ 
τωνομάσθησαν είς ύστερον».
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Οί Βυζαντινοί χρονογράφοι άναφέρουν τήν Θράκην ώς «θέμα της 
Μακεδονίας» η «έπϊ Θράκην Μακεδονία» η «Μακεδονία της Θράκης». 
Τό θέμα της Μακεδονίας εϊχεν ώς δυτικόν δριον τόν Νέστον Ποτα
μόν, ανατολικόν τόν Εΰξεινον Πόντον, νότιον έν μέρει τό Αίγαϊον Πέ
λαγος καί έν συνεχεία περίπου τήν γραμμήν Διδυμοτείχου—Μηδείας 
ή Άγαθουπόλεως καί βόρειον κατ’ άλλους μέν τόν Αίμον κατ’ άλλους 
δέ τόν Δούναβιν.63 Είναι άγνωστον διατί έγένετο ή μετάθεσις αυτή τής 
ονομασίας «Μακεδονία» είς τό μεγαλείτερον τμήμα τής Θράκης. ’Ίσ ω ς 
νά ώφείλετο είς τήν ύπάρχουσαν τότε πλήρη σύγχυσιν όσον αφορά 
τήν γεωγραφίαν. Άπόδειξις τής γνώμης αύτής είναι ή ασάφεια ή οποία 
έπεκράτει εις τό περί «θεμάτων»64, βτβλίον τοΰ Κων/νου Ζ ' Πορφυρο
γέννητου (912—959), διά τόν καθορισμόν τών ’Επαρχιών καί τών πό
λεων έκδοτου θέματος.

Ή  σύγχυσις προήρχετο επίσης καί έκ τής έσφαλμένης αντι
γραφής τοΰ «Συνεκδήμου τοΰ Ίεροκλέους», ό όποιος ώμίλει περί «Ε
παρχιών» καί όχι περί «θεμάτων».

Ό  Κωνσταντίνος ό Πορφυρογέννητος αναφέρει δτι τό θρακικόν 
θέμα περιελάμβανε 5 έπαρχίας, ό στρατηγός διοικητής του έλάμβανεν 
έτησίως δέκα χρυσά λίτρα (ήτοι 270 χρυσά νομίσματα),65 αί επαρχία! 
ήσαν : «Θράκης X, Ροδόπης, Αίμομόντου, Θράκης XI καί Μυσίας» καί 
περιείχε 47 πόλεις. Γράφει ό Κ. Πορφυρογέννητος: «’Αρχήν δέ τής Ευ
ρώπης έγώ τίθ'ημι τήν Θράκην έπεί καί αύτό τό Βυζάντιον τής Θράκης

16. Θεοδοσιούπολις ή νυν ’Ά πρω ς, παρά τοΰ ’Ά πρω  πενΟεροΰ Κάρου κτισθεισα, 17. Ό ρ - 
Οογορία καί Στάγειρα, ή νΰν Μάκρη, 18. Τόπειρος τό νυν Ρούσιον, 19.Π έ- 
ρινθος, ή νΰν 'Ηράκλεια, 25. Προποντίδος δύο, ή μέν κατά τήν ’Άβυδον, ή 
δε κατά τό 'Ιερόν καί Ψαμμάθιον, 51. Διόσπολις τό Ράμπελον, 57. Ροδόπη 
ή Φιλιππούπολις, 61. Ά βδηρα τό νΰν Πολύστυλον.

Ε ίς τήν ύπ’ άρ. 2. :
82. Τόπειρος τό νΰν Ρούσιον, 84. Πέριχθος ή νΰν Η ράκλεια ή προς δύσιν, 86 Όδρυσός 

ή νΰν Άδριανούπολις.
Καί είς τήν ύπ5 άρ. 3. :

113. Όδρυσός καί Ό ρεστία  ή νΰν Άδριανούπολις. 114. Όρθογορία ή νΰν Μάκρη, 119.
Ροδόπη ή Φιλιππούπολις, 127, Κρηνίδες ή νΰν Φιλιππούπολις, 137. Εύρος 
ό νΰν Μάριτζα.

63. Ε ργασ ία  Δ. Ζαγκλή, Χάρτης τών Πόλεων τής Ά ρ χ . Θράκης, 34ος Τόμ. 
’Αρχ. Θράκης.

64. Ch. D iehl, L O rig in e  du Regim e des Tham es dans L’E m pire  B yzatine, 
1905 σελ. 276, καί L. H cram anidis, S taa tsw irtsch a ft und H andel inB yzanz in  Scri- 
p ta  M ereaturae, M unehen 1972.

65. Θρακικά Τόμ. A  (1928) σελ. 383.
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εοτι μέρος τό κάλλιστον και τητιώτατον,66 η τε γάρ Βουλγαρία και αυτός 
ό ’Ίστρος και τό περιώνυμον όρος, τό διήκον άχρι τοϋ Πόντου, τό'κα- 
λούμενον Λίμος της Θράκης είσϊ μ έρη ...» .

Μεταξύ τών ετών 789 και 902, τό μέγα θέμα της Θράκης κατατέ- 
μνεται είς δύο τμήματα: είς τό τής Θράκης μέ πρωτεύουσαν τήν Άρ- 
καδιούπολιν και είς τό τής κατά Θράκην Μακεδονίας μέ πρωτεύουσαν 
τήν Άδριανούπολιν.'' Ούτως εκτοτε και μέχρι τοϋ 14ου αίώνος τό 
όνομα τής Μακεδονίας μετατίθεται είς τήν δυτικωτέραν Θράκην. Άμ- 
φότερα τά Θέματα όμως περιελάμβανον θρακικάς χώρας και άπλώς με- 
τετσπίσθησαν τά ονόματα μόνον, διά νά έξυπηρετηθοΰν αί στρατιωτικοί 
άνάγκαι τής Χώρας.

Τό θέμα τής Μακεδονίας ©προστάτευε τάς κεντρικός και δυτικός 
διαδόσεις τοϋ Αίμου, περιελάμβανε δέ σχεδόν ολόκληρον τήν Βόρειον 
Θράκην, πλήν τής παραλίας, ώς και τό' παρά τόν 'Έβρον και Ελλήσπον
τον μέρος τής Θράκης μέχρι τών στενών τής Μάκρης.

Τό θέμα τής Θράκης ©προστάτευε τάς ανατολικός διαβάσεις τοΰ 
Αίμου, περιελάμβανε δέ τήν προς τόν Εΰξεινον χώραν καϊ μέρος τής 
Προποντίδος.

Αί αλλεπάλληλοι έπιδρομαϊ τών ’Αράβων καϊ Σλαύων, είχον πρόκα- 
λέσει είς τήν Θράκην αρκετός δημογραφικάς μεταβολάς κατά τάς τε
λευταίας δεκαετηρίδας τοΰ 6ου αίώνος, παρά τό γεγονός, δτι ό Θεοδό
σιος είχε κτίσει, διά νά προφύλαξη τήν Βασιλεύουσαν άπό τάς βαρβαρι- 
κάς έπιδρομάς, τό Μακράν Τείχος, τό οποίον άπεϊχεν άπό τήν Κων )πολιν 
50 μίλια δυτικώς καϊ ήρχιζεν άπό τήν θάλασσαν τοΰ Μαρμαρά, κα,τέληγε 
δέ είς τήν Μαύρην Θάλασσαν. Τό τείχος αυτό, κατά τόν Α. Βασίλιεφ, 
δέν ©ξεπλήρωσε τόν προορισμόν του, λόγω τής ταχυτάτης πλημμε
λούς κατασκευής του καϊ τών ρηγμάτων, τά όποϊα προεκλήθησαν έκ 
τών σεισμών.67

Μεγάλος αναστατώσεις είς Θράκην προεκάλεσεν έπίσης ή Έπα- 
νάστασις τοϋ Βιταλιάνου, δστις μέ πολυάριθμον στρατόν, άποτελούμε- 
νον άπό 'Έλληνας, θύννους, Βουλγάρους καϊ Σλαύους, έβάδισεν έναν- 
τίον τής Κωνσταντινουπόλεως, μέ τόν άπώτερον σκοπόν νά έκθρονίση 
τόν συμπαθ'οΰντα τούς Μονοφυσίτας Θεοδόσιον, καϊ νά καταλάβη τήν 
έξουσίαν.68 Αί προαναφερθεϊσαι άνωμαλίαι έπέφερον σοβαρός μεταδο- 
λ ά ς : Οί μονίμως καλλιεργοϋντες τήν γήν γεωργοί, δταν διέφευγον τήν

66. Κ. Κυριακίδου, «Θεσσαλονίκια Μελετήματα» σελ. 24.
67. Α. Λ. Βασίλιεφ, Τστ. τής Βυζαντ. Αύτοκρ., Έ λλ. Μετάφρ. Πάπυρ. τ6μ. 1ος.
68. Α. Λ. Βασίλιεφ, £νθ\ άν. σελ. 141, 148.
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αιχμαλωσίαν ί; τήν σφαγήν, μετετρέποντο είς ποιμένας καί έζων νο
μαδικόν βίον, ή κατέφευγον είς τάς πλησιεστέρας ώχυρωμένας πόλεις.

Κατά τά μέσα τοΰ 7ου αίώνος ένεφανίσθησαν οί Βούλγαροι, ώς ένι- 
αϊον πολιτικόν συγκρότημα είς τήν Μυσίαν. Ή  εποχή αυτή αποτελεί 
μοιραιαν καμπήν διά τόν Ελληνισμόν, ό όποιος έπϊ αιώνας έταλαιπω- 
ρήθη άπό τάς Βουλγαρικός δηώσεις καϊ είσβολάς. Τό Βουλγαρικόν 
Βασίλειον έσχηματίσθη είς τά βόρεια σύνορα τής Βυζαντινής Αύτοκρα- 
τορίας, κατά μήκος τών ακτών τοΰ κάτω· Δουνάβεως. Οι Βούλγαροι 
ήσαν Ούννικής (Τουρκικής) προελεύσεως, συγγενής φυλή τών Όνο- 
γουνδούρων.69 Τήν εποχήν τοΰ Κώνστα Βή μία ορδή Βουλγάρων ύπό 
τόν Άσπαρούχ, ήναγκάσθη ύπό τών Χαζάρων νά με,τακινηθή δυτικώ- 
τερον καϊ νά έγκατασταθή είς τόν Δούναβιν. ’Αργότερον είσήλθεν είς 
τό τμήμα τής Βυζαντινής Αύτοκρατορίας δπου ή σημερινή Δοβρουτσά. 
"Οπως αναφέρει ό V. Ν. ZlatariSky, οί Βούλγαροι είχον προηγουμένως 
κλείσει συμφωνίαν μέ τήν Βυζαντινήν Αύτοκρατορίαν δτι θά ύπερή- 
σπιζον τά είς τόν Δούναβιν σύνορα, άπό επιθέσεις βαρβάρων.70 Κατά 
τόν Βασίλιεφ, είναι δύσκολον νά έκφέρωμεν γνώμην, εάν ή α- 
ποψις αύτή είναι ορθή, διότι δέν γνωρίζομεν πολλά, δσον άφο- 
ρα. τήν ιστορίαν τών πρώτων Βουλγάρων.71 Καϊ έάν ακόμη δμως ύπήρ- 
ξε μία συμφωνία, αΰτη δέν έκράτησεν έτη. πολύ.

Οί Βούλγαροι συνεχώς παρηνόχλουν τήν Αύτοκρατορίαν. Τό 679, 
ό Κωνσταντίνος Δ ', άνέλαβεν εκστρατείαν εναντίον τών Βουλγάρων, 
ή οποία έληξε μέ ήτταν τών Βυζαντινών. Οί τελευταίοι άνέλαβον τήν 
ύποχρέωσιν νά πληρώνουν ετήσιον φόρον είς τούς Βουλγάρους, τούς 
παρεχώρησαν δέ ώρισμένα εδάφη, ώς τό Δέλτα τοΰ Δουνάβεως καϊ μέ
ρος τών άκτών τής Μαύρης θαλάσσης. Ουτω, τό νεοσχηματισθέν βασί- 
λειον κατέστη επικίνδυνος γείτων διά τήν Βυζαντινήν Αύτοκρατορίαν, 
ή ακαταπόνητος δμως άγωνιστικότης τοΰ θρακικοϋ λαοΰ συνετέλεσεν 
ώστε ή Χώρα του — τό πρσπύργιον αυτό τοΰ Έλληνισμοΰ — ν 3 αντί- 
σταθή έπϊ αιώνας είς τούς εισβολείς.

Ή  Θράκη ήτο ό σιτοβολών τοΰ Βυζαντίου. Ύπήρχον έξ άλλου έκ-

69. Α. Λ. Βασίλιεφ Ί σ τ . της Βυζαντ. Αύτοκρατορίας Τόμ. 2 σελ. 88.
70. Ν. Z la ta rsk y , «'Ιστορία τοΰ Μεσαιωνικού Βουλγαρικού Κράτους» Θρακικά 

τ. Α, 19 - 122, 135 - 146.
71. A. Α. Βασίλιεφ, 'Ιστορ. της Βυζαντ. Αύτοκρ. Έλλην. Μετάφρ. Παπύρου 

τ . 2 σελ. 88 -  89.
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τεταμένοι αμπελώνες και απέραντοι λειμώνες, δπου έξετρέφοντο με- 
γάλαι άγέλαι ίππων, θοων και προβάτων. Είς τά απέραντα δάση και 
τάς λόχμας, κατώκουν άρκτοι, θώες, άγριάχοιροι κλπ. Τό κλίμα ήτο υγι
εινόν, αλλά τραχύ. Είς τά θρακικά παράλια, δπου το κλίμα ήτο ήπιώ- 
τερον παρήγοντο: έλαιον, έλαίαι, όπώραι είς ποσότητας ύπερεπαρ- 
κεϊς όχι μόνον διά τήν εσωτερικήν κατανάλωσιν, άλλά καί δι* εξαγω
γήν είς τάς άγοράς τοΰ έξωτερακοΰ. Έπίσης ή άλιεία ήτο έξαιρετικώς 
άνεπτυγμένη.

' Οταν ή Κωνσταντινούπολις άπέβη ό πυρήν τοΰ Έλληνορωμαϊ- 
κοΰ Κόσμου, αί παλαιαί στρατιωτικαί οδοί, αϊτινες διόσχιζον τήν χερ
σόνησον τοΰ Αίμου καί τήν Μικράν Άσίαν, απέκτησαν εμπορικήν σπου- 
δαιότητα. Ή  Έ γνατία οδός, ή οποία ήρχιζεν άπό τό Δυρράχιον, ά- 
φοΰ διήρχετο έκ Θεσσαλονίκης, διέσχιζεν ολόκληρον τήν Θράκην, 
έφθανεν είς τήν Κωνσταντινούπολιν, προεξετείνετο δέ έκεϊθεν μέσω 
Μικρός ’Ασίας, μέχρι Βαγδάτης. Κατά συνέπειαν, ή Θράκη εύρέθη εν
τός τής άκτΐνος δράσεως τοΰ νέου κέντρου τοΰ διεθνοΰς διαμετακομι- 
στικοΰ έμπορίου, έπειδή δέ καί ή ιδία προσέφερεν άξιόλογα προϊόντα, 
έγνώρισε πρωτοφανή οικονομικήν εύρωστίαν.

Αί πληροφορίαι μας δμως περί τής οικονομικής ζωής γενικώς ολο
κλήρου τής Αύτοκρατορίας σπανίζουν, δσον άφορα τήν παραγωγήν 
καί τό εσωτερικόν έμπόριον. Οι Ιστορικοί συγγραφείς τής έποχής έκεί- 
νης, ένδιεφέροντο περισσότερον διά τήν έξωτεριχή,ν πολιτικήν τοΰ 
Βυζαντίου καί ώς έκ τούτου έχομεν περισσοτέρας πληροφορίας διά τάς 
έμπορικάς σχέσεις τοΰ Κράτους μέ ξένας χώρας, κυρίως.

'Ό ταν ό ’Αλέξιος Α ' ό Κομνηνός άνήλθ'εν είς τόν θρόνον τό 1081, 
σοβαροί κίνδυνοι ήπείλουν τό Κράτος, τό όποιον είχεν άπόλυτον άνάγ- 
κην έξωτερικής βοήθειας.

Ή  Βενετία πάμπλουτος, παρείχε μεγάλην οικονομικήν βοήθειαν, 
προσποριζομένη δμως καί ή ιδία μεγάλα κέρδη διά τής έξασφαλίσεως 
εμπορικών προνομίων. Τό αύτοκρατορικόν χρυσόβουλλον άνεγνώρισε 
τήν προνομιακώς έλευθέραν έπίσκεψιν Ενετών εμπόρων, είς πλήθος 
παραθ'αλασσίων καί μεσογείων εμπορικών κέντρων τής Αύτοκρατο
ρίας. Μεταξύ άλλων, άναφέρονται ή Χρυσούπολις, ή "Αδριανούπολις, ή 
Ηράκλεια, ή Σηλύβρια τής Θράκης. Οι Ενετοί είχον τό προνόμιον 
νά έπισκέπωνται εμπορικά κέντρα χωρίς νά καταβάλλουν εισαγωγικόν 
ή έξαγωγικόν δασμόν διά τά έμπσρεύματά των. Ό  Βάϊλος (Δυτικός 
Διοικητής) τής Κων)λεως κατέστη είς ολόκληρον τήν ’Ανατολήν ό 
έκπρόσωπος τής Ένετικης Δημοκρατίας, προστατευων τό συμφέρον καί 
τήν τιμήν τής Βενετίας. (Proficium et Honorem Veneciarum).
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Άπό τήν άρχήν τών Σταυροφοριών απέκτησαν εμπορικά προνό
μια οι Πισαται και οι Γενουαται.72 Τόν ’Οκτώβριον τοΰ 1081, υπεγράφην 
συμφωνία μέ τούς Πισάτας, κατά τήν οποίαν ό ’Αλέξιος Α ' Κομνηνός, 
θά έστελλεν έτησίως δώρον εις χρήμα και μεταξωτά ύφάσματα είς τόν 
Μητροπολιτικόν Ναόν τής Πίζης. Οι Πισαται δέν θά παρηνωχλσΰντο κατά 
τούς πρός τούς 'Αγίους Τόπους πλόας των. θ ά  έπρσστατεύοντο δλοι οι 
Πισαται, οί κατοικοΰντες είς τό Βυζάντιον, θ ά  ήδύναντο νά εκφορτώνουν 
εμπορεύματα των, διά τής καταβολής φόρου εισαγωγής 4% επί παντός εμ
πορεύματος, έκτος χρυσοΰ καί άργύρου.73 "Οσον άφορα τό έμπόριον, άπό 
πόλεως είς πόλιν τοΰ Βυζαντίου, οί Πισαται έξωμοιοΰντο πρός τούς έν- 
τοπίους. Τό 1155, ό Αύιτοκράτωρ Εμμανουήλ Κομνηνός παρεχώρησεν 
άνάλογα προνόμια είς τούς Γενουάτας. "Ολαι αύταί αί παροχαί έγέ- 
νοντο έναντι τής ύποχρεώσεως ειρηνικής διαβιώσεως είς τό Βυζάντιον 
καί συμμετοχής είς τήν άμυναν είς περίπτωσιν έξωτερικοΰ κινδύνου. Αί 
παραχωρήσεις αύταί ύπέσκαψαν τά οικονομικά τοΰ Βυζαντίου. Οί αλ
λοδαποί έμποροι καί διοτέχναι βαθμηδόν έξετόπιζον τούς έντοπίους. 
Οί έμποροι τών ’Ιταλικών πόλεων έπεζήτουν τήν έγκατάστασίν των 
είς αστικά κέντρα έπί τοΰ εύρωπαϊκοΰ τμήματος. Ούτως, ή Άδριανού- 
πολις καί ή Φιλιππούπολις είς τήν Θράκην, είχον κατακλυσθή ύπο Λα
τίνων κατά τήν περίοδον αυτήν, ή δέ Ραιδεστός ήτο ό τελευταίος σταθμός 
πρός τήν Πρωτεύουσαν, άλλά καί σπουδαίος λιμήν εξαγωγής σιτηρών.

Τό Συνέδριον τής Βενετίας τοΰ 1177, είς τό όποιον παρευρέθη- 
σαν ό Φρειδερίκος τής Γερμανίας, ό Πάπας καί οί αντιπρόσωποι τών 
νικηφόρων Ιταλικώ ν πόλεων, έπεκύρωσε τήν ανεξαρτησίαν τών τε
λευταίων καί συνεφιλίωσε τόν Γερμανόν άρχοντα μέ τόν Πάπαν. Ού
τως έτέθη τέρμα είς τούς πολιτικούς καί διπλωματικούς ελιγμούς τοΰ 
Βυζαντινού Αύτοκράτορος Μανουήλ.

Τό Συνέδριον τής Βενετίας ύπήρξε διά τήν Βυζαντινήν Αύτο
κρατορίαν πλήγμα έξ ίσου ισχυρόν μέ τήν ήτταν τοΰ Μυριοκεφάλου. 
Ό  θ . Ούσπένσκη γρ ά φ ει: «Διά τής συμφιλιώσεως τών παραγόντων τής 
Δύσεως, αϊτινες διετίθεντο έχθρυκώς πρός τό Βυζάντιον, τό Συνέδριον 
άπετέλεσεν ένα προγνωστικόν τοΰ Συνασπισμού, δστις έπέπρωτο νά 
καταλάβη τό 1204 τήν Κωνσταντινούπολιν καί νά ίδρύση τά Λατινικά 
Κράτη τής ’Ανατολής».

72. ’Άννα Κομνηνή 1 σελ. 197.
73. L. H oum anid is B yzantine Comm erce, the  Im p ac t on it  of A rab E x p an 

sion and of th e  R ise of the  I ta lia n  cities, Τιμητικός Τόμος Προσφορά Παναγιώτη 
Β. Δερτιλη Θεσσαλονίκη, 1968 σελ. 174.
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Επειδή οί Λατίνοι έμποροι, διά τών αύθαιρεσιών των, προεκάλε- 
σαν το μίσος τής κοινής γνώμης, φυσικόν ήτο νά ξεσπάση λαϊκή έξέ- 
γεροις τών εντοπίων. Τό 1182 είς τήν Κωνσταντινούπολιν και εις πολ
λά εμπορικά κέντρα, δπου ύπήρχον παροικίαι Λατίνων, έσημειώθησαν 
πολλά έκτροπα καί άγρία σφαγή τών ξένων.74 "Οσοι διέφυγον, 
©πέστρεψαν είς τήν Δύσιν, δπου περιέγραψαν μέ τά μελανώ
τερα χρώματα τάς οκηνάς φρίκης, έζήτουν δέ έκδίκησιν διά τάς ζη
μίας, τάς οποίας ύπεστησαν, Ούτως, ό Δυτικός κίνδυνος ©μεγάλωνε 
και καθίστατο απειλητικότερος διά τήν Βυζαντινήν Αύτοκρατορίαν.

Μέ τήν 4ην Σταυροφορίαν έξέσπασεν ή θύελλα, ή οποία έμελλε 
νά προετοιμάση τήν ύποδούλωσιν τοΰ Βυζαντίου ύπό τών Τούρκων. 
Τήν 13.4.1204, ή Βυζαντινή Αύτοκρατορία κατελύθη ύπό τών Σταυρο
φόρων. Έδημιουργήθη μία Λατινική Αύτοκρατορία και μία σειρά 
ήγεμονιών καϊ τοπαρχιών, δπου έκυριάρχουν τό ’Ιταλικόν καϊ τό Γαλ
λικόν στοιχείον. Οί Ενετοί, έκτος τής κυρίως Ελλάδος, ’Ιλλυρίας, ’Ηπεί
ρου, Ίονίω ν Νήσων, Δυτικοΰ Αιγαίου, Εύ6οίας, κατέλαβον καϊ πολλάς 
παραλίους θρακικάς πόλεις: Καλλίπολιν, Ραιδεστόν, Ηράκλειον, ώς 
καϊ πόλεις τοΰ εσωτερικού, π.χ. Άδριανούπολιν, δπου είχον ήδη εξα
σφαλίσει εμπορικά προνόμια. Εις έκάστην καταλαμβανομένην πόλιν έ- 
κτιζον ναόν, διεμόρφωνον δέ χώρον άγορας, πλατείαν, δημόσια λουτρά 
κλπ.75 'Η έπικράτησις τών Ενετών είς τό έμπόριον ήτο έκτοτε πλή
ρης, ένω οί "Ελληνες περιωρίσθησαν είς τόν μόλον τοΰ παραγωγού. Ση- 
μειωτέον, δτι ή ’Ανατολική Θράκη μέχρι τοΰ "Εβρου, περιήλθεν είς 
τήν Λατινικήν Αύτοκρατορίαν τής Ρωμανίας, μέ πρωτεύουσαν τήν Κων
σταντινούπολης αύτοκράτσρα δέ τόν Βαλδουίνον τής Φλάνδρας. ’Ενώ 
είς τό Βασίλειον τής Θεσσαλονίκης (μέ τάξιν φεουδαλικής ύποτελείας 
είς τήν Λατινικήν Αύτοκρατορίαν), δπου βασιλεύς ήτο ό Βονκράτιος ό 
Μομφερατικός, περιήλθον αί έπαρχίαι τής Μακεδονίας καϊ τής Δυτικής 
Θράκης. Ή  ταπεινωτική συμπεριφορά τών Ενετώ ν πρός τούς "Ελλη
νας, ήνάγκασε τούς τελευταίους νά έλθουν είς συνεννόησιν μέ τόν 
βασιλέα τών Βουλγάρων Ίωαννίτσην, ό όποιος κατέλαβε τήν Άδριανού- 
πολιν, ηγούμενος Ελληνικών καϊ Βουλγαρικών στρατευμάτων. ’Αλλά 
καί ό Ίωαννίτσης έφέρθ'η κατόπιν σκαιώς: κατέστρεφε τήν Φίλιπ- 
πούπολιν καϊ έδήωσε τούς άγρούς τών Ελλήνω ν καλλιεργητών. Τότε, 
οί Θράκες εύρέθησαν είς τήν ανάγκην νά καταφύγουν είς τούς Λατίνους,

74. Α. Λ. Βασίλιεφ, 'Ιστορ, της Βυζαντ. Αύτοκρ. Έλλην. ’Έ κδ. Παπύρου σελ. 
169 - 170.

75. Α. Χουμανίδη, Μαθήματα 'Ιστορ. Οίκον. Βίου, Τύμ. Β σελ. 307.
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οι όποιοι άνεγνώρισαν τον Θεόδωρον Βραναν Κομνηνόν κύριον τών ε
παρχιών Άδριανουπόλεως και Διδυμοτείχου. Αί έπιδρομαϊ δμως τών 
Βουλγάρων δέν έπαυσαν, καϊ τδ 1230, τό μεγαλείτερον τμήμα τής Θρά
κης κατελήφθη άπό τόν Άσάν, υιόν τού Τωαννίτση. Ή  Ελληνική 
ψυχή άντέοτη είς τήν ξενικήν επιδρομήν. Εντός ολίγου, συμπαγής ό 
Ελληνισμός κατώρθωσε να εκτοπίση τούς εισβολείς άπό τοϋ Αίμου μέ
χρι τής ’Όθρυος, καϊ άπό τής Μικρας Άσίας μέχρι τής Άδριατικής, δι- 
εξήγαγε δέ πείσμονα άγώνα δια τήν άναδιοργάνωσιν τής οικονομικής 
ζωής. Ή  φθορά δμως ήτο άνεπανόρθ'ωτος, καϊ ή Κωνσταντινούπολις 
έπαυσε νά είναι τό έπίκεντρον τής οικονομικής ζωής τής Ευρώπης.

Μετά τήν άνάκτησιν τής Κων) πόλεως άπό τούς 'Έλληνας — τό 
1261 — ή Θράκη ύπέστη δηώσεις ύπό νέων εισβολέων — τών Κατα- 
λανών.

Κατά τό 1348, ό Σουλτάνος τών Τούρκων Ό ρχάν έγκατεστάθη 
εις τήν Καλλίπολιν (επωφελή θεϊς έκ τών εμφυλίων πολέμων μεταξύ 
τοϋ πενθεροϋ του Τωάννσυ Καντακουζηνοΰ καϊ τών Παλαιολόγων) , άπό 
δπου έλεηλάτει τήν Μακεδονίαν καϊ τήν Θράκην. Τό 1359, ό υιός του 
Μουράτ κατέλαβε τό Διδυμότειχον, τό οποίον καϊ κατέστησε πρώτην 
πρωτεύουσαν τοϋ Τουρκικού Κράτους.

Κατά τήν εποχήν αύτήν, μετεφέρθησαν είς τήν Θράκην νομάδες 
’Άραβες άπό τό Καρασϊ καϊ τό Άϊδίνιον, μέλη δέ έξεχουσών Ε λλη νι
κών Οικογενειών άπεστάλησαν βιαίως είς Μ. Άσίαν, Βαθμιαίως οι Όθω- 
μανοϊ έπεξετάθησαν μέχρι τής ευφόρου πεδιάδος τοϋ 'Έβρου, διασπεί- 
ροντες τόν πανικόν καϊ τήν ερήμωσιν είς ολόκληρον τήν Θράκην.Vi) Τό 
1365, ό Μουράτ μετέφερε τήν πρωτεύουσαν είς Άδριανούπολιν, ή όποία 
διετή ρησε τόν επίζηλον τίτλον τής πρωτευούσης μέχρι τής καταλήψεως 
τής Κωνσταντινουπόλεως ύπό τοΰ Μωάμεθ Β '.77

76. Α. Βακαλοτνούλου, ‘Ιστορία τοΰ Νέου Ελληνισμού Τ. Α ' σελ. 2 1 7 -2 1 9 .
77. Ά χ .  Σαμοθράκη, Λεξικΰν Τστορικον καί Γεωγραφικόν της Θράκης (1963) 

Έ κδοσις Ε τα ιρ ίας Θρακικών Μελετών σελ. 26 καί 152,
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ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΟΝ ΔΥΝΑΜΙΚΟΝ 
ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΝ

Α. 1.1. Μετά τήν άλωσιν τής Κων) πόλεως, οί κατακτηταϊ άπέβη- 
σαν φανατικώτεροι και άγριώτεροι. Περιεφέροντο ένοπλοι καϊ μέ τήν 
πλέον άσήμαντον άφορμήν έπετίθεντο καϊ έφόνευον πάντα άτυχή Χρι
στιανόν, ήρχισαν δέ νά λαμβάνουν άπάνθρωπα μέτρα, άφ’ ενός μέν 
διά νά αυξήσουν τάς στρατιωτικός των δυνάμεις, άφ’ ετέρου δέ διά νά 
έξασθενήσουν τό Ελληνικόν στοιχεϊον : ’Αναφέρεται χαρακτηριστικώς τό 
φρικτό παιδομάζωμα.1 Οι 'Έ λληνες ύπέσιησαν ποικίλους έξευτελισμούς 
καϊ περιορισμούς (π.χ. άπαγόρευσις χρήσεως δπλου, ίππου). Ή  περι- 
βολή, ή κόμμωσις καϊ ή υπόδεσις των διέφεραν άπό αύτάς τών Τούρ
κων.2

Έ ξ άλλου, κατά τάς εκστρατείας τών Σουλτάνων καϊ Βεζυρών 
εναντίον τών Ούγγρων, Βλάχων, Πολωνών ή Γερμανών, οί ανδρες τής 
ύπαίθρου τής Θράκης ήσαν ύποχρεωμένοι νά παρακολουθούν τόν τουρ
κικόν στρατόν μέ υποζύγια ή άμαξας πρός μεταφοράν οπλισμού καϊ 
λοιπών εφοδίων.

Ή  Θράκη κατεκτήθη τμηματικώς.3 Έδίδετο δέ τό έκάστοτε κατα-

1. Α. Βακαλοπούλου, 'Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, Τ .Α , σελ. 2 1 7 -2 1 9 , βλ. 
έπίσης B asilika P apoulia , U rsp rung  und  W esen der «Knabenlese» im osm anischen 
R eich, M unchen 1963, σελ. 139.

2 . '0  Κ. Σιμόπουλος, «Ξένοι Ταξιδιώτες στην Ελλάδα», (1972) άναφέρει δτι ο De 
L a Croix γράφει: «...γενικά οί'Έλληνες είναι υποχρεωμένοι νά φοράνε μιά άλλη βέστα 
πάνινη χωρίς γούνα, βρακί τριανταφυλλί, κόκκινο σκούφο χωρίς μπορντούρα καί κόκκινα 
παπούτσια. ’Αντίθετα οί Τούρκοι ντύνονται μέ τά πιο πολυτελή υφάσματα πού τά ντουμ
πλάρουν μέ γουναρικά άπό ζιμπελίνα, κουνάβι κλπ. Έ πίσης ράβουν μπορντούρα στόν 
σκούφο τους, φοράνε βρακί άπό κόκκινο πανί καί παπούτσια άπό κίτρινο μαροκίνι». τ· 
Α. σελ. 662.

3. Γεωργίου Γιαννακάκη, 'Ιστορία της Θράκης άπό της'Α λώ σεως «Θρακικά τ. 
29, εκδ. 1958 σελ. 15 καί έπ.».
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Ή  άλωσις τής Κωνσταντινουπόλεως άπό τούς Τούρκους τό 1453. 
Μικρογραφία εις Γαλλικόν χειρόγραφον τοΰ δευτέρου ήμίσεος τοϋ 15ου αίώνος. 

Παρίσι ’Εθνική Βιβλιοθήκη.
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λαμβανόμενον τμήμα ώς τιμάριον είς τόν στρατιωτικόν, ό όποιος τό έκυ- 
ρίευε. Ούτως εις κάθε τμήμα εγκαθίστατο καί ένας τιμαριούχος, μέ τόν 
τίτλον τοϋ Μπέη. Αύτός ήτο ό ίδικτήτης δλων των άκινήτων τής περιο
χής : Κτιρίων, άγρών δασών, βοσκοτόπων. Μετά τόν θάνατον τοΰ Μπέη, 
τόσον ό τίτλος, δσον καί τό τιμάριον περιήρχοντο είς τούς κληρονόμους 
του. Πρό τοϋ θανάτου του δμως ό Μπέης, σαν καλός Μουσουλμάνος, 
παρεχώρει τμήμα τής κτηματικής του περιουσίας είς κάποιον Τεκέ 
(μουσουλμανικόν μοναστή ριον) ή είς Τέμενος (τζαμί) «διά νά συγχω- 
ρεθοΰν αί άμαρτίαι του». Τά άφιερώματα αυτά είς θρησκευτικά Ιδρύμα
τα έκαλοϋντο «βακούφια», τά όποΐα μέ τήν πάροδον τών έτών έκάλυ- 
πτον σημαντικόν μέρος τής θρακικής γής.

Έ ξ  άλλου οί Τοϋρκοι διά νά διασπάσουν τήν συνοχήν τοϋ Ε λλη 
νικού πληθυσμού τής Θράκης, έγκατέστησαν είς δλα τά επίκαιρα ση
μεία, τουρκικούς πληθυσμούς, εύρισκομένους είς ήμιβάρβαρον κατά- 
στασιν άπό άπόψεως πολιτιστικού επιπέδου. Οί Τοϋρκοι αυτοί ήσαν 
κατανεμημένοι είς μικρά χωρία ή τσιφλίκια Μπέηδων, συνήθως δέ προ- 
έβαινον είς βιαιοπραγίας κατά τών Ελλήνων. Έ άν Χριστιανός ήθελε νά 
μεταβή είς αστικόν κέντρον, δπου είχε τήν έδραν του Επίσκοπος, διά 
νά έπιλύση ύπόθεσίν του, ήτο ύποχρεωμένος νά διάσχιση οδόν, έλεγχο- 
μένην ύπό Τούρκων, πράγμα έξαιρετικώς επικίνδυνον κατά τους σκο
τεινούς εκείνους χρόνους. Ιϊολλάκις πλανόδιοι 'Έ λληνες έμποροι ελη- 
στεύοντο ή έφονεύοντο ύπό Τούρκων.

Μέ τήν πάροδον τοΰ χρόνου, οί Τοϋρκοι άφ* ενός μέν άπεμακρύ- 
νοντο τής έκ τής νομαδικής ζωής συμπεριφοράς των, άφ’ ετέρου δέ ό 
πληθυσμός των παρέμενε στάσιμος, διόπ, λόγω τών συνεχών πολέμων, 
πολλοί έφονεύοντο είς τά πεδία τών μαχών, όσοι δέ έπέστρεφον, μετέδι
δαν είς τούς οικείους των τά χρόνια νοσήματα άπό τά όποΐα έπασχαν: 
φυματίωσιν, σύφιλιν κλπ.

Άντιθέτως οί 'Έ λληνες, παρά τάς ταλαιπωρίας τής στυγνής δου
λείας συνεχώς ηϋξανον, μέ τό δαιμόνιον δέ τής φυλής έπετύγχανον 
παρά τάς διώξεις νά βελτιώσουν τό βιοτικόν των έπίπεδον. Ή  πείρα 
έπίσης τούς έδίδαξε νά καλλιεργούν φιλίας μέ τούς «άγάδες» τών πε
ριοχών των, τούς οποίους, εύκαιρίας διδόμενης, έφιλοδώρουν δια νά 
εξασφαλίζουν τήν προστασίαν των.

A. 1. 2. Ά πό τής άλώσεως τής Κων) πόλεως μέχρι τό 1650 περί
που ή Οθωμανική Αύτοκρατορία ήτο Κράτος άποκεκλεισμένον άπό τήν 
Ευρώπην. Εμπορικοί συναλλαγαί δέν έπραγματοποιοϋντο. μεταξύ-Ά -
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νατολής και Δύσεως. Επειδή είς τάς χερσαίας όδικάς άρτηρίας ούδεμία 
ύπήρχεν ασφάλεια,4 έσταμάτησεν ή μεταφορά τών προϊόντων τής "Ανα
τολής προς τήν Δύσιν μέ καραβάνια, δπως έγένετο επί Βυζαντίου. "Επί 
πλέον, μέ τήν αΰξησιν τής πειρατείας είς τήν "Ανατολικήν Μεσόγειον, 
τά Ένετικά και Γενουατικά πλοία άπέφευγον τά "Οθωμανικά ΰδατα. 
Κατά συνέπειαν οί δύο κόσμοι ήρχοντο είς επαφήν μόνον είς πολεμι- 
κάς επιχειρήσεις, όπόταν ή μέν Τουρκία προσεπάθει νά έπεκταθή, οί δέ 
Ευρωπαίοι ήγωνίζοντο νά τήν άπωθήσουν. "Αφ" ετέρου δμως, λόγω τών 
υφισταμένων κακών συνθηκών, οί λαοί αϊτινες καιώκουν είς τήν άπέ- 
ραντον "Οθωμανικήν Αύτοκρατορίαν, είχον παρακμάσει, τόσον παραγω- 
γικώς δσον καί έμποριχώς.

Α. 2.1. "Από τοΰ 17ου αίώνος δμως, οί '"Ελληνες, μέ τό χαρακτη
ριστικόν των θάρρος καί τάς άπεριορίστους αγωνιστικός των δυνατότη
τας, παρά τήν σκληράν κατοχήν, ήρχισαν ν’ άναλαμβάνουν. Είς τήν 
ύπαιθρον τής Θράκης ήρχισαν νά άναπτύσσωνται ελληνικά χωρία. Οί 
κάτοικοί των, διά τής έκχερσώσεως τών δασών, διά τής καλλιέργειας 
άδεσπότων γαιών, διά τής ένοικιάσεως βακουφικών κτημάτων, έδημι- 
ούργουν μικράς περιουσίας. "Επειδή δέ πολλοί απόγονοι τών Μπέηδων 
λόγω τής ακαταλόγιστου σπατάλης, ή τής άνικανότητος πρός έκμετάλ- 
λευσιν τών τιμαρίων των, εύρίσκοντο είς τήν άνάγκην νά πωλήσουν ή 
νά ενοικιάσουν τά κτήματά των, συν τώ χρόνω, οί 'Έ λληνες άπέβησαν 
κύριοι μεγάλων ιδιοκτησιών καί έπηύξησαν τά είσοδήματά των διά τής 
έργατικότητος καί τής εύφυίας των.

Α. 2. 2. "Από τά μέσα, έξ άλλου, τοΰ 17ου αίώνος, πολλοί Τοϋρκοι 
άξιωματοΰχοι, έπιδιώκοντες τήν οικονομικήν άνάπτυξιν τής χώρας των, 
ήγωνίσθησαν διά νόμων καί διαταγμάτων νά βελτιώσουν τήν ζωήν τών 
υποδούλων Χριστιανών καί νά έξαγάγουν άπό τήν άμάθειαν τούς Μου
σουλμάνους.

Α. 2. 3. "Αφ" ετέρου, ή έμφάνισις τής "Ορθοδόξου Ρωσίας είς τήν 
πολιτικήν ζωήν τής Εύρώπης καί -ή επιρροή της επί τών Χριστιανών τής 
"Ανατολής, προσέτι δέ καί ή ηύξημένη στρατιωτική καί οικονομική δύ- 
ναμις τών Εύρωπαϊκών Κρατών, ώς καί αί συχναι επαναστάσεις τών 
ύποδούλων έν Τουρκίμ λαών, ήνάγκασαν τάς τουρκικάς κυβερνήσεις νά

4. R . De D reux Voyage en T urquie e t en Grece gy.S. P e rn o t 1925, ώς καί 
σχετικόν δημοσίευμά είς Θρακικά τ. Α , σελ. 106.
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παραχωρήσουν σχετικός ελευθερίας. ’Ήρχισαν επίσης νά τιμωρούν τάς 
αυθαιρέτους παρεχτροπάς των οργάνων τής εξουσίας και τών διαφό
ρων τιμαριούχων. Ούτως ένεθαρρύνθησαν οι κάτοικοι νά παράγουν πε
ρισσότερα προϊόντα και νά αναπτύσσουν εμπορικός συναλλαγάς, είς 
κέντρα δέ οικονομικής δράστηριότητος έξειλίχθησαν αί πόλεις τής Θρά
κης.

Α. 3. 1. Έ π ϊ Τουρκοκρατίας, ό πληθυσμός τής Θράκης, άπετελεϊτο 
άπό διαφόρους Εθνότητας : 'Έλληνας, Τούρκους, ’Αρμενίους, Ίσραη-
λίτας κλπ. Δυστυχώς δέν υπάρχουν επίσημα στοιχεία καθορίζοντα τόν 
άκριβή άριθμόν έκάστης Έθνάτητος. Οι Τοϋρκοι δέν συνέτασσαν στατιστι
κός. Μόνον κατά τά τέλη τοϋ 19ου αίώνος, οπότε ήρχισαν νά συγκινοϋν- 
ται ύπό τοϋ δόγματος «'Ένωσις καί Πρόοδος», άπεφάσισαν νά συντάσ
σουν έθνικάς οικονομικός στατιστικός, διά νά εξασφαλίσουν κυρίως τήν 
εμπιστοσύνην τών Εύρωπαϊκών Κρατών. Αί στατιστικοί δμως αύταί δέν 
άντεπεκρίνοντο πρός τήν πραγματικότητα, διότι άφ’ ενός μέν οί Τοϋρ- 
κοι δέν ήθελον νά εμφανίσουν τήν συντριπτικήν υπεροχήν τών Ε λ λ ή 
νων, δσον αφορά τήν έπίδοσίν των είς τό έμπόριον καί είς τήν βιοτε
χνίαν, άφ’ ετέρου δέ λόγω τής διοικητικής των άνεπαρκείας, τά παρε
χόμενα στοιχεία συνήθως δέν ήσαν άπολύτως ήλεγμένα.

Οί 'Έ λληνες, έξ άλλου, άπέφευγον νά άναφέρουν τόν άκριβή άρι
θμόν τών άρρένων, πρός μείωσιν τοϋ ποσοΰ τοϋ κεφαλικοϋ φόρου.

Μετά τό δεύτερον ήμισυ τοΰ 19ου αίώνος τά περί πληθυσμοΰ τής 
Θράκης στοιχεία γίνονται πλουσιώτερα καί περισσότερον άκριβή, μολο
νότι καί πάλιν αί προηγηθεϊσαι άλλοιώσεις τοΰ Ελληνικού στοιχείου 
έξακολουθοΰν νά ύφίστανται.

Γεγονός είναι δτι κατά τήν έποχήν αύτήν δύο ήσαν αί κυριαρχού
σα! Εθνότητες είς τήν Θράκην: Ή  Ελληνική καί ή Τουρκική. Ή  Βουλ
γαρική ήτο έλαχίστη, έάν ληφθή ύπ’ δψιν δτι έπϊ συνολικοΰ πληθυσμού 
2.200.646 δέν άντεπροσώπευεν αΰτη παρά μόνον 112.774 κατοίκους, έρχο- 
μένη μετά τήν Άρμενικήν μειονότητα, ήτις άνήρχετο είς 183.253.5

Οί παρατιθέμενοι στατιστικοί πίνακες, ληφθέντες άπό τό Ήμερολό- 
γιον τοϋ έτους 1871 τής Νομαρχίας Άδριανουπόλεως, παρέχουν μίαν 
εικόνα τοΰ πληθυσμιακοϋ δυναμικού τής Θράκης κατά τήν έποχήν έκεί- 
νην.

Α. 3 2. Άπό τοϋ 1877 ό πληθυσμός τής Θράκης ήλλοιώθη καί πά-

5. A. A ndread^s, L a Grece d ev an t le Congres de la  P aix , 1919, σελ. 9 καί έπ.
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Τμήμα Άδριανουιτόλεως

Ο I Κ I A I Π Λ Η Θ Υ Σ Μ Ο Σ Α Ρ Ρ Ε Ν Π Ν

’Ονόματα επαρχιακών Χωρία 
διαμερισμάτων

Συνοικίαι Ό θωμανικαί μή Ό θω μα- 
νικαί

Οίκίαι
Σύνολον

’Οθωμανοί μή ’Οθωμα
νοί

’Α θίγ
γανοι

Σύνολον

Έπαρχ. ’Αδρ/πόλεως μετά.
τών 4 διαμερ. 335 277 8.813 16.638 25.451 19.576 48.546 539 68.661

» Κηζιλ Ά γάτς 33 2 562 995 1.557 1.708 3.644 —. 5.352
» Διδυμοτείχου 208 10 5.918 6.807 12.725 18.522 19.890 — 38.412
» Ούζούν Κιοιτρύ 76 7 1.211 4.426 5.637 3.333 14.683 165 18.181
ϊ> Χα6σάς 20 2 683 1.008 1.691 1.879 2,947 — 4.826
» Βαβάϊ Ά τικ 25 2 •374 974 1.348 838 2.658 ---- 3.496
» 40 Εκκλησιών 35 9 1.296 4.106 5.402 3.001 12.047 — 15.048
» Βουνάρ Χισάρ 27 3 446 1.846 2.292 1.127 6.689 — 7.816
» Μουσταφα Πασα

& Τσιρμέν 101 6 2.764 3.386 6.150 7.937 11.308 59 19.304

Ό λ ι κ ά  Π ο σ ά  860 318 22.067 40.186 62.253 57.921 122.412 763 181.096



Τμήμα Φιλιππουπόλεως

Ο I Κ I  Α I Π Λ Η Θ Υ Σ Μ Ο Σ Α Ρ Ρ Ε  Ν Ω Ν

’Ονόματα επαρχιών καί Χωρία Συνοικίαι Ό θω μα - μή ’Οθωμα Οίκέαι ’Οθωμα μή ’Οθωμα Α θ ίγ  Σύνολον
έπαρχ. διαμερ. νικαί νικά! Τό δλον νοί νοί γανοι

ταρχ, Φιλ/πόλεως μετά
των διαμ/των 298 — 10.949 18.342 29.291 30.367 66.038 — 96.405
Τατάρ Παζαρ-
τζικίου 110 — 3.900 8.915 12.815 11.832 29.525 — 41.357

* Χάσιαοϊ 233 — 8.320 4.835 13.155 23.467 18.461 — 41.928

Ζαγαρά-ϊ-ατικ 100 — 3.122 6.254 9.376 7.684 24.552 — 32.236

» Κηζανλικ 47 — 4.153 3.512 7.665 12.921 12.871 — 25.792

» Τσιρπάν 44 — 1.522 3.095 4.617 4.666 15.190 — 19.856

§ Ά χη  Τσελεμπη 41 — 2.691 1.500 4.191 6.041 4.500 — 10.541

» Σουλτάν γερί 100 — 3.776 38
μΙϊϊ.ίίνΠ -■

3.814
*/' | \ [' Λ ι . .·

11.816 163 — 11.979

Ό λ ι κ ά  Π ο σ ά 973 — 38.433 46.491 84.924 108.794 171.300 __ 280.094



Τμήμα Συλλίμνου

Ο I Κ I A I Π Λ Η Θ Υ Σ Μ Ο Σ  Α Ρ Ρ Ε Ν Ω Ν

’Ονόματα έπαρχιών καί Χωρία Συνοικίαι 
έπαρχ. διαμερ.

Ό θω μα -
νικαί.

μή Ό θ ω μ α - 
νικαί

Οίκίαι 
Τό δλον

’Οθωμα
νοί

μή ’Οθωμα
νοί

’Α θίγ
γανοι

Σύνολον

Επαρχία  Συλλίμνου 67 — 2.810 4.119 6.929 8.123 14.974 321 23.418
■» Ύαμπόλεως μετά 

τοΰ Καριν-Άμπάτ 88 — 3,162 2.049 5.211 8.526 7.620 453 16.599

» Ζαγαράϊ-τζεδιτ 51 — 1.286 2.031 3.317 4.345 9.289 227 13.861

» Άετοΰ 77 — 2.303 498 2.801 7.804 1.786 150 9.740

» Άγχιάλου μετά 
Μεσημβρίας 63 — 1.223 1.384 2.607 4.033 5.409 210 9.652

» Πύργου 65 — 1.427 3.378 4.805 2.746 10.209 95 13.050

Ό  λ  ι κ ά Π ο σ ά 411 — 12.211 13.459 25.670 35.577 49.287 1.456 86.320



Τ μ ή μ α  Ρ α ιδεστοϋ

’Ονόματα επαρχιακών Χωρία Συνοικίαι ’Οθωμανικά! μή Ό θω μα- Οίκίαι ’Οθωμανοί μή ΌΟωμα- ΆΟιγ- Σύνολον
διαμερισμάτων νικαί Σύνολον νοί γανοι

Επαρχία  Ραιδεσχοΰ καί
διαμέρ. Ίνετζ ίκ  53 — 2.132 3.774 5.956 4.514 10.219 122 14.855

τ> Βιζύης και διαμ.

Ο I Κ I A I Π Λ Η Θ Υ Σ Μ Ο Σ  Α Ρ Ρ Ε Ν Ω Ν

Σεράϊ & Μηδείας 43 — 1.151 3.893 5.044 2.492 9.205 30 11.727

» Τσορλοΰ και δια-
μέρ. Ήρακλείας 39 — 841 1.330 2.171 1.840 3.886 — 5.726

» Λουλέ Βουργάζ 33 — 912 1.472 2.384 2.056 3.429 336 5.821

» Χαριουπόλεως 46 — 1.934 417 2.351 2.566 1.530 — 4.096

» Μαλ γάρων 52 — 987 2.096 3.083 1.642 5.906 — 7.548

Ό λ ι κ ά  Π ο ο ά 266 __a 8.007 12.982 20.989 15.110 34.175 488 49.773



Τμήμα Καλλυτόλεως

Ο I Κ I A I Π Λ Η Θ Υ Σ Μ Ο Σ  Α Ρ Ρ Ε Ν Ω Ν

’Ονόματα επαρχιών καί 
έπαρχ. διαμερισμάτων

Χωρία Συνοι-
κίαι

Ό θω μ α -
νικαί

μή Ό θω μα- 
νικαί

Σύνολον ’Οθωμανοί μή ’Οθω
μανοί

’Α θίγ
γανοι

Σύνολον

Ε παρχία  Καλλυτόλεως 14 —- 1.252 2.829 4.081 2.424 6.366 — 8.790
» Φερρών μετά του 

Διαμ. Μάκρης 64 2.137 2.479 4.616 4.646 6.426 _ 11.072
» Περιοτάσ. μετά 

τοΰ Διαμ. ’Όρσας 56 __ 979 5.463 6.442 2.141 13.391 — 15.532

» Κεσσάνης 51 — 998 2.128 3.126 2.127 5.226 — 7.353

» Αίνου 15 — · 296 1.510 1.806 617 3.196 — 3.813

» Γκιουμουλτζίνας 244 — 6.461 1.879 8.340 18.200 5.624 — 23.824

Μερικά ολικά ποσά 444 — 12.123 16.288 28.411 30.155 40.229 — 70.384

Γενικά ολικά ποσά δι’ 
όλόκλ. τό Βιλ/τιον ί2.954 318 92.841 129.406 222.247 247.557 417.403 2.707 667.667
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λιν, λόγω της άθρόας προσελεύσεως μουσουλιμάνων προσφύγων «Μου- 
ατζϊρ» έξ Ά ν. Ρωμυλίας και Βοσνίας.6

Ό  άριθμός τών μουσουλμάνων προσφύγων έκ Βουλγαρίας, οϊτινες 
διήλθον έκ Κων) πόλεως, Ραιδεστοΰ, Άλεξανδρουπόλεως (Δεδεαγάτς) 
καί Βουργάς, ώς άναφέρεται εις έπίσημον έγγραφον τών Mortman, 
Gabuzzi και Stecombi,7 άνηλθεν είς πεντακοσίας χιλιάδας. Έ ξ  αύτών, 
διακόσιαι πεντήκοντα χιλιάδες έγκατεστάθηοαν είς Μ. Άσίαν, έβδομη- 
κοντά πέντε χιλιάδες είς Κωνσταντινούπολιν, εκατόν πεντήκοντα χι
λιάδες άπέθανον ταξειδεύοντες πρός τούς τόπους τοΰ προορισμού των, και 
εκατόν όγδοήκοντα χιλιάδες έγκατεστάθηοαν είς πόλεις καϊ χωρία τής 
Θράκης.

Ούτως, ή άπογραφή τοΰ 1894 ένεφάνισε τά έξης ποσοστά διά τόν 
Νομόν Άδριανουπόλεως:

Μουσουλμάνοι 508.311 κάτοικοι ήτοι 49.50%8
'Έ λληνες 366.843 » » 35.70%
Βούλγαροι 107.843 » » 10.50%
’Αρμένιοι 24.060 » » 2.40%
Ίσραηλίται 20.396 » » 1.90%
καϊ λοιποϊ

1.027.453 100.00%

Ή  άλλοίωσις αύτη τοΰ πληθυσμού ήτο ηθελημένη, λόγω τοΰ έπι- 
κειμένου Έλληνο-Τουρκικοΰ Πολέμου.

Έ άν άφαιρέσωμε τούς 180.000 μουσουλμάνους πρόσφυγας, θά έχω- 
μεν τά κατωτέρω ποσοστά:

Μουσουλμάνοι 328.111 κάτοικοι ήτοι 38,8%
"Ελληνες 366.363 * » 43,3%9

Βούλγαροι 107.843 » » 12,8%
’Αρμένιοι 24.000 » » 2,7%
Ίσραηλίται καϊ διάφ. 20.396 » » 2,4%

846.713 100.00%

6. 7. 8. A lex. Antoniad&s, La Puissance de I ’H ellenism e e t le R ole Econo-
m ique des Grecs en T hrace, P a ris , 1919 σελ. 3 καί έπ.

9. 'Ο  ώς άνω αριθμός σχετικώς μέ τόν πληθυσμόν τών Ελλήνων άναφέρεται είς 
τό άπό 17/30-12-1918, υπόμνημα τοϋ Έ λ . Βενιζέλου τό ύποβληθέν είς τήν Διάσκεψιν 
τής Ειρήνης τών Βερσαλλιών.
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Έπίσης, διά τόν πληθυσμόν τοϋ Νομοϋ Κων)πόλεως, τά ποσοστά 
είναι τά έξης: (Βλ. Πίνακα είς τό τέλος τοϋ παρόντος κεφ.).

Έ λλη νες 364.459 κάτοικοι ήτοι 31.10%
Μουσουλμάνοι 449.114 » » 38.20%
’Αρμένιοι 159.193 » » 13.50%
Βούλγαροι 4.331 » » 0,37%
Ίσραηλίται 46.521 » » 4.00%
Ξένοι υπήκοοι 150.055 » » 12.83%

1.173.673 100,00%

Τό πσσοστόν 38,20% δέν είναι τό πραγματικόν, διότι είς αυτό συμ- 
περιλαμβάνσνται, έκτος των Τούρκων, ’Αλβανοί καί Σύριοι μουσουλ
μάνοι, καθώς καί δημόσιοι ύπάλληλοι. Κατά τόν Άλέξ. Άντωνιάδην, 
τό πραγματικόν ποοοστόν τών Τούρκων άνήρχετο είς 27,5%.10

Πρός ένίσχυσιν τών ώς άνω στατιστικών στοιχείων, π α ρ α τ ίθ ετα ι όατόσπασμα λη- 
φθέν έκ τοΟ ’Αρχείου Χαρισίου Βαμβακά, Κυβερνητικού ’Αντιπροσώπου - Πρώτου Γεν. 
Διοικητοΰ Δυτικής Θράκης:

. .,. «Είναι γνωστόν δτι ολίγον προ της κηρύξεως τοΰ Πρώτου Βαλ- 
κανικοϋ Πολέμου είχαν αρχίσει διαπραγματεύσεις προσεγγίσεως καί 
συνεργασίας μεταξύ όλων τών έν τη τότε ’Οθωμανική Αύτοκρατορία ’Ε
θνοτήτων. Τοταϋπαι έλαβον χώραν καί μεταξύ Ελλήνω ν καί Βουλγά
ρων, άναφορικώς πρός τόν καθορισμόν τών βουλευτικών έδρών εις τήν 
Τουρκικήν Βουλήν, έπϊ τή βάσει τών έπισήμων στατιστικών. Αί διαπρα-

10. Alex. A nloniades, L a Puissance de I ’H ellenism e e t le R ole Econom ique 
des Grecs en Thrace, P aris  1919, σελ. 18.

Έ ξ  άλλου ό Ά .  Άνδρεάδης L a Grece devan t le Congres, P aris  1919 σελ. 9j 
δίδει τά έξης στατιστικά στοιχεία διά τόν πληθυσμόν τών κυριωτέρων Θρακικών πόλεων 
(μετά τών περιχώρων αύτών) τών κατεχομένων ύπό τών Τούρκων κατά τό 1919 :

Έ λληνες Τούρκοι

Άδριανούπολις ..................................  69.642 95.798
Σαράντα Έκκλησίαι .........................  68.452 49.787
Ραιδεστός ...........................................  55.550 63.725
Καλλίπολις ...........................................  74.031 36.203

267.675 245.513

Συνεπώς υπερείχε τό Ελληνικόν Στοιχεΐον. Παρατηρεί δέ ό διαπρεπής Καθηγητής 
του Πανεπιστημίου Αθηνών δτι τό 1 /3  τών Μουσουλμάνων άφεώρα δημοσίους ύπαλ“ 
λήλους, ετερον 1 /3 άπετέλουν οί διά της βίας έξισλαμισθέντες Έλληνες· οί τελευταίοι μέ 
πρώτην εύκαιρίαν θά έπανήρχοντο είς τούς κόλπους τοΰ Ελληνισμού.
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γματεύσεις αύταί είχαν διεξαχθή μεταξύ εμού και τού τότε Βουλγάρου 
βουλευτοΰ Σκοπίων Γίαυλώφ. Εϊχεν άπολύτως έξακριβωθή, ότι οι Βούλ-- 
γάροι ΔΕΝ ΕΔΙΚΑΙΟΥΝΤΟ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΥΤΕ ΜΙΑΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙ
ΚΗΝ ΕΔΡΑΝ Ε ΙΣ  ΤΗΝ ΘΡΑΚΗΝ, ΔΥΤΙΚΗΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΝ. 
Δέν είχαν τόν άπαιτούμενον άριθμόν κατοίκων, τούλάχιστον πενήντα χι
λιάδες άρρένων διά τήν άνάδειξιν ενός βουλευτοΰ, ένψ οί 'Έ λληνες, 
συμφώνως πρός τόν πληθυσμόν των δυνάμει τής συνεννοήσεώς των μέ 
τούς Τούρκους Φιλελευθέρους, έλάμβανον πενήντα εννέα έδρας. Μετά 
πολλάς και μακράς συζητήσεις κατελήξαμεν ΜΕ ΣΥΓΚΑΤΑΒΑΣΙΝ 
ΤΡΙΣ ΕΛΑΡΙΝΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ είς τήν χορήγησιν μιας καί μόνης 
έδρας διά τό βόρειον τμήμα τής Διοικήσεως Σαράντα Εκκλησιών. Καί 
ούτω, κατόπιν έγκρίσεως εκατέρωθεν, τήν ΙΙην Μαρτίου τοϋ 1912, ύπε- 
γράφη τό Έλληνοβουλγαρικόν σύμφωνον είς τά γραφεία τής παρ’ έμοΰ 
έκδιδομένης «Tribune de:s Nation alites», όπου ήτο καί ή έδρα τοΰ Σ υν
δέσμου τών ’Εθνικοτήτων, εύρισκόμενα είς τό Μέγαρον Λοράνδου είς 
τό Πέραν τής Κωνσταντινουπόλεως. Φέρει δέ τάς ύπογραφάς άφ’ ενός 
τοΰ Κωνσταντινίδου, πρυτάνεως τών Ελλήνω ν βουλευτών, καί τών Κα- 
ζανόβα καί Λιμαράκη, μελών τοΰ Έθνικοΰ Μικτού Συμβουλίου τοΰ Οί- 
κουμενικοΰ Πατριαρχείου, καί άφ’ ετέρου τών Παυλώφ, βουλευτοΰ Σκο
πίων, καί τών Α. Χρηστώφ καί Ντήνωφ, μελών τοΰ Λαϊκού Συμβου
λίου τής Βουλγαρικής ’Εξαρχίας. 'Ό τ ι δέ ΑΝΕΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΗΤΟ 
ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΔΥΝΑΤΟΣ Η ΕΚΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΜΟΝΟΥ Βουλγά
ρου βουλευτοΰ, διαπιστοΰται καί έκ τοΰ γεγονότος, ότι είς τό είρημέ- 
νον πρωτόκολλον είχε προοτεθή ό όρος ότι «έν περιπτώσει καθ’ ήν είς 
τήν Θράκην, Δυτικήν καί ’Ανατολικήν, άνεδεικνύοντο περισσότεροι τών 
έν τψ πρωτοκολλώ καθοριζομένων ΟΚΤΩ ΕΛΛΗΝΩΝ βουλευτών, τότε 
Ε ΙΣ  ΕΞ ΑΥΤΩΝ ΘΑ ΠΑΡΗΤΕΙΤΟ διά τήν άνάδειξιν ενός Βουλγάρου 
βουλευτοΰ είς τό διαμέρισμα τών Σαράντα ’Εκκλησιών!!!».

Οΰτω λοιπόν, μόνον καί μόνον διά νά μή ματαιωθή τότε ή μεταξύ 
τών ’Εθνοτήτων Συνεννόησις, έχορηγή·θη ύπό τούς άνωτέρω όρους ή 
μοναδική έκείνη έδρα είς Σαράντα ’Εκκλησίας.

Δέον νά ληφθή προσέτι ύπ’ όψιν ότι οί 'Έ λληνες, παρεκτός τών 
ώς άνω οκτώ εδρών έλάμβανον καί μίαν έδραν είς τήν άνεξάρτητον Δι- 
οίκησιν Τσατάλτζας, καί τρεις έτέρας εις Κωνσταντινούπολιν καί ουτω οι 
'Έ λληνες έλάμβανον διά τήν όλην Θράκην δώδεκα έδρας έναντι ούδε- 
μιας Βουλγαρικής.

'Ό λαι αί εφημερίδες τής Βουλγαρικής Πρωτευούσης, μέ εξαιρετι
κόν ένθουσιασ}ΐόν είχον έξαγγείλει τό γεγονός τούτο τής άποκτήσεως τής 
ώς άνω μοναδικής βουλευτικής έδρας τών Βουλγάρων. Μεταξύ τών έφη-
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μερίδων της Σόφιας, ή ήμιεπίσημος «Δέβνικ», έδημοσίευσεν έπϊ λ έξε ι: 
«Οι πολίτικοι αρχηγοί τών δύο Εθνοτήτων ζητήσαντες τήν συγκατάθεμιν 
τών θρησκευτικών ’Αρχηγών, μετά μακράς διαπραγματεύσεις, έμειναν 
σύμφωνοι έπϊ τής κατανομής τών βουλευτικών έδρών. Είς τήν Θράκην 
οι Βούλγαροι λαμβάνουν μίαν έδραν βουλευτικήν, οι δέ "Ελληνες λαμ
βάνουν οκτώ. Ή  συμφωνία αυτή είναι ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΗΜ ΑΣΙΑΣ».

Ά λ λ ’ υπάρχει και έτερον γεγονός δχι ολιγώτερον σημαντικόν, τό 
όποϊον διαλαλεα δτι οι Βούλγαροι είναι ξένοι πρός τήν Θράκην: ΠΡΩ
ΤΟΝ Ο ΤΙ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΕΣΧΟΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙ- 
ΚΙΙΝ ’Ή  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΝ ΕΔΡΑΝ Ε ΙΣ  ΤΗΝ ΘΡΑΚΗΝ, ΔΥΤΙ
ΚΗΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΝ. Καί ΔΕΥΤΕΡΟΝ, δτι ό ’Αρχηγός τών Στρα
τευμάτων ’Ανατολής Φρανσέ Δ’ Έσπρέ προ τής μεταβιβάσεως τής Δι- 
οικήσεως τής Δυτικής Θράκης εϊς τήν Ελλάδα, είχεν ιδρύσει κατά τόν 
χρόνον τής Διοικήσεως τής Διασυμμαχικής Θράκης ένα Θρακικόν Συμ- 
βούλιον. Είς τό Συμβούλιον αυτό είχεν άναδειχθή κατόπιν άδιαβλήτου 
ψηφοφορίας ΕΛΛΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ό έξ Όρεστιάδος ’Εμμανουήλ Σκου- 
λας, χωρίς νά σημειωθή ΟΥΔΕΜΙΑ ΨΗΦΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ. Τό γεγο
νός αύτό ύπήρξεν έν τών σπσυδαιοτέρων έρεισμάτων τής πανταχόθεν 
άναγνωρίσεως τής πλήρους Έλληνικότητος τής Θράκης».

’Εκ ιών προαναφερθ'έντων άποδεικνύεται ή αναμφισβήτητος υπεροχή 
τοΰ Ελληνικού στοιχείου είς Θράκην. ΔΓ αυτό ό El, Rieclus, είς τήν 
Παγκόσμιον Γεωγραφίαν του, έγρα<ρεν: «Ό  πληθυσμός τών χωρίων καί 
τής ύπαίθρου απαρτίζεται σχεδόν άποκλειστικώς άπό "Ελληνας. Ή  γή 
τούς άνήκει καί τήν καλλιεργούν... "Ολη ή ’Ανατολική Θράκη ανήκει 
είς τούς "Ελληνας: άπό τοΰ Βοσπόρου μέχρι τής Άδριανουπόλεως, εύ- 
ρίσκεταί τις είς ελληνικόν έδαφος».

Α. 3. 3. Κατά τήν ίστορουμένην περίοδον, έκτος τής Κωνσταντι
νουπόλεως, πολλαί θρακικαί πόλεις, ώς αί τρεις μεγαλύτεροι, κατά μή
κος τοΰ "Εβρου ποταμοΰ, ή Φιλιππούπολις, ή Άδριανούπολις καί ή Αίνος, 
καθώς καί αί Σαράντα Έκκλησίαι, ή Καλλίπολις καί ή Ραιδεστός, όλο- 
νέν καί περισσότερον έξειλίσσοντο οίκονομικώς, είς τοΰτο δέ συνετέ- 
λεσε καί ή γειτνίασίς των μετά τής Πρωτευούσης.

Περί τής σπουδαιότητος τών ώς άνω μεγάλων αστικών κέντρων τής 
Θράκης, ώς και ετέρων μικροτέρων πόλεων καί κωμοπόλεων, ύπάρχουν 
αξιόλογοι περιγραφαί περιηγητών.11

11. Αναφέρω τον Τούρκον Έ λβιγιά  Τσελεμπη (αποσπάσματα έκ τοΰ έργου του
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Σημειωτέον δτι, έπϊ Τουρκοκρατίας, δλαι σχεδόν αί θρακικαί πό
λεις ήσαν κτισμέναι άνευ ρυμοτομικού σχεδίου και ρυθμού. Οί δρόμοι 
των παρουσίαζον Αποτόμους κλίσεις, ήσαν δέ ανώμαλοι, στενοί καί χω
ρίς υπονόμους. Αί οικοδομά! ύφοΰντο ή μία πλησίον τής άλλης, πολΧά- 
κις δέ είχον άκαλαισθήτους προεξοχάς, αί όποϊαι περιώριζον τόν άερι- 
σμόν καί τόν φωτισμόν.12

Διά τόν λόγον αύτόν αί πυρκαϊαί ήσαν πολύ συχνοί. Πολλάκις αύταί 
οιφείλοντο είς εμπρησμούς: Κακοποιοί τούς προεκάλουν, μετά δέ, προ
σποιούμενοι δτι έβσήθουν διά την κατάσβεσιν τής πύρκαϊας, προέβαινον 
εις άρπαγάς.

Αί έκόστοτε Τουρκικοί Κυβερνήσεις επέβαλλαν αύστηοάς ποινάς 
είς δσους συνελαμβάνοντο λεηλατοΰντες έρημους οικίας: έρριπτον τόν 
κλέπτην είς τήν πυράν διά νά καή ζωντανός. Έ ν  τούτοις τό' κακόν έσυ- 
νεχίζετο. Είς τήν Κων)πολιν ό βεζύρης καθώς καί οί άνώτεροι άξιωμα- 
ιοΰχοι έσπευδον είς τήν έστίαν τής πυρκαίάς. Έ άν ή πυρκαϊά διήρκει 
πλέον τής ώρας καί έπεξετείνετο, κατέφθανε καί ό Σουλτάνος διά νά 
ένθαρρύνη καί δώση «μπαξίσια» είς τούς πυροσβέστας.13' Διά νά αναχαι
τίσουν τάς πυρκαίάς, πολλάκις κατεδάφιζον τάς πέριξ οικίας. Ό  Γάλ
λος περιηγητής Castellan,14 αναφέρει δτι ή χατεδάφισις έγένετο ταχύ
τατα, διότι τά περισσότερα οικοδομήματα ήσαν ξύλινα. Οί πυροσβέσται

S eyahelnam e έδημοσιεύθησαν κατά μετάφρασιν I. Σπαθάτη είς τά Θρακικά, Τόμ. 4ος, 
5ος, 7ος καί 15ος), τόν Γάλλον R. D. D reux  (Voyage en T urquie e t en Grece, έκδ 
P erno t, 1925), τούς ’Ά γγλους J . Covel (ή περιήγησίς του εύρίσκεται είς τό Μουσείο* 
τοΰ Λονδίνου ύπ’ άριΟ. 22912, αποσπάσματα δέ αύτής έδημοσιεύθησαν είς τά Θρακικ
τ. 12ος καί R. W alsh (Θρακικά τ. [Δ', σ. 57 - 64), τόν Ρώσσον H einrich von-
R einers) Raise im  Jah re , 1793, S t. P e te rsbu rg  (άποσπάσματα έδημοσιεύθησαν εί? 
Θρακικά, τ. 13 σ. 262 & έπ .)τόν Ιταλόν G. Carreri (Θρακικά τ. Γ ',  (1932), σ. 177 &, 
επ .), τόν Γάλλον Choiseul Gouffier, Voyage P itlo resque  de la Grece Paris 1823 
(άποσπάσματα έδημοσιεύθησαν είς Θρακικά, τ. Ζ ', σελ. 65). Τόν Βυζάντιον Σκαρλά
του, ή Κω* /πόλις, 1869.

Τόν I. Σαράφογλου, Περιγραφή Ά δρ /ω ς, Θρακικά, τ. 2 (1929) σ. 66 - 86 τόν
Κ. Σιμόπουλον, Ξένοι Ταξιδιώτες στην Ελλάδα, τ. Λ καί Β 1972-73.

12. Κ. Σιμοπούλου, Ξένοι Ταξιδιώτες στην Ελλάδα, Τ. Β. 1973 άναφέρει τήν 
περιγραφήν τοΰ Βαρώνου Fr. T o tt  άπό M em oiressu r les T ores & les T arta res, 1786) 
όπου ό Ούγγρογάλλος άριστοκράτης γράφει : «Συναρπαστικό τό πανόραμα τής Κ ω ν/- 
πόλεως άπό τήν θάλασσαν .. . . ’Αλλά ή μαγεία διαλύεται γρήγορα. Οί δρόμοι κατάστενοι, 
τ ό έπάνω τμήμα τών οικιών πλησιάζει τόσο πολύ τό ένα στο άλλο, ώστε μόλις φωτίζοντα' 
τά «σοκάκια». ΓΙαντοΰ χαλασμένα καλντιρίμια, ρύπος», σελ. 312.

13. ’Έ νθ’ άνωτ. περιγραφή J . G riffiths, T ravels in E urope, Asia. M inor & A- 
r ab ia  London 1805, σελ. 316.

14. ’Έ νθ’ άνωτ. βλ. A. L. C astellan , L e ttres sur la Gr6ce, L ’H ellespon t e t
C onstan tinople, P aris  1811, σελ. 313 καί έπ.
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έτύλισσον τάς οικίας μέ αλυσίδας, κατόπιν δέ τάς έσερνον μέ δύναμιν 
διά νά πέσουν είς ερείπια, Ούτως έδημιουργεΐτο μία ζώνη ασφαλείας. Οι 
πυρσσβέσται η σαν γυμνόποδες καί γυμνόστηθοι. Έπροστατεύοντο μόνον 
άπό μίαν λευκήν μεταλλικήν «κάσκαν». Έπίσης, δταν ή πυρκαϊά έξηπλοΰ- 
το άπειλητικώς, έλάμβανον μέρος διά τήν κατάσβεσιν της καί σώματα γε- 
νητσάρων. Πρός πρόληφιν λεηλασιών, άπηγορεύετο ύπό τών έκάστοτε 
Κυβερνήσεων έπέμβασις ιδιωτών διά τήν κατάσβεσιν τοΰ πυρός, πριν άφι- 
χθοΰν οι άξιωματοΰχοι του δοβλετιού.

Είς τάς θρακικάς πόλεις, κατά τήν ιστορούμενη ν περίοδον, δέν υπήρ
χαν πλατεϊαι.15 Είς πολλάς άφήνοντο άκάλυπτοι, ύπαίθριοι χώροι, δπου 
συνηθροίζοντο πλανόδιοι μικρέμποροι, όϊτινες προσέφερον ποικίλα ε’ίδη 
καταναλωτικών αγαθών.

Πλήν τής Κωνταντινουπόλεως, ανεκτήν ρυμοτομίαν παρουσίαζον αί 
πόλεις: Άδριανούπολις, Φιλιππούπολις, Σαράντα Έκκλησίαι, Δεδέαγατς 
(Ά λεξ) πόλις) καί Καραγάτς.

Κατά τό τέλος τοΰ 19ου αίώνος, έξ άλλου, τό οδικόν δίκιυον τής 
Ανατολικής Θράκης περιελάμβανεν 980 χιλιόμετρα, τής δέ Δυτικής 
Θράκης 180 χιλιόμετρα. Αί οδοί είχον κυρίως κατασχευασθή ύπό στρα- 
τευομένων ομογενών καί ύπό Γαλλικής εργοληπτικής Εταιρείας.16

Α. 3.4. Διά τήν παρακολούθησαν τών ρυμοτομικών έργων, ύπήρ- 
χεν είς Θράκην αρχιμηχανικός τής Νομαρχίας μέ έδραν τήν Άδριανού- 
πολιν. Έπίσης ήσαν εγκατεστημένοι άρμόδιοι νομομηχανικοϊ είς δλα τά 
Νομαρχιακά Τμήματα. Είς τό Νομαρχιακόν Τμήμα Άδριανουπόλεως 
ύπήρχε νομομηχανικός μέ τρείς βοηθούς, είς τό Νομαρχ. Τμήμα Φιλιπ- 
πουπόλεως, δύο νομομηχανικοϊ μέ έξ βοηθούς, είς τό Νομαρχ. Τμήμα 
Συλλίμνου δύο νομομηχανικοϊ, είς τό Νομαρχ. Τμήμα Καλλιπόλεωή* 
ομοίως, ώς καί είς τό Νομαρχ. Τμήμα Ραιδεστοΰ.

Α. 3.5. Λόγω τής άξιολόγου γεωγραφικής αλλά καί οικονομικής 
σημασίας τής Θράκης, είς τήν Άδριανούπολιν ήσαν έγκατ ε στ ημ έ ν οι οί 
πρόξενοι Ρωσίας, Βελγίου καί Έλευθέρας Ελλάδος, έπίσης δέ οι ύπο- 
πρόξενοι Α γγλίας, Αυστροουγγαρίας, 'Ισπανίας, Γαλλίας, Ιτα λ ία ς καί 
Πρωσσίας.17

15. 16. Ά ρχειον Θράκης Χαρ. Βαμβακα, Πολιτική Διοίκησις — Δημόσια ’Έργα 
Θράκης, Άδριανούπολις 1922 σελ. 9 - 1 7 .

17 ο Ήμερολόγιον μετά Στατιστικών Πληροφοριών περί του Νομοΰ Άδριανουπό- 
λεως, Άδριανούπολις, 1871, σελ. 66 - 69.
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A. 3.6. Διά τήν προσΓασίαν τής δημοσίας υγείας, κατά το τέλος 
τοΰ 19ου αίώνος, ύπήρχεν είς Θράκην Υγειονομική Υπηρεσία. 'Αρμό
διοι «ύγειονόμοι» ήσαν εγκατεστημένοι είς τάς έξης πόλεις: Ραιδεστόν," 
Ήράκλειαν, Καλλίπολιν, Κράκοβον, Τούζλαν, Περίστασιν, Μυριόφυτον, 
Δραγοδίναν, Πόρτο . Λόγο, Πύργον, Άγχίαλον, Σωζόπαλιν, Βασιλικόν, 
Άγαθούπολιν, Τσιγκιανέ - Ίσκελεσή καί Μεσημβρίαν.18

Α. 3. 7. Πνευματικοί άρχηγοί τών έν Θράκη μειονοτήτων ήσαν οί 
έ ξ η ς : Είς Άδριανούπολιν, ό Μητροπολίτης τής ’Ορθοδόξου Ελληνικής 
Εκκλησίας, ό ’Αρχιεπίσκοπος τών ’Αρμενίων, ό ’Επίσκοπος τών Ούνι- 
τών, ό ’Επίτροπος τοΰ Άρχιρραβίνου, είς Διδυμότειχον ό Μητροπολίτης 
τής ’Ορθοδόξου Ελληνικής ’Εκκλησίας, είς Λιτίτσαν ομοίως ό Μητρο
πολίτης τής ’Ορθοδόξου Έ λλην. Εκκλησίας, είς Φιλιππούπολιν ό Μη
τροπολίτης τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας, είς Σύλληινον ό 'Έ λλην πρω- 
θιερεύς, είς Ραιδεστόν ό "Αγιος Ήρακλείας, ό ’Αρχιεπίσκοπος τών ’Αρ
μενίων καί ό πρωθΊερεύς τών Άρμενοκαθολικών Ραιδεστοΰ· τέλος δέ, 
είς το Νομαρχιακόν Τμήμα Καλλιπόλεως ήσαν : οί Μητροπολίται Γό
νου καί Χώρας, Αίνου, Μαρωνε|ιας καί Μυριοφύτσυ, ώς καί ό έν Κεσ- 
σάνη επίτροπος τοΰ Μητροπολίτου Ήρακλείας.19

18. 19. Ήμερολόγιον μετά Στατιστικών Πληροφοριών περί τοΰ Νομοΰ Ά δρ ια -
νουπόλεως, Άδριανούπολις, 1871, σελ. 67 - 69.
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ΕΠΑΡΧ. ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ 
Κων/λις 45.520 213.605 2.859; 78.24-1 10.814 7.502
Πέραν 175.200 90.178 1.472 40.989 27.877 123.656
Κιουτσούκ-Τσεκμετζέ 14.495 4.950 — 3.500 100 23.150

235.215 308.733 4.331 122.730 38.791 154.308

ΕΠΑΡΧ. ΤΣ ΑΤΑΛΤΖΑΣ
Τ σατάλτζα 32.225 7.200 — 30 25 20
Μπουγιούκ-Τσεκμετζέ 11.681 3.980 — — — —
Σ ηλυβρία 10.881 4.920 — . 873 2.010 230

54.787 16.100 — 903 2.035 250

ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΚΟΥΤΑΡΙ
Σκουτάρι 34.640 81.117 — 30,360 5.670 17.000
Καρταλεμι 9.670 10.500 — 2.200 25 —
Κεβζέ 8.000 12,300 — — — 300
Πριγκηπόνησοι 10.250 670 — 300 — 800
Μπέικος 2.597 4.894 — 1.900 — 397
Χιλή 9.300 14.800 — 800 — —

74 457 124.28! 35,560 5.695 18.497,

ΣΥΝΟΛΟΝ 364.459 449.114 4.331 159.193 46.521 173.055
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Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο  Τ Η Σ  
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΝ

Β. 1. 1. Ό  θεσμός ιών Κ ο ι ν ο τ ή τ ω ν ύφίοτατο από τούς 
Μεσαιωνικούς χρόνους εις ιό Βυζάντιον. 'Ήδη, άπό τύν 9ον αιώνα, υ
πήρχαν «πρωτεύοντες και πατέρες των πόλεων». Είς τάς Νεαρός τών 
Ρωμανού, Κόονσταντίνου και Χριοτοςιόρου (922) αναγράφεται ό όρος 
«μητροκωμία», ό όποιος σημαίνει πρωτεύουσα κοινότητος. Κατά τον ΙΟον 
αιώνα, συνα.ντάται επίσης ό ορισμός, «όμάς τού χωρίου», ό όποιος ση
μαίνει Κοινότητα.1

Μετά την κατάκτησιν τού Έλλαδικού χώρου, οί Όθωμανοΐ έπέτρε- 
ψαν την λειτουργίαν τών Ελληνικών Κοινοτήτων, ώς βοηθητικού διοι
κητικού θεσμού, προς ίδιον όφελος.

Έ πι Τουρκοκρατίας, ολόκληρος ή άχανής ’Οθωμανική .Αυ
τοκρατορία ήταν όιηρημένη είς Βιλαέτια (Γεν. Διοικήσεις), μέ Γεν. Δι
οικητήν τον Βαλήν, Σαντζάκια (επαρχίας), μέ άρχοντα τον Μουτεσα- 
ρίφην, Καζάδες ·'( υποδιοικήσεις), ύπό Καϊμακάμη ν, Ναχιγιέδες ''Δή
μους),  υπό Μουδίρην και Καριέδες (Κοινότητας), ύπό Μουχτάρην. Έκ 
παραλλήλου, μέ τάς ώς άνω Τουρκικός Διοικητικός Άρχάς, αί όποϊαι 
εις πολλά μέρη τύποις έδιώκουν τάς περιοχάς, είχεν άριοτοτεχνικώς 
άναπτυχθή ό Ελληνικός Διοικητικός θεομός τών Δημογερόντων.2 Ή  
Τουρκική Κυδέρνησις, εις την προσπάθειάν της όπως άποτρέψη τυχόν 
καταχρήσεις τών ύπαλλήλων της μετά την εϊσπραξιν τών φόρων, και 
ιδίως τού κεφαλικού, (ό όποιος είσεπράττετο βάσει τού αριθμού τών άρ-

J . Εγκυκλοπαιδικήν Λεξικόν Έλευθερφδάκη, Τ. Ε ', σελ. 305.
2. Μεγ. Έ λλ. Έ γκυκλ. εκδ. «Πυρσός» Τόμ. 10 (1 934)'Ελλάς, σελ, 802; βλ. επίσης 

Γεωργ. Γιαννακάκη : 'Ιστορία της Θράκης άπό τής 'Αλώσεως, «ΘΡΛΚΙΚΑ», ,Τόμ. 29 
(.1958) σελ. 88 - 90;
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ρένων έικάστης πόλεως η χωρίου συνολικώς), έπέβαλεν όπως οι Τούρ
κοι ύπάλληλοι συνεννοούνται μέ τούς κατά τόπους Μητροπολίτας και 
Επισκόπους, διά τήν σύνταξιν καταστάσεων τών φορολογούμενων άρ- 
ρένων.

’Αλλά διά τήν παρακολούθησιν τής κινήσεως τοΰ Χριστιανικού πλη
θυσμού, άπητεϊτο ή ΰπαρξις καταλόγων των έκάστοτε γεννήσεων, θα
νάτων, άποδημιών κλπ. Οΰτω, κατέστη επιτακτική ή άνάγκη ύπάρξεως 
ενός συμβουλίου, τό όποιον νά έξυπηρετή τόσον τήν πολιτικήν όσον 
και τήν εκκλησιαστικήν διοίκησιν. Oi αρχιερείς, κατ’ άπομίμησιν τοΰ 
Πατριαρχείου, είσήγαγον είς τάς έδρας των τίτλους, τούς οποίους παρε- 
χώρουν είς τούς εύπορωτέρους και εγγραμμάτους κατοίκους τής περιο
χής των. Παρεχωροΰντο τίτλοι, ώς τοΰ Λογοθέτου, Ταβουλαρίου, Πρω- 
τοσυγκέλλου, Λαμπαδαρίου, Ρεφερενταρίου κλπ.

Οί έξαγοράζοντες τούς τίτλους έθεωροΰντο ώς μετέχοντες κάποιας 
ίερότητος, καί δι’ αύτό έφερον είς τήν εκκλησίαν ποδήρη μέλανα χι
τώνα (τζουμπέ)· εκαλούντο δέ Τζουμπελήδες.

Γενικώς, αί Ελληνικοί Κοινότητες αύτοδιοικοΰντο άπό Δωδεκαμε- 
λές Συμβούλιον (Δωδεκάρα), το όποιον, ύπό τήν προεδρίαν τοΰ Μη
τροπολίτου ή εκπροσώπου τοΰ Ιερωμένου, συ.νήρχετσ, έλάμβανε καί 
έξετέλει αποφάσεις.

Είς τά μεγάλα αστικά κέντρα τής Θράκης, ή διοίκησις τών Ε λλη νι
κών Κοινοτήτων ήτο κατά δημοκρατικόν καί διά τήν έποχήν εκείνην, 
άρτιον τρόπον ώργανωμένη. Ένδεικτικώς άναφέρεται ή Ελληνική Κοι- 
νότης Κσλλιπόλεως, όπου, άνά τριετίαν αί τέσσαρες Συνοικίαι τής πό
λεως έξέλεγον άπό 10 εκλέκτορας (ενοριακούς έκπροσώπους). Αυ
τοί άπετέλουν τήν Γεν. Συνέλευσιν (τοπικήν βουλήν), ή οποία άκο- 
λούθως ύπό τήν προεδρίαν τοΰ Μητροπολίτου, συνήρχετο είς τήν Μη- 
τρόπολιν καί έξέλεγεν 8 Δημογέροντας καί 4 ’Εφόρους, διά μίαν τριε
τίαν. Ή  Έφοροδημογεροντία άπετέλει τήν Κυβέρνησιν τοΰ τόπου. Έ- 
φρόντιζε μέ ζήλον διά τήν έπίλυσιν τών σπουδαιοτέρων θεμάτων τής 
Κοινότητος. Έμερίμνα ιδίως διά τήν άνάπτυξιν τής Παιδείας καί τήν 
συντήρησιν ευαγών ιδρυμάτων, κοινοτικής βιβλιοθήκης κλπ. Έ ρ ρύθμιζε 
μέ φρόνησιν καί διπλωματικότητα τάς σχέσεις τής Ελληνικής Κοινό- 
τητος μέ τάς τουρκικός άρχάς. Έκάλει τήν Γενικήν Συνέλευσιν, οσά
κις άνεφύοντο σοβαρώτατα προβλήματα, εθνικά ή διοικητικά.3

’Από τήν μελέτην διαφόρων Κοινοτικών εγγράφων, συνάγεται τό

3. f  Οίκονόμου Κων/νου Γ. Λου'ί'ζου, ‘Ιστορία Καλλιπόλεως Ά να τ. Θράκης, Θρα» 
%ιν.α. Τ. 25ος, σελ. 18 καί έπ.
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;joqs3y:.c· ίι.χ v έτ c; ' μώ /  ' t ' ·
συμπέρασμα on, συνήθως δικαίωμα,. εκλογής και εκλογιμοτητος είχον
μόνον, όσοι επλμρωνογ κτηματικήν (εμλάκ) και έγγειον (άραζι) φόρον 
άνω τών 50Γ γροσίών. Οί στερούμενοι άναλόγου κτηματικής περιουσίας 
(γίς ακίντμα,, αμπελώνας^ αγρούς,.' λαχανοκήπους), έστω και εάν οι άλ
λου'’είδους φόρρι των ύπερέβαινρν μα 50 γροσια, άπεκλείοντο. 'Έκα
στος έκλογεύς, εξέφραζε πρρφορμτώς την γνώμην του.

Εις τά χωρία, ως είς το Τσακήλι των Μέτρων, μετά την εκλογήν 
διά την άνάόειξιν δημογεροντίας, μουνετάσσετο; πρακτικόν, .τά οποίον 
υπεγρά^ετο, ύπό πάντων των εκλογέων. Τούτο ύπεβάλλετο είς την Τουρ
κικήν Διοίκησην. Μετά τήν ©πικύρωσίν τού υπό τού Τοπικού Συμβου
λίου (ΜετζΧίσι ίνταρέ), ό παλαιός «Μουχτάρης» παρέδιδε τήν σφρα
γίδα τής Κοινότητας είς τον,νεοεκλεγέντα.4

"Εάν αί μερίδες των εκλογέων ήσαν ισόπαλοι, τότε ύπεβάλλαντο 
τά πρακτικά είς τήν Οικονομικήν Εφορίαν (Βεργκι Καλέμι) διά νά 
έξακριβωθή, εάν πάντες οί ύπογράψαντες επλήρωνον κτηματικόν καί 
έγγειον φόρον άνω τών 50 γροσίων. Είς περίπτωσιν άκυρώσεως τής 
εκλογής, άπεστέλλετο Κυβερνητικός Επίτροπος μετά τού καταλόγου 
τών έχόντων δικαίωμα ψήφου, ϊνα έπσπτεύση κατά τήν δευτέραν έκλο-
Υ 0ν · ,, , .

Ή  Μουχταρο δημσγεροντία άπετελεΐτο άπό τον Μουχτάρην και τέσ- 
σαρας Δημογέροντας.

Ό  Μουχτάρης είσέπραττε τούς φόρους, κοτήγγελλε τυχόν παρανό
μους ένεργείας, έξέδιδε πιστοποιητικά, έβοήθει γενικώς τούς εκπροσώ
πους τής Τουρκικής Κυβερνήσεως. Έλάμβανε 10—20% επί τών είσπρατ- 
τομένων ποσών. Μετά τον διορισμόν όμως ειδικών είσπρακτόρων, τό με- 
γαλύτερον μέρος τών πόρων τού Μουχτάρη έξέλιπε· δι’ αύτό δε τό εκ
κλησιαστικόν ταμεϊον έκάστης Κοινότητας κατέβαλλεν είς τον Μουχτά
ρην της μηνιαϊον μισθόν 25—30 λιρών. Οι σύμβουλοι τής Δημογερον
τίας ήσαν άμισθοι, έλάμβανον όμως οδοιπορικά, εάν έταξείδευον διά κοι
νοτικός ύποθέσεις.

Ή  Δημογεροντία κατόπιν συνεννοήσεως με τούς μεγαλυτέρους 
γαιοκτήμονας τής περιοχής προσελάμβανε κατά τήν 26ην ’Οκτωβρίου 
έκαστου έτους αγροφύλακα (μπάς—κουρτζού), τού οποίου ό ετήσιος μι
σθός άνήρχετο είς 50 λίρας περίπου. Είς πολλάς Κοινότητας προσε- 
λαμβάνέτο και βοηθός αγροφύλακας κατά τον Μάρτιον, διά μίαν έξα- 
μηνίαν, μέ αμοιβήν 15 λίρας περίπου. Είς περιοχάς, όπου ύπήρχον

4. Κ. Χουρμουζιάδη, Τό Τσακήλι τών Μέτρων, Θρακικά Τομ. 11ος, 1939, σελ. 347 
καί έπ.
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πολλοί αμπελώνες, προσελομβάνετο κατά τον ’Ιούλιον και δεύτερος 
βοηθάς διά τρεις μήνας έναντι 7 λιρών.

Οι αγροφύλακες κατ' άρχάς έπληρώνοντο εις είδος, άργότερον 
ομως έπεκράτησεν ή εις χρήμα αντιμισθία.

Ό  διορισμός τοϋ αγροφύλακας, έπεκυροϋτο· ύπό τής Τουρκικής Δι- 
οικήσεως, ή όποια τοϋ παρείχε και άδειαν όπλοφορίας.5

Ό  άγροφύλαή έχρησηιοποιεΐτο και ώς κοινοτικός κλη,ιήρ.

Β. I. 2. Επειδή είς τούς Ναούς, διά, την κάλυψιν τών αναγκών είς 
κηρόν, ελαιον, έξωραίίσμόν, μισθούς ιερέων καί ψαλτών άπητοΰντο χρή- 
}ΐατα, τά όποϊα συνεκεντροΰντο διά περιφοράς δίοκου, ή Κοινότης εξέ
λεξε τούς Επιτρόπους τών Ναών.

Ό  εφημέριος τού ναού τών αγροτικών κοινοτήτων, έλάμβανε 1)2 
κοίλο ν (13 όκ.) σίτου διά την τέλεσιν γάμου καί έ'να σιγίκι (7 όκ.) μετά 
,έκάστην κηδείαν.

Ό  νεωκόρος, έφρόντιζε διά την καθαριότητα τής εκκλησίας. "Αλλα 
καθήκον τά του ήσαν : Ή  πρωινή πρόσκλησις τών πιστών κατά τάς μεγά
λος έαρχάς, ή, αναγγελία τοϋ θανάτου έπιλέκτου μέλους τής Κοινότη- 
τος. ή πρόσκλησις είς κηδείαν κλπ. Επίσης άντικαθίστα τον άγροφύ- 
λακα, εις τά καθήκοντα τοϋ κλητήρας τής Κοινότητος. Ό  συνήθης μι
σθός άνήρχετο είς μίαν λίραν μηνιαίως.

.Διά την άρτιωτέραν διοίκησιν τών σχολείων έξελέγοντο Σχολικοί 
’Έφοροι. Οί Επίτροποι ιών ναών καί οί Σχολικοί ’Έφοροι, συνεδρία- 
ξον ύπό τήν Προεδρίαν ι,οΰ Μητροπολίτου. Ή  δ ια χ ε ίρ κ π ς  τής Σχολικής 
Εφορίας καί τής Εκκλησιαστικής Επιτροπής ήλέγχετο ύπό τής Δημο
γεροντίας. Τά ώς άνω Συμβούλια ήσαν πενταμελή ή καί τριμελή.

Κατ’ αύτόν.,τόν τρόπον, είς γενικός γραμμάς, ώργανώθησαν αί Ε λ 
ληνικοί Κοινότητες τής Θράκης, αί όποΐαι άνεγνωρίσθησαν ύπό τής Ο
θωμανικής Κυβερνήσεως, διότι έξυπηρέτουν τήν τήρησιν τής τάξεως. 
Ά φ ’ ετέρου, δπερ καί τό απουδαιότερον, αί Ελληνικοί Κοινότητες6 συν- 
.ετέλεσαγ τά μέγιστα είς τήν διατήρησιν τής εθνικής ενότητας καί εις 
τήν οικονομικήν καί πολιτικήν άνάπτυξιν τοϋ ελληνικού πληθυσμού.

5. Κ. Χουρμουζιώδη, Τό Τσακήλι τών Μέτρων, θρακικά Τ. 11 ος, 1939, σελ. 3 49 
κάί" επ:

(λ Δημ,- Τσάκωνα, Εισαγωγικά Μαθήματα Κοινωνιολογίας 1972, σελ. 28 και έπόμ. 
επίσης τοϋ ίδιου, Εισαγωγή εις τον Νέον Ελληνισμόν 1973 σελ. 53 - 55 βλ. επίσης E dgar 
Hdsch L itte ra ru rb e rich t iiber die G eschichte N eugriechenlands 1453 - 1945 εις 
TTistofische 'Zeitsohrjff, herausgegeben von Th. Scliieder, Th. Schieffer Sonderhefl,
5, R . O ldenbourg Y erlag, Miinehen 1973 σελ. 459 καί έπ.·
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Β. 1. 3. Είναι συγκινητική ή ένθερμος συμβολή δλων τών Ελ
ληνικών Κοινοτήτων τής Θράκης διά τήν άνάπτυξιν τής Πατδ ίας, ως* 
π.χ., όταν τό 1842 άπεφασίσ&η ή άνέγερσις κτιρίου διά τήν στέγασιν 
τής Σχολής Διδυμοτείχου, προς άναμετώπισιν τής δαπάνης έξεδόθησμν 
έντοκοι ομολογίαι, διά κεφαλαίων ιής Μη.'ροπόλεως και ιδιωτών. Τό 
ομολογιακόν δάνειον ουνήφΟη μέ τόκον 15%.7 Προσεφέροντο έπίοηο και 
καταναλωτικά άγαθά, δπως σίτος, ξηροί καρποί κλπ.8

Έπίσης οί νυμφευόμενοι κατέβαλλον «λόγω δικαιώματος διό. τήν 
συντηρησιν τής Σ χολής»/ διά μέν τόν πρώτον γάμον γρόσια 5, διά τόν 
δεύτερον γρόσια 10 καί διά τυχόν τρίτον γράσα 15.

Είς έκάστην καταγραφήν προικός καί έπικύρωσιν πασά τής Μητρο- 
πόλ,εως, κατέβαλλαν γρόσια 5%ο επί τής άξίας τής προικός, είς έκάστην 
δέ έκ τών τριών εκκλησιών τοϋ Διδυμοτείχου, κατεσκευάζοντο στεγα
νοί Α ', Ρ/ καί Γ ' κατηγορίας, τούς οποίους έχρησιμοποίουν ύποχρεωτικώς 
οί νυμφευόμενοι καί έπλήρωνον, «λόγω δικαιώματος τών Σχολείων».. 20 
γρόσια διά ιόν Λ' βαθμόν, 10 γρ. διά τόν Β' καί 5 γρ. διά τόν Γ ' βα
θμόν.

Άπό τούς μ Διαβαίνοντας Χριστιανούς εις τόν Πανάγιον Τάφον, 
έλαμβάνετο «τό δικαίωμα τών Σχολείων», 50—100 γρόσια, άπό δέ τούς 
προσκυνητάς τοΰ Αγίου ’Ό ρους 25—50 γρόσια.

Είς ιό Διδυμότειχον τό 1881, οί μισθοί άνήοχοντο: Ό  τοϋ Διευθυν- 
τοΰ τοϋ Σχολείου Άρρένων είς 70 λίρας έτησίως, τής Διευθυντρίας τοΰ 
Παρθεναγωγείου είς 60 λίρας, τής Νηπιαγωγού εις 20 λίρας καί τοϋ 
Γραμματέως τής Σχολής εις 24 λίρας έτησίως.10

Β. 1.4. Άπό τά πρακτικά, τής Σχολικής ’Εφορείας Άδριανουπό- 
λεως, καταφαίνεται έπίσης ή έντονος δραστηριότης διά τήν άνάτπυξιν 
τής έκπαιδεύσεως.11 Ακολουθούν μερικά αποσπάσματα:

7. Γ. Ευθυμίου:, ή Παιδεία έν Διδυμοτείχω Ά νάτ. Τ. 20 -2 2  έκδ. Έ ταιρ . Θρακικών 
Μελετών (1955), σελ. 163, καί έπ.

8. Κώδιξ Δ ' Τέρας Μητροπόλεως Διδυμοτείχου, βλ. Γ. Εύθυμίου, ή Παιδεία έν 
Διδυμοτείχω έκδ. Έ τα ιρ . Θρακ. Μελετών, σελ 163 καί έπ.

9. Κώδιξ Ε ' Τέρας Μητροπόλεως Διδυμοτείχου, βλ. Γ. Ευθυμίου, ή Παιδεία έν 
Διδυμοτείχφ έκδ. Έ ταιρ . Θρακ. Μελετών, σελ- 163 καί έπ. . .

10. Κώδιξ Η ' Τέρας Μητροπόλεως Διδυμοτείχου, βλ. Γ. Εύθυμίου, ή Παιδεία έν 
Διδυμοτείχω, έκδ. Έ τα ιρ . Θρακ. Μελετών (1955), σελ. 163 καί έπ.

I I. Άδριανούπολις, έξ επισήμων πηγών, καί έγγράοων, Θρακικά Τ. 27/1958 σελ. 
145 καί επόμ., βλ. έπίσης Γ.· Λαμπουσιάδου, Μελέται περί Άδριανουπόλεως, Θρακικά 
Τ. Ίος, Τ .Γ-Δ. (1928) σελ. 806 καί έπόμ.
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«Συν&δρίασις της 30ης Δεκεμβρίου 1881 Προεδρεύοντος της Α.Γ1. 
τοΰ Προέδρου, προσήχθη τό κιβώτιον τών εράνων και άποσφριαγισθέν- 
τος τούτου εύρέθησαν έν αύτώ Γρόσια 307,82, ών 61 έδόθησαν τώ περιά- 
γοντι... Κατά τήν έκθεσιν, τό ύλικόν τής σχολής Κιγικίου έχει ώς εξή ς: 
Τά θρανία είσιν παλαιότατα και χρήζουσιν επισκευής κατά τούς κανό·: 
νας τής παιδαγωγίας. Υπάρχει αναγνωστήριου αλλά δέν έκτελεϊ καλώς 
τόν προορισμόν του, ύπάρχει δέ αριθμητή ριον ώς και εικόνες τής Τ έ
ρας 'Ιστορίας. Ε λλείπει παιδονόμος και ύδροφόρος, ώστε αύτοί ούτοι 
οι μαθηται μεταφέρουν ΰδωρ. Ούσιωδεστάτη ή έλλειψις γεωγραφικών 
χαρτών, ών άνευ, ούτε Γεωγραφία, ούτε 'Ιστορία δεόντως διδάσκεται»

Συνεδρίασις τής 14ης Μαΐου 1882.
«Παρόντων τών εφόρων, προσέρχονται κατά τήν επί τούτω πρόσκλησιν, 

οι κ.κ. Πατήρ Κοσμάς X''Βασιλείου Τωαννίδης καί παρακαλοΰνται ν’ άνα- 
δεχθώσι νά φροντίζωσιν, δπως οί άκληροι ομογενείς διαθέτωσι μετά θάνα
τον τήν περιουσίαν των υπέρ τής έκπαιδεύσεως. Κατά πρότασιν αυτών, άπο- 
φασίζεται νά διορισθώσιν καί έκ τών προαστείων, έκ μέν Ίλδιριμίου οί κύριοι 
Θωμάς Στεργίου καί Βασίλειος ’Εμμανουήλ, έκ δέ Κιγικίου, οί Γεώργιος 
Πενταφράγκας καί Α. Καΐβασακάλης καί έκ Κιρισχανέ οί X' 'Ξάνθης, Άναστ· 
Μποσταντζής καί Πάσχος Μυλωνάς».

Συνεδρίασις τής 19ης Φεβρουάριου 18<85
«Έν τή κοινή ταύτη συνεδριάσει τής κεντρικής ’Εφορείας μετά τής Δη

μογεροντίας άντιπροσοτπευομένης υπό τών κ.κ. Μ. Άλτιναλμάζη, Θ. Παρα- 
σχίδου, ή Αύτοΰ Σεβασμιότης δ 'Άγιος Άδριανουπόλεως δηλοΐ δτι ή έν Κων- 
σταντινουπόλει εκπαιδευτική άδελφότης γνωστοποιεί δι’ επιστολής αύτώ, δτι 
ό μέγας τοΰ ’Έθνους ευεργέτης κ. Ζάππας έπείσθη τέλος δπως δαπάναις αύ
τοΰ οίκοδομηΟή κτίριον διά τό ένταΰθα κεντρικόν Παρθεναγωγείον ύπό τόν 
δρον δμως τοΰ νά πιστοποιήσωσι δι’ έπισήμου έγγράφου ή ’Εφορεία, ή Δη
μογεροντία καί αί Έπιτροπαί τών άνά τήν πόλιν ημών εκκλησιών, δτι αί 
είσφοραί τών τελευταίων τούτων καί τά εισοδήματα τών ακινήτων τής έκπαι- 
δεύσεως κτημάτων χρησιμοποιηθήσονται έν τώ μέλλοντι άποκλειστικώς πρός 
συντήρησιν τής έν λόγω σχολής. Μετά τήν άνάγνοίσιν τής πρός τόν Πρό
εδρον ημών κ. Νεόφυτον έπιστολής, έπισταμένην δέ μελέτην καί ώριμον σύσ- 
κεψιν έπί τοΰ ύπό τής Αδελφότητος άποσταλέντος σχεδίου καθ’ ο συνταχθή- 
σεται τό άνω μνημονευθέν σχετικόν έγγραφον ή Κεντρική ’Εφορεία καί οί 
αντιπρόσωποι τής Δημογεροντίας εύρίσκουσι δικαίας τάς αξιώσεις τοΰ κ. Ζάππα 
αποδεχόμενοι άπαντα τά άρθρα τοΰ έν λόγιο έγγράφου, πλήν τοΰ τετάρτου δι’ ού 
οφείλει ή καθ’ ημάς Κοινότης νά άναγνωρίζη τή ’Εκπαιδευτική Άδελφότητι 
τό δικαίωμα τοΰ άναθέτειν τήν οικονομικήν τοΰ Παρθεναγωγείου διατήρησιν 
είς ίδιον αντιπρόσωπον έν ή περιπτώσει ήθελε παρουσιασθή έλλειμμα. Επειδή 
τό άρθρον τοΰτο ούτως έχον θίγει τήν φιλοτιμίαν τής καθ’ ημάς Κοινότητος, 
άποφασίζεται ή παραλλαγή καί σύνταξις αύτοΰ ύπό τήν έννοιαν τοΰ νά ύπο- 
χρεωθώσι τά συμβούλια τής Δημογεροντίας καί τής ’Εφορείας καί αί Έπι-
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τροπαί τών εκκλησιών νά έξεύρωσι τρόπον προς κάλυψιν ενδεχομένου τίνος 
ελλείμματος. ΙΤροτάσει του Ά γ . Άδρ/λεως, αποφασίζει όπως προσκληθή και 
συνυπογράψη τό σχετικόν τούτο έγγραφον καί τό Συμβουλών τοϋ ενταύθα 
Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου. Είτα, άποφασίζεται όπως συνταχθώσι καί άπο- 
σταλώσι τώ Ιδρυτή κ. Ζάππα ευχαριστήριος επιστολή καί ψήφισμα δι’ ου ή 
Κοινότης εις ένδειξιν ευγνωμοσύνης αποδίδει είς τό οίκοδομηθησόμενον Παρ- 
θεναγωγεϊον, τό όνομα «Ζάππειον». Μεθ’ ό, σκέψεως γενομένης περί τοϋ οικο
πέδου έφ’ οΰ γενήσεται ή οικοδομή, ανατίθεται είς τον Αρχιτέκτονα κ. Νι- 
κόλαν, παρόντα εις τήν Συνεδρίασιν, οπως πριν ή όριστικώς άποφασισθή ή 
άνέγερσις τής σχολής επί τοϋ οικοπέδου τοϋ νϋν κεντρικοϋ Παρθεναγωγείου 
έξετάση τήν όπισθεν τοϋ Γυμνασίου κειιμένην οικίαν τοϋ κ. Θαλασσινού καί 
καταμετρήση τό εμβαδόν αυτής. Τοϋ προέδρου ήμών δηλώσαντος ότι τήν προ
σεχή Κυριακήν 21ην Φεβρουάριου θέλει προσκαλέσει μετά τήν θείαν λειτουρ
γίαν τήν Δημογεροντίαν, τήν Κεντρικήν ’Εφορείαν, τό Συμίβοΰλιον τοϋ Φι
λεκπαιδευτικού Συλλόγου καί τάς ’Επιτροπάς τών εκκλησιών όπως υπογρά
ψω σι καί σφραγίσω σι τό τε ψήφισμα καί τήν προς τον ευεργέτη,ν ημών κ. 
Ζάππαν ευχαριστήριον επιστολήν καί ούδενός άλλου ζητήματος ύπάρχοντος 
λύεται ή συνεδρίασις».

Συνεδρίασις τής 19ης ’Ιουνίου 1886.

«ΙΙροεδρεύοντος τοϋ Σεβασμιωτάτου 'Αγίου Άδριανουπόλεως καί παρόν
τος τοϋ αντιπροσώπου τής ’Αδελφότητος, γίνεται δεκτή ή πρότασις τοϋ αντι
προσώπου, προτείνοντος οπως μή δοθώσι διδασκαλικά πτυχία είς τάς τελειό
φοιτους, άλλ’ αί μέν τούτων, όσαι δύνανται επί εν έτος νά έξακολουθήσωσιν 
έν τώ Παρθεναγωγείο) τό μέν διδασκόμεναι επί 2 έως 3 ώρας καθ’ έκάστην 
ανώτερα τινα μαθήματα, σχετικά προς τό επάγγελμα αυτών, τό δέ καί διδά- 
σκουσαι τούτοχρόνως ύπό τήν οδηγίαν πεπειραμένων διδασκαλισσών, νά λά- 
βωσι μετά έν έτος τό πτυχών αυτών, άφοϋ ενώπιον ειδικής έξ επαγγέλματος 
’Επιτροπής ύποστώσιν εξετάσεις πρακτικός. Αί δέ άποροι τούτων νά λάβωσι 
τό πτυχών αυτών μετά εξετάσεις πρακτικός, γενησομένας μετά δύο έτη, άφοϋ 
κατά τό διάστημα τούτο διδάξωσιν έν τοΐς προαστείοις επί οίωδήποτε ήθελεν 
όρίση ή Εφορεία μισθώ. Προκειμένου περί τοϋ μέτρου τούτου, ό αντιπρόσω
πος ‘έδήλωσεν οτι δ προϋπολογισμός τού Ζαππείου Παρθεναγωγείου ουδόλως 
θέλει αύξηθή εκ τούτου, ότι δέν έν έναντίφ περιπτώσει ή ’Αδελφότης θέλει 
άν«λάβει τήν άπαιτηΟησομένην δαπάνην».

t Σημειωτέου, δτι’είς ίο Ζάππειον Άδριανουπόλεως, τό εκπαιδευτικόν 
πρόγραμμα μετερρυθμίσθη ύπό τής Καλλιρρόης Παρρέν, κατά τό πρό- 
τυβφν τών ευρωπαϊκών σχολών.

ν Συνεδρίάσις 1ης Νοεμβρίου 1895

*’n«Προεδρεύοντος τού Σεβασμιώτάτου Μητροπολίτου, άποφασίζεται νά άγο- 
ρασΙώσι βιβλία διά τούς άπορους μαθητάς κατά τον ύπό τοϋ Γυμνασιάρχου
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δοθέντα κατάλογον, έκτος εκείνων τά όποια εΰρίσκονται έν τη βιβλιοθήκη τοΰ 
Γυμνασίου, έστω καί διαφορετικών εκδόσεων, τά δέ μή εΰρεθη,σόμενα έν άμφο- 
τέραις ταϊς π η γ α Τ ς  ταύταις νά παραγγελθώσιν έν (Κωνσταντινουπόλει. ’Επ.ειδή 
έστάθη αδύνατον νά εΰρεθή κατάλληλος το υρκοόιδάσκαλος, ώς άπήντηοεν ό 
διευθυντής τής Μεγάλης τοΰ Γένους Σχολής διά τό Γυμνάσιόν μας, άπεφα- 
σίσΟη νά διορισθή ώς τόιοΰτος ό ένταΰθα κ. Ιΐαρασκευάς Θεοδώρου, γνώστης 
τής Τουρκικής καί κάτοχος αρκετών προσόντων».

Κατάλογος καί αντιμισθία τοΰ διδάσκοντος προσωπικού 
τοΰ Γυμνασίου 1896 — 1897

λίο. 69.
’Ιωάννης Βεργάδης (διευθυντής ομογενών) 120
Απόστολος Κωνσταντίνου, Καθηγητής Φιλολογίας 80
Γεώργιος Οικονόμος, Καθηγητής Φιλολογίας 80
Αθανάσιος Οίκονομΐδης, Καθηγητής Μαθηματικών 100
Αλέξανδρος Μακκάς, Καθηγητής Γαλλικής GG
Παρασκευάς Θεοδωρίδης, Καθηγητής Τουρκικής 40
’Αλέξανδρος Ζώτος, Καθηγητής 'Ελληνικών, Τερών καί επόπτης GO 
Ίωάν. Ραπτάρχης, Επιμελητής, Συνταξιούχος 15
Πέτρος Χατζημιχαήλ, θυρωρός 24
Θεόδ. Βασιλείου, Είσπράκτωρ 25

• Γεράσ. Μακρίδης, Μουσικοδιδάσκαλος 10

ΙΙροάστειον Κιγικίου

Τ.ωάν Περισοράτης, Διευθυντής τής ’Αστικής Σχολής 60
Κωνήνος ΤΙαπαγιαννόπουλος, Διδάσκαλος 30
Λ· Διαμαντής, Διδάσκαλος 30
Σοφία Μακρίδου, Διευθύντρια Παρθεναγοτγείου 38

. Εΰθ. X.'/Μιχαήλ, Διδάσκαλος . - 24
... Άθηνά Νικολάου, Νηπιαγωγός 33
: ’Αναστασία Κωνσταντίνου, .βοηθός 1·5

· ΙΙροάστειον Κιρισχανέ

Στέφανος Γεωργιάδης, Δ)ντής ’Αστικής Σχολής 45
Βλάσιος. Γεωργίου, Διδάσκαλος 80
Εύάγγ. Παπαγεωργίου, Διδάσκαλος 25
Έλισσάβε.τ-Παπαδοπούλου, Δ)ντρια (Ποϊρθεναγωγείου 38
Ευάγγ- X' Αντωνίου, Διδάσκαλος 24
Σεβαστή Κωνσταντίνου, Νηπιαγωγός 33
Μαρία ΙΤάσχου, βοηθός 15

ΙΙροάστειον Ίλδιριμίου

Γεώργιος Δήμου, Δ)ντής ’Αστικής Σχολής 50
. , Ήλ. Ήλιάδης, Α' · Διδάσκαλος. · . . .  33



λιο· όθ.
Β. Παπαδ ύπουλος, Β ' Διδάσκαλος 30
Μεν. Μαργαριτίδης, Γ ' Διδάσκαλος 30
Μαρία Γεωργίου, Δ)ντρια Παρθεναγωγείου 38
’Αναστασία Πασχαλίδου, Α' Διδασκάλισσα 24
’Άννα Παπαστεργίου καί Σουλτάνα Ίωάννου, βοηθοί 24
Μαρία Δημητρίου, Νηπιαγωγός 33
Ευφρ. Βασιλείου, Βοηθός 16

Προάστειον Κουμ - Μαχαλά 

Μιχ. Νικολαΐδης, Δ)ντής Άρρεναγωγείου 27

’Αστική Σχολή

Σπυρ. Παναγιωτόπουλος, Δ)ντής 80
Άπάστ. Θεοδωρίδης, Διδάσκαλος 52
Γ. Σαββόπουλος, Διδάσκαλος 50
Άθαν. Παυλιάδης, Διδάσκαλος 55
Μιλτ. Λουκίδης, Διδάσκαλος 45
I Ιαν. Παπαευθυμίου, Διδάσκαλος 30
Άπόστ. Δη μητριού, Παιδονόμος 5

Ζ ά π π ε ι ο ν

Ά· Ζήση, Διευθύντρια . 80
Β. Γρηγοριάδης, Καθηγητής .,80
Γ. Λαμπουσιάδης, Διδάσκαλος 70
Εύστρ. Φάσσου, Διδάσκαλος (δωρεάν διά τό 95— 96) 40
Ζηνοβία Νέστορος, Διδασκάλισσα 40
Ζωή Βλαχόπουλου » 40
Ουρανία Δημητρίου » 33
Ευφρ. Σπανού » 17
Αίκ. Καλούδη » 17
Έλ. Παπαϊωάννου, Έπιμελήτρια 24
Ά θ. Βλασίου, Θυρωρός 19

Νηπιαγωγ«ΐον Ά γ . Γεωργίου

Χρυσή Βασιλείου, Νηπιαγωγός 20
Χαρίκλ. Στεφάνου, Παραμάνα 8

Εις τήν Φιλιππούπολιν, τό πρώτον κανονικόν σχολεϊον ίδρύ- 
θη το 1834. Ό  Γάλλος ποιητής Δ. Lamartine, ό όποιος έπεσκέφθη 
τήν πάλιν αυτήν τήν εποχήν έγρα φ ε: «γενικώς οί Έ λληνες είναι άνε-

ΔΡ Α ΣΤΗ Ρ  IΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 6 ' ί
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ττττυγμένοι. Οι προύχοντες στέλλουν τά τέκνα των είς Αύστρίαν διά νά 
σπουδάσουν».12

Τό πρώτον Παρθεναγωγεϊον συνεοτήθη τό 1851, Κατά τό δεύτερον 
έτος της λειτουργίας του είχε 80 μαθήτριας.

Κατά τό 1872, ή Ελληνική Κοινότης τής Φιλιππουπόλεως διετήρει 
τάς έξης Σχολάς, μέ τόν (άντίστοιχον άριθμόν φοιτώντων :

1) πεντατάξιον Κεντρικήν Σχολήν 91 μαθηται
2) έπτατάξιον Παρθεναγωγεϊον 240 μαθήτριαι
3) Αλληλοδιδακτικήν Σχολήν

Γκιουμουσκερδάνη 130 μαθηταϊ
4) άλληλοδιδακτικήν Σχολήν Νικοδήμου 105 »
5) αλληλοδιδακτικήν Σχ. Ά γ. Παρασκευής 160 »
6) Παρθεναγωγεϊον απόρων κορασίδων 40 μαθήτριαι

7) Σχολήν Μαρασίων 35 μαθηται
8) » Ροδοκήπων 33 »

Ή  συνολική δαπάνη διά τήν συντήρησιν τών ώς άνω Σχολών άνήρ- 
χετο εις 880 λίρας Τουρκίας κατ’ έτος.13

Τό 1874 ίδρύθησαν εις τήν Φιλιππούπολιν τά Ζαρίφεια Διδασκαλεία 
Άρρένων καϊ θηλέων, τά όποΐα ύπήρξεν ό φάρος τής Ελληνικής Παι
δείας εις δλην τήν Θράκην μέχρι τής καταλύσεως τής Ελληνικής Κοι- 
νότητος Φιλιππουπόλεως τώ 1906. Είς αύτά έδίδαξαν διαπρεπείς εκπαι
δευτικοί δπω ς: ό Βλάσιος Σκορδέλης, ό Βασ. Μυστακίδης, καθηγητής 
μετέπειτα είς τήν Μεγάλην τοΰ Γένους Σχολήν, ό Γεώργιος Σωτηριά- 
δης καϊ Χρ. Τσούντας, καθηγηταϊ άργότερον είς τό Πανεπιστήμιον Α 
θηνών κ.ά.

Β. 1. 5. Έ νψ  δλαι αί Έλληνικαϊ Κοινότητες τής Θράκης είργά- 
ζοντο δραστηρίως διά τήν δσον τό δυνατόν άρτιωτέραν πνευματικήν 
άνάπτυξιν τής νεολαίας, ή έκπαίδευσις τοΰ τουρκικοΰ πληθυτηιοΰ κατά 
τήν αυτήν περίοδον παρουσιάζει πενιχρόν εικόνα.14

Είς Άδριανούπολιν ή 1η τουρκική σχολή άρρένων ήρίθμει 50 μα- 
θητάς, ενώ διά τήν δευτέραν δέν άναφέρεται άριθμός μαθητών.

12. A. Lam artine, Voyage en Orient, Paris 1881, Τ. II σελ. 252.
13. Μυρτ. Άποστολίδου, Τά Ελληνικά έν Φιλιππουπόλει Σχολεία, Θρακικά Τ. Β' 

1929, σελ. 94 - 121, βλ. έπίσης Θρακικά Παράρτ. Τ. Γ ' σελ. 49 καί έπ.
14. Ήαερολόγιον Νομαρχίας Άδριανουπόλεως 187·1 σελ. 74.
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Είς Φιλιππούπολιν οί Τούρκοι μαθηταί άνήρχοντο είς 70 
» Ραιδεσχόν » » » 70

40 Εκκλησίας -  — » 35
Σύλλιμνον » » » 50
Καλλίπολιν » » » 70
Κομοτηνήν » » » 35
Κεσσάνην » » » 25
Τσορλοΰν » » » 30
Χάσκιοϊ » » » 60
Ύάμπολιν » » » 34
Κηζανλίκ » » » 61
Ζαγαράϊ - Άττίκ » » » 60
Τσιρπάν » » » 25

Σχειικώς μέ τήν άνάπτυξιν τής Παιδείας, άλλα καϊ τήν απόλυτον 
ύπεροχήν τοΰ Ελληνικού πληΟυίομιακοΰ δυναμικού είς τήν Θράκην 
κατά τά τελευταία ετη τοΰ 19ου αίώνος, είναι άποκαλυπτικώτατος ό 
κατωτέρω πίναξ, συνταχθεις ύπο τοΰ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπό
λεως.15

ΒΙΛΑΕΤΙ ΟΝ ΑΔΡI ΑΝ Ο ΥΠΟΛΕΩΣ 

Α ' Σ τ α τ ι σ τ ι κ ό ς  Π ί ν α ξ  Σ χ ο λ ώ ν

Κο ι ν ό τ η τ ε ς Σχολί
"Βλλην.

:ΐα
Βούλγ.

Διδάσκαλοι 
καί Διδασκάλισσαι 

'Έλληνες Βούλγ.
Μ α θ 

'Έλλην.
η τ α ί  

Βούλγ.

Άδριανουπόλεως 143 44 207 95 9.258 2.098
Σ αράντα Εκκλησιών 74 25 125 44 5.792 1.860
Δεδέ - αγάτς 30 17 54 25 2.633 628
Ραιδεστοΰ 57 4 86 5 4.267 195
Καλλιπόλεως 71 2 121 4 7.733 140
Κομοτηνής 34 21 57 37 2.747 1.960

Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ν 409 113 650 210 32.430 6.881

15. Α1. Antoniades, La Puissance de I’Hllenisme et le role economique des 
Grecs cn Thrace, Paris 1919.
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Β' .  Σ τ α τ ι σ τ ι κ ό ς  Π ί ν α ξ

Π ό λ ε ι ς Αριθμός μαθητών ’Αριθμός Κατοίκων

Άδριανούπολις 9.154 114.425
Ηράκλεια 6.881 86.012
Δτδυμότειχον 4.580 57.250
Βιζύη 1.72,6 21.575
Μαρώνεια 1.642 20.525
Άγαθούπολις 700 8.750
Ξάνθη 2.100 26.250
Γανόχωρα 1.485 18.562
Όρτάκιοϊ 1.406 17.575
Καλλίπολις 2.350 29,375
Έλαιόφυτον 1.800 . 22.500
Αίνος 1.035 12.938

Σ ύ ν ο λ ο  ν 34.859 435.737

Σημ. : Εις 100 κατοίκους αντιστοιχούν 8 περίπου μα θήτα ί.

Β. 1. 6. Όμοίως, διά τήν ϊδρυσιν και συντήρησιν ιδρυμάτων έλάμ- 
βανον ιδιαιτέραν πρόνοιαν αί 'Ελληνικοί Κοινότητες τής Θράκης.

Έ κ τοϋ Κωδικός διαχειρίοεως εσόδων καί εξόδων τοϋ Νοσοκομείου 
τής 'Ελληνικής Κοινόιτηιος Άδριανουπόλεως, (πληροφορούμεθα δτι τό 
1839 αί είσφοραί τών «φιλευ σπλάχνων συνδρομητών» ιάνήλθαν είς γρ. 
24.386, εις ποιους λίσμσύς ήσαν κατατεθειμένα τά κεφάλαια τοϋ Νοσ)- 
μείου καί τό ποσόν τοϋ ετησίου τόκου. Τον Μάρον τοϋ 1840 «ή γενική 
πρόσοδος» άνήρχετο εις 1.754,24 γρόσια, τήν δέ 31ην Δεκεμβρίου 1852 
είς 73.435,12 γρόσια. Επίσης άνευρέθη κατάλογος τών κυριωτέρων συν
δρομητών τοϋ 1852. Τό συνολικώς καταιβληθέν ύπ' αυτών ποσόν άνήρ
χετο είς 27.000 γρόσια. Επίσης έκ τής ώς άνω πηγής πληροφορούμεθα 
ότι κεφάλαιον 17.386 γροσίων εϊχεν έτήσιον τόκον 1.658,24 γρ. (9,54%).

Αί Ελληνικοί Κοινότητες κατέβαλλον σημαντικά χρηματικά ποσά 
δι’ έξαγοράν αιχμαλώτων, άποφυλάκισιν καταδικαζομένων δι’ όφετλάς 
άναξιοπαθούντων κλπ.



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 65

Τό τέμενος ΣΕ Α ΙΜ ίΕ  Α Λ ΡΙΑ Ν Ο ΤΠ Ό Α ΕΩ Σ έργον τοϋ Έλληνικης καταγωγής 
άρχιτέκτονος Σινάν {1490 - 1588), γνωστού ώς Μεϊμάρ Σινάν, γεννηθέντος είς 
τό χωρίον "Αγιοι, ’Ανάργυροι της Καππαδοκίας. Ή  άνέγερσις τοΰ τεμένους διήρ- 
κεσεν άπό τοΰ 1569 έως τό 1575. Σημειωτέου δτι ό θόλος του έχει διάμετρον 31 

μέτρων καί εΐναι κατά 6 μέτρα υψηλότερος άπό τόν θόλον της 'Αγίας Σοφίας.
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Β. 1.7. Πλήν τών σχολείων και τών ευαγών ιδρυμάτων, αί Ε λ 
ληνικά! Κοινότητες της Θράκης ίδρυον Φιλεκπαιδευτικούς Συλλόγους, 
οί οποίοι είργάζοντσ μέ ένθερμον ζήλον διά τήν πνευματικήν πρόοδον 
και εθνικήν άναγέννησιν τοΰ Ελληνισμού.

Τό 1872 ίδρύθη είς τήν ’Αδριανούπολιν Φιλεκπαιδευτικός Σύλλο
γος, ό όποιος εισηγαγε τό σύστημα τής εκλογής «τών τά κοινά διεπόν- 
των»16 διά μυστικής ψηφοφορίας. Επίσης έπέφερε ριζικάς μεταρρυθμί
σεις είς τήν όργάνωσιν τών Εκπαιδευτηρίων τής πόλεως καθώς και τών 
πέριξ κωμοπόλεων κα! χωρίων, διένειμε δέ βιβλία, χάρτας, γραφικήν 
ύλην κλπ. Μέ τήν διοργάνωσιν δημοσίων διαλέξεων, αναγνωστηρίων καϊ 
βιβλιοθήκης, ό Σύλλογος αυτός συνετέλεσε τά μέγιστα είς τήν άλμα- 
τώδη κοινωνικήν πρόοδον τής περιοχής. Επίσης πρέπει νά άναφερθή 
δτι ό Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος έμερίμνησε καϊ διά τήν ϊδρυστν άρ- 
χαιολογικοϋ κα! νομισ|ΐατικού Μουσείου, ώς κα! φιλαρμονικοϋ τμήμα- 
τος. ' · , ·

Όνόμαστικός πίναξ δωρεών 
πρός τόν Φιλεκπαιδευτικόν Σύλλογον Άδριανουπόλεως

29—· 9— 1905 Γρηγόριος Μαρασλής, ’Οδησσός, εικόνες (είκοσό- 
φραγκα) 2.5

18—- 8— 1906 ’Ανώνυμος, διά χειρός θ . Πασχαλίδου λ. Όθ· 5
18—  ,8— 1906 Ελένη Πασχαλίδου λ. Ό θ. 3,34 
4—- 1— 1907 Βλάσιος Σοΰχιορ (Δεδέαγατς) λ. όθ. 2 
4— 1— 1907 Κορδέλλης (Δεδέαγατς) εικόνες 1 
7—■ 2— 19Θ7 ’Αντώνιος Ζώτος εικόνες 3 
7— 2— 1907 Σταύρος Βαλασίδης εικόνες 3 
7—* 2— 1907 Νέστωρ Τσιανακλής (Κάϊρον) λ. όθ. 30 

15— 3— 1907 Πέτρος Τσιόχατζης είκ· %
15—  3— 1907 Χαρ. Στ,αυρίδης είκ. %
15—- 3— 1907 Κων. Νικολαίδης είκ. %
15—· 3—4907 Στέφανος Δερμεντζόπουλος είκ. 2 
45—  3— 1907 Κων. Κουρτίδης είκ. 2
26— 4— 1907 Ναού μ Ζουπάν. Έδόθησαν είς μνήμην αύτούκαί τοΰ 

πατρός του, υπό τού κ. Γεωργίου Ζουπάν καί τής 
- κ. Ελένης Χρ. Δούλά, υπό τόν ορον ΐνα κατατεθώ- 

σιν είς τό διηνεκές είς τήν Εθνικήν Τράπεζαν τής 
'Ελλάδος, οι δέ τόκοι των νά χρησιμοποιούνται πρός 
αγοράν ενδυμάτων διά τούς απόρους μαθητάς, εικό
νες 250 21.875

2-187
500
384
200
100
282.50
262.50 

3.000
44
44
44

175
175

16. Γ . Λαμπουσιάδου, Μελέται περί Άδριανουπόλεως, Θρακικά Τ. Α ' Τεΰχ. Γ -Δ . 
σελ. 308 καί επ., βλ. επίσης Γ. Μαμέλη, 'Η  Άδριανούπολις Ε θνική  ’Έ παλξις καί Πνευ
ματική Ε σ τ ία  επί Τουρκοκρατίας, Θεσ/νίκη, 1971, σελ. 31.
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15— 7— 1907 Ή  υπέρ τών έκ τής πυρκαϊάς παθόντων ’Επιτροπή 
λίρ· όθωμ. 200 2.000

15— 7— 1907 Μιλτιάδης Ε. Άλτιναλμάζης λ. δθ. 30 
15—- 7— 1907 Μιλτιάδης Ε. Άλτιναλμάζης έδώρησεν ίιπόλοιπον, 

έλαβεν έκ λογ)σμοΰ κλειδοκυμβάλου λίρ. δθ. 43

3,000

4.300
15—* 7— 1907 Αλέξανδρος Τσιβιδής λ. δμ. 5 500
15—■ 7—1907 Χρηστός Τσιβιδής λ. δθ. 5 500
15—  7— 1907 Νικόλαος Πίσσας είκ. 5 437,50
15—  7— 1907 Πασχάλης Γεωργιάδης (’Οδησσός) εικ. 5 437,50
15—  7— 1907 Βασίλειος Βαφειάδης λ. δθ. 1 100
15—■ 7— 1907 Άλέξ. Καραπαναγιώτης λ. δθ. 8 800
28—  7—1907 ’Ιωάννης Μοιρασγίδης λ. δθ. 5 500
28— 7—1907 Μενέλαος Μοιρασγίδης λ. δθ. 5 500
28— 7— 1907 Κωνσταντίνος Δημακόπουλος λ. δθ. 0,5 50
29—■ 7— 1907 Παναγιώτης Τζηρίτης λ. δθ. 5 500
29—- 7—1907 Ιωάννης Βουλκίδης λ. δθ. 2
29—■ 7— 1907 Κων)νος Ίω· Άλτιναλμάζης λ. δθ. 5

200
500

29—- 7—1907 ’Ιωάννης Π. Άντιναλμάζης λ. δθ. 5 
29·— 7— 1907 Άριστ. Π. Άλτιναλμάζης λ. δθ. 5

500
500

29—- 7— 1907 Κων. Νικολαΐδης λ. δθ. 8 800
29—■ 7— 1907 Χρηστός Σαμολαδάς εικ. 10 
29— 7— 1907 ’Ιωσήφ Τσιβιδής είκ. 5

875
437,50

29—■ 7— 1907 Δημήτριος Παναγιωτόπουλος λ. δθ. 10
29—  7—1907 Αλέξανδρος Μεγακλής λ· δθ. 5
30— 7— 1907 Άθανάσ. Άγγελίδης λ. δθ. 2

1.000
500
200

31—■ 7—-1907 Κων)νος Καλλίας λ. δθ. 6 600
31—  7— 1907 Αριστείδης Σαραφόπουλος λ. δθ. 5 
31—  7— 1907 Άλέξ. Φωτιάδης λ. δθ. 1

500
100

31—  7—1907 Νικόλαός Πολυζωΐδης λ. δθ. 2 200
1—  8— 1907 Θεόδωρος Παπαδοπούλας λ. δθ. 5 
1—  8— 1907 Θωμάς Ίωαννίδης λ. δθ· 5 
1—  8— 1907 Αδελφοί Άβατζήβαση λ. δθ- 3 
1— 8— 1907 Αριστοτέλης Μοιρασγίδης λ. δθ. 5

500
500
300
500

1—- 8— 1907 Αλέξανδρος Πασχαλίδης λ. δθ. 2 200
4—  8—1907 Βασίλειος Παπαδόπουλος λ. δθ. 1 100
7—  9— 1907 Σταύρος Νεστορίδης λ. δθ. 1,5 150
8— 9— 1907 Γεώργιος Λουκίδης λ. δθ.
8—  9— 1907 Αναστάσιος Πανουσιάδης λ. δθ. 2

800
200

15—■ 9— 1907 Φράνς Μουσαβίνης λ· δθ. 1 100
16—1 9— 1907 Θεόδωρος Βαφειάδης λ. δθ. 2 200
22—· 9— 1907 Περικλής και ’loo. Χατζημιχαήλ λ. δθ. 5 
29—  9— 1907 Απόστολος Γαλισιώτης λ. δθ. 5 
12— 10-—1907 Γεαοργιος Καγκάδης λ. δθ. 30

500
500

3.000
17—-10—11907 Πέτρος Μοιρασγίδης είκ. 5 
17—10— 1907 Ίοο. Σφήκας λ. δθ. 10

437,50
1.000

17-—-10—1907 Περικλής Κουρτίδης λ- δθ. 5 • 500
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17—ΙΟ—1907 Χρηστός Δούλας λ. όθ. 8 800
17— 10— 1907 ’Ανώνυμος διά χειρός Ίωάν. Μοιρασγίδου καί Π.

Κουρτίδου λ. όθ. 5 11/100 511
17—10— 1.907 Νικόλ. Λυμπερίδης λ. όθ. 3 300
17— 10— 1901 Κων. Μπάλτας λ. όθ. 3 300
17— 10— 1907 Ίω . Δημητριάδης λ. όθ. 2,5 250
17— 10— 1907 Ή  Δνίς Παπαδάτη καί ή Δνίς Στεφανίδου μετά τών 

κ.κ. Παπαδάτη καί Δουκίδη Σ. καί Κ. Γεωργιάδου, 
καί Κ. Μαργαριτίδου, Θ. Παπαδοπούλου, Μελετίου 
κλπ. διά θεατρικ. παραστάσεως, λ. όθ. 23 38/100 2.338

17—10—1907 Κων)νος Νικολαΐδης Βακάλης, είκ. 4 350
17— 10— 1907 Κων. Κώστογλους λ. όθ. 5 500
17—10— 1907 Δηλ,αιβέρ Βέης (15 Ίαν· 190:8) είκ. 1 87,50
18—>10— 190'7 ’Αλέξανδρος Περδικάρης λ. όθ. '5 500 
18— 10—1907 Πέτρος Βασιλειάδης διά κληροδοτήματος λίρ. όθ.

173 36/100 17.336
18— 10— 1,907 Εμμανουήλ Δούλάς λ. όθ. 20 2.000
18— 10— 1907 Αδελφοί Όρφανίδαι, είκ. 10 875
18— 10— 1907 Θεόδωρος Σωτηριάδης, είκ. 5 437,50
19—10—11907 ’Ιωάννης Σταυρίδης λ. Τουρκ. 3 300
19— 10— 1907 Άρι.στ. Ε. Άλτιναλμάζης, είκ· 10 875
29—10— 1907 ’Ιωάννης Ίωαννίδης λ. όθ. 5 500
29—10— 1907 ’Εμμανουήλ Δουκίδης λ. όθ. 5 500
29— 10!— 1907 Έμμ. I. Άλτιναλμάζης είκ. 5 437,50
29— 10— 1907 Κων. Π. Παπαδόπουλος λ. όθ. 2 200
29—10— 1907 ’Αριστείδης Ζώτος λ. όθ· 1 100
3— 11—1907 Λεωνίδας Μπάλτας λ. όθ. 1 100
7— 11— 190:7 Γεώργιος Άθανασιάδης λ. όθ. 10 1.0,00
7— 11— 1907 Κωνστ. Χατζόπουλος λ. όθ. 2 200

17—11— 1907 ’Ιωάννης Σακελλάριος 12 καθέκλαι 300
17— 11— 1907 Στέφ. Νικολάου, υπάλληλος 5.000 τούβλα 350
27—1,1— 190:7 Παναγιώτης Νικολαΐδης είκ. 3 262,50
29—11— 1907 Κων. Βασιλειάδης (’Αλεξάνδρεια) λ. Στερ· 4 437,50
13— 12— 1907 Άναστάσ. Καταπόδης είκ. 1 87,50
15— 1,2— 1907 Περικλής Ίωαννίδης λ. όθ. 0,5 50
15—12— 1907 Ίο^σήφ Κουκουλάκης είκ. 5 437,50
15— 12— 1907 ’Αλέξανδρος Δήμησσας, είκ. 3 262,50
15—12— 1907 Κωνστ. Ξανθόπουλος λ. όθ. 2 200
15—12— 1907 ’Αριστείδης Βόνδας είκ. '5 437,50
15— 12— 190·7 Πέτρος Σαπουντζής λ. όθ. 1 100
15—1,2—1907 Δημήτριος Πετρόπουλος είκ· 3 262,50
18—■ 1— 1908 Πλούταρχος Σακελλ,άριος λ. όθ. 3 300
18— 1—1'908 Κλεάνθης Ίσραηλίδης λ. όθ. 1 100
23—■ 1—1908 ’Αλέξανδρος Δημητριάδης λ. όθ. 5 500
25— 1—1908 ’Ιάκωβος Κωνσταντινίδης είκ. 1 87,50
“ a* -
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3-1—  1—1908 Γραμματεύς Αυστριακού Προξενείου επί εκλογή
Επιτίμου μέλους, είκ. >5 437,50 ή

31—· 1— 1908 Διερμηνεύς Ρωσικού Προξενείου επί εκλογή επι
τίμου μέλους λ. όθ. 4 400

31—- 1— 1908 ’Αλκιβιάδης Μητακίδης είκ. 2 175
21— 2— 1908 Κων. Κυρκος είκ. 2 175
12—  3— 1908 Κυρία Μαγγλάρα είκ. 2,5 222,50

2—  4—1908 ’Αλέξανδρος Σακελλάριος λ· όθ. 6 καί ετέρας 4
τή 3η Φεβρουάριου 1908 είς Π αν αγ ιωτόπουλον 
λ.1 όθ! 10 1.000

2— 4—1908 ’Ανώνυμος (AJB.) είκ. 5 437,50
2—  4— 190ι8 Δημήτριος Καραβιβέρης λ. όθ. 5 500
2—  4— 1908 Άξ)κός τής Χωρ)κής επί τή εκλογή του ώς επι

τίμου μέλους λ. όθ. 2 200
16— 4— 1908 ’Ισαάκ Ροδρίκ λ. όθ. 1 100
29— 5— 1908 Γεώργ. Χ"Άθανασιάδης (Όρτάκιοϊ) εκ διαθήκης

εν μαγαζεΐον πωληθέν πρός λίρας όθ. 27 84/100 2.784
30—  5—1ι908 Μητροπολίτης Άδρ)λεως Κύριλλος λ. όθ. 5 500

3—· 6— 1908 Γρηγ. Δημητρίου λ. όθ. 2 200
3—■ 6— 1908 Παντελής Γεωργιάδης λ. όθ. 5 500
6— 8— 1908 Βασίλειος Ίω . Άλτιναλμάζης είς μνήμην του ή

μήτηρ του είκ. 200 1.750
2— 10— 1908 Νικόλαος Ξυδάκης λ. όθ. '5 500
2—ΊΟ— 1908 Μιλτιάδης Άλτιναλμάζης λ. όθ. 4 400
2—1:0— 1908 Γεώργιος Καγκάδης λ. όθ. 5 500
2—ΙΟ1— 1908 Εμμανουήλ Δούλας λ. όθ· 2 200
2—10— 1908 Νικόλαος Λυμπερίδης λ. όθ. 2 200
2—10— 1908 ’Αριστείδης Ε. Άλτιναλμάζης λ. όθ. 2 200
2—ΙΟ1— 1908 Αλέξανδρος Καραπαναγιώτης λ. όθ. 2 200
2—10—1908 Τηλέμαχος Άγγελίδης λ. όθ. 2 200
2— 10'— 1908 Κωνστ. Νικολαίδης λ. όθ. 1 100
2— 10— 1908 Αδελφοί ’Ορφανού λ. όθ. 1 100
2—10— 19018 ’Άγγελος Βαρελτσής λ· όθ. 1 100
2— 10— 1908 Θωμάς Ίωαννίδης λ. όθ. 1 100
2— 10— 1908 Πλούταρχος Σκαλλέρης λ. όθ. 1 100
2— 10— 1908 Παναγιώτης Τζηρίτης λ. όθ. 1 100
2—410·—-1908 Ά )φοί Άβατζήβαση λ. όθ. 1 100
2—10— 1908 Άλέξ. Άβατζήβασης λ. όθ. 1 100
2—ΊΟ— 1908 Στέφανος Δερμεντζόπουλος είκ. 1 87,60
2— 10!— 1908 ’Ιωάννης Νικολαίδης λ. όθ. 0,5 50
2—-10—1908 Αλέξανδρος Πασχαλίδης είκ. 0,6 43,76
2— 10— 1908 Αριστείδης Βασιλείου είκ- 0,5 43,75
2— 10— 1908 "Έτεροι 4 από εν μετζήτιον λ. όθ. 74/100 74

22— 10—1908 Ανώνυμοι διά χειρός Π. Κουρτίδου γρ. τρ. 6-62,
λ. όθ. 5 38/100 538

7— 11— 1908 Πρόξενος τής Ρωσίας επί τή εκλογή του ώς έπι-
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τίμου μέλους λ. όθ. 5 500
3·0—11— 1908 Ισαάκ Ροδρίκ εικ. 1 87,50

2— 1— 1009 Θωμάς Καλλίβουλος λ. όθ. 2 200
2— 1— 1909 Έμ. Δούλάς εικ. 1 87,50
2— 1— 1909 Αριστείδης Π . Άλτιναλμάζης εικ. 1 87,50
2—' 1— 1909 Π· Άδαμαντίδης λ. όθ. 0,5 50
2—- 1— 1909 Κ. Ίω . Άλτιναλμάζης εικ. 0,5 43,50
2—- 1— 1909 Ίω . Π. Άλτιναλμάζης εικ. 0,5 43,75
2—  1— 1909 Χρηστός Δούλάς, εικ. 0,5 43,75
2—  1ί——1909 Αριστείδης Σαραφόπουλος είκ. 0,5 43,75
2— 1—1909 Αλέξανδρος Τσιβιδής είκ. 0,5 43,75
2—· 1— 1909 Δημήτριος Παναγιωτόπουλος είκ. 0,5 43,75
2—· 1— 1909 Ιωάννης Σφήκας είκ. 0,5 43,75
2— 1— 1909 Διάφοροι είς μικρότερα ποσά (ίιδε πρακτικόν 12ης

Ίανουαρίου 1909) λ. όθ. 3 8/10 308

30—  9—1910 Ή τοι, σύνολον 109.245,50

Έ κ του ονομαστικού τούτου καταλόγου άποδεικνΰεται ή γενναιοδωρία 
τών Άδριανουπολιτών, οϊτινες προθύμως έδιδον εισφοράς υπέρ εθνικών σκο
πών, κυρίως δέ διά τήν ένίσχυσιν καί άνάπτυξιν τής Παιδείας.

Παρατίθενται ωσαύτως καί αποσπάσματα εκ τών πρακτικών τού Φιλεκπαι
δευτικού Συλλόγου Άδριανουπόλεως:

Συνεδρίασις δης Νοεμβρίου 1919.

«Προεδρεύοντος τού κ. ,Καλλία καί παρόντων τών λοιπών μελών.

1) 'Ως Εξελεγκτική Επιτροπή τής διαχειρίσεως τού παρελθόντος Συλ
λογικού έτους 1918—1919 εξελέγησαν οί κ.κ· I. Χατζημιχαήλ, Κ. Ίσραηλί- 
δης καί Α. Κυριαζόπουλος. Θά τοΐς σταλή σχετικόν άγγελτήριον. 2) Άνε- 
γνώσθη γράμμα τής Κεντρικής Εφορείας παρακαλούσης νά έκλεγή έν μέλος 
τού Συμβουλίου, δπερ νά λάβη μέρος είς τήν ύπ’ αυτής όρισθεισαν 12μελή 
Επιτροπήν διά τό διδασκαλικόν ζήτημα. Εκλέγεται ό έκ τών Συμβούλων κ. 
Γ. Ματθαίου. 3) Άνεγνώσθη επιστολή Κυβερνητικού γραφείου τών έξ εμ
μέσων φόρων έρωτώσα τίς εκμεταλλεύεται τό κυλικεϊον τού Συλλόγου, δ Σύλ
λογος αυτός ή ιδιώτης τις, δι’ ίδιον λογαριασμόν. Αναβάλλεται ή άπάντησις 
τού κ. Προέδρου σκοπούντος νά συνεννοηθή επί τού προκειμένου μετά τού 
Προέδρου τού Εβραϊκού Συλλόγου. 4) Ημέρα τακτικής συνεδρίας ορίζεται 
ή Τρίτη, ώρα δέ 5.30' εσπερινή. 5) Άποφασίζεται νά προσκληθή δι’ επιστο
λής δ'Διευθυντής τής Ροδοκανακείου ώς καί ή Διευθύντρια τού έν Γενν) Ίμα- 
ρέτ Νηπιαγωγείου οπως διά γραπτής έκθέσεως δηλώσουν προς τό Συμβού
λων τάς άνάγκας τών σχολών τούτων. 6) ,Αποφασίζεται ή κατασκευή κάλπης 
ώς καί ψήφων λευκών καί μελανών προς εκλογήν νέων τακτικών μελών. 7) 
Άποφασίζεται ή εκλογή ώς επιτίμων μελών τού Συλλόγου τών κ.κ. Γ. Τσαγ- 
κρή ’Ιατρού τού “Ελληνικού' Ερυθρού Σταυρού καί Κ.Ν. Iixster, Άγγλου
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ένταΰθα άρμοστοΰ είς οΰς θά σταλούν έπιστολαι έσωκλείουσαι τά σχετικά δι
πλώματα».

Συνεδρίασις τής 8ης Νοεμβρίου 1919

«Προεδρεύοντος τοΰ κ. Κ· Καλλία καί παρόντων τών λοιπών μελών, έπι- 
κυροΰνται τά πρακτικά τής προηγούμενης Συνεδρίας. 1) θ 1’ άπαντηθή εις 
τό Κυβερνητικόν Γραφεΐον τών εξ έμμεσων φόρων δτι τό κυλικεΐον τοΰ Συλ
λόγου εκμεταλλεύεται ιδιώτης μέν διά τόν καφέν, τέϊον, πάστες κλπ. επί ενοί
κια), ό Σύλλογος δ’ αυτός διά τά οινοπνευματώδη ποτά (ρακήν, κονιάκ, μπύ- 
ραν κλπ.), διδόμενα μόνον είς τά μέλη καί έν έλαχίστη ποσότητι. 2) Ό  π. 
Καταπόδης αναλαμβάνει νά στείλη έργάτην διά τάς θερμάστρας τής Ροδο- 
κανακείου είς Ίλδιρίμιον. 3) Άναγινώσκεται έπιστολή υπογεγραμμένη ύπό 
10 μελών ζητούντων σύγκλησιν Γενικής Συνεδρίας πρός νέας αρχαιρεσίας μέ 
τόν ισχυρισμόν δτι ή τελευταία τοιαύτη τής 2ας τρέχοντος παρεβίασε τό 7 
καί 14 άρΟρον τοΰ Κανονισμού. Επειδή ό Σύλλογος δέν επανέρχεται έπί 
τών ύπό τής όλομ,ελείας έψηφισμένων κατά τό 43ον άρθρον τοΰ Κανονισμοΰ, 
έπί τούτω δέ γενική Συνεδρία δύναται νά συγκληθή μόνον κατ’ άπαίτησιν τών
2)3 τών μελών, ή ώς άνω αϊτησις θεωρείται ανεπαρκής καί αστήρικτος. Άπο- 
φασίζεται νά γραφή έπιστολή είς τόν έπιδόσαντα τήν αΐτησιν κ. Α. Βασιλείου 
μέ τήν σύστασιν νά άνακοινωθή τοΰτο καί είς τούς συνυπογράψαντας»·

Συνεδρίασις τή ς 19ης Νοεμβρίου 1919.

«ΙΙροδρεύοντος τοΰ κ. Κ. Καλλία καί παρόντων τών λοιπών μελών, άνα- 
γινώσκονται καί έπικυροΰνται τά πρακτικά τής προηγ. Συνεδρίας. Άναγινώ- 
σκονται δύο έπιστολαι προτείνουσαι 10 κυρίους πρός εγγραφήν αύτών, ώς 
μελών τακτικών. Θά διενεργηθή ψηφοφορία συνφδά τώ Καταστατικό», 
άμα ώς άπεπερατωθή ή κατασκευή τής ήδη παραγγελθείσης κάλπης, 
θά  γραφή νέα έπιστολή πρός τόν κ. Μενέλαον Δήμον, παρακαλοΰσα αυτόν 
δπως παραδώση τά τοΰ Ταμείου, χωρίς νά άναμείνη τήν έξέλεγξιν τών λο
γαριασμών, είς τόν κ. Λ· Καταπόδην, ΐνα μή χωλαίνη ή ύπηρεσία τοΰ Συλ
λόγου. Άποφασίζεται δπως τό όνομα τοΰ Μεγάλου Ευεργέτου τοΰ Συλλόγου 
αειμνήστου Τηλεμάχου Άγγελίδου αναγραφή χρυσοΐς γράιμμασιν έπί τής 
σχετικής πλακός έν τή αιθούση. Άναγινώσκεται έπιστολή τοΰ Διευθυντοΰ τής 
Ροδοκανακείου γνωρίζουσα: 1) "Οτι ή καύσιμος ύλη τής σχολής είναι ανε
παρκής καί είναι ανάγκη νά «γορασθή καί άλλη εγκαίρως καί 2) δτι τά 
βιβλία τών απόρων μαθητών τοΰ Τλδιριμίου άνερχύμενα είς 17, ήγοράσθη- 
σαν κατ’ ευθείαν έκ Κωνσταντινουπόλεως αντί γροσίων 502,5 τώ ειδοποιείται 
δέ δτι τοΰ δίδεται τό δικαάομα ν’ άγοράση έν δλω ·8 τσεκιά (μέτρον βάρους), 
παλαιάς ξυλείας έξ ών τά 5 διά τήν Ροδοκανάκειον καί τά 3 διά τό Νηπια- 
γωγεΐον Γενή Ίμαρέτ. Ειδεμή οφείλει νά ειδοποίηση έγκαίρως τόν Σύλλο
γον ΐνα οΰτος φροντίση διά τήν αγοράν τοιαύτης. Έπίσης κατά προηγουμέ- 
νην άπόφασιν ό κ. Ταμίας θά μέτρηση τό άντίτιμον τών ώς άνω βιβλίων.. 
Παρηγγέλθησαν τρία πλαίσια διά τάς προσφάτως άγορασθείσας εικόνας τών 
Κλεμανσώ, Λόϋδ Τζώρτζ καί Φός, αντί λ. Τ. 12 είς τόν κ. ΊΊανουσιάδην. Ό  
Πρόεδρος Κ. Καλλίας. Ό  Είδ. Γραμματεύς Γ. Γεωργιάδης.»
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Συνεδρίασις τής 3ης Δεκεμβρίου 1919,

«Προεδρεύοντος τοΰ κ. Κ. Καλλία καί παρόντων των λοιπών μελών.
’Αναγιγνώσκονται καί έπικυροΰνται τά πρακτικά τής προηγούμενης Συν

εδρίας. 1) Άναγινώσκεται επιστολή τοΰ Συλλόγου «Ή  ΙΙαρηγορία», ζητοΰν- 
τος τήν αίθουσαν τοΰ Συλλόγου διά τήν έκκύβευσιν ΰπ’ αΰτοΰ λαχείου τήν 
προσεχή Κυριακήν. Άπαντώμεν γραπτώς ότι παραχωρείται ή αίθουσα υπό 
τόν δρον νά λά'βη ό Σύλλογος τά 30% τοΰ καθαρού κέρδους. 2) Άναγινώ- 
σκεται επιστολή κ. I. Χατζηιμιχαήλ παραιτούμενου από τήν Εξελεγκτικήν τής 
διαχειρίσεως τοΰ παρελθόντος Συλλογικοΰ Έτους Επιτροπήν, 3) Άναγι- 
νώσκεται επιστολή από 17 Φεβρουάριου 19)19 τοΰ έν Λίιβερπουλ Κωνσταντί
νου Σακελλαρίου πρός τόν ένταΰθα έξάδελφόν του κ. Ίω· Σακελλάριον, άνα- 
φέρουσα δτι ό πατήρ τοΰ πρώτου ’Αλέξανδρος άφήκεν είς τόν Σύλλογον κλη
ροδότημα εκ χιλίων (1Ό00) δραχμών. Θά τώ γραφή επιστολή ευχαριστή
ριος, παρακαλοΰσα συνάμα νά έμβάση τό ποσόν όπόταν καί δι’ ού μέσου εγ
κρίνει. 4) Άναγινώσκεται επιστολή υπογεγραμμένη υπό 20 μελών έπιμενόν- 
των είς τήν άπαίτησίν των περί προσκλήσεως Γεν. Συνελεύσεως, πρός νέας 
αρχαιρεσίας. Τοϊς απαντάται γραπτώς μέσφ τοΰ έπιδόσαντος τήν αίτησιν κ. 
Α. Βασιλείου οτι έκτεθέντων έν τή από 14 παρελθόντος έπιστολή ημών τών 
λόγων, δι’ ούς μόνον κατόπιν αίτήσεως τών δύο τρίτων τών μελών υπογεγραμ
μένης δύναται νά συγκληθή γενική Συνεδρία, θεωρείται περιττή ή τών αυ
τών έπανάληψις καί τίθετατι τέρμα είς τήν επί τοΰ προκειμένου αλληλογρα
φίαν ώς άσκοπον. 5) Άποφασίζεται ή έγγραφή τοΰ Συλλόγου ώς συνδρο- 
μητοΰ είς τήν Illustration τών ΓΙαρισίων. Θά γραφή σχετική έπιστολή έμβά- 
ζουσα τήν τιμήν τριμηνίας έκ φράγκων 26,20. 6) Γενομένου έν τώ γραφείφ 
τοΰ Συλλόγου πλειστηριασμοΰ διά τό ένοίκιον τοΰ έν Βαλούκ Παζάρ καφε
νείου μετ’ αποθήκης, ή κατακύρωσις γίνεται είς τόν κ. Κωνσταντίνον Ζσχα- 
ριάδην δι’ εν έτος πρός λίρ. Τουρκίας 17 (δέκα επτά), μηνιαίος μέ τούς 
δρους νά παρουσιάση οΰτος ένα έγγυητήν καί νά προπληρώνη έκάστην τρι
μηνίαν. 'Ως προκαταβολήν ό έν λόγω κύριος πληρώνει δραχμάς πεντακοσίας 
(600).»

Συνεδρίασις 10ης Δεκεμβρίου 1919.

«Προεδρεύοντος τοΰ κ. Καλλία καί παρόντων τών λοιπών μελών, άναγι- 
νώσκονται τά πρακτικά τής προηγουμένης Συνεδρίας. Συμπληρωθέντος τοΰ 
νέου Συμβουλίου τοΰ Συλλόγου άποφασίζεται νά δοθή είς τήν Κυβέρνησιν 
κατάλογος τών άπαρτιζόντων αυτό. Νά γραφή έπιστολή είς τόν κ. Σδρόλαν, 
διοικητήν Σουφλίου, παρακαλοΰσα αυτόν νά μάς άποστείλη μέσω τοΰ έν Κα- 
ραγάτς, έντολοδόχου Αλεξάνδρου Μαυροπούλου, κλάδον πεύκης, ύψους πε
ρίπου 3 μέτρων, διά τό δένδρον τής Πρωτοχρονιάς. Άποφασίζεται νά όργα- 
νωθή διά τήν εσπέραν τής 1ης ’Ιανουάριου 19:20 εορτή τοΰ δένδρου τής Πρω
τοχρονιάς έν τή αιθούση τοΰ Συλλόγου. Δεκτά γίνονται μόνον τά μέλη, έκτος 
ώρισμένων ξένων, ούς θά κρίνη καταλλήλους τό Συμβούλων. Τιμή εισόδου 
δι’ άνδρας γρόσια 25, διά κυρίας καί δεσποινίδας γρ. 10,. Κατά τήν είσοδον 
θά δίδηται αριθμός τοΰ λαχείου τοΰ δένδρου, οί δέ κερδίζοντες τοιοΰτοι θά 
είναι 50. Ή  είσοδος είς παιδιά, μαθητάς καί μαθήτριας απαγορεύεται. Άνα-
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τίθεται είς τον κ. Μ. Ματθαίον ή φροντίς περί αγοράς ή επισκευής μιας με
γάλης θερμάστρας μετά τών σωλήνων της, διά τήν αίθουσαν. Παρουσιάζεται·· 
ό ενοικιαστής του έν Βαλούκ Παζάρ καφενείου Κ. Ζαχαριάδης καί παρακα- 
λεί οπως: Ιον) Κατασκευασθή έν τώ καφενείο) καί μικρόν μαγειρεΐον καί 
2ον) έπισκευασθή τό τελείως κατεστραμμένον λιθόστρωτον έμπροσθεν του κα
φενείου. Διά μέν τό τελευταϊον τοΰτο άποφασίζεται νά καταβάλη δ Σύλλογος 
τό ήμισυ τών δαπανών, υπολογιζόμενων είς λίρας Τουρκίας 12 1)2. Διά δέ τό 
μαγειρεΐον, ύπάρχοντος προηγουμένως τοιουτου, θά προσκληθή δ πρώην ενοι
κιαστής θωμάς Ρωσσέτος, τό εσπέρας τής προσεχούς Πέμπτης, ΐνα δώση λό
γον τού τί άπέγινε τό μαγειρεΐον τούτο.»

Συνεδρίασις 22ας Δεκεμβρίου 1919.

«Παρόντων τών κ.κ. Καλλία κ.λ.π. μελών, νά μετρηθούν είς τό Ταμεΐον 
τής Δημογεροντίας υπέρ τών απόρων τό ποσόν Λ. Τ. 10 (δέκα), έπ’ ευκαιρία 
τών εορτών. 'Τπογράφεται παρά τού κ. Προέδρου τό σχετικόν προς τον Τα
μίαν ένταλμα».

’Αξιόλογοι Φιλεκπαιδευτικοί Σύλλογοι ύπήρχον καί είς πολλάς 
άλλας θρακικάς πόλεις, οπως εις Αίνον,17 Σαράντα Εκκλησίας, Στε- 
νήμαχον, Ραιδεστόν, Σηλύβριαν, Βιζύην, Πέρινθον κλπ.

Έ κ  τής Έκθέσεως τών Πεπραγμένων τών τριών πρώτων ετών, τού 
θρακικοΰ Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Ραιοεστοϋ, ίδρυθέντος τήν 30ήν 
Μαΐου 1871, παρέχεται ζωντανή είκών τού πολυπλεύρου έργου τών 
Συλλόγων τούτων. Λόγω τού ιστορικού ενδιαφέροντος, παρατίθεται αύ- 
τούσιον τό Πρακτικόν τής πρώτης συνεδριάσεως τών ιδρυτών το υ :18

«Επειδή ή κατά τον Χριστόν ηθική καί πνευματική άναγέννησις τών 
κοινωνιών έστιν ή ακράδαντος κρηπίς τής αληθούς ευημερίας καί ασφαλούς 
αυτών προόδου, επί τοσούτον δέ έντελέστερον δ άνθρωπος έκπληροΐ τον έπί 
γής υψηλόν αυτού προορισμόν, έφ’ δσον μάλλον πλησιάζει προς τήν αρετήν 
καί τό φώς τής έπιστήμης, διά τούτο καί ήμεΐς άνήκοντες είς έθνος, έν ταΐς 
άθανάτοις δέλτοις τού δποίου άπεθησαυρίσθησαν τού χριστιανισμού αί υψηλά! 
άλήθειαι καί τής τού ανθρώπου σοφίας οί τιμαλφείς μαργαρΐται, καί ύπό 
διάπυρου φλέγόμενοι έρωτος, οπως καταρτισθώμεν έθνικώς τε καί θρησκευτι- 
κώς, άνακαλούντες είς τούς κόλπους τού έθνους τό μεγαλεΐον τών προγόνων 
καί τήν πατρώαν ευσέβειαν, ολίγοι συνταχθέντες ύπό τάς ευλογίας τού 'Τψί- 
στου συνεκροτήσαμεν σωματεΐον ύπό τήν επωνυμίαν «Θρακικός Φιλεκπαιδευ
τικός Σύλλογος», τού δποίου έφεξής θέλουσιν άναγράφεσθαι πιστώς καί μετά 
χρονολογικής ακρίβειας αί πράξεις. Σκοπός τού ήμετέρου Συλλόγου είναι,

17. 5Αχ. Σαμοθράκη, Ή  Αΐνος καί αί Έκκλησίαι της, Θρακικά Τ. 19ος, 1944, 
σελ. 9 - 23, βλ. επίσης Θρακικά Τ. 15ος, σελ. 148 καί έπ.

18. Έ κθεσ ις τών Πεπραγμένων τοϋ Θρακικοΰ Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Ραι- 
δεστοΰ άπό της συστάσεο^ς μέχρι τέλους του 3ου έτους 1874, σελ. 3 - 4 .
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03ς δείκνυται και έν τώ υπό ένδεκάτην ’Απριλίου τοΰ χιλιοστού οκτακοσιοστού 
εβδομηκοστού πρώτου έτους μ.Χ., δπως συνενοΰντες μετά τών ασθενών ημών 
μέσων τών φιλαμοΰσων καί φιλογενών τάς γενναίας συνδρομάς, βοηθήσωμεν 
κατά τόι ένόν την σπουδάζουσαν νεολαίαν ου μόνον τής δε τής πόλεως άλλ’ 
ιδίως οσον τό δυνατόν πλείστου μέρους τής περί αυτήν επαρχίας, έν ή έπί 
χιλιετηρίδας δύο υπνώττει μέν ή εθνικήν συνείδησις, άμαθία δέ πολλή κατα- 
λυμαίνεται κώμας τε καί κωμοπόλεις καταμαραίνουσα πάντα βλαστόν έθνικής 
άναγεννήσεως· έτέρα δέ πρόθεσις τοϋ Συλλόγου έπίσης ιερά καί σωτήριος 
είναι, δπως διά τοΰ παραδείγματος καί τών προσφορών παραινέσεων καί προ
τροπών ημών έξεγείρωμεν παρ’ έκαστη τών κοινωνιών αυθόρμητόν τινα καί 
ιδίαν κλίσιν καί έρωτα πρός τά γράμματα καί τήν κοινωνικήν κατάρτισιν, καί 
διά τοΰ φωτισμού άνιστάντες αύτάς έκ τής καταπτώσεως καί κακοδαιμονίας 
όδηγήσωμεν είς τήν οδόν τής αληθούς ζωής καί δόξης! Οΰτω εργαζόμενοι 
μετ’ ακαμάτου ζήλου καί αδελφικής ομοφροσύνης συναισθανόμεθα ώς ηθικόν 
αντάλλαγμα τών ήμετέροϊν πόνων καί γλυκεϊαν αμοιβήν, οτι έκπληροΰμεν δι- 
πλοΰν Ιερόν καθήκον πρός τε τήν άμωμον θρησκείαν καί τόν ένδοξον ημών 
έθνισμόν, παρασκευάζοντες διά τής ήμετέρας συνδρομής καί ύποστηρίξεως 
αληθείς Χριστανούς καί αληθή τής πατρίδος τέκνα!

Είθε δέ δ "Τψιστος, ένισχύων τάς ασθενείς ημών δυνάμεις, καταπέμψη 
τάς αγίας αύτοΰ ευλογίας έπί τά έργα τοΰ ήμετέρου Συλλόγου καί καταστήση 
αυτόν έσαεί άνεξάντλητον πηγήν πνευματικού φωτισμού καί ηθικής άναμορ- 
φώσεως!»

Τή 30 Μαΐου 1871, έν Ραιδεστώ.
Ό  Πρόεδρος Ό  Γενικός Γραμματεύς

Οί ίδρυταί τοΰ Συλλόγου
Κωστάκης Γ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ.
Ήλίας ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ.
Κωνσταντίνος ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ.
’Αθηνόδωρος ΔΗΜΗΤΡΙΟΤ
Δημήτριος I- ΣΤΑ ΤΡΙΔ Η Σ.
Ιωάννης Β. ΧΡΤΣΟΔΟΝΤΗΣ.
Γρηγόριος Κ. ΛΑΖΙΔΗΣ.
Διηχήτριος Σ . ΑΝΔΡΟΤΤΣΟΣ.
Γεώργιος X. ΔΗΜ ΗΤΡΙΑΔΗΣ.

Σημειωτέαν, δτι διά τής διοργανώσεως ετησίων θεατρικών παρα
στάσεων πρός όφελος τών Σχολείων, ό Σύλλογος Ραιδεστοΰ, άφ’ ενός 
μέν ένίσχυε τό θρησκευτικόν και εθνικόν φρόνημα, άφ’ ετέρου δέ απε- 
τέλει συνδετικόν κοινωνικόν κρίκον μεταξύ τών μελών τής Ελληνικής 
Κοινότητος.

Κατά τό τρίτον έτος τής λειτουργίας τοΰ έν λόγψ Συλλόγου, ύπήρ- 
χον 116 τακτικά μέλη, 135 συνδρομηταί, 9 επίτιμα καϊ 6 άντεπιστέλλοντα 
μέλη. Διετήρει δέ σχέσεις μέ τούς εξής Συλλόγους: τούς έν Κων)-
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πόλει «Φιλολογικόν», «θρακικόν», «Ηπειρωτικόν», «'Ιερατικόν», ώς καί 
τήν Λέσχην «Μνημοσύνη», τήν «’Αδελφότητα Ξηροκρήνην», τον έ ν " 
Άθήναις «Σύλλογον προς διάδοσιν τών Ελληνικών Γραμμάτων», τον έν 
Σέρραις «Μακεδονικόν», τον έν Φιλπτπουπόλει «Φιλεκπαιδευτικόν», τον 
έν Βραΐλα «Φιλόμουσον», τον έν Άδριανουπόλει «Σύλλογον Φιλομα
θών», ώς έπίσης μέ Συλλόγους και ’Αδελφότητας τής ’Επαρχίας Ραι- 
δεστοΰ, τής Τυρολόης, Μακρας Γεφύρας, Σηλυβρίας, Περίνθου, 
Βιζύης και Σχολαρίου.1*

Είς τό ’Αναγνώστηριον τοΰ Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Ραιδεστού 
ύπήρχον προς ανάγνωσιν τά εξής περιοδικά: «’Εθνική Έπιθεώρησις», 
«Ίλισσός» και «Εύριδίκη», ώς και αί έφη,μεοίδες: ή «Κλειώ» τής Τερ
γέστης, ό «Αίών», το «Φώς», ή «’Ηχώ τής ’Ορθοδοξίας» καί ή «Περιστερά» 
τών ’Αθηνών, ό «Νεολόγος», ή «Κωνσταντινούπολις» καί ό «Τύπος» τής 
Κων)πόλεως, έπίσης δέ αί έφημερίδες: «Ποσειδών», «Πολιτεία» καί 
«θεατής».20

Κατώρθωσαν έπίσης οί αξιέπαινοι όργανωταί τοΰ Συλλόγου νά ιδρύ
σουν Μουσεϊον, είς τό οποίον έξετίθεντο:

α) 621 νομίσματα: Ελληνικά, Ρωμαϊκά, Τουρκικά κτλ., άτινα έδω- 
ρήθησαν είς τόν Σύλλογον ή ήγοράσθησαν ύπ’ αύτοΰ.

Κατάλογος τών εν τώ Μουσείω τοΰ Συλλόγου νομισμάτων 
είς τό όποιον έξετίθεντο 621 νομίσματα: Ε λλη νικά , *Ρωμαϊκά, 
Τουρκικά, ά τ ιν α  έδωρήθησαν ε!ς τόν Σύλλογον ή ήγοράσθησαν.

1 1 5  ° Ελληνικά

ΆριΟ. Νομίσμ. Τ ό π ο υ Εί δ ο υ ς Δ ω ρ η τ α ί

θασίων
Μαρωνιτών
Βιξυηνών

άργυροΰν Σ. Μακρής
» ’Ιωάννης έκ Κων/λεως

χάλκινα άνά έν οι κ.κ.
Γ. θεοχαρίδης 
Ά ναγν. Ποιμενίδης 
ό Συνάδων Δοσίθεος 
Άγορασθέντα ύπό τού 

Συλλ. 2
19 καί 20. ’Έκθεσις τών Πεπραγμένων τοΰ Θρακικοΰ Φιλεκπαιδευτικοΰ Συλλόγου

Ραιδεστοΰ, σελ. 30 καί έπ.
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Ά ρ ιθ . Νομίσμ. Τό π ο υ Ε ΐ δ ο υ ς Δ ω ρ η τ  α ί

1 "Αθηνών
3 Προυσαέων

1 Κυζικηνών

18 "Αλεξάνδρου
Σ η μ .: Τούτων 10 ήγο- 
ράσθησαν ύπό τοΰ Σ υλ
λόγου.

αργ.
χάλκ.

χρυσουν 
3 άργ. μεγ. 
1 »

Βισανθηνών
Βυζαντινών
"Αμισού

"Εφέσου 
Λαμψάκου 
Θεσσαλίας 
Λεσίλα (Μακεδ.) 
"Αθήνας Νικηφ. 
Τιβεριουπόλ. 
Διοσκούρων 
Αινίων

άργ. (μέγα)

μικρόν
χάλκ.

"Αθ. Νικολάου 
X. θεόδ. Σταυρίδης 
Άργυράκης εκ Ναΐ- 

ιτκιοϊ 
Φιλίππου

Λυσιμάχου

4 χάλ. 2 άργ. 
1 »
1 άργ. μέγα 
χάλκ. 1 

» 1 
» 1

» 1
» 2 

άργ. μέγα 
» 1 

χάλκ.
»

χάλκ. 1 
» 1 

όρειχ. 1 
χρυσ. 1 
άργ. 2 
άργυρ.

» μέγα 
χάλκ. 
όρειχ.

θ . Λεμονίδης 
"Αγορασθέντα υπό τοΰ 

Συλλ.
"Αγορασθέντα ύπό τοΰ 

Συλλ. 
οι Κύριοι 
Κ. Δαμιάνοβιτς 
Δ. X. Κωνσταντίνου 
"Αθ. X. Άγγελάκη

"I. Λεούνης 
Κ. Χριστοδούλου 
I. Λεούνης 
Μ. X. Γιαννάκη 
Παντελ. Κων)δης 
(διδάσκαλος Πανίδου) 
Κων. Χαλβατζίδης 
"Αγορ. ύπό τοΰ Συλ. 
Χουσνή 6έης 
"Αγορ. ύπό τού Συλ.

"Αθ. Μανουηλίδης 
"Αγορ. ύπό του Συλ. 

» » » 
Γρ. Λαζίδης 
» » 1 Σύλλ.

Α. Φουρτούνης 
θ . Τσούνης 
άγορ. ύπό τού Συλ. 
I. Λεούνης 
"Αν. Ποιμενίδης 
Ν.Χ. Γιαννάκογλους
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Ά ριθ . Νομίσμ. Τ ό π ο υ  Ε ί' δ ο υ ς Δωρηταί,

1 Νικοδιέων » αγορ. ύπό τού Συλλ.
3 Περινθίων » » » *

χάλκ. 1 Άθ. Μανσυηλίδης
1 ’Αβδηριτών χάλκ. αγορ. ύπό τού Συλλ.
1 Κομόδου Δ. Φουρτούνης
1 Φιλιτπτουπαλιτών » άγσρ. ύπό τού Συλλ.
1 Περσέως (Μακ.) άργυρ. » » »

’Άγνωστα χάλκ. 1 Έμμ. Κλονάρης
όρειχ. 1 Νεόφ. Ά ρχιμ)της
άργ. 1 Γρ. Λαζίδης

» 4 θ . Τσούνης
χάλκ. 1 Μ. X. Γιαννάκη

* 1 Π. Κων)δης
» 2 Β. Χρυσοδόντης

άργ. 1 Φ. Κλα\μίδου
’Άγνωστα άργ. 1 Π. X. Γεωργάκη

χάλκ. 1 Γρ. Καλλίδης
25 χάλκ. άγορασθ. ύπό τοΰ

6 άργ. Συλλόγου

3 9  Ξένων Χωρών

3 Παπικόν άργ. Μ. Μαργαριτώφ
» » Τριαντ. Κων)νου
» » Κ. θεοδωρίδης

4 Πολωνικά » θ . Πελτέκης
Δ. Λαζίδης

» » Κ. θεοδωρίδης
» άγορ. ύπό τού Συλ. 1

4 Αρμένικά » »
1 Περσικόν » » »
18 Τουρκικά » 1 Α. Φουρτούνης

άργ. 1 Άθ. Μανουηλίδης
άργ. 1 Σ. Μακρης

» χάλκ. 1 Λ. Πανας
» όρειχ. 1 Δ. Πελτέκης
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χάλκ. 13 άγορ. ύπό του Συλ.
Συρχακό χρυσ. άργ. » » » "

1 0 3 ’Ρωμαϊκά

Ρωμαϊκόν όρειχ. μέγα Σ. Βενλίδης
» 3> Σ. Μακρης

» χάλκ., μέγα Χουσνη βέης
» » » Δ. Σταυρίδης

Κλεοπάτρας άργ. » Ά ρ. Παρτάλης
Ρωμαϊκόν » » Θ. Τζούνης

άργ. μικρ. 3 »
» Δαμιάνοβιτς

άργ, μικρ. 2 Σ . Νάτσου (κουνδου- 
ρα)

1 άργ. 1 χάλ. Άθ. Μανουηλίδης
1 άργ. 1 χάλ. Μ. Κουβαλακίδης

» 1 άργ. Κ. θεοδωρίδης
» 12 χάλκ. Δαμιάνοβιτς

1 άργ. Λ. Παν ας
1 άργ. Κ. Γ. θεοδωρίδης

Ά ρχ)τη ς Νεόφυτος
Δ. Σταυρίδης

» θ . Λεμονίδης
» I. Λεούνης
» Λ. Φουρτούνης
» ’Ανδρικός Πετρίδης

2 άργ. Γρ. Ααζίδης
13 χάλκ. Σπ. Καραμανλής
4 » Στ. Βενλίδης
4 » I. Λεούνης
1 » Ά ναγν. θεοδώρου

21 > άγορ. ύπό τοΰ Συλλ.
18 άργ. » » *

1 χρυσ. .. ■» » »
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1 1 3  Βυζαντινά

Βυζαντινά χάλκ.
»
■»
»

22 » 
Ιάργ .

1 »
2 »

72 χάλκ, 
7 άργ.
4 χάλκ.

Δ. Σταυρίδης 
Α. Φουρτούνης 
Ν. Νάτσου 
I. Λεούνης 
Δαμιάνοβιτς 
Λ. Ίωάννου έκ 40 έκ- 

κλησιών 
Γ. Χατζή δημητρίου 
Εύστρ. Σεργιάδης 
δημσδιδάσκ. Βιζύης 

άγορ. ύπό τοΰ Συλλ.
» » 3>

Συνάδων Δοσίθεος

Δ ι ά φ ο ρ α

250 νομίσματα διάφορα, έκτος τών άνωτέρω, έδωρήθησαν εις τόν 
Σύλλογον ύπό διαφόρων άνωνύμως, τινά δέ και ήγοράσθησαν ύπό τοΰ 
Μουσείου. Έπίσης ύπήρχον άγαλμάτια, άνάγλυφα και έπιγραφαί.

Μεταξύ τών εκθεμάτων τοΰ Μουσείου, ήσαν: δύο εύαγγέλια επί 
μεμβράνης, καμέαι καί άπολιθώσεις φυτών, ξύλων και οστράκων.
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’.Κττιγρχφή Α'.

I  Ο Ρ Π Κ Ο  

Κ ί Ρ Λ / ' / ' Γ Λ  

Λ ΐ  Ι Δ ε ί Ε Λ )

Κ Δ ε π / £ \ ν / ' /  λ ΐ η

Π  Α Λ ' Τ Α  

\ [  TAPAYhNP
Λ Υ Γ Γ / v r  

ν Μ Χ Π ' - Ε Ι Ο Κ

1  ETPOR/νΘΛΛ
^ Υ Ο Α Γ ι  7

. .  r - κ λ ι τ τ λ  

Κ ί  Λ Α / ' . /
ΚύρεΟεϊ^α έν Γανο/ώροις .



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Επιγραφή JB'.

Θ Γ  \ υ υ ι ς τ ω .

VA ΟΥ ZE/V/E 
Ζ ΥΜΥΚΕΙΥΘΟΥ 
Y c  j E ' I A Y T O Y  

Τ Τ Η  Ζ 1 Ι Ι Δ Ι ® / /  

I <ΤΛΜΕίΥΌΧ 
ΤϋΡΙ

Εύρεθεϊβα εν Βιζύτ).

Επιγραφή ΙΓ \

θ  Ε ΩI  Α Γ I Ω I Υ Ψ 1 Σ  Τ Ω I Υ Π  Ε Ρ Τ Η Σ 

Ρ Ο Ι Μ Η Τ Α Α Κ Ο Υ  Κ Α Ι Π Ο Ι Θ Ο Δ Ω Ρ Ι Δ Ο Σ  

Ε Κ Τ Ο Υ Κ A Τ A Τ Ο Ν  Κ Ο I A A Λ Η Τ I Κ Ο Ν 

Π Ο Λ Ε Μ Ο Ν  Κ Ι Ν Δ Υ Ν Ο Υ  Σ Ω Τ Η Ρ Ι Α Σ  

Κ Υ S  Α Μ  Ε Ν Ο Σ  Κ Α Ι  Ε Π Ι Τ Υ Χ Ω Ν  

Γ Α Ι Ο Σ  Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ  Κ Ρ Ο Κ Ο Σ  Χ Α Ρ Ι Σ  

Τ Υ Π Ο  Ν.
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Ενδιαφέρον έπαρουσίαζον εξ άλλου: α) ό κατωτέρω πίναξ (άφο- 
ρών διαλέξεις τών τριών πρώτων ετών), ώς και 6) οΐ πίνακες "Ισολο
γισμών.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (20χ)

Ι· Β. Χρυσοδόντης 

Κ. Γεωργιάδης

Α. Πρωτοπαπαδάκης 

Ν. Βουτσΐνος 

I. Β. Χρυσοδόντης 

Κ. Γεωργιάδης 

Γ. Κρητικός 

Γ. Γεωργιάδης

Α. Πρωτοπαπαδάκης 

Κ. Λαζαρίδης

TO T Α ' ΕΤΟΥΣ 

Περ! αεροστάτου

ΙΙερί ήθικής καί διανοητικής ,μορφώσεως 

τής κοινωνίας, αναγνώσματα 2.

Περί αρετής.

Περί ασθενείας εν γένει,

Περί τηλεγράφου· αναγνώσματα 2. 

Πανηγυρικός.

Περί τής ιστορίας τής ’Ιατρικής 

Περί γεωγραφικών ανακαλύψεων καί περί- 

πλου τής γής.

Περί ψυχής·

Περί κυκλοφορίας τοϋ αίματος, αναγνώ
σματα 2.

I. Β. Χρυσοδόντη:

Κ. Γεωργιάδης 

Γ. Άριστάρχης

»

ΤΟΥ Β' ΕΤΟΥΣ

Περί φιλολογίας έν γένει καί περί ελλην.

φιλολογίας.

Πανηγυρικός.

Περί τής παρ’ ’Άραψι χημείας 

Περί τής παρ’ ’Άραψιν ορυκτολογίας.

20α. Έ κθεσ ις πεπραγμένων τοϋ Θρακικοΰ Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Ραιδεστοΰ 
σελ. 76. \
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Άρχιμανδρ. Νεόφυτος 
Γ. Κ. Λαζίδης 
Μ· Δ. Μαργαριτώφ 
Γρηγ. Καλλίδης 
Α. Μισιτζής 
Ν. Βουτσΐνος 
Κ. Τσαούση Βάγιας 
» » »

Τ Ο Υ  Γ '  ΕΤΟΥΣ

Περί τής ώφελεί'ας τοϋ εμπορίου. 
'Ιστορικά αποσπάσματα, αναγνώσματα 2. 
Βυζαντινή' 'Ιστορία· , αναγνώσματα 2. 
Περί δεισιδαιμονιών.
Τραγωδία αύτοϋ ανέκδοτο· .
Περί ηλικίας ύπό φυσιολογικήν εποψιν. 
Περί έλληνικοϋ πολιτισμού). 

Πανηγυρικός.



84 Κ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ — ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΥ

Π I
ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΤ ΘΡΑ 

άπό τής συστάσεως αύτοΰ κατά τό έτος 1871 μέχρι

Ε Σ ΟΔ Α

» έ κ τ α κ τ ο ι  >ι » » » » »
Τ ο κ ο ι  χ ρ η μ ά τ ω ν  » » » # » »
Π ε ρ ί σ σ ε υ μ α  ε ν  το» τ α μ ε ί ω  ( ε κ  τ η ς  ο ι α φ ο ρ ά ς  ν ο μ ι σ μ ά τ ω ν

Βιβλία δωεηΟέντα προς διανομήν τοϊς άποροις κα\ έκτιμηθε'ντα

Ινληοοδοτημα αρχιμανδρίτου Διονυσίου (οικος άςίας)

άιά ίΟ όόσεων.

Κ. Γ . Θεοδωρίδου (Ιΐροεδρου)
Θεοδιυρου Λεμονίοου 
Μιμήκου Κουβαλακίοου 
Ευαγγε'λη Μανοανάκη (Ταμίου)
Αθηνοδώρου Δημητριέιρ 
Αρχιμανδρίτου ί\εοφυτου (Βιβλιοφυλακος) 
lημ . Χ α. Δ.Σταυρίδου (Έ πιμελ. τής Πινακοθήκης) 

Κ,ιρκορ Άλγιανακιάν 
Σταύρου Τζορτζωφ 
Γεωργίου ΤΙάντσοβιτς 
Τριαντάφυλλου Κωνσταντίνου 
Αλεξάνδρου Φουρτουνη 
Αδελφών Ααζίδου

» Μαργαριτώφ 
Ματθαίου Πατριάρχ. Έφημερ. (πληρωτέας εις 5 έτη)

Λ  ίο .  Ό Ο .

Λ  ίο.  Ό Ο .

Γροσ. CL.
Η

j 41347 20
18535 20
5018

60 15
05507 Ϊ5

5064 15

c

200 21200
200 21200
200 21200
11)0 10000
100 •10000
50 5302
50 5300
50 5300
50 5300
50 5300
50 5300
50 5300
50 5300
50
25

5300
2050,

1275
..

Γοοσ.

7003 1 
.20000
90031

'25
150
'8 {[30

’Ήτοι Λίραι Όθωμ. δυο χιλιάδες έκατον τριάκοντα.
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Η Α Ξ
ΚΙΚΟΤ ΦΙΛΕΚιΠΑΙΔΕΤΤΓΚΟΤ ΣΤΑΛΟΓΟΤ
τέλους Αύγουστου 1872, ήτοι κατά τό ά έτος τής ηλικίας αυτού.

Ε Ξ Ο Δ Α

ΕΙΣ ΣΪΝ Δ ΡΟ Μ Α Σ ΣΧΟΛΕΙΩΝ.

4 Σχολεία 'Ραιδεστοΰ
» Επαρχίας Βιζυης
Λ Ά χ μ α τ  Βεη
» ΙΙινακα
» 40 [εκκλησιών
» ΙΙουναρ χχσαρ
)) Σηλυβριας
» Πανίδου
)ΐ Κουμ,βάου
» Ναήπ-κιοϊ
» Σχολαριου
» Τσανακτσή
» Νεοχωρίου
» Χαριουπύλεως

Είς υπότροφον τοΰ Συλλόγου 
» οιετες ένοίκ. κα'ι διατήρησιν τοΰ καταστήμ. κα'ι αναγνωστηρίου 
» έξοδα ύπηοεσίας (τυπιυτικά, ταχυδρομικά, τηλεγραφικά, οδοιπο

ρικά, μετακομιστικα, μισθόν ύπηρε'του κτλ.
Είς προμήθειαν αρχείων κα'ι επίπλων

Τ δ ό λ ο ν τ ώ ν  ε ξ ό ό to ν

Περιουσία τοϋ Σ υ ΙΛ όγον .
Κληροδότημα '.Αρχιμανδρίτου Διονυσίου 
Όμόλογα
Τα μείναντα βιβλία
Καταστατικόν τοΰ Ταμείου, ήτοι καθαρόν ενεργητικόν

Τό ολον της περιουσίας

20000 
13Γ» 150 

2047 
42725

25859 10

199922 20
>25781|30

Σημ. Είς τήν εξ 199,992 γροσίων κα'ι ήμισυ περιουσίαν τοΰ Συλλόγου προσΟετεον κα'ι τα 
άρχελα κα'ι έπιπλα αυτοΰ, ώστε ή ολη περιουσία δια το β' ετος είναι 205, 198 γρόσια κα'ι 
ήυ.ισυ.

Ταιδεστός, τή  31 Αύγουστου 1872.
*

Ο Γεν. Υπολογιστής

• Β ΧΡΠΟ δ ΟΝΤΗΣ·
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Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ
ΠϊΝΑΞ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΤ ΕΝ ΡΑΙΔΕ 

από ά. Σεπτεμβρίου 18'72 μέχρι τέλους Αύγουστου 1873

Ε Σ Ο Δ Α .

Γρόσ. πρ Γ ρόσια πρ Γρόσια

Συνεισφορά τακτικα'ι (άπε'ναντι τών όμολογων) 
» » ετεραι 
» έκτακτοι (Συλλόγων ?<~λ.)

0501 
23380 
26182

Το όλον
Τόκοι χρημάτων (από τοΰ παρελθόντος Ίανουαρίου) 
Περίσσευμα εν τω ταμείο) ε'κ οικφοράς νομισμάτων της 

λίρ. λογιζομε'νης πρός 106 γρ.)

1760

351 rc 
ίΟ 

I
<ο 

ο 
1

59108

'Ολικόν πλεόνασμα •2121
Τό όλον τών εισπράξεων 01229

n  WΛςια 
ν 1 
u>

1

τών ποός διανομήν οωρηΟεντων βιβλίων 
Τό καθαρόν ενεργητικόν 
Τά μείναντα πρός διανομήν βιβλία

1050
42725

2047
20

:? *1 
r §

<  S'/

μ «

Τό ό’λον
Υπόλοιπον ομολόγων ών ή πρώτη όόσις κατεολήΟη 

’’Ομόλογα άθικτα εκόοΟε'ντα υπό (■). Λεμονίοου κα'ι 
„Μ. Κοβαλακίόου 

Άξια τής κληροόοτηΟείσης οικίας

83210

4 24 00 
20000

45322 20

υ > -8 Τό όλον 145610

Γ* 'Ολική πεοι-ουσία 191432

Τό σχηματισθεν καταστατικόν 252661

πρ

20

20



ΔΡΑΣΤΗΡ Ι0ΤΗΣ SAAhNlkflN  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΝ 87

Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ
ΣΤΩ ΘΡΑΚΙΚΟΥ ΦΙΛΕΚΙIΑΙΔΕΤΤΙΚΟΤ ΣΤΛΛΟΓΟΤ
ήτοι κατά τό β' έτος τής ήλικίας αύτοΰ.

ΕΞΟΔΑ.
■Μετρ. Είς [4ιβλ.

Γρόσ. Ί> · πρ

14124 974 15
2032 0
240 4 473 30

000 17 20
0 42 20
0 51
0 219 20

0 345 30
19160 2124 15

Είς 4 σχολάς 'Ραιδ. κα'ι εις απόρους μαθ. 
» επαρχίαν Βιζυης 
» » Μάλγαρα
» οικοδομήν Σχολής Τεσλιμίου 
» Σχολάς της επαρχίας Σηλυβρίας 
» Σχολήν Χαριουπόλεως 
» Σύλλογον Τυρολόης 
» Σχολάς των περί; χωρίων Πανίόου.

Κουμβάου, Άβδημίου, Χαήπ-κιοί.
Νεοχωρίου

Τό ολον

Είς διατήρησιν του καταστήματος μ ετ’ αναγνωστηρίου 
κα'ι έξοδα τής υπηρεσίας (ενοίκιον. ε’ιρημερ. .ταχυδρο
μικά, τηλεγραιρ. τυπωτικά, μισθόν Οπηρε'του, κτλ.) 

Είς Ι'ξ υποτρόφους του Συλλόγου 
λ προμήθειαν αρχαίων νομισμ. κα'ι λοιπών αρχαιοτήτων 
» περιοδείας
» αγοράν βιβλίων μή  οιανεμηθε'ντων είσετι κα'ι λοιπών 

γραφικών βοηθημάτων
Το ολον τών εξόδων 

Π ε ρ ι ο υ σ ί α  τ ο ΰ  Σ υ λ λ ό γ ο υ  π ρ ό ς ε ' ς ί σ ω σ ι ν  
Περίσσευμα τών εισπράξεων τοΰ (V τούτου έτους 

» » » » ά έτους
Το ολον ήτοι το καθόλου καθαρόν ενεργητικόν 
Τα μείναντα βιβλία ε'κτός τών άγορασθε'ντων 
'Τπόλοιπο'ν ομολόγων κα'ι άξία οικίας 

Το ολον
'Ολική περιουσία με'νουσα είς τό γ ' έτος 

Το σχηματισθέν καταστατικόν

Τό ολον 
Γρόσια |πρ
15008 
2035 
2877 
017 

42 
Γ) I 

210

04 Γι 30

Γρόσια

28331
42725

3007
145010

21284

4 143 
4871 

032 
730

025

1067

148707

15

10

Γ οόσι:

32887

219774

10

10

°52(ΚΓϊ| 20

ΣΗΜ ΕΙΩΣΙΣ. Εις τά 3097 γρ. ήτοι τήν αξίαν τών μεινάντων βιβλίων προσθετεον κα'ι τά 
925 γρ. κα'ι 25 παρ. αξίαν τών αγορασθέντων, ιος ανωτέρω δείκνυται. βιβλίων, κα'ι ουπ· 
διανεμηθε'ντων, ώστε είς 4022 γρ. κα'ι 25 παρ. άναβαίνει ή άξια αυτών είς τό γ ' έτος, ή δε 
ολη περιουσία (219.774 γρ. κα'ι 10 παρ. + 9 2 5  γρ. κα'ι 25 πχρ. =  ' είς 220.609 γο. κα'ι 
25 παρ.

Έν 'Ραιοεστω, τή  31 Αύγουστου 1873.

Ό  Γεν. Υπολογιστής

Ι· Β-.ΧΡΤΣΟΔΟΝΤΗΣ·
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Π I
ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΤ ΕΝ ΡΑΙιΔΕΣΤΏ 

άπό τής ά· Σεπτεμβρίου 1'87ι3 μέχρι τέλους Αύγουστου 1874

ΕΙΟΔΑ.

Σύνδρομο» των τακτικών μελών
» έκτακτοι συνδρομητών δωρητών Σύλλογον/ 

ανωνύμων
Ό λικ ή  συνδρομή 

Τόκος 20 μετοχών Σιδηροδρ. κα'ι 10 μετοχών Λαυρίου 
» έκ διαφόρων άλλων δάνειων

Τό ολον 
Πεοίσσευυ,α έν τώ  ταυ,ειωI ι 1 * 1
Τό όλον τών χρηματικών εΐσπράςεουν

5Ολιρα ομόλογα νέα ών ή πρώτη δόσις κατεβλήΟη 
δωρηΟεντων παρά ι ών Κυρίων 

Ξενοφώντος Τ . Θεοδωριδου 
Σταύρου Μανουήλ 
Νικολάου Ίωκννίδου 

Τό όλον
Βιβλία διανομής δωρηΟεντα αςιας

Τό όλον τών διυρεών

Ί1 άπό τοΰ παρελθόντος έτους μείνασα περιουσία του Συλλογου

Καθαρόν ένεργητικόν 
Τά μείναντα βιβλία διανομής 

'Υπόλοιπον ομολόγων άφαιρουμε'νης και τνμ καταβληθεισης β 
δόσεως

Ά ςία οικίας κληροδοτηΟείσης

Γρόσ.

32880

2G870

2098
5830

1770
1770
•1770

πρ

Το όλον τής περιουσίας

Γ  ρόα

59750

7928
102

11310
200

7 1007 
1022

I I 23G0 
20000

πρ ροσια

G8080

11510

207119

291039

πρ
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Ν Α Ξ
ΑΡΑιΚΙΚΟΤ ΦΙΛΕΚΤI AT ΔΕΤΤΙΚΟΤ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ήτοι κατά το γ ' ετος τής ηλικίας αύτοΰ.

ΕΞΟΔΑ.
Είς Μετρ. Είς Βιβλία

Γρόσ. πρ Γρόσια | πρ

Ε ί ς  τας Σχολάς τής πόλειυς Ταιοεστοΰ 20448 30 •1365 20
» ττ,ν Σμολήν Νεο/ωρίου 400 105
» » » Ιΐανίόου 107 20
» )) η Σιμιτλή 55
» )) » Ά,λεπλή 02 20
» )) « Σμολαρίου 325
» » » Αογαντζή 1500 45
» » » Μαλγαρα 180
)) » η \α ί'π -κ ιο ϊ 181 20
» )> » Τσιφλίκ-κιοϊ 530 229
» » ι> Τητζε'-κι οϊ 120
1) )) >1 Τσανακτζή 400
» )) » Ί'μπρ'ικ Τεπέ 92
» » » Κουμβάου 258 20
» )> » Βεγεντήκ-κιο’ί 73
)) )) ιι Τσογκαρα 1650 148 10

Είς τήν Αδελφότητα Μακρας Γέφυρας 565
)) » » ‘Πρακλείας 120
)) » » Βιζυης (λαμεϊον) 525

Είς τήν Σμολήν Μάντζουρα 1926
>1 ft ι> Σατή-κιοϊ 850 879 20
)) )) » ΙΙινακα 428
)) )) ιι Καρλί-κιοϊ 535
» » ιι Βελίκας 1005

rii \1 ο ολον 30803 30 +  5031 30

Ε ί ς  δ ι α τ ή ρ η σ ι ν  τ ο υ  κ α τ α σ τ ή μ α τ ο ς ,  τ η λ ε γ ρ .  ο δ ο ι π σ ρ .  μ ι σ θ ο ύ ς  κ τ λ .  
» π ρ ο μ ή θ ε ι α ν  α ρ χ α ι ο τ ή τ ω ν  
» υ π ο τ ρ ό φ ο υ ς

Περίσσευμα του Λ 7 έτους 42725.20 π . + 2 8 3 4 1 .3 0  π. του Β ετ.
» τ ο υ  Γ 7 έ τ ο υ ς

Κ α θ α ρ ό ν  ε ν ε ρ γ η τ ι κ ο ν
Τα μείναντα βιβλία διανομής 
‘Ομόλογα κα'ι άςία οικίας

Τ ο  ο λ ο ν  τ ή ς  π ε ρ ι ο υ σ ί α ς  
Τ ο  α ν τ ί κ ρ υ  κ α τ α σ τ α τ ι κ ό ν

Γ ρ ο σ ι α

— 35835
39G9

954
2351

" 7 1 0 0 7
20772

2419
146670

π ρ Γ ρ ό σ ι α

43110

97839

149089

290039

πρ

20

20
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Έ κ τών προαναφερθέντων, διαπιστοΰται ότι αί άνθοΰσαι Ε λλη 
νικά! Κοινότητες τής Θράκης είργάσθησαν μέ ζήλον και έπέδειξαν, 
ιδίως άπό τόν 19ον αιώνα, άξιοθαύμαστον πνευματικήν, κοινωνικήν, οι
κονομικήν και εθνικήν δραστηριότητα.

Β. 2. 1. Αί Έ λλην. Κοινότητες τής Θράκης άντεμετώπιζον μεγά
λος δαπάνας, όχι μόνον διά τήν άνάπτυξιν τής παιδείας, τήν ϊδρυσιν 
Ναών, τήν συντήρησιν Νοσοκομείων, ώς και άλλων ευαγών ιδρυμά
των, άλλα και διά τήν πληρωμήν τής βαρυτάτης και εξαντλητικής φο
ρολογίας τών κατακτητών.

Β. 2.2. Ό  Σ. Βυζάντιος21 έθεώρει το φορολογικόν σύστημα τής 
Όθωμανικής Αύτοκρατορίας «άνεπαχθέστατον, διότι, κατά τό Κοράνιον, 
πας γεωργός τοΰ οποίου ή περιουσία δέν ύπερέβαινε τά 200 δηνάρια, 
ήτο άφορολόγητος». Άντιθέτως, κατόπιν ενδελεχούς μελέτης, διαπιστου- 
ται δτι, ή έν γένει φορολογία ήτο δαρυτάτη, ιδία διά τούς «ραγιάδες».

Εκείνο τό όποιον πράγματι έχώλαινε, ήτο ή όργάνωσις τών δημο
σίων Οικονομικών τοΰ Τουρκικού Κράτους. ’Έ νδειξις τής κακής όργα- 
νώσεως ήτο ότι κατά τόν 16ον αιώνα (ήτοι, κατά τούς χρόνους τής με- 
γαλυτέρας άκμής τής Όθωμανικής Αύτοκρατορίας), τό σύνολον εισπρά
ξεων τοΰ Δημοσ. Ταμείου, μόλις έφθανε τό 1/10 τών εισπράξεων του 
Βυζαντινοΰ Κράτους κατά τόν ΙΟον αίώνα, ώς άναφέρεται είς τήν έκ- 
θεσιν τοΰ Πρέσβεως τής Βενετίας Όκταβιανοΰ Βόνου, (1604—1608).22

Κατά τήν Τουρκοκρατίαν, τούς φόρους καθώριζε τό Δημόσιον θη- 
σαυροφυλάκιον, ιδιαίτερον θησαυροφυλάκιον τοΰ Σουλτάνου (ΗΑΖΙ- 
Ν Ε ), τό οποίον περιελάμβανε: α) τόν εξωτερικόν δημόσιον θησαυρόν, 
6) τόν εσωτερικόν δημόσιον θησαυρόν και γ) τόν Ιδιαίτερον θησαυρόν 
τοΰ Σουλτάνου. Έτροφοδοτεϊτο άπό πολεμικός λείας, δώρα ξένων ηγε
μόνων, εισοδήματα τών άπεράντων κτημάτων τοΰ στέμματος, εισφοράς 
έκ τοΰ δημοσίου θησαυροΰ καί φόρους ύποτελείας ξένων ήγεμόνων.23

Τήν πρώτην θ'έσιν είς τούς ά μ έ σ ο υ ς  φ ό ρ ο υ ς  εϊχον οί έγ
γειοι φόροι. Ή  Δ ε κ ά τ η (Iltizam) άπετέλει έν τών κυριωτέρων 
έσόδων. Είσεπράττετο συνήθως είς είδος. Άφεώρα τά προϊόντα τής γής

21. Βυζαντίου Σκαρλάτου Δ: 'Η  Κων/πολις Τ . Γ ' . (1869) σελ. 239.
22. Γ. Γιαννακάκη 'Ιστορ. τής Θράκης, Θρακικά Τ. 29 (1958) σελ. 68 και επ.
23. Μόραβιτς Καρόλου, Τά Οικονομικά τής Τουρκίας Παρίσιοι 1902, σελ.

4 - 6 .
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και τά ζώα,24 δεν συνεψηφίζετο δε μέ το Βεργκί.. Άνήρχετο είς 10% 
επί τών εσοδειών. (Μετά τό 1880, ό Χαιμίτ ηύξησε τήν Δεκάτην είς 
12/2%). Επειδή συνήθως οι ένοακιασιαί τής Δέκατης έμενον εις τήν πρω- 
τεύουσαν, πολλάκις έγίνοντο μεγάλαι καταχρήσεις, μέ συνέπειαν νά 
ζημιοΰται το Δημόσιον. Τά 220 έκατομ. γρόσια, τά όποια είσέπραττε κατ 
έτος το Κράτος, άντεπροσώπευον τά 2/3 τοΰ πραγματικού ποσοΰ.2̂

Εξ άλλου, ύπήρχε και τό διανεμητικόν σύστημα είσπράξεως τής 
Δέκατης, κατά τό όποιον ώρίζετο ές άρχής τό ποσόν φόρου έκάστης 
Κοινότητος, ήτις και άνελάμβανε τήν εϊσπραξιν. Τό χωρίον Έςάοτερον 
ιής Θράκης επί σειράν έιών, έξεμίοθωνεν είς πλειοδοσίαν τήν Δεκά 
την διά λογ)σμόν τών κατοίκων του, ώφελεΐτο δέ συνάμα καί ή Κοι- 
νότης.26 Τό παράδειγμα αύτό έμητήθησαν και άλλα χωρία. Ή  Δεκάτη 
τής Επαρχίας Καλλιπόλεως έπωλεϊτο ώς εξή ς: Καλλιπόλεως 110.000 
γρ., Πλαγιαρίου 120.000 γρ., Γενίκιοϊ 75.000 γρ., Μπαΐρι 45.000 γρ., Γα- 
λαταρίου 44.000 γρ., Κοζλουντερέ (Τουρκ. χωρίον) 12,000 γρ., Πράν- 
κιοϊ 18.000 γρ., Τζομαλή 14.000 γρ., Καβακλή 12.000 γρ., συνολικώς
594.000 γρ.

Τό Β ε ρ γ κ ί  (Vergi) διέφερε κατά τόπους μεταξύ 10—25%27 καί 
είσεπράττετο επί τής ύποτιθεμένης κινητής καί ακινήτου περιουσίας (Ό  
Οωμανών καί Χριστιανών) άπό τούς αντιπροσώπους τής Κοινότητος, κα 
τόπιν διαπραγματεύσεων μεταξύ φορολογούντων καί φορολογουμένων, ώ
ρίζετο δέ κατά οικογένειαν (20, 30, 50, 80, 120 γρόσια). Επειδή ή οιισ 
νομική κατάστασις έκάστου φορολογουμένου ήτο γνωστή, όλίγαι έγίν<; 
το ώς πρός τό Βεργκί καταχρήσεις. Ή  περιουσία έκάστης οίκογενεί 
περιελμάμβανε προϊόντα τής γής, ώς καί ζώα (διά τά όποια έπληρώνετο 
Δεκάτη , συνεπώς δέ, κατεβάλλετο είς αύτάς τάς περιπτώσεις διπλούς 
φόρος.

Ό  τ ε λ ω ν ε ι α κ ό ς  δ α σ μ ό ς  (Gumiuk) έπαρουσίαζε τό πα
ράδοξον, ότι οι υπήκοοι τής Αυτοκρατορίας έπλήρωνον 12%, ένψ οι ξέ
νοι 5% ή καί όλιγώτερον, διότι ή Τουρκία εΐχεν ανάγκην τής Εύρωπαϊ-

24. Σ . Βυζάντιος είς «Κων/πολ',ν» (1869) άναφέρει δτι άπό τοΰ 1862 έτέθη φό
ρος καί επί τών ΐππων, σε>. 240.

25. Βυζαντίου Σκαρλάτου Δ. Τ Ι Κων/πολις (1869) σελ. 239.
26. Γ. Γιαννακάκη : Τστορ. της Θράκης, Θρακικά Τ. 29 (1958) σελ. 204 - 207. 
27- Βυζαντίου Σκαρλάτου Δ. Ή  Κ ων/πολις (1869) σελ. 240 (άναφέρει δτι τό

Βεργκί άναλογεΐ μέ τό Incom e T ax  τών ’Ά γγλω ν), βλ. επίσης Μόραβιτς Καρόλ,ου, Τά 
Οικονομικά της Τουρκίας Παρίσιοι 1902 σελ. 4 - 6 .
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χής ύποστηρίξεως, και έπεδίωκε τήν ναυτιλιακήν της άνάπτυξιν.28 Και α 
τήν ίστορουμένην εποχήν, τό λαθρεμπόριο ν ώργίαζεν. Οί εμπορευόμε
νοι, διά νά επιτύχουν οφέλη, έδωροδόκουν πλουσιοπαρόχως τούς Τού 
κους ιθύνοντας. , , . ,

Ό  κ ε φ  ά λ ι κ ο ς  φ ό ρ ο ς  (επαγγελματικός φόρος — άδεια 
ζωής καί εργασίας εις τήν χώραν τών πισιών (Μουσουλμάνων), έπε 
βάλλετο μόνον είς τούς Χριστιανούς· διηρεϊτο δέ είς τρείς κλάσεις: τώ 
εξήκοντα, τριάκοντα καί δεκαπέντε γροσίων κατ’ έτος. Είσεπράττετο άπό 
έκαστον άρρενα, δστις είχεν ύπερβή τήν παιδικήν ήλικίαν,29 είς τήν 
πραγματικότητα άπό τοΰ 7ου μέχρι τοΰ 60οΰ έτους. Έξηροΰντο οί ιε
ρείς, οα τυφλοί, οί παράλυτοι έν γένει, οί ανάπηροι καί οί πτωχοί. Ό  
φόρος αυτός έθεωρεϊτο ώς ή εξαγορά τής στρατιωτικής θητείας καί είσε
πράττετο άπό τούς θρησκευτικούς άρχηγούς έκάστης έθνότητος. Άπό 
τοΰ 1850 ό Κεφαλικός φόρος άνήρχετο συνολικώς είς 9.200.000 φράγκα 
(δεδομένου δτι ύπήρχον 14.000.000 «ραγιάδες», ή αναλογία ήτο 0.65 
κατά κεφαλήν). ’Ά ν  καί διεκηρύχθη ότι κατηργήθη τό 1840, είς τήν 
πραγματικότητα έξηκολούθησε, επειδή οί μέν «ραγιάδες» δέν έπεθύμουν 
νά ύπηρετήσουν είς τόν στρατόν, οί δέ Τούρκοι τούς ύπωπτεύοντο. Ού
τως εύρέθη μέση λύσ ις: ή Τουρκική Κυβέρνησις έδέχθη νά ύπηρετοΰν 
μόνον 5.000 «ραγιάδες» (άντί τών άρχικώς άπαιτηθέντων 30.000) καί 
επέβαλε φάρον 1.200 Γαλ. φράγκων κατ’ άνδρα, τόν οποίον ώνόμασε 
Τ α , ν έ ϊ  ά σ κ ε ρ ι έ .  Δι’ αύτοΰ τό· Κράτος ώφελήθη, διότι συνολικώς 
εισέπραττε, άντί τών προαναφερθέντων 9.200.000 φρ., 30 εκατομμύρια 
φράγκα.

Μέχρι τοΰ Κιουπρουλοΰ Μουσταφα πασά, τό χαράτσι ήτο διά ιούς 
εγγάμους 4,5 γρόσια, διά τούς άγάμους 3,5 γρ. Τοΰ φόρου έξηροΰντο

28. Βυζαντίου Σκαρλάτου, Ή  Κ ων/πολις (1869) σελ. 241 άναφέρει δτι ενώ τώ 
1843 διέπλευσαν είς τον Βόσπορον 5986 έμπορικά πλοία έξ ών 2.478 έλληνικά, τδ 1862 
διέπλευσαν 39.199 πλοία χωρητικότητος 6 .484 .659  τόννων, έξ ών 18.345 τουρκικά, 
6 .583 Έλληνικά, 4 .047  Ιταλ ικ ά , 3 .766  ’Αγγλικά καί 2426 Αυστριακά. Ή  αΰξησις τής 
ναυτιλίας έσημειώθη άπό τοϋ 1859 οπότε ό άριΟμός τών τόννων χωρητικότητος ήτο 5 
έκατομ. ενώ τό 1862 ήτο 6. 500.000.— βλ. έπίσης Β. Κρεμμυδά, Τό Έμπόριον τής Πελο- 
ποννήσαυ στο 18ο αιώνα, οστις γράφει : δτι κατά τις διομολογήσεις, οί Γάλλοι έμπορο'- 
κατέβαλλον δασμόν 3 %  έπί τής άξίας τών είσαγομένων ή έξαγομένων έμ/τω ν, σελ. 60.

29. Βυζαντίου Σκαρλάτου ένθ’ άνωτ. άναφέρεται : Ε π ε ιδή  έλλείψει ληξιαρχικών 
βιβλίων δέν ήτο δυνατόν νά εύρεθή ή ήλικία, μετεχειρίζοντο οί άρμόδιοι κύκλον έκ 
σχοινιού διά τοΰ οποίου περιέβαλλον τήν κεφαλήν καί τόν λαιμόν τών παιδίων, διά νά 
έξακριβωθή άν έπρεπε νά έπιβληθή ό έν λόγω φόρος, σελ. 242.
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οί ιερωμένοι και οί ναυτικοί (Gemici).30 Μετά τό Σύνταγμα τοϋ 1908, 
ό φόρος αυτός κατηργήθη, ώρίσθη δέ νά ύπηρετοΰν είς τόν στρατόν., 
και οι μή Μουσουλμάνοι.

Ό  Σουλτάν Μουράτ Α ' επέβαλε φόρον αιχμαλώτων, (τό πέμ- 
πτον). Ό  φόρος αύτός, ύπολογισθείς είς 125 άσπρα (άκτσέ) κατά κεφα
λήν,31 εκαλείτο και «Σπέντζα», κατε'βάλλετο δέ ύπό τών Χριστιανών 
τών κατοίκου ντων τόν Γαλατά ν, ώς και είς άλλα χωρία τοϋ Βοσπόρου, 
ιδίως έν καιρώ πολέμου.32

Τά μεταλλεία έπίσης άπέφερον είς τό Κράτος έσοδα ίσούμενα πρός 
τά 2)3 τής αξίας τών πραγματοποιούμενων, διότι κατά τόν Μουσουλμα
νικόν Νόμον, τά μεταλλεία άνήκαν είς τόν ιδιοκτήτην τής γής. Έ άν ή 
γή ήτο έ'θνική, τό μεταλλείο ν άνήκεν είς τόν άνακαλύψαντα αύτό, μέ 
τήν ύποχρέωσιν τής παραχωρήσεως τοΰ 1/5 τοΰ προϊόντος είς τήν Κυ- 
βέρνησιν. Δέν έπετρέπετο Ιδμως, ή έπεξεργασία τοΰ μεταλλεύματος. 
Τοΰτο διετίθ'ετο άκατέργαστον είς ώρισμένην τιμήν. Τά Εθνικά με
ταλλεία ύπήγοντο είς τήν άρμοδιότητα τοΰ Νομισματοκοπείου, παραχω- 
ρούμενα είς έργολάβους διά 20 έτη.

Β. 2. 3. ’Έ μ μ ε σ ο ι  φ ό ρ ο ι  ήσαν οί προερχόμενοι: Ύπό τής 
Σημάνσεως, (Daoiga), τοΰ Στατήρος, τών Εθνικών Κτημάτων, 
'Αλυκών, ’Ιχθυοτροφείων, ώρισμένων μονοπωλουμένων ειδών (κα
πνός, καφές, όρυξα, άλας, πυρϊτις κλπ.), τών Καπηλειών, Μπερατίων, 
Ταχ. Τελών (διά τάς έπιστολάς, είς παρας έπί βάρους 3 δραμ. καί άπό-

30. 'Ο  Κ. Σιμόπουλος, Ξένοι Ταξιδιώτες στην Ελλάδα, 1972, Τ .Α '. γράφει δτι άΛ 
άνέφερεν ό Γραμματεΰς τής Γαλλικής Πρεσβείας είς τήν Κων/λιν, de la  Croix, οί 
"Ελληνες κατέβαλλαν κατ’ άρχάς ώς χαράτσι 9 δρ. αργύρου κατά κεφαλήν (εν Γαλ. Τάλη- 
ρον) βαθμηδόν τό ποσόν ηΰξανε καί οΰτω τό 1674 έπλήρωναν άνω τών 3,5 Γαλ. Τα)ιήρων 
κατά κεφαλήν. Έ π ίσης ό de la Croix έγραφεν δτι ύπήρχον καί αί εξής πρόσθετοι επιβα
ρύνσεις : τό Ντεβισσιρμέ, διά τά άρρενα τέκνα, τό Σουφράτ, εισφορά διά τάς δαπάνας τών 
άνακτόρων τοΰ Σουλτάνου έν περιπτώσει πολέμου, τό Κουρέκ άκεσσί, φόρος διά τήν συν- 
τήρησιν τοΰ στόλου, τό Ά βαρίζ, εισφορά είς εΐδος τών Ελλήνων χωρικών (κριθή, χόρτον 
κλπ.) διά τό σουλτανικόν ιππικόν, τό Ά β β ε  άκεσσί, εισφορά διά τήν χρηματοδότησιν 
τών σουλτανικών κυνηγίων, σελ. 661 καί έπ.

31 . Βυζαντίου - Σκαρλάτου, ή Κ ων/πολις, 1869, Τ . Γ ' .  σελ. 243 καί έπ.
32. 'Ο  Κ. Σιμόπουλος, Ξένοι Ταξιδιώτες στήν Ε λλάδα, 1973 Τ . Β '. αναφέρει 

δτι ό Σικελός περιηγητής Scrofani έγραψεν δτι κατά τόν πόλεμον τοΰ 1787 ό Σουλτάνος 
ήξίωσε δέκα εκατομμύρια δράμια αργύρου άπό τούς Τούρκους, ώς πρόσθετον εισφοράν 
διά τάς πολεμικάς άνάγκας, τέσσαρα έκατομ. δρ. άπό τούς Έλληνας καί τρία έκατομ. δρ. 
άργύρου άπό τούς Εβραίους. Σελ. 654 καί έπ.
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στασιν μιας ώρας, διά δέ τάς εφημερίδας και 6ι6λία είς παράς επί βά
ρους 5 δραμ. καί άπόστασιν 4 ώρών). Ό  επιτόπιος φόρος, καθώς και τά 
λιμενικά δικαιώματα ήσαν προς δφελος τοΰ δημοσίου καί όχι τών κοι
νοτήτων.

Έ π ϊ πλέον τών φόρων, διάφοροι πόλεις καί έπαρχίαι έπρομήθευον 
ζωοτροφάς διά τό Σουλταντκόν Σαράϊ.3'3 Π.χ. ή Προύσα καί ή Ραιδε- 
στος έστελλον έτηοίως 199.000 ορνίθων, ή Βλαχία 900 όκ. κηροΰ καί
15.000 όκ. μέλιτος, το Όσμαντξήκιον 88 βαρέλια πέστροφας, το Κιζαν- 
λίκιον ραδέλαιον, ή Καλλίπολις 3.000 χειμωνικά, ή Βιζύη 600 καντάρια 
κρόμμυα, ή Ίάμπολις 30 δοχεία άμπέρ-μπαρασύ καί 5 δοχεία χυλοΰ δα
μασκηνών διά σερμπέτια.

Ά πό τοΰ 18ου αίώνος έπεβάλλετο ό φόρος Ichtixa - Μουμπάγια (λέ- 
ξις σημαίνουσα άγορά), διά τόν έφοδιαομόν τοΰ Στρατεύματος μέ εϊδη 
διατροφής. Ό  φόρος αύτός έτέθη ύπό τοΰ Μεχμέτ Κιοπρουλοΰ ώς έκτα
κτος, καταβαλλόμενος εις είδος είς άντικατάστασιν τοΰ ίρόρου Sur-sat, 
όστις ύπό τόν αύτόν Βεζύρην μετεβλήθη είς φόρον καταβαλλόμενον 
είς χρήμα. ι

Εντός τοΰ 18ου αίώνος, ό φόρος Ichtira μετεβλήθη είς ετήσιον τα
κτικόν φόρον.314

Β.3 Συμπληρωματικώς προστίθεται δτι, δέν ύπήρχεν ακριβής ύπο- 
λογισμός τών εσόδων τοΰ Τουρκικοΰ Κράτους. Πάντως, είς τό επίσημον 
ήμερολόγιον τοΰ Σουλτάν Μεχμέτ Β" άνεφέροντο έσοδα 4.000.000 φλω- 
ρία (δουκάτα). Έ π ϊ Σουλεϊμάν Α ' (κατά τήν μεγαλυτέραν ακμήν τής 
Όθωμ. Αύτοκρατορίας), τά έσοδα ήσαν 62.400.000 δουκάτα τό 1605, 
3.000.000 δουκάτα καί επειδή τά έξοδα ήσαν διπλάσια, ένοθεύθη τό τουρ
κικόν νόμισμα.

Περί τά τέλη τοΰ 1855, ό Σουλτάν ’Αβδούλ - Μετζίτ διέταξε νά κα- 
ταστρώνηται κατ’ έτος προϋπολογισμός, ό οποίος όμως ούδέποτε ύπήρ- 
ξεν άκριβής.35

Κατά τόν πρώτον ισολογισμόν τοΰ 1856, άναφέρονται πρόσοδοι
176.860.000 γαλ. φρ. καί έξοδα 170.462.000 γαλ. φρ.3'6

33. Βυζαντίου - Σκαρλάτου, Ή  Κων/πολις (1869) σελ. 243 καί έπ.
34. Ν. Svoronos, Le Commerce tie Salonique au XVrIII siecle, Paris (1956) 

p. 48.
35. Βυζαντίου - Σκαρλάτου, Ή  Κ ων/πολις (1869) σελ. 246 - 247.
36. Ό  Βυζάντιος Σκαρλάτος, (Κων/πολις) άναφέρει οτι το έλλειμμα (καθ’ ύπο- 

θετικούς ύπολογισμούς) άνήρχετο τό 1859 - 60 είς 34 .425 .000  Γαλ. φρ., τό 1860 - 61
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Τό .1852 έδημοοιεύθη πλέον άκριβής ισολογισμός τμ συμπράξει Εύ-
ρ(οπαίων ειδικών: πρόσοδοι, 465.000.000 γαλ. φρ. και έξοδα 420.000- 
000 γαλ. φρ.

εις 30 .005 .000  Γαλ. Φρ. καί τό 1 877 - 78 λόγω τοΰ πολέμου τοΰ Μαυροβουνίου είς
42 .425 .000  Γ. Φρ. Χαρακτηριστικός είναι ό κάτωθι 
Ό θω μ. Αυτοκρατορίας (καθ’ υπολογισμόν) :

Πίναξ Προσόδων καί ’Εξόδων

’Έ ξ ο δ α Γ ρ ό σ ι α

Διά αύτοκρατ. έπιχορήγησιν 75 .000 .000
» Βασιλομήτορα καί λοιπήν αύτοκ. οικογένειαν 8 .000 .000
» στρατόν (έν καιρφ ειρήνης) 300 .000 .000
» Πυροβολ. Μηχ. υλικόν, Φρουρά κτλ. 30 .000 .000
» διατήρησιν βακουφίων 17 .500 .000
» τών δύο ιερών Πόλεων 12 .500 .000
» μισθοδοσίαν υπαλλήλων 195.000.000
» τάς έξωτερ. σχέσεις, Πρεσβείας κλπ. 1 .000 .000
» τόκους χρεώλυτρα τών Σεχχιμίων κλπ. 6 .0 00 .000
)) τόκους καΐμέδων (Ταμ. Γ ρ/τίω ν) 9 .0 00 .000
» άποζημ. δικαιούχων παλαιών τιμαρίων 40 .000 .000
» δημόσια έργα 10 .000 .000

Ζημία συναλλάγματος 22 .000 .000
Άποθεματικόν *

772 .000 .000

Πρόσοδοι
Βεργκί ή Σαλιανέ 220 .090 .000
Δέκατα (Δεκάτη) 220 .000 .000
Χαράτς (κεφαλιάτικον) 40 .0 0 0 .0 0 0
Τελωνεία 86 .000 .000
Μεταλλεία 16 .000 .000
’Εθνικά κτήματα 220.000 .000

802 .090 .000

’Έμμεσοι φόροι (Τ αχ/μεΐα  χαρτόσημον, βακούφια ενοικιαζόμενα, φόροι
επιτηδευμάτων διόδια, διπλώματα κ λπ .) 134.000 .000
Φόρος ύποτελείας Αίγύπτου 30 .000 .000

» » Βλαχίας Μολδαυίας 4 .0 00 .000
» » Σερβίας 2 .0 00 .000

972 .090 .000

Σημείωσις : 'Τπήρχε δηλαδή περίσσευμα 200 .090 .000  γροσίων, τό όποιον όμως μόλις 
έπήρκει διά τήν έτησ. δόσιν έναντι του Εθνικού χρέους. Τοΰτο άνήρχετο τό 1863 εις 
1 .0 8 0 .5 0 0 .0 0 0  Φράγκα. Τ . Γ .  σελ.246 - 256.
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Τά έσοδα τοΰ θησαυροφυλακίου έκ Θράκης ήσαν σημαντικότατα. 
Άναφέρεται ένδεικτικώς δτι, αί πρόσοδοι έξ έμμεσων φόρων τοϋ Νο
μού Άδριανουπόλειυς37 ήσαν: έκ τελών δασμών 5.336.223 γρ., έκ φόρου 
τοΰ καπνοΰ 1.097.248 γρ., έκ τοΰ φόρου τών οίνοπν. ποτών 4.015,174 
γρ., έκ τοΰ μονοπωλίου άλατος 4.708.302 γρόοτα.

Έ πί πλέον, οί κατά τόπους Τοϋρκοι διοικητικοί υπάλληλοι, έπέ- 
6αλλον έκτάκτους εισφοράς.38

Οί χωρικοί τής Θράκης \;πεχρεοΰντο έπίσης νά μεταφέρουν μέ έξο
δά των είς τήν Καλλίπολιν τά «δέκατα» πρός εφοδιασμόν τής Κωνσταν
τινουπόλεως .3'8«

Ό  ακολούθως παρατιθέμενος Απολογισμός39 τών άπό 1ης Μαρτίου 
1869 — 28 Φεβρουάριου 1870 προσόδων καί δαπανών τής διευθύνσεως 
έμμέσων φόρων τοΰ Βιλαετιού Άδρ/λεως, άναφέρει προσόδους έξ έ,μμέ- 
σων φόρων συνολικής άξίας 15.156.953 γροσίων καί δαπάνας διά μισθο
δοσίας κλπ., 2.764.106 γρ.

37. Έ κ  του Ημερολογίου (1871) τοϋ Νομ. 5Αδριανουπόλεως σελ. 92.
38. 1854 ’Ιουλίου 5. «’Αναφορά τών πολιτών προς τόν Πατριάρχην : Ε π ειδή  οί 

»Στενημαχϊται πρός τοΐς κανονικοΐς ψόροις καί ταΐς έκτάκτοις συνεισφοραΐς καί συν- 
«δρομαΐς πρός τό Βασιλικόν Ταμεΐον ύπεβλήΟησαν ύπό τοΰ ενταύθα ναζίρη καί είς ετερον 
«φόρον λόγω ίτζαρέδες τών εργαστηρίων καί κτημάτων τόσον αύτών όσον καί τής πλη- 
»σίον κειμένης σταυροπηγιακής μονής τοϋ Βατσκόβουη καί ώς «έχοντες φερμ,άνιον βασι- 
»λικόν διαλαμβάνον τό άνενόχλητον αύτών είς τοιαύτας περιπτώσεις καί βασιζόμενοι είς 
»τάς διαταγάς αύτοΰ άπεποιήθησαν (καί νΰν) τήν πληρωμήν ώς πάντοτε, οσάκις παρ’ 
»αύτοΰ δυναστικώς έβιάσθησαν» άλλωστε δέ καί υψηλός έμιριαμές έκδοθείς εσχάτως δι- 
»έτασσε τήν άκριβή τήρησιν άπάντων τών έν τώ προεκδοΟέντι φιρμανίω διακελευομένων, 
«ό είρημένος ναζίρης καταπατών τά ώρισμένα συνέλαβε 30 έκ τών προκρίτων καί εύϋπο- 
»λήπτων πολιτών τής κοινότητος μετά τοΰ ηγουμένου τής μονής καί, άφοΰ έξύβρισεν αύ- 
«τούς, έφυλάκισε τή βοηθεία τοΰ Διοικητοΰ, ώς μή πληρώνοντας φόρον, πράγμα ούδέποτε 
«συμβάν μέχρι τοΰδε. Τή ένεργεία τοΰ άρχιερέως άπεφυλακίσθησαν έπί τή έγγράφω ύπο- 
«σχέσει ότι, άν έντός 40 ήμερών μή παρουσιάσωσι διά τής 'Υψηλής Πύλης διαταγήν τοΰ 
«Σεχουϊσλάμη άπαλλάσσουσαν αύτούς τοΰ φόρου, Οά πληρώσωσιν ώς εξαιρούμενοι τής 
«άσυδοσίας. "Οθεν άποστέλλεται ώς έκπρόσωπος πρός τό Πατριαρχεΐον ό έντιμος Στενη- 
«μαχίτης X " Κωνσταντίνου κομιστής τής παρούσης αναφοράς, όπως έκθέση καί προφορι- 
«κώς τήν κατάστασιν. Παρακαλεΐται δέ τό Πατριαρχείου, Ϊνα χρώμενον ταΐς προνομίαις 
«ένεργήση άρμοδίως πρός άπό τοΰ φόρου άπαλλαγήν. 'Υπογράφεται ό Μητροπολίτης Χρύ- 
«σανθος καί 12 πρόκριτοι Φιλιππουπολΐται. (Βλ. Μ. ’Αποστολίδου Κώδ. Νικηφόρου Φι- 
«λιππουπόλεως Θρακικά Τ. 12 σελ. 104 καί επ .).

38α. Βυζαντίου Σαρλάτου, Ή  Κ ων/πολις Τ. Γ ' σελ. 246 καί έπ.
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Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει και ό Πίναξ Ετησίων Προσόδων 
και δαπανών Νομού ’Αδριανουπόλεως. 40

Παρατίθεται ωσαύτως πίναξ συγκριτικών οικονομικών στοιχείων (ε
τησίων προσόδων — ετησίων δαπανών — πληθυσμού), διά νά καταοτη 
πλέον συγκεκριμένη ή είκών της οικονομικής καταοτάσεως της εποχής, 
ώς και συγκριτικός πίναξ ποσοστών επί καταβληθέντων φόρων.41

39, 40. Ήμερολόγιον (1871) Νομοΰ ’Αδριανουπόλεως, σελ. 96 καί έπ.
41. A. Antoniades, La Puissance de Γ Hellenisme et le Role ficonomique 

des Grecs en Thrace, Paris 1919, p. 5.
7



Ή μ ε ρ ο λ ό γ ι ο ν

Έ κ το υ  Τυπογραφείου τοΰ Βιλαετιού Άδριανουπόλεως (1871). 
Απολογισμός τών άπό 1ης Μαρτίου 1869—28 Φεβρουάριου 1870 
προσόδων και δαπανών τής διευθύνσεως τών εμμέσων φόρων 

τοΰ Νομοΰ Άδριανουπόλεως.

Ε Σ Ο Δ Α

Τελών, δασμοί Φόρος 
τοϋ Καπνοϋ

Φόρος επί τών 
οίνοπν. ποτών

Μονοπώλιον
άλατος

Ό λικ ά  ποσά Μισθοδοσία 
καί έξοδα

Τμήμα Διευθύνσεως __ _ __ — — 196.113
Ύπαδ. Άδριανουπόλεως — 423.510 1.252.976 — 1.676.487 351.922

» Καλλιπόλεως 1.832.293 223.561 242.460 — 2.298.315 325.304
» Ραιδεστοΰ 1.696.337 109.184« 179.817 — 1.985.339 266.969
» Πύργου 1.791.523 23.947 229.809 — 2.045.280 170.766
» Φιλιππουπόλεως 16.070 242.633 1.575.885 — 1.834.589 339.371
» Συλλίμνου — 74.413 534.227 — 608.641 122.168

Άλυκαι Ά γχιάλου — — — 3.668.280 3.668.280 676.947
» Α’ίνου — — — 305.961 305.961 121.681
» Καβακ — — — 543.253 543.253 98.997
» Μουσελέμ — — — 190.808 190.808 98.168

5.336.223 1.097.248 1.015.174 4.708.302 15.156.953 2.758.406
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Εϊδη  καί τάξεις τών προσόδων Άδριανούπολις Φιλιππούπολις Σύλλιμνος Καλλίπολις Ραιδεστός Ό λικ ά  ποσά τών 
5 Νομ. Τμημ.

Α '  τάξις
Κτηματ. και έγγ. φόρος 6.818.435 10,851.177 3.603.844 3.461.820 2.560.934 27.296.210

Β ' τάξις
Άντίτ. της Στρατ)γίας 2.576.001 3.338.138 1.004.646 874.715 782.738 8.576.238

Γ ' τάξις 
Δεκάτη κ.ά. έμμεσοι φόροι έκ 
μισθούμενοι είς ίδιώτ. κατ’ 
αποκοπήν 20.927.605 6.730.794 13.884.305 3.347.665 9.177.110 54.067.479

Δ ' τάξις
Δεκάτη κ.ά. έμμεσοι φόροι 
κατ’ ευθείαν είσπραττόμενοι 2.075.000 28.519.349 3.920.417 5.847.409 192.489 40.554.664

Διάφορα εισοδήματα 125.000 360.500 186.948 121.864 31.300 825.612
Ό λικά ποσά τών φόρ. έκάστου 
Νομ. Τμ. 32.522.041 49.799.958 22.600.160 13,544.473 12.690.571 131.320.203

Σ η μ .: Έ κ  της κατ’ εύθεϊαν διά λογ)σμόν της Κυδερνήσεως είσπραχθεί- 
σης αύτουσίας δέκατης, ή μέν πωληθεΐσα ποσότης ύπελογισθη 
καθ:’ δς τιμάς έπωλήθη, ή δέ έν ταΐς άποθήκαις άποταμιευμένη 
κατά τάς τρέχουσας τιμάς.
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Εϊδη καί τάξεις τών εξόδων Άδριανούπολις Φιλιππούπολις Σύλλιμνος Καλλίπολις Ραιδεστός 'Ολικά ποσά τών 
5 Νομ. Τμημ.

Α ' Τάξις
’Έξοδα έκ τοΰ προϋπ)σμοΰ 
τοΰ Ύπ. τών Έξωτ)κών 3.727.353 2.542.904 1.236.870 1.164.192 1.145.207 9.816.526

Β ' Τάξις
Έ κ  τοΰ προϋπολ. τοΰ Ύπ. 
τών Οικονομικών 1.856.381 1.494.707 470.677 734.171 393.920 4.949.859

Γ ' Τάξις
Μισθ) σίαι θρησκευτικών 
Δικαστών κ.λ.π. 640.448 373.476 252.192 284.707 221.772 1.812.595

Δ ' Τάξις
Έ κ  τοΰ προϋπολ. τοΰ Ύπ. 
Εμπορίου

■

46.775 62.840 9.864 119.461
Ε ' Τάξις

Έ κ  τοΰ προϋπολ. τοΰ Ύπ. 
Δημοσ. Έκπαιδεύσεως 41.968 69.056 22.952 38.942 27.380 200.304

Σ Τ ' Τάξις
Έ κ  τοΰ προΰπολ. τοΰ Ύπ. 
Δημοσίων ’Έ ργω ν 1.354.915 832.851 522.108 466.076 338.200 3.514.150

Ό λ ι κ ά  Π ο σ ά 7.621.065 5.312.994 2.551.574 2.750.928 2.136.343 20.412.895

Σ η μ .: Έ ν τοΐς έκ τοΰ προϋπολογισμού τοΰ Ύπουργ. τών Οικονομικών 
έξόδοις τής Β ' τάξεως συμπεριλαμβάνονται αί συντάξεις τών έν 
διαρκεΐ διαθεσιμότητι διατελούντων, τών χηρών και ορφανών τών 
στρατιωτικών, τά πρός διατροφήν έξοδα τών τεκέδων, αί μισθο- 
δσσίαι τών είς τά τεμένη ύπηρετούντων και αί πληρωμαί διά χρε- 
ώγραφα τής Κυβερνήσεως, άμοι6αϊ εις κατόχους καταργηθέντων 
τιμαρίων, καϊ άντίτιμον διά σωζόμενα τιμάρια καϊ ξιαμέτια.
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ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ Π Ι Ν Α Ξ  ΠΟ ΣΟ ΣΤΩ Ν 
ΕΠ Ι ΚΑΤΑΒΛΗθΕΝΤΩΝ ΦΟΡΩΝ

’Άμεσοι φόροι Ό θω μ. Αύτοκρ. Δ)σις Κων)λεως Δ)σις Άδριανουπόλεως 
Έ τ ο ς  1910

’Έ γγειοι φόροι 9,99% 20,00% 10,20%
’Απαλλαγής Στρ. θητείας 4,96% 1,25% 3,20%
Φόροι επί κτηνών 6,93 0,40% 13,40%
Δεκάτη 25,93% 1,50% 34,50%
Φόροι έκ Δανείων 2,13% 0,60% 4,00%
Φόρος Επαγγέλματος 1,57% 3,00% 2,20%
Διάφοροι 0,90% 52,41% 0,95% 27,60% 0,50% 68,00%

Χαρτόσημον 4,28% 4,28% 4,00% 4,00%

’Έ μ μ ε σ ο ι  Φ ό ρ ο ι
Τελών. Δασμοί 15,30%
Διάφοροι 3,24%

18,54%

Μονοπώλια 12,84% 49,00%
REGIE 1,55% 32,00%
Έ κ  δίας)όρων προϊόντων 1,98% 19,40%
Εισφορά! 3,44%
Διάφοροι 4,96% 43,31%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Έικ τών άνωτέρω στοιχείων, διαπιστοΰται δτι ή βασική πλουτοπα- 
ραγωγική πηγή τοΰ Νομοΰ Άδριανουπόλεως ήτο ή γεωργία, έφ’ όσον 
οι έγγειοι φόροι, οι φόροι έκ κτηνών και ή Δέκατη έκάλυπτον τό 58,30% 
τών συνολικών φόρων τής περιοχής, ενώ ό αντίστοιχος μέσος δρος τής 
’Οθωμανικής Αύτοκρατορίας άνήρχετο είς 42,85%.

Σ η μ ε ί ω σ ι ς : Κατά τό 1910, τά έσοδα τής ’Οθωμανικής Αυτοκρα
τορίας έκ φόρων, άνήρχοντο είς 26.015.101 Λίρας Τουρκίας (ήτοι 598.347.-

42. Alex. Antoniades, la Puissance de l’llellenism e et le Role Economique 
des Grecs en Thrace, Paris 1919 p. 5 —



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 103

323 Γαλλικά Φράγκα). Έ ξ αυτών, 3-224 207,47 Λιρ. Τουρκίας (ήτοι 74.- 
156.771 Γαλλικά Φράγκα) προήρχοντο έκ τής Διοικήσεως Κων)πόλεως καί 
1.230,664,48 Λίρας Τουρκίας, (ήτοι 2'8.ι3015,383 Γαλλικά Φράγκα) έκ τής" 
Διοικήσεως Άνδριανουπόλεως.

Β. 4. Ό  Sieur de la Croix (γραμματεύς·. τής Γαλλικής Πρεσβείας είς 
τήν Κων)πολιν τό 1674), είς έκθεσίν του πρός τόν Λουδοβίκον 14ον, 
εκτός τών άλλων πληροφοριών σχετικώς μέ τό φορολογικόν σύστημα 
τής ’Οθωμανικής Αύτοκρατορίας, έγραφεν δτι ύπήρχον προνομιούχοι 
Έ λληνες, ο ι Μ ο υ σ ε λ ί μ η δ ε ς, άπαλλασσόμενοι τών φόρων.43 Είς 
τήν κατηγορίαν αύιήν συμπεριελαμβάνοντο: οι προμηθευτεί τοΰ σερα- 
γίου, οί συντηρηται τών υδραγωγείων, οι τεχνΐιαι τών ταρσανάδων καί 
τών εργοστασίων παραγωγής πολεμοφοδίων, οί προμηθευται κρέατος 
τής φρουράς τών γενιτσάρων, οί παρέχοντες έλαιον διά τούς φανούς 
τούς καίοντας είς τούς «όντάδες» τών άγάδων, οί ιατροί, οί «σπετσέριδες» 
καί οί συντηρηται τών κήπων τών Τούρκων Άξιωματούχων, ώς καί οι 
διερμηνείς τών πρεσβευτών.

Οί Μουσελίμηδες είχον έπίσης τό δικαίωμα νά ένδύωνται δπως οί 
Τούρκοι: έφερον πολυτελή ενδύματα, τά όποια έκόσμουν μέ πολυτί
μους γούνας (ζιμπελίνας, κουνάβια, κλπ.). Ό  σκούφος των ήτο κεκον 
σμημένος μέ γούναν. ’Έ φερον ερυθρόν περισκελίδα καί κίτρινα ύπο- 
δήματα. Δέν τούς έπετρέπετο- δμως νά φορούν τό «πράσινον τού προ
φήτου» καί τό λευκό «τουρμπάνι». Οί λοιποί "Ελληνες έφερον κόκκι- 
νον σκούφον άνευ γούνας, άπλήν βέσταν, ίόχρουν περισκελίδα καί ερυ
θρά ύποδήματα.

43. Κ. Σιμοπούλου, Ξένοι Ταξιδιώτες στήν Ελλάδα, Ά θήναι 1972, Τ . Α ', σελ. 
658 - 662.
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Γ. 1.1. Μέ τήν κατάληψιν τοΰ Βυζαντίου ύπό τών Τούρκων απαν- 
τα τά δημόσια κτήματα, ώς και τά κτήματα τών προυχόντων περτήλθον 
είς τήν κυριαρχίαν τοΰ Σσυλταντκοΰ Ταμείου. Ό  πραγματικός κυρίαρ
χος τής γης ήτο ό Σουλτάνος, ό όποιος διένειμε τά κτήματα μέ φτρμά- 
ντα (χατάς ή χάτι χουμουγτούν ή σερτφ) είς τούς Τούρκους άξιωματού- 
χους, είς Τεμένη ή είς «ραγιάδες».

Έτά Τουρκοκρατίας ή ακίνητος ιδιοκτησία δτηρεττο:

1) Ε ί ς  γ α ί α ς  τ ο ΰ  δ η μ ο σ ί ο υ  (Emlak—Hiimayun) , 
άνηκούσας εις τόν Σουλτάνον, 2) ε ί ς  β α κ ο ύ φ ι α  (γαίας άφτε- 
ρωμένας είς θρησκευτικά ιδρύματα) καί 3) ί δ ι ω τ ι κ ά ς  γ α ί α ς ,  
αϊτινες ύποδτηροΰντο α) είς κτήματα τελείας κυριότητος (Miilk), τά 
όποϊα ήσαν φορολογούμενα (Usriye) ή δεκαττζόμενα (Haraciyc) και 6) 
είς ύποδημόσια (Erazi Emiriye) κτήματα.

Έκτος άπό τάς τρεϊς κατηγορίας γατών ύπήρχον και αί κοινόχρη
στοι γαϊαι (δρόμοι, βοσκοί κλπ.), ώς επίσης και ατ νεκρατ (πετρώδεις 
και μή καλλιεργούμενοι).

Τά δρια τών κτημάτων κατεχωροΰντο είς τό Κτηματολόγιον (Defter) 
τής Πύλης μετά πολλών λεπτομερειών, άλλά και μέ μεγολην ασάφειαν. 
Ή  λειτουργία τοΰ Κτηματολογίου παρέμεινεν ή ιδία άπό τής έποχής 
τοΰ Βυζαντίου, ούσιαστικώς δέ οί κτηματίαι έστεροΰντο τής πραγματι
κής κυριότητος έπτ τών γατών των. Ή  Πύλη δτετήρησε τήν μικτήν ίδτο- 
κτησίαν δτόττ, ώς γράφετ ό Δ. Τσοποτός, επτοτεύετο δττ: «οτ καλλτεργη- 
τατ της παράγουν περτσσότερα προϊόντα, επομένως δέκατα κατ φόρους, 
δταν ετνατ κύρτοτ τής παρ’ αύτών καλλτεργουμένης γής».1

Γ. 1. 2. Επίσης οτ Τοΰρκοτ δτετήρησαν τόν θεσμόν τής δουλοπα- 
ροτκίας, (ώρτσμένοι άγρότατ ήκολούθουν τήν τύχην τών κτημάτων όπου 
είργάζοντο), δσττς ετσήχθη έν Έλλάδτ έπτ Δτοκληττανοΰ. Ή  δουλοπα
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ροικία κατηργήθη τον 19ον αιώνα ύπό τοΰ Σουλτάνου Σσυλεϊμάν διά 
του «Κανουναμέ», όστις έρρύθμιζε τάς οχ εσείς τών Ραγιάδων.2

Γ. 1. 3. Τά έσοδα έκ τών κτημάτων τοϋ Δημοσίου, ώς και εκ τών 
Βακουφικών, είσέπραττεν ό Μολλάς διά λογαριασμόν τοΰ Υπουργείου 
τών Εκκλησιαστικών, άκολούθ'ως δέ τό μεγαλύτερον μέρος κατέθετεν 
είς τό Σουλτανικόν Ταμεϊον. Διά τοϋ ύπολοίπου έκαλύπτοντο άνάγ- 
καχ τοΰ Όθωμανικοΰ Κράτους.

Γ. 2. Αχ παρεχόμενοι εις τούς 'Έλληνας γαϊαι πρός καλλιέργειαν 
ήκολούθουν διάφορα συστήματα έγγειων σχέσεων:

1) Τ ό  σ υ ν τ ρ ο φ ι κ ό ν :  Μετά τήν άφαίρεσιν τών έξόδων
καλλιέργειας ώς καχ τής δεκάτης, τό έναπόμενον ποσόν διενέμετο έξ 
χσου μεταξύ καλλιεργητών καχ γαχοκτήμονος. 2) Τ ό κ α λ ο γ ε ρ ι 
κ ό ν :  Πάντα τά έξοδα άνήκον είς τόν ιδιοκτήτην, ή δέ διανομή τοΰ
καρποΰ έγένετο κατ’ αναλογίαν δύο πρός έν, λαμβανόμενον ύπό τοΰ 
καλλιεργητοΰ. 3) Τ ό  τ ρ χ τ ά ρ χ κ ο ν :  'Ό λα  τά έξοδα πλήν τής
δεκάτης (καταβαλλόμενης έπχ τοΰ συνολικού εισοδήματος), ήσαν τοΰ 
καλλιεργητοΰ, δστις έλάμβανε δύο πρός έν έναντχ τοΰ γαχοκτήμονος. 4) 
Τ ό  γ α ι ό μ ο ρ ο ν  ή α π ο κ ο π ή : 3 Ό  καλλχεργητής, εύθυνόμε- 
νος δι’ δλα τά έξοδα και τήν δεκάτην, κατέβαλλεν είς τόν γαιοκτήμονα 
ώς μίσθωμα είς είδος, μέρος τοΰ καρποΰ καί προσωπχκήν εργασίαν.

Οί γαιοκτήμονες παρείχαν δάνεια ατοκα είς τούς καλλιεργητής, 
έκτος έάν αχ γαίαχ άνήκον είς άνήλικα ορφανά, οπότε ό τόκος έκυμαί- 
νετο μεταξύ 10—30%, ένώ ό συνήθης εμπορικός τόκος ήτο 12%.

Γ. 3. Οί περισσότεροι 'Έ λληνες καλλΐίεργηταχ ι^γόραζον τελικώς 
τά κτήματα, διότι οί Τοϋρκοι προετίμων τήν μεγάλην ζωήν τής πρω- 
τευούσης. ’Άλλοτε πάλιν, έκ τής άνικανότητος καχ τών αλογίστων δαπα
νών των, οί απόγονοι τών μπέηδων είχον νά άντιμετωπίσουν οικονομικός 
δυσχερείας καχ έπώλουν τάς γαίας των. Ούτως έδημιουργήθη,σαν είς 
Θράκην, κυρίως κατά τούς τελευταίους χρόνους τής Τουρκοκρατίας, 
πολλά καχ μεγάλα « τ σ ι φ λ ί κ ι  α» άνήκοντα είς 'Έ λληνας.4

1, 2 . Δ. Τσοποτου, Γη καί Γεωργοί τής Θεσσαλίας έπί Τουρκοκρατίας, Βόλος
1912, σελ. 96 καί έπ.

3. Μεγ. Έλλην Έ γκυκλ. Ικδ. Πυρσός Τ. 10 (1934) Ε λλάς, σελ. 804.—
4. Τό ημερολόγιου τής Νομαρχίας Άδριανουπόλεως τοΰ 1871 σ. 94 άναγράφει δτι 

ύπήρχον είς τήν περιοχήν Θράκης 693 Τσιφλίκια ( αγροτικά κτήματα). Μ. Α. Σταμούλη, 
’Αναμνήσεις άπό τήν Ά ν . Θράκην, Θρακικά, Τόμος 18ος, 1943 σελ. 201.
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Έκτος τών μεγάλων τσιφλικούχων, ύπήρχον και μικροϊδιοκτηται 
είς τά ορεινά κυρίως χωρία της Θράκης, οϊ όποιοι έκαλλιέργουν τούς 
άγρούς των, ήσχολοΰντο δέ και μέ τήν κτηνοτροφίαν.

Τά κυριώτερα τσιφλίκια ήσαν: Είς τήν περιοχήν Άδρ)λεως, είς άπό- 
στασιν μιας έως τεσσάρων ώρών έκ τής πόλεως, «Τό Χαβαρίς τσιφλίκι» 
τοΰ Μ. Άλτιναλμάζη, έκτάσεως 6—7 χιλ. συρέμ. «Το Χαϊμπελέρ» του 
θεοφιλίδη, έκτάσεως 7—8 χιλ. στρέμ. «Τό Δεμιρχανλή» τών Άχτάρη 
καί Μιρασγίδη, έκτάσεως 7—8 χιλ. στρεμ. «Τό Καρά Τσαχλή» του Κώ- 
στογλου, έκτάσ. 4—5 χιλ. στρεμ. «Τό Μπουργκουτζάν», τοΰ Γ. Παπαδο- 
πούλου, έκτάσεως 8—11 χιλ. στρεμ. «Τό Βιραντεκέ» τοΰ Χρ. Νικολαΐδη, 
έκτάσ. 4 χιλ. στρέμ. «Τό Έκμεστίν» τοΰ Στενημακλή, έκτάσεως 5—6 
χιλ. στρέμ. Είς τήν περιφέρειαν Άρκαδιουπόλεως (Λουλέ—Βουργάζ) 
εύρίσκετο τό «Δαρμασακλή» τοΰ Α. Βεζυρτζόγλου, πλησίον τής σιδηρο
δρομικής γραμμής. Ό  Βεζυρτζόγλου ένοιικίαζεν έπίσης καί τρία τουρ
κικά «τσιφλίκια». ’Έσπειρεν είς τά αγροκτήματα αύτά περί τάς 120.000 
όκάδας σπόρου δημητριακών, έξ ών 60.000 είς τό ιδιόκτητόν του «τσι
φλίκι». ΕΙχεν επί πλέον ύδρομύλους, λαχανοκήπους, άμπελώνας κλπ. 
Διέτρεφεν 800 αγελάδας καί 6όας αναπαραγωγής, 150 βουβάλους, 220 
ζεύγη άροτριώντων βοών καί 300 ϊππων. Ό  Βεζυρτζόγλου ήτο είς τών 
πλουσιωτέρων γαιοκτημόνων τής Θράκης. "Οταν αί τιμαί τοΰ σίτου ήσαν 
έκπεσμέναι, ήδύνατο νά κρατήση τήν παραγωγήν του είς τάς άποθήκας 
καί δύο έτη, άναμένων καλλιτέρας τιμάς.

Έπίσης είς τά αγροκτήματα Βεζυρτζόγλου έκαλλιεργοΰντο μεγά
λοι ποσότητες καναρασπόρου. Ό  καναρόσπορος παρήγετο είς ώρισμέ- 
νας περιοχάς τής Θράκης: Ραιδεστοΰ, Κεσσάνης, Λουλέ -  Βουργάζ καί 
έγένετο μεγάλη εξαγωγή είς τήν Εύρώπην. Συνηγωνίζετο δέ τόν τοΰ 
Λαπλάτας καί Μαρόκου. Είς τήν περιοχήν Άρκαδιουπόλεως ύπήρχεν 
έπίσης τό τσιφλίκι «Δουγουτζή—Μπασή», έκτάσεως 40 χιλ. στρεμ., τό 
ήμισυ τοΰ οποίου άνήκεν είς τούς Ά )φ ούς Σαββόγλου. Οι Ά )φ ο ί Σαβ- 
βόγλου εΐχον είς το άγρόκτημά των λαχανόκηπον, υδρόμυλον περί τά
20.000 πρόβατα, 150 ζεύγη άροτριώντων βοών, 200 ταύρους καί άγελάδας 
άναπαραγωγής, 50 βουβάλους καί άλωνιστικήν μηχανήν. Ύπήρχον καί 
άλλα ελληνικά άγροκτήματα είς τήν περιοχήν, μικροτέρας δμως έκτά
σεως. Είς τήν περιοχήν Καζάν Μπαμπά — Έσκί (Άρτίσκου) οι Ά )φ ο ί 
Παπακυριακίδη εϊχον 2 τσιφλίκια συνολικής έκτάσεως 19 χιλ. στρεμ., 
ένοικίαζον δέ έτερα τέσσαρα. Είς αύτά. διέτρεφον 3.500 πρόβατα, 350 
άγελάδας καί βόας άναπαραγωγής, 120 βουβάλους, 80 ζεύγη άροτριών
των βοών καί 180 ίππους. Είχον δέ άτμοκίνητον άλωνιστικήν μηχανήν.
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Εις τήν περιοχήν Σαράντα Εκκλησιών, οι Κ. και θ . Δοδόπουλοι εί
χον τσιφλίκι μεγάλης έκτάσεως. Έπίσης είς τήν περιοχήν Κεσσάνης ο 
X ' 'Κωνσταντής Σταμούλης είχεν άγοράσει τόν 19ον αίώνα τό «τσι
φλίκι «Γκισυντουζλέρ». Οί 'Αφοί Εξηντάρη είχον είς τήν περιοχήν 
Μαλγάρων τό τσιφλίκι «Τατάρ—Τοιφλιγί» άγορασθέν τό 1879 άπό 
Τούρκον, έκτάσεως 24 χιλ. στρεμ. Είς αύτό ύπήρχε δάσος έκτάσεως 
6 χιλ. στρεμ., μέ 30 βόας άναπαραγωγής καί 1.000 άροτριώντας, 70 
βουβάλους, 180 ίππους, 1600 πρόβατα καί 50 καμήλους. Είς τήν περιο
χήν Ραιδεστοΰ, 6 ’Αθηνόδωρος Δημητρίου είχε τό τσιφλίκι «Σέρτκιοϊ», 
έκτάσεως 170 χιλ. στρεμ. Τά περισσότερα τσιφλίκια όμως είχον ομογε
νείς τής περιοχής Μέτρων (Τσατάλτζας) Ή  Ελληνική Κοινότητος Μέ
τρων είχε τό τσιφλίκι «Γκιοχτζελή». Μεταξύ Μέτρων καί Καλλικρατείας 
οί Καρπού ρογλοι καί Καλτσάς είχον αγοράσει τό τσιφλίκι «Μαρτινάκ». 
Έ ξ  άλλου, τά χωρία Καδίκιοί καί Έλμπασάν ήγόρασαν τό τσιφλίκι «Χα
τζή Μουράτ», ένψ ό X'"Αθανάσιος Λογοθετίδης ήτο ιδιοκτήτης πολλών 
τσιφλικίων τής περιοχής Μεγ. Τσεσμέ. Ό  Λ. Νικολαΐδης είχε τό τσι
φλίκι «,Κρούσα». Παρά τήν Καλλικράτειαν ήτο· ιδιοκτήτης τσιφλικιού έκ
τάσεως 4 χιλ. στρεμ. ό Κούππας, παρά τό Σπαρτάνουλέ, ό Π. Τσαγανός 
είχε τό άγρόκτημα «Μπόζ—Δερέ» έκτάσεως 5 χιλ. στρεμ. Πλησίον τής 
Σηλυβρίας είχε τό τσιφλίκι «Καουτσούκ Σεϊμέν» ό Σ. Σκυλίτσης, τό 
όποιον ακολούθως έπώλησεν είς Επίμορτους (Επίμορτος: ό καλλιερ- 
γών έπί μορτή, ήτοι ύπό τόν όρον, ό καλλιεργητής νά λαμβάνη έν μέρος 
τής εσοδείας) βουλγαροφώνους, γεωργούς. Ό  ίδιος είχε καί τό «Γενή» 
τσιφλίκι παρά τήν Ήράκλειαν, τό οποίον έν τέλει έπίσης έπώλησεν 
είς γεωργούς. Είς τήν αύτήν περιοχήν οί ’Αφοί Τζούνη είχον τό «Κιο- 
στεμήρ» καί τό «Τσαουσλί», ό Νικολαΐδης τό «Καρασινάμ», οί Άνδρεάδης, 
Μανωλάκογλου, Καρπούρογλου καί Καλτσας τό «Κούρτ-Δερέ», ή Κοι- 
νότης Σηλυβρίας είχε τό έκτάσεως 6-.000 στρεμ. τσιφλίκι «Σαρίκιοϊ», 
άγορασθέν έκ κληροδοτήματος τοΰ Στ. Βεζυρτζή. Είς τήν ιδίαν περιο
χήν ύπήρχον τό έκτάσ. 20 χιλ. στρεμ. τσιφλίκι «Χαρατσί» του θεοφ. 
Καλφόγλου, τό τσιφλίκι «Βεϊδζελέρ» τοΰ Μ. Λογοθετίδη, τά τσιφλίκια 
«Κυλιτσλή», τοΰ οποίου τό 1)6 ανήκε είς τόν Σπ. Μητακίδην, καί τό 
«Βαλαβανλή» άνήκον είς τούς Μ. Παπαδόπουλον καί Κ. Λιαλιόπουλον.

Είς τό τελευταίο ν' έσπειρον 40 χιλ. οκάδες σίτου, 30 χιλ. όκ. βρώ
μης, κριθής κλπ. Οί ’ίδιοι ένοικίαζον καί έτερον τουρκικόν τσιφλίκι, πλη
σίον τής Ήρακλείας, δπου έσπειρον 100 χιλ. όκ. σίτου, 70 χιλ. όκ. βρώ
μης, 20 χιλ. όκ. κριθής, 40 χιλ. όκ. καπλιτζέ κλπ. Είχον δέ 90 ζεύγη 
άροτριώνττυν βοών καί 2.500 πρόβατα. Είς τόν θερισμόν άπησχολοΰντο 
150 έργάται, τά δέ παραγόμενα σιτηρά έθεωροΰντο τά καλύτερα όλης
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τής Θράκης. Ό  Ν. Παπαδοπούλας είχε ενοικιασμένα και έτερα δύο τσι
φλίκια τό «Όμουρτζα» τοΰ Ραζήπ πασά, αρχιθαλαμηπόλου του Σουλτάν 
Χαμίτ, και τό «Παπαζλή» τοΰ Δαμάτ Μαμούτ πασά, είς αύτά δέ έσπειρε·· 
50 χιλ. όκ. σίτου, 20 χιλ. όκ. βρώμης, 15 χιλ. όκ. κριθής, 20 χιλ. όκ. 
καπλουντζά και άλλα δημητριακά, είχεν έπίσης 55 ζεύγη άροτριώνων 
κτηνών και 3.000 πρόβατα.

Είς άπόστασιν 30 χιλιομέτρων περίπου άπό τήν πύλην τοΰ Άδρια- 
νοΰ τής Κωνσταντινουπόλεως εύρίοκετο τό τσιφλίκι «Τσιλιγκίρ» τοΰ έκ 
Στενημάχου έθνικοΰ εύεργέτου Γεωργίου Χρυοοβέργη, έκτάσεως 9.000 
στρεμ. όπου διετρέφοντο 15.000 πρόβατα διά τήν προμήθειαν σφαγίων 
διά τόν τουρκικόν στρατόν. Είς τό τσιφλίκι αύτό υπήρχε · δάσος έκ κα- 
στανεών, φλαμουριών και άλλων δένδρων, κατ’ έτος δέ παρήγοντο με- 
γάλαι ποσότητες ξυλανθράκων. ’Ά λλος μεγάλος τσιφλικούχος ήτο ό 
Ίω άν. Μαργαρίτης, είς τόν όποιον άνήκον αί άγροτικαί δασώδεις περιο- 
χαί «Άλλάν—Τεπέ», «Μιραλώφ» και «Χαλήλ Πασά», έκτάσεως 40.000 
στρεμ., αιτινες πρός άνατολάς περιεβρέχοντο ύπό τής Μαύρης θαλάσ
σης. Εντός αυτών ύπήρχον λειμώνες, έκτάσεως 1.100 στρεμ. περίπου 
καί πολλά στρέμματα συκομωρ εών καί καρποφόρων δένδρων. Ό  Μαρ
γαρίτης έκτος τής γεωργίας καί κτηνοτροφίας ήσχολεϊτο καί μέ τήν 
σηροτροφίαν, εϊχεν έπίσης 100 αίγας, 50 αγελάδας, 100 ίππους άναπα- 
ραγωγής καί 20 καμήλους διά τήν μεταφοράν τών προϊόντων του.

Αύτά ήσαν τά πλουσιώτερα καί μεγαλύτερα τσιφλίκια άνήκοντα είς 
'Έλληνας. Ύπήρχον δμως καί πολλοί «τσορμπατζήδες» (πρόκριτοι), οϊ- 
τινες ένοικίαζον τουρκικά άγροκτήματα, είς τά, όποια άπησχολεΐτο μύ
γας άριθμός ξένων ξωμάχων (εργατών τής γής), μέ ήμερομίσθΊον 20 
—25 παρόδων.
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Έ μ ε ρ ο λ ό γ ι ο ν  £τους 1871 
Έ κ  τοΰ Τυπογραφείου του Βιλαετιού Άδριανουπόλεως

Τμήμα ’ Αδριανουπόλ εως

Έ π α ρ χ ί α ι
’Αριθμός
Χωρίων

Άρ. ’Αγροτικών 
Κτημάτων

Άδριανούπολις μετά 4 διαμερισμάτων 217 107
Επαρχία  Διδυμοτείχου 167 15

» 40 Εκκλησιών 33 —

» Μουσταφα Πασά μετά του διαμ.
Τσιρμέν 95 6

» Ούζουν Κιοπρού 72 5
» Βαβάϊ — Άτικ 22 6
» Χάβσας 25 14
» Κηζίλ—άγάτς μετά τού διαμ. Χα-

τούν — ίλή. 34 5
» Βουνά ρ — χισάρ 18 1

Σύνολον 683 159

Σ ημείωσις:
Τά εις το Βιλαέτιον ύπαγόμενα πλουσιώτερα χωρία άνήρχοντο είς

2.597, τά δέ άγροτικά κτήματα (Τσιφλίκια) είς 693, κατά τούς παρατι-
θεμένους πίνακας:

Τμήμα Φιλιππουπόλεως

Έ π α ρ χ ί α ι ’Αριθμός Ά ριθ . Ά γροτ.
Χωρίων Κτημάτων

Φιλιππουπόλεως μετά τών διαμερισμάτων 259 49
Επαρχία  Παζαρτζικίου 108 16

» Χάς — Κιο'ί 192 3
» Ζαγαράϊ — Άτίκ 91 26
» Κηζανλικίου 48 5
» Τζιρπανίου 46 10
» Ά χή  Τσελεμπή 34 —

» Σουλτάν Γιερή 100 —

Σ ύνολον 878 109
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Τ μ ή μ α  Σ υ λ λ ίμ ν ο υ

Έ  7C α ρ χ  ί· α ι ’Αριθμός
Χωρίων

’Αριθμός 
Ά γρ . Κτημάτ.

Επαρχία  Συλλίμνου 60 49
» Ύαμπόλεως 40 21
» Καρ ναμπάτ 48 26
» Ζαγαράϊ—Τζεδίδ 51 7
» Άετοΰ 79 24
» Άγχιάλου 25 18
» Μεσημβρίας 38 6
» Πύργου 65 18

Τό όλον 406 169

Τμήμα Ραιδεστοϋ

Έ  π α ρ χ  ί α ι ’Αριθμός
Χωρίων

’Αριθμός 
’ Α,γρ. Κτημάτ.

Ραιδεστός μετά τοϋ διαμ. Τνετζικ 63 33
Επαρχία Βιζύης μετά διαμ. Σεράϊ 34 8

» Διαμέρισμα Μηδείας 12 —
» Τζορλοϋς μετά τοϋ διαμ. Ήρακλείας 36 74
» Λουλέ Βουργάς 39 27
» Χαριουπόλεως 54 30

Μάλγαρα 61 26

Σύνολον 299 198

Τμή]ΐα Καλλιπόλεως

Έ  π  α ρ χ  ί α ι ’Αριθμός
Χωρίων

’Αριθμός 
’Αγρ. Κτημάτ.

Επαρχία  Καλλιπόλεως 15 15
» Περιστάσεως μετά τοΰ διαμ. ’Όρσης 56 7
» Φερρών μετά τοΰ διαμ. Μαύρης 64 9
» Κεσσάνης και Ύψάλων 54 14
» Αίνου 15 1
» Γκιουμουλτζίνας 130 11

Σύνολον 334 57
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Γ. 4.1. Κατά τήν Τουρκοκρατίαν έπί συνολικής έκτάσεως 4.000.000 
εκταρίων,;5 τά 476.222 (ήτοι 12% περίπου τής συνολικής επιφάνειας) 
έκαλλιεργοΰντο είς Θράκην, ώς κάτωθι:

Είς 162.354 εκτάρια έκαλλιεργεϊτο σίτος 
» 59.570 » » βρώμη
» 45.863 » » κριθή
» 22.702 » » σΐκαλις
» 56.676 » » αραβόσιτος
» 129.057 » έκαλλιεργοΰντο διάφορα εϊδη

Τά μέσα καλλιέργειας ήσαν πρωτόγονα. Ά πό τοΰ τέλους δμως τοΰ 
19ου αίώνος ήρχισαν νά είσάγωνται διάφορα έργαλεϊα καί μηχαναί άπό 
τήν Γερμανίαν, Αυστρίαν καί Αμερικήν, ώς καί άπό τήν έλευθέραν Ε λ 
λάδα. Ή  Τουρκική Κυβέρνησις δέν παρείχε βοήθειαν διά τήν άνάπτυξιν 
τής γεωργίας — άντιθέτως, παρενέβαλλε συνεχώς προσκόμματα.

Αί βασικαί άνασταλτικαί αίτίαι τής προόδου ήσαν: ή έλλειψις Α 
γροτικών Τραπεζών, αί πλημμύραι τοΰ ποταμοΰ "Εβρου, τά άδικα μέτρα, 
τά οποία έπεβάλλοντο είς τούς "Ελληνας καλλιεργητάς, ή καταπιεστική 
εισφορά τής «δεκάτης», ή άναγκαστική πώλησις τών κτηνών τών άγρο- 
ιών διά τήν εϊσπραξιν τών φόρων, ή έλλειψις ασφαλείας, ήτις πάν
τοτε έμάστιζε τήν ύπαιθρον είς Τουρκίαν, καί ή οποία ένετάθη είς Θρά
κην άπό τής έποχής τής προσαρτήσεως είς τήν Αυστρίαν τής Βοσνίας, 
οπότε, τά πλέον ταραχοποιό μουσουλμανικά στοιχεία τής περιοχής αύτής 
κατέφυγον κυρίως είς Θράκην.6

Ή  καλλιέργεια έγίνετο είτε άπό μικρούς ίδιοκτήτας χωρικούς οπότε 
έκαστος γεωργός έκαλλιέργει έν έκτάριον περίπου, είτε είς μεγάλην 
κλίμακα άπό μεγαλοκτηματίας (τσιφλικούχους).

Προ τοΰ 1821 αί γαίαι αί έχουσαι έλαχίστην άξίαν έτιμώντο 10 γρό
σια τό στρέμμα, ένώ αί εύφορώτεραι 60 γρόσια τό στρέμμα.7

Γ.4.2.  Οί άγροϊ διεκρίνοντο είς άρπαλίκια καί έξωχώραφα.

α) Τ ά  ά ρ π α λ ί κ ι α :  (κριθαρότοποι). Ώνομάζοντο ούτω
διότι ή κριθή έχρειάζετο γόνητον γήν καί ένίοτε έσπείρετο κατά τό 
πρώτον έτος διά νά «πάρη τήν δύναμιν».

5. 1 έκτάριον =  10.000 τετρ. μέτρα.
6. Alex. Antoniades, la Puissance do l’Hellenisme et le Role Economique 

des Grecs en Thrace, Paris 1919, σελ. 8.
7. Λ. Χουμανίδη, Μαθήματα 'Ιστορ. Οίκον. Βίου, τεύχος Γ , σελ. 410, ύποσ. 3.



112 Κ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ — ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΥ

Είς τά άρπαλίκια έσπειρον, άνευ άγραναπαύσεως έπί 10—15 έτη, 
έναλλάξ τά έν έτος σίτον και το άλλο κυάμους η πεπονοειδή. 01 άγροί 
αύτοί συνήθως έκαλλιεργούντο ύπό τών Ιδιοκτητών των, είχον δέ άπό- 
δοσιν, έπι σπόρου ένός κοίλου (περίπου 25 όκ.), απειρομένου είς 1/2 
στρέμμα, δεκαπλασίαν, δεκαπενταπλασίαν ή και εϊκοσαπλασίαν και τρια- 
κονταπλασίαν άκόμη.

6) Έ ζ ω χ ώ ρ α φ α :  Είς τούς αγρούς αύτούς συνήθως έσπει- 
ρον τό έν έτος σίτον, τό δεύτερον βρώμην και κατόπιν τούς άφηνον νά 
«ξεκουρασθαΰν». Ενίοτε μετά τήν σποράν του σκληρού σίτου, εσπειρον 
τό επόμενον έτος άπαλόν σίτον (τουρκιστί κιζλιτζα), τό τρίτον βρώμη 
και κατόπιν λινόσπορον (εναλλακτικόν σύστημα).

Ή  άπόδοσις τού σίτου ώς και τής βρώμης, ήτο συνήθως τετραπλά
σια μέχρις έπταπλασίας τού σπειρομένου.

01 άγροί έδίδοντο και μέ ένοίκισν ή. μέ «χοδτζρέτι» (άντίσπορον) , 
ήτοι έδιδον είς τούς ίδιοκτήτας άντί ένοικίου ίσόποσον τής σποράς οίτον 
και είχον τό δικαίωμα νά σπείρουν καί τό έπόμενον έτος βρώμην.

Γ. 4. 3. Ή  λ  ί π α ν σ ι ς του αγρού έγίνετο μέ ζωϊκήν κόπρον 
καί απορρίμματα. Ή  κόπρος συνεσωρεύετο είς τό ύπαιθρον καί άφού 
έμενε 2—3 έτη νά «χωνεύση» (άπέμενε δέ τό δέκατον περίπου), έρρί- 
πτετο είς τούς άγρούς. Διά κάθε στρέμμα άπΤ|τούντο περίπου 100 άμα- 
ξαι (περί τάς 400—500 όκ). Μετά έγένετο ό λεγόμενος «αχταρμάς» μέ 
τό μεγαλάλετρον, τό οποίον έσύρετο άπό 6 ζεύγη βοών, καί άνέ- 
στρεφε τήν γήν είς βάθος 25—35 έκ. τού μέτρου. Είς τά έξωχώραφα 
προ τής σποράς έκαμνον «νιάμα»,8 (σπάσιμο βώλων μετά τό όργωμα), ήρ- 
χιζον δέ κατά τόν Φεβρουάριον καί έξηκολούθουν είς τά τσιφλίκια μέ
χρι τού Αύγούστου.

Είς τά μεγάλα άγροκτήματα είχον δίπλα ζεύγη βοών διά κάθε με
γαλάλετρον καί τά άντήλλασσον τήν μεσημβρίαν. Άργότερον οι μεγα· 
λοκτηματίαι ήγόρασαν καί βενζινοκίνητα «τρακτέρ» διά τό «νιάμα», ώς 
καί μερικά σπαρτικά μηχανήματα. Τό καλλίτερον «νιάμα» έγένετο κατά 
τόν Μάϊον. Τόν Αύγουστον μερικοί γεωργοί έγίκαθίστων είς τούς άγρούς 
των πρόβατα διά νά «πλαγιάσουν», ν ’ άφήσουν δηλαδή εκεί τήν κόπρον 
των, μετά δέ μέ μικρά άροτρα, συρόμενα ύπό βοών ή ίππων, ώργωναν 
τούς άγρούς διά νά άναμιχθή ή κόπρος μέ τό χώμα.

8. Μ. Α. Σταμούλη, ’Αναμνήσεις άπδ τήν 9Αν. Θράκην, Θρακικά Τ. 18 (1943),
σελ. 201 καί έκ.
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Γ.4.4. Είς τά άρπαλίκια τό όργωμα «μποζάρισμα», έπανελαμβά- 
νετο δευτέραν καί τρίτην φοράν ένώ άνέμενον βροχήν διά τή,ν σποράν, 
ή οποία ήρχιζε τόν ’Οκτώβριον και έτερματίζετο τήν 21ην Νοεμβρίου 
(Είσόδια τής Θεοτόκου). Πρώτον έσπειρον σίτον και μετά βρώμην, πέρις 
δέ τών άγρών έσκαπτον χανδάκια προς αποφυγήν πλημμυρών.

Ό  σίτος, εάν έβρεχε κατά τήν εποχήν τής άνθήσεώς του, προσε- 
βάλλετο άπό σκωρίασιν. Προς πρόληψιν τής άσθενείας, έβάπτιζον τόν σπό
ρον είς διάλυσιν θειϊκοΰ χαλκοΰ μέ άναλογίαν 1—1,1/2% είς 100 όκ. 
ΰδατος μέ 1 όκαν ασβέστου.

Ή  σπορά τό «ρίξιμον τοΰ σπόρου», άπήτει έπιδεξιότητα και ύπήρ- 
χον ειδικοί προς τοΰτο.

Γ. 4. 5. Ό  θ ε ρ ι σ μ ό ς  έγίνετο συνήθφς μέ τάς «κόσας». Ό λί- 
γοι έθέριζον μέ μικρά δρεπάνια. Κατά τά τελευταία έτη τής Τουρκοκρα
τίας είσήχθησαν καί μερικαϊ θεριστικοί μηχαναί. Ό  θερισμός έγίνετο 
επί πληρωμή κατά στρέμμα διά τούς μικρούς καλλιεργητάς, άνελαμβά- 
νοντσ δέ ύπό τοΰ εργολάβου ό θερισμός, τό δέσιμον είς δεμάτια, ή περι
συλλογή τών στάχεων (τουρμοΰκι) καί ή μεταφορά τών δεματίων εντός 
τοΰ άγροΰ.

Είς τά τσιφλίκια έφηρμόζετο τό σύστημα «πάϊ» δι’ άναθέσεως είς 
έργολάβον τής εργασίας, ύπελογίζετο δέ δτι έκαστος θεριστής ήδύνατο 
νά θερίση 50 — 70 στρέμματα. Έμέτρων τά σπαρμένα στρέμματα, τά 
οποία διήρουν διά τής άνωτέρω έκτάσεως καί προσελάμβανεν ό εργο
λάβος τριπλασίους περίπου έργάττας: 1/3 διά τόν θερισμόν, 1/3 διά τό δέ
σιμον τών δεματίων καί 1/3 διά τήν μεταφοράν τών δεματίων καί τήν 
περισυλλογήν τών εναπομεινάντων στάχεων. Τό ποσόν αμοιβής τών ερ
γατών καθωρίζετο καί κατεβάλλετο μετά τόν θερισμόν. Οί θερισταί ήσαν 
συνήθως "Ελληνες, ή δέ τροφή των ήτο είς βάρος τοΰ κτηματίου.

’Επειδή άπητοΰντο πολλοί ίπποι κατά τήν εποχήν τοΰ θ'ερισμοΰ, 
ήρχοντο πολυάριθμοι σκηνϊται (συνήθως Χριστιανοί ’Αθίγγανοι), οί 
οποίοι ένοικίαζον τούς ίππους των, (τρεις ίππους δι’ έκάστην άλωκά- 
νην). Ή  αμοιβή των κατεβάλλετο είς τό τέλος τής περιόδου. Οί Άθίγγα,- 
νοι άπήρχοντο τόν Σεπτέμβριον. Κατά τόν χεηιώνα ήσχολοΰντο είς σι
δηρουργικός εργασίας. Ύπήρχον Χριστιανοί καί Μουσουλμάνοι ’Αθίγ
γανοι.

Γ. 4. 6. Τό ά λ ώ ν ι σ μ α  έγίνετο μέ άλωκάνην, συρομένην ύπό 
ίππων. Τάς άλωκάνας έφερον Τοΰρκοι άπό τήν ’Ανατολήν μέ μικρά
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πλοιάρια της "Απολλωνιάδος, έπληρώνοντο δέ διά τήν εργασίαν των ε 
το τέλος τής περιόδου. „

Ή  πρώτη ατμοκίνητος άλιυνιστική μηχανή είσήχθη ύπό τοΰ Α. Στα- 
μούλη είς Σηλυβρίαν τό 1878, ήτο δέ κατασκευής τοΰ αγγλικού εργο
στασίου Ransoms Son and Jeffer’s.

Έ ϊιι τοΰ προκειμένου άξίζει νά σημειώσωμεν δτι ένώ είς Ήνωμ. 
Πολιτείας "Αμερικής έφευρέθησαν άλωνιστικαι μηχαναί, ήδη άπό τοΰ 
1828, μόλις κατά τό 1860 έχρησιμοποιήθησαν αύταί είς τήν γεωργίαν. 
Είς τήν "Αγγλίαν ή άλωνιστική μηχανή τοΰ MdCormick, κατασκευα- 
σθεϊσα τό 1834, έθαυμάσθη είς τήν Διεθνή "Έκθεσιν τοΰ Λονδίνου τό 
1851. Αί άλωνιστικαι μηχαναί είσήχθησαν >είς Κάτω· Χώρας τό 1856.9

Γ. 4. 7. Αί πλέον συνήθεις π ο ι κ ι λ ί α ι  σίτου ήσαν : Σαρή— 
Μπασάκ (ξανθοκιτρινωπός στάχυς), "Ακ—Μπασάκ καί Καρά—Μπασάκ 
(άσπροι καί μαΰροι στάχεις). Έπίσης κατά τά τελευταία έτη έσπειρον 
καί «Τούνους ή Κουντούς»· τά τελευταία εϊδη εϊχον μεγαλυπτέραν άπόδο- 
σιν, αλλά τά άλευρά των ήσαν αδύνατα.

Μερικοί γεωργοί έσπειρον ολίγον σπόρον άπό «μπασάκια»: έδιάλε- 
γον καλλιτέρους στάχεις, άπό τούς οποίους γυναίκες άφήρουν τό άνω 
καί κάτω μέρος καί έκράτουν μόνον τό μεσαϊον. Ήλώνιζον αύτούς ιδι
αιτέρως. Τούς σπόρους έσπειρον είς ειδικόν μέρος τοΰ άγροΰ καί τό 
προϊόν των έκράτουν διά τήν σποράν τοΰ επομένου έτους. Ή  έπιλογή 
αυτή τοΰ σπόρου έστοίχιζε συνήθως δσον καί ή άξία τοΰ σίτου.

Γ. 4. 8. Τό μ έ τ ρ η μ α τοΰ παοαγομένου καρποΰ έγένετο μέ 
σιδηρά ή ξύλινα στρογγυλά δοχεία (κοιλά), έχοντα συνήθως τουρκι
κήν άρίθμησιν. Μία ντάλια ήτο ϊση μέ 40 κοιλά. Είς τάς περιφερείας 
Σηλυβρίας κλπ. εϊχον τό κοιλόν Ραιδεστοΰ, ήτοι έν κοιλόν περιείχε σί
τον βάρους 24—25 όκ. καί σπανιώτερον 26 οκάδων. Τό δοχεϊον μετρή- 
σεως ήτο συνήθως τό μισοκοϊλι (% κοίλου). Ή  βρώμη έπίσης έμε- 
τρατο μέ κοιλόν «κορυφωτόν», ήτοι έν κοιλόν «πατημένον» καί έν «άπα
τη τον». Ό  σίτος καί ή κριθή μετρούμενα ίσοπεδοΰντο μέ έν ξύλον λεγό
μενον «silgi». Αί άγοραπωλησίαι έγίνοντο επί τή βάσει τοΰ κοιλοΰ. Κατά 
τά τελευταία έτη τής Τουρκοκρατίας, κυρίως είς τήν Σηλυβρίαν, καθιε- 
ρώθη ή αγοραπωλησία μέ όκαν.

Γ. 5 Ό  σίτος έπωλεϊτο συνήθως περί τό έν γρόσιον ή όκα. Ό

9. Λ, Χουμανίδη, Μαθήματα 'Ιστορίας Οίκονομ. Βίου (1971) Τεΰχ. Δ ', σελ. 480.
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άραβόσιτος και οι κύαμοι είχον τήν ήμισείαν τιμήν τού σίτου. Ό  λινό- 
σπορος έπωλεϊτο 40—60 παράδες ή οκά, ή κριθή 30 παράδες, ή βρώμη, 
περί τούς 20 παρ. Αί τιμαι ήσαν μέ λίραν Τουρκίας =  109 γρόσια.

Ό  κατωτέρω πίναξ ληφθεις έκ τοΰ Ημερολογίου τοΰ 1871 τοΰ Βι
λαετιού Άδριανουπόλεως, άναφέρεται είς τήν Γεωργικήν Παραγωγήν 
κατά τό 1870.

Στατιστική τών σιτηρών και άλλων διαφόρων προϊόντων Βιλαετιού
’Αδριανουπόλεως

Κοίλα

Σίτος
Κριθή
Άραβόσιτος 
Καπλουτζές 
Βρώμη 
Σίκαλις 
Ρόβα 

» έτερον είδος 
Σ ησάμισν 
Όρύζιον 
Κύαμοι 

Φασόλια 
Έρεβίνθια 
Φακαι

» έτερον είδος (Γράγος) 
Σ ειρέκια 
Κεχρίον 
Καναρόσπορος

Κανάβι
Λιναρόσπορος
Βάμβαξ ακατέργαστος
Λινάρι
Κουκούλια
Καπνός
Ρόδα
Κρόμμυα
Σκόροδα.

10.100.000
3.900.000 

611.000
440.000

1.060.000
2.511.000

355.000
39.000
49.000

500.000
72.000

200.000
71.000
49.000 
4.000

35.000 
210.000

15.000

Όκάδες

33.000
34.000

630.000
138.000
230.000
400.000
251.000

1.830.000 
σειρ. 1.435.000
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Όκάδες

Έ λαϊαι 32.000
Σταφυλαί 55.000.000
Γεώμηλα 3.800
Γλυκά νισον 155.000
Πεπόνια καϊ Χειμωνικά 9.300.000
’Ό πιον άκαθάριστον 190.000
Ριζάρι 1.200
Άλατζαχέρι 300
Τζεχρί 30.000
Μαυροκούκι 1.200
Κισνίς 200
Κίμινον 350

Κοιλά

’Αμύγδαλα 39.800
Καρύδια 2.413.000

Όκάδες
Κυδώνια 65.000
Μήλα 300.000
Ά π ια  (αχλάδια) 600.000
Λεπτοκάρυα 1.000
Κάστανα 2.000
Δαμάσκηνα μεγάλα 200.000
’Ά λλα  είδη 150.000
Βερύκοκα 50.000
Κεράσια 200.000
Βύσσινα 150.000
Όξύκανθα (αμπέρ βαφίς) 3.000

** *
Ή  Άδριανούπολις παρήγεν 7 είδη σίτου, ώς έπίσης όσπρια καί λοιπά 

δημητριακά.

'Η παραγωγή δημητριακών είς τό Βιλαέτιον Άδριανουπόλεως, κατά 
το 1910, άνήρχετο· είς τά κάτωθι ποσά:
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Σίτος 1.998.743 Έκατόλιτρα
Βρώμη 1.178.998 »
Κριθή 766.268 »
Άραβόσιτος 859.348 »
Σίκαλις 363.903 »
Ζε'ί’α 460.393 »
Σίτος λίπαοάκ 24.131 »
Σίτος λίπουρτζάκ 31.478 »

Σύνολον 5.683.262 »

Συνολικής άξίας 2.782.343 λιρών Τουρκίας, ήτοι 63.993,843 Γαλ. 
φράγκα.

Έ κ  τών ώς άνω ποσοτήτων, 10.000 περίπου τόννοι έξήχθηοαν εις 
τήν Ελλάδα διά τοΰ λιμένος Άλεξανδρουπόλεως.10

Άπό τά κυδώνια τής Άδριανουπόλεως, πολλά έζύγιζαν μίαν όκάν. 
Έπίσης, όνομαστά ήοαν τά ροδάκινα. Ύπήρχον 3.000 περιβόλια μέ 
όπωροφόρα. Είς τόν Νομόν Άδριανουπόλεως παρήγοντο έν συνόλω 
1.000.000 οκάδες οίνου έτησίως και 20.000 στατήρες κρομμύων.

Ή  περιοχή Ραιδεστοΰ11 είχε πολλά όπωροφόρα δένδρα. Κυρίως, πα
ρήγοντο μεγάλαι ποσότητες κερατίων, μήλων, βερυκόκων, ροδάκινων 
κλπ. Ύπήρχεν έπίσης αφθονία λαχανικών καί οσπρίων.

Κατά τήν έποχήν έκείνην δεν ύπήρχον ψυγεία. Εύφυεϊς έπιχειρη- 
ματίαι τής Ραιδεστοΰ άνέσκαπτον το έδαφος είς βάθος (είς τά περίχωρα 
τής πόλεως) καί άποθήκευον έκεϊ κατά τήν εποχήν τών πόνω ν ποσό
τητας νωπών πεπιεσμένων οπωρών.

*
?]ί 4*

Άπό τήν έργασίαν τής Έλπιν. Σαραντή,12 πληροφορούμεθα έξ 
άλλου οτι είς τήν θρακικήν γήν εύδοκιμοΰν άνω τών 5 0 0 ε ϊ δ η 
φ υ τ ώ ν ,  δπως ή βελανιδιά, ό καρπός τής οποίας έχρησιμοποιεϊτο διά 
τήν παρασκευήν ιατρικών, ένώ μέ τά φύλλα της έβαπτον τά ύφάσματα· 
έπίσης παρήγοντο ποσότητες βρίζης καί βρώμης. Ή  έλαία ηύδοκίμει είς 
τήν περιοχήν λίάκρης κυρίως. Ύπήρχον είς Θράκην άφθονοι καρυαί,

10. Alex. Anloniades, la Puissance de l’Hellenisme et le Role Economique 
des Grecs en Thrace, Paris 1919, σελ. 9.

11. Φ. Μανουηλίδη, Πόλις καί Νομός Ραιδεστοΰ, Θρακικά τόμος 24ος, 1955.
12. Ε . Σαραντη : Τά φυτά τής Θράκης, Θρακικά Τόμ. 20ός σελ. 9 - 72, 1944.
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τών οποίων τό ξύλον ήτο περιζήτητον, ίδίως όταν είχε καρκινώματα 
(λούπας). Πολλαί καρυαί άπέδιδον 100—120 όκ. κάρυα. Άπό τό άρω-" 
ματισμένον ξύλον τών κυπαρίσσων κατεσκεύαζον τά περίφημα «σεν
τούκια». Ό  λίνος έκαλλιεργεϊτο έπίσης, άπό αύτόν δε παρήγετο τό 
«■μπεζίρ» (λινέλαιον), τό όποιον μετεχειρίζοντο διά φωτισμόν πρύ τοϋ 
πετρελαίου. Μέ τά φύλλα της μελίας έβαπτον κίτρινα τά μάλλινα υφά
σματα, ένώ τόν φλοιόν τοΰ κορμοΰ της έχρησιμοποίουν ώς μαύρην 6α- 
φήν. Τόν πελίνον έρριπτον είς τόν μούστον διά νά γίνη ό οίνος «δυνα- 
μωτικός».13 Ύπήρχον δάση καστανεών, ώς έπίσης και άφθονοι ροδιαί. Ό  
ρους, ό βυρσοδεψικός ήτο χρήσιμος διότι μέ τά φύλλα του έβαφον μαύ
ρα τά ύφάσματα. νΑφθονον σκουπόχορτον έφύετο είς τήν περιοχήν 
Άδριανουπόλεως. Έπίσης ηύδοκίμουν συκιαί καί πολλά εϊδη οσπρίων 
καί λαχανικών. Παρά τήν Σηλυβρίαν, έκαλλιεργεϊτο βάμβαξ άρίστης 
ποιότητας, τοΰ οποίου έγίνετο εξαγωγή. Είς τό Διδυμότειχον ύπήρχεν 
έν είδος κυδωνίας (δερβίσικη), μέ έξαιρετικά εύγεύστους καρπούς.

Είς πολλά μέρη τής Θράκης έκαλλιεργοΰντο έξαιρετικώς εύώδη 
ρόδα, άπό τά όποΐα παρήγετο τό πολυτιμότατον ροδέλαιον (γκιούλ— 
γιαγί) καί τό ροδόσταγμα (γκιούλ—σουγιού).

Κατά τήν θρακικήν παράδοσιν ή Ά για Παρασκευή παρεκάλεσε τόν 
θεόν νά δώση είς τόν άνθρωπον τήν άμπελον, ή οποία έκαλλιεργεϊτο 
είς πολλάς περιοχάς τής Θράκης, κυρίως είς Μυριόφυτον, Περίστασιν, 
Γάνον. Γενικώς είς Θράκην οί αμπελώνες κατελάμβανον έκτασιν 40.000 
περίπου εκταρίων.14 Ύπήρχον διάφοροι ποικιλίαι: Ό  Άγούμαστος 
(άσπρο σταφύλι), τά Άγουσκάτκα (ώρίμαξαν ένωρίς), ή Άγραδίνα 
σταφυλαί χρώματος άνοικτοΰ έρυθραΰ, αί όποϊαι διετηροΰντο περισσό
τερον άπό τά άλλα εϊδη), τά Άλεξοΰτα (κόκκινα), τά Ά λ-πεχλιβάν 
(δπως οί ροδίτες), τά Αύγουλάτα, τά Γιαπουντζάκια, τά περίφημα Για- 
παλάκια, άπό τά όποϊα παρήγετο ό οίνος τοΰ Μυριοφύτου, τά Κολόβια 
(κατάλληλα διά παραγωγήν ρακής), οί Παφλαγόνες, τά Τσαούσια, τά 
έκλεκτώτερα τής Θράκης, (ώρίμαζαν άρχάς Αύγούστου καί ήσαν άρω- 
ματώδη). Πολλοί αμπελώνες ύπήρχον έπίσης είς τά παρά τήν Σηλυ
βρίαν χω ρία :15 Έπιβάτας, Δελλιώνας, Έξάστερον, Γιαλούς, Οίκονο- 
μεϊον, Δηιιοκράνειαν καί Καλλικράτειαν, δπου έκαλλιεργοΰντο άμπελοι

13. Ε .’ Σαραντή : Τά φυτά τής Θράκης, Θρακικά Τόμος 20ός σελ. 9 - 7 2 .
14. Alex. Antoniades, la Puissance de THellenisme et le Role ficonomique 

des Grecs en Thrace, Paris 1919, σελ. 10.
15. Μ. Σταμούλη, Αναμνήσεις άπό τήν ’Αν. Θράκην, Θρακικά (1943). Τόμ. 18ος 

σελ. 1 9 3 -2 1 7 .



I  καί 38 γυνί. 2 καί 34 άλετριπόδα. 3 όξούζ. 4 καί 37 σταβάρ. 5 σανίδα.
I I  κεπτσιά. 12 ξγός, 13 γλώσσα. 14 8α(1ρλάκια. 15 ζεϋλες, γιορ-ερές. 16, 

χοσομάνίκο, 22 κόκκαλο. 23 καφάς. 24 κόσα. 25 άγανα 26 σταρ. 27 κορμί.
38 καί 39 ένιίαί. 40 άρίς. 41 t ιεκέλι, 42 ξύστρα.



6 μαχαίρα ή τσερέσ-να. 7 άλυσσίδα. 8 άξάκΐ. 9 κσύτσα. 10 μσάρεχούλα. 
σουρ^ί, 17 τουρμούκΐ. 18 ξλενιο δεκράνΐ. 19 τουρμουκάκΐ. 20 δρεπάνι 21 
28 xob. 29 φΰλλα. 30 ρίζες. 31 φυτράδ. 32 θύμα. 3Β παράβολα. 36 σπάΟ. 
43 φκέάρι. 44 βοδίσια λοκάνι. 4δ άλογίσια λ< κάν!.
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τοΰ είδους «περατεινά» (γιαπουντζάκια), τών οποίων έγίνετο μεγάλη 
εξαγωγή είς Κωνσταντινούπολιν, ιδίως άπό 15ης Αύγούοτου μέχρι 1'5ης 
’Οκτωβρίου. Αί σταφυλαι έτοποθετοϋντο είς κιβώτια τών 50—60 όκ., 
έφορτώνοντο δέ είς πλοιάρια άνά 50—80 κιβώτια, ήτοι 150—200 χιλ. 
οκάδες περίπου ήμερησίως.

Μέλαναι σταφυλαι παρήγοντο όλίγαι ώς «Καρά—λάχανο», Κολό- 
δικο, Κινό, έπίσης Μοσχάτα, Αβγουλάτα και Ραζακιά. Είς τήν Άδρια- 
νούπολιν, κυρίως έκαλλιεργοΰντο' άμπελοι τών ποικιλιών Τσαούσια, 
’Αλ—πεχλιβάν, (αι σταφυλαι αύται ήσαν δμοιαι μέ τούς ροδίτας), Πα- 
πάζ και Καρισί, τών οποίων αί σταφυλαι έχρησιμοποιοΰντο κυρίως διά 
παραγωγήν οίνων.

Γ. 7. 'Όσον άφορα τήν κ τ η ν ο τ ρ ο φ ί α ν  κατά τό .1870 
διετρέφοντο είς Θ ράκην:16

Βόες 163.000
Βούβαλοι άνευνούχιοτοι 6.850

» εύνουχισμένοι 28.700
Βούβαλοι θηλ. 28.500
Μόσχοι 18.000
Ταύροι 8.800
’Αγελάδες 264.000
Μόσχοι 81.000
"Ιπποι άνευνούχιστοι 4.600
Φορβάδες 38.000
Πώλοι 17.000
Πρόβατα άρσενικά 162.000

» θήλεα 1.460.000
Άρνία 770.000
Αίγες άρσ. 79.000

» θηλ. 494.000
Αίγες ,μικραί 340.000
"Ιπποι 18.200
Ήμίονοι 7.000
Κάμηλοι 6.200
’Ό νο ι 44.000
Χοίροι 72.000

Ύπήρχον έπίσης 62.000 κυψέλαι.

16. Έ κ  του 'Ημερολογίου τοΰ 1871 τής Νομαρχίας ’Αδριανουπόλεως, σελ. 96.
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Παρήγοντο 11.000 οκάδες κηρού, 1.179.000 οκάδες ερίων και 161. 
000 οκάδες αίγοιριχών.

Κατά τό τέλος τοΰ 19ου αίώνος, έξ άλλου, είς τήν Θράκην διετρέ- 
φοντο:

2.860.000 αιγοπρόβατα
328.000. βοοειδή
49.000 ίπποι
65.000 όνοι
66.000 χοίροι
17.000 ήμίονοι
2.500 κάμηλοι

Λόγω τών άπεράντων πεδιάδων της ή Θράκη ήδύνατο νά διαθρέψη 
και τετραπλάσιον άριθμόν τών ώς άνω κτηνών.17

'Όλοι σχεδόν οί κάτοικοι τών χωρίων ετρεφον όρνιθας, διότι ήτο 
μικρά ή δαπάνη τής συντηρήσεως των. Τά ώά ήσαν πάντοτε εύπρόσδεκτα 
άπό τούς παντοπώλας. Ή  οικοκυρά ήδύνατο νά άγοράση «δύο αυγών 
λάδι» ή «ενός αύγοΰ ελαίας» ή «τριών αυγών ζάχαρι» κλπ. ’Ίσ χ υ ε  
δηλαδή ό άντιπραγματιομός.

Πολλοί χωρικοί έπεδίδοντο είς τό έμπόριον τών ώών, περισσότεροι 
αμως ήσαν ξένοι «τσερτσήδες», περιερχόμενοι τά διάφορα χωρία. ’Έ - 
τρεφον έπίσης νήσσας καί διάνσυς, όλίγαι δέ οικογένεια! περιστεράς, 
διότι ύπήρχεν ή δεισιδαιμονία, δτι έφερον δυστυχίαν. Αί περίστεροί 
έχρησίμευον διά τήν παρασκευήν εμπειρικών φαρμάκων, ώς π.χ. ή ωμή 
καρδία νεοσφαγείσης περιστεράς έθεωρεϊιο φάρμακον διά τήν ταχυ
παλμίαν καί τήν δειλίαν, ή περιστεροφωλεά δέ, βαπτιζομένη. έντός θερ
μού άξους, έθεωρεΐτο άριστον «κατάπλασμα», διά τούς πόνους τής κοι
λίας ή τού στομάχου.

'Ό λαι αί οίκογένειαι ετρεφον αίγας, τάς οποίας παρέδιδον είς τόν
«κατσκά», νά τάς όδηγήση προς βοσκήν είς τά πλησίον ύψώματα. Ό
ίδιος ήτο καί ό κτηνίατρος, έφρόντιζε δέ διά τό ζευγάρωμα τών ζώων.
Ό  «κατσκάς» συνεφωνεΐτο τοΰ 'Αγίου Δημητρίου δι’ έν έτος, μέ αμοι
βήν τριών γροσίων κατά κεφαλήν, κατά τό Πάσχα δέ καί τά Χριστού
γεννα έφιλοδωρείτο μέ ώά, χοιρινόν καί τσουρέκια.

Τά βοοειδή έβοήθουν τόν γεωργόν είς τό δργωμα, τό άλώνισμα,
ά  —

17. Alex. Antoniades, La Puissance de FHellemsme et le Role economique 
des Grecs en Thrace, Paris 1919, σελ. 11. Ούτος άναφέρει οτι τδ 50% τών παραγομέ- 
νων γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων προήρχετο άπό έλλη νικάς χεϊρας.
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τήν μεταφοράν τών σιτηρών, ώς καϊ είς κάθε βαρεϊαν εργασίαν. Ό  
βοΰς ηύνουχίζετο κατά τό δεύτερον έτος τής ηλικίας του,ό δέ μή εύ- 
νουχισμένος ώνομάξετο «μπουγάς». Κατά τόν χειμώνα, τά βοοειδή πα- 
ρέμενον είς τούς σταύλους, τρεφόμενα μέ άχυρον, βρώμην ή κριθήν, 
τήν δέ εσπέραν ώδηγοΰντο είς τήν βρύσην τοΰ χωρίου, δπου έποτί- 
ζοντο. Τό θέρος, τά έφρόντιζεν ό «αγελαδάρης». Πολλοί άγρόται έξέ- 
τρεφον ίππους καϊ όνους.

'Όταν ένα ζώον άπέθνησκε, τό έσυρον είς χάνδακα, καϊ άφου. έ
λάμβανον τήν δοράν του, τό αφηνον διά τροφήν τών άετών καϊ τών 
θηρίων. Τό δέρμα του, άφοΰ τό ήλάτιζον, τό έκάρφωνον τεντωμένον είς 
τήν γήν, έως δτου έξηραίνετο. Κατόπιν, τό έχώριζον είς λωρίδας, κατά 
μέτρον άνθρωπίνου ποδός, καϊ τό έπώλουν διά τήν κατασκευήν τσαρου- 
χίων.

Πρόβατα έτρεφον μόνον ώριαμένοι κτηνοτρόφοι, οί ένοικιάζοντες 
τήν νομήν τοΰ χωρίου. Ύπεγράφετο συμβόλαιον, τό όποιον ύπεχρέωνε 
τήν κοινότητα ν’ άνοιξη τρείς διόδους μεταξύ τών σπαρτών, είς τά μέ
ρη, τά όποια θά ύπεδείκνυεν ό κτηνοτρόφος. Αί δίοδοι ώνομάζοντο «σουλ- 
τάρες». Τά πρόβατα διέμεναν εντός πλεκτής μάνδρας, τό έστεγαομέ- 
νον μέρος τής οποίας, δπου διενυκτέρευον τά πρόβατα τόν χειμώνα, 
έλέγετο «σάγια». Κατά τό θέρος, τά πρόβατα έμενον είς προχείρους μάν
δρας άνευ στέγης, κατεσκευασμένας άπόι κλάδους; εντός ώργωμένου 
άγροΰ, ό Ιδιοκτήτης τοΰ οποίου είχεν ώς όφελος τήν λίπανσιν τοΰ ά- 
γροΰ του έκ τής κόπρου. Συχνά δμως, τοΰ κατεβάλλετο και ένοίκιον 
είς χρήμα, τό οποίον διετίθετο πρός ένίσχυσιν τών 'Ελληνικών Σχο
λείων.

Ό  άρχιποτμήν «κεχαγιάς» έπέβλεπε τούς άλλους ποηιένας, έφρόν- 
τιζε δέ διά τήν αποστολήν καϊ συντήρησιν τοΰ γάλακτος, τήν παρα
σκευήν τοΰ τυροΰ καϊ τήν ύγείαν τών προβάτων.

Οί ποηιένες έφόρουν άμπαδένια ενδύματα, «σερβέτα» είς τήν κε
φαλήν καϊ τσαρούχια, κατά δέ τάς βροχερός ημέρας, τόν «κετσέ» (κάπα), 
καϊ κατά τό ψΰχος δερμάτινον έπενδύτην καϊ περισκελίδα άπό δέρμα 
προβάτου, μέ τό τρίχωμα πρός τά έξω.

Τά πρόβατα έγέννοτν τόν ’Ιανουάριον, κατά δέ τόν Φεβρουάριον 
έπωλοΰντο τά μικρά των, τά οποία έτοποθέτουν είς «κάρρα» μέ ψαθινα 
στέγαστρα. Τό γάλα, μετεφέρετο μέ μεγάλους χάλκινους κάδους, είς 
τούς «γιαουρτχανάδες», δπου παρεσκευάζετο ή περίφημος γιαούρτη τύ
που Σηλυβρίας.

Αί καλύβαι τών ποιμένων ήσαν κατεσκευασμέναι έκ κλάδαιν δέν
δρων κατά πρωτόγονον τρόπον.
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Είς τήν επαρχίαν Σηλυβρίας έτρέφοντο 20—30 χιλιάδες πρόβατα 
τοΰ είδους «Κιβιρτζίκια», και όλίγα «Καρακατσάνικα». Κατά τό θέρος, 
μετεφέροντο έκ Βουλγαρίας, Μυτιλήνης και Λήμνου, περίπου 20—25 
χιλιάδες πρόβατα επ’ ένοικίω διά το προϊόν των (μαγουλιές)· έξ αυ
τών, ήγοράζοντο ώρισμένα μπαχάρια ( θ ε ρ ι ν ά ) ,  τά όποια κατόπιν 
μετεπώλουν. Οί «Καρακατσαναϊοι» (Σαρακατσαναΐοι) παρεχείμαξον είς 
τήν ’Ανατολικήν Θράκην, κατά το θέρος δέ μετέβαινον είς τήν Βόρειον 
Θράκην. ’Έτρεφον 500—600 χιλιάδες πρόβατα, τά όποΐα έθ'εωροΰντο 
καλλίτερα τών εντοπίων. Κατά συμφωνίαν μεταξύ Βουλγαρίας και Τουρ
κίας, (19ος αιών) οί «Καρακατσαναϊοι» δεν κατέβαλλον δασμούς κατά 
τάς μετακινήσεις των άπό τής μιας χώρας είς τήν άλλην.18

Γ. 8.1. Οχ 'Έ λληνες τής Θράκης κατά τά τέλη τού 19ου αίώνος 
άπέκτησαν νέαν πηγήν ευημερίας διά τής άναπτύξεως σ η ρ ο τ ρ ο 
φ ί α ς .  Λύτη, ήδη άπό τούς χρόνους τοΰ ’Ιουστινιανού, ήκμα- 
ξεν· ή άγνοια όμως ώς πρός τήν καταπολέμησιν τών άοθενειών τοΰ 
μεταξοσκώληκος ήνάγκασε τούς έκτροφεϊς νά περιορίσουν τήν σηρο
τροφίαν.

Μετά τήν άνακάλυψιν τοΰ Παστέρ, τών μικροβίων ασθενειών τοΰ 
μεταξοσκώληκος κατέστη δυνατή ή παραγωγή ύγιών σπόρων. Ή  Τουρ
κία ήτο μεγάλη μεταξοπαραγωγός χώρα. Ούτως ή δεκάτη τών κουκου- 
λίων συμπερχελήφθη είς τούς έμμεσους φόρους. ’Αντιλαμβάνεται τις 
τήν τεραστίαν πρόοδον τής σηροτροφίας έκ τής άναλόγου αύξήσεως τών 
ποσών τοΰ σχετχκοΰ φόρου. ’Ενώ τό 1888 τό ποοόν τής δεκάτης τών 
κουκουλίων άνήλθεν είς 336.000 Γαλλικά Φράγκα, ό μέσος όρος αύτής 
μεταξύ τών ετών 1905—1910 ήτο περίπου 2.000.000 Γαλλικά Φράγκα.19 
’Ινστιτούτα διδασκαλίας σποροπαραγωγής -σηροτροφίας ίδρύθησαν είς 
διαφόρους πόλεις, ώς είς Προύσαν κλπ. Έπίσης, ώρίσθησαν άμοιβαχ δχά 
τούς καλλχεργητάς μορεώνων. Αί περχοχαχ Ραχδεστοΰ, Καλλιπόλεως καί 
Γανοχώρων, άπέκτησαν έκτεταμένους μωρεώνας, έδημχουργήθη δέ νέον 
επάγγελμα «σποροποιών» έμπορων, κυρίως είς τά Γανόχωρα, Αύδήμιον, 
Μυριόφυτον, Ήράκλεχαν, ΙΙερίστασχν, Ραχδεστόν καί Καλλίπολχν.

18. Γ . Γιαννακάκη : 'Ιστορία της Θράκης άπό τής 'Λλώσεως, Θρακικά Τόμος 29 
(1958) σελ. 200 - 221.

19. Alex. Antoniades, La Puissance do l’Hellenisme et le Role Economiquo 
des Grecs en Thrace, Paris 1919, σελ. 13. βλ. έπίσης Gen. Malleterre, J. Reinach, 
A. Berl, F. Sartiaux, La Grege devant le Gongres, Paris 1919, σελ. 102.
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Δ Ι Α Γ Ρ Α Μ Μ Α  
ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΩΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΟΥΚΟΥΛΙΩΝ "

Κατά τά έτη 1910 και 1911 παρήχθησαν αί κάτωθι ποσότητες κου- 
κουλίων:

1910  1911

Περιοχή 'Αδριανουπόλεως 260.000 χιλιόγρ. 250.000 χιλιόγρ.
» Μ ου στα φ α - Π α σ α 170.000 » 150.000 »
» Όρτάκιοϊ 150.000 » 120.000 »
» Διδυμοτείχου 130.000 » 250.000 »
» Σουφλίου 650.000 » 850.000 »

Διάφοροι Περιοχαί 90.000 » 140.000 »

Σ ύ ν ο λ α 1.450.000 » 1.760.000 »

Γ. 8. 2. 'Έ ν εκ τών κυριωτέρων σηροτροφικών κέντρων έπί Τουρ
κοκρατίας ήτο το Σουφλίον τοΰ οποίου οι μόνιμοι κάτοικοι ήσαν άπο-
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κλειστικώς "Ελληνες. Μόνον οί Δημόσιοι υπάλληλοι ήσαν ’Οθωμανοί. 
Ή  «κουκουλαγορά» του χρονολογείται άπό τό 1867. Τό Σουφλίον είχε., 
τότε 2.500 οίκογενείας. Έ άν ύπολογίσωμεν ώς μέσον δρον εκτροφής τέσ- 
σαρα κυτία μεταξοσπόρου κατά οικογένειαν, παρήγοντο περίπου κατ’ 
έτος 700.000 κιλά κουκούλια. Τήν εποχήν εκείνην έκτίζοντο είς τό Σου
φλίον τά «Μπετζεκλίκια»,20 τεράστιαι οίκίαι, όπου ύπήρχε μόνον έν δω- 
μάτιον δι’ ολόκληρον τήν οικογένειαν, είς τόν ύπόλοιπον δέ χώρον ήσαν 
μονίμως εγκατεστημένα τριώροφα ή καί τετραώροφα «κρεββάτια» διά τήν 
εκτροφήν μεταξοσκωλήκων.

Ή  αγορά τών κουκουλιών ύπό τών εμπόρων έγένετο διά πλειοδο
σίας. "Οταν έληγεν ή συμφωνία μεταξύ παραγωγών καί εμπόρου ό ει
δικός κήρυξ (τελάλης), έφώναζε «Χάαρετς».21 Έ κ  τής λέξεως αυτής 
προήλθε καί ή ονομασία τοϋ κτιρίου, όπου έγένετο ό πλειοδοτικός δια.- 
γωνισμός, «Χαρέτσια». Άνωτέρας ποιότητος ήσαν τά κίτρινα κουκούλια, 
τά οποία ώνόμαζον «Χρυσάφι», ένψ τά λευκά ήσαν δευτέρας ποιότητος 
καί άπεκαλοϋντο «Μπαϊντατί».

Τά κουκούλια μετεφέροντο δι’ ειδικών καλάθων, χωρητικότητος 
25—30 κιλών, είς τήν άποθήκην τοΰ εμπόρου, δπου ύπήρχον «άποπνι- 
κτήρια». Τά άποπνικτήρια ήσαν ερμάρια μέ θέσεις διά δέκα ξύλινα τελ- 
λάρα, τοποθετημένα κατά τοιοΰτον τρόπον ώστε νά κυκλοφορή μεταξύ 
αύτών καυτός άτμός, δστις παρήγετο ύπό ζέοντος υδατος. Οΰτως έθα- 
νατώνοντο οί εντός τών κουκουλίων μεταξοσκώληκες. Είς τό Σουφλίον 
ήκμαζεν έπίσης κατά τήν εποχήν έκείνην βιοτεχνία μετάξης.

Ή  σηροτροφία δπως ήδη άνεφέρθη ήτο πολύ άνεπτυγμένη καί είς 
τό Αύδήμιον, δπου οί περισσότεροι κάτοικοι ήσχολοΰντο άπό τοϋ Ι ο υ 
νίου μέχρι τοϋ ’Οκτωβρίου μέ τήν σποροποίίάν καί άπό τό τέλος ’Απρι
λίου μέχρι τών μέσων ’Ιουνίου μέ τήν εκτροφήν τών μεταξοσκωλήκων.

Συνήθως ό σπόρος «ήνοίγετο» τοϋ 'Αγ. Γεωργίου: τόν έρριπτον δη
λαδή είς δίσκους ή πανέρια. Μετά μίαν εβδομάδα, οί μικροί μεταξοσκώ
ληκες έτοποθετοϋντο' είς τά «κρεββάτια», τών οποίων κατ’ αρχήν τά 
πλαίσια κατεσκευάζοντο άπό «καπρούλια». Επάνω  είς τά «κρεββάτια» 
έρριπτον ψάθας, δπου «άπλωναν» τούς μεταξοσκώληκας.

Άργότερον τά «κρεββάτια» κατεσκευάζοντο άπό ντογραματζήδες 
(ξυλουργούς), οι όποιοι έχρηστμοποίουν ξύλινα πλαίσια καί έπλεκον 
μέ σύρμα τάς έπιφανείας. Ά ντί ψαθών, έτοποθέτουν ειδικόν χάρτην

20. Χρ. Παπασταματίου, Ααογραφικά Σουφλίου, Θρακικά τόμ. 45 (1971) σελ.
169.

21. ’Αραβική λέξις σημαίνουσα τελειωτική φάσις συμφωνίας, τέλος.
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(μεταξόκολλες). "Οταν δέν έπήρκει ό άπαιτούμενος χώρος, έχρησιμο- 
ποίουν ειδικά στηρίγματα «γαίδοΰρες» διά νά τοποθετήσουν το,,ενα 
«κρεββάτι» έπι τοΰ άλλου. Δύο συγκροτήματα άπό τέσσαρα κρεββάτια 
εκαλούντο «στατός».

Κατά τά τελευταία έτη τής Τουρκοκρατίας έπενοήθησαν οι «κρεμα
στοί στατοί»: Είς τήν οροφήν τοΰ δωματίου έτοποθέτουν «βίδες», άπό 
δπου μέ σχοινιά ή χονδρά σύρματα αίωροΰντο τά «κρεββάτια». Κατά τήν 
διάρκειαν τής εκτροφής, τούς μεταξοσκώληκας τούς άπεκάλουν «με
τάξι». Κατ' άρχήν έρριπτον τά μωρεόφυλλα λεπτσκαμμένα. Μετά τόν 
πρώτον ύπνον «πρωτοπούλι» έδιδον είς τούς μεταξοσκώληκας τά φύλ
λα -χονδροκαμμένα . Κατόπιν δέ άπό τόν τρίτον ύπνον «τριτάκι» κατά 
τήν τελευταίαν εβδομάδα τής έκτροφής έρριπτον είς τούς μεταξοσκώ
ληκας, τούς οποίους άπεκάλουν «κοπέλλες», βλαστούς.

Μετά άπό κάθε ύπνον οί μεταξοσκώληκες μετεφέροντο είς καθαρά 
«κρεββάτια». Τά άπορρίμματά των καθώς και τά ξερά φύλλα «άφσές», 
έχρησίμευον ώς τροφή τών ζώων.

Τό «κλάδωμα» (οπότε άνήρχοντο οί μεταξοσκώληκες είς κλάδους 
δρυός «ροΰπες» διά νά πλέξουν τά κουκούλια), έγίνετο βαθμηδόν. Τό 
«ξεκλάδωμα» δμως έπρεπε νά πραγματοποιηθή είς μίαν ήμέραν, κανονι- 
κώς 12 ημέρας μετά τό κλάδωμα. Έ άν έγένετο ένωρίτερον τά κουκού- 
λιά θά ήσαν βαρύτερα καί επομένως θά έζημιώνετο ό έμπορος· έάν πάλιν 
έγίνετο άργότερον, έζημιώνετο ό παραγωγός, διότι τά κουκούλια θά ήσαν 
πολύ έλαφρά. Δι’ αύτό κατά τάς ημέρας τοΰ «ξεκλαδώματσς» ήρχετο 
άπό τό Μυριόφυτον, ό Τοΰρκος Μουφτής22 διά νά προληφθοΰν α.ί άντεγ- 
κλήσεις. Αύτός έξέδιδε άπόφασιν έάν τά κουκούλια ήσαν κατάλληλα 
διά σποροποι'ίαν.

Κατά τό «ξεκλάδωμα» έτυλίσσοντο έπίσης αί κλωσταί «κάννες», αί 
όποΐαι ήσαν πέριξ τοΰ κουκουλίου, μέ αύτάς δέ έπλεκον «κάλτσες», τάς 
οποίας ώνόμαζον «κουκλένιες».

’Από μέταξαν έκλεκτής ποιότητος ύφαινον είς τό Αύδήμιαν «σκέπια», 
ύφαομα, άπό τό όποιον κατεσκεύαζον «μαχραμάδες» (προσόψια), «τσα- 
τάλες» (είδος εσωρούχων) κλπ.

Συχνάκις ή εκτροφή μεταξοσκωλήκων έγίνετο συνεταιρικώς, «σέμ- 
πρα».23

Γ. 9.1. Ώ ς  γνωστόν ό κ α π ν ό ς ,  δπως καί ό καφές, είσήχθη-

22. Δικαστής.
23. Εύστρ. Ζήση, Διάφορα Αύδημίου, Θρακικά Τ. 6ος, 1935, σελ. 369 καί έπ.
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σαν είς τήν Ευρώπην ύπό ιών 'Ισπανών κατά τόν 16ον μ.Χ. αίώνα.
Ή  παραγωγή καπνού είς Θράκην έπί Τουρκοκρατίας ήτο σημαντι- 

κωτάτη.
Ή  καπνοκαλλιέργεια ήτο πολύ άνεπτυγμένη, κυρίως είς τό Σαντζά- 

κιον Κομοτηνής. Σημαντικοί ποσότητες καπνού παρήγοντο έπίσης είς 
τάς περιοχάς Άδριανουπόλεως, Σαράντα Εκκλησιών καί Δεδεαγάτς.24

Διακρίνομεν τέσσαρα είδη καπνού: 1) Πετούν, μέ φύλλα μακρά, 
στενά, σαρκώδη και μέ χνούδι. 2) Γλωσσοειδές, μέ φύλλα δμοια μέ 
τήν γλώσσαν τού 6οός, 3) 'Αμαζόνεισν, μέ φύλλα πλατειά και χυμώδη 
καχ 4) Βερίνον, μέ μακρά, λεπτά καϊ ρυτιδωτά φύλλα. "Ολα τά είδη 
έ'χουν όμοιον σπόρον καϊ χρήσιν, δχι δμως καϊ ποιότητα.25

Άνωτέρας ποιότητος καπνός ήτο ό «Γενιτζέ», καλλιεργούμενος είς 
τήν περιοχήν Ξάνθης. ΤΙ συσκευασία του έγένετο είς φακέλλους «8ογ- 
τζάδες» ή μεγάλας «Βάλλας», βάρους 50—60 όκάδ., τάς οποίας περιετύ- 
λισσον μέ λευκόν άμπαν. Ό  καπνός τύπου «Καραδάγ», έχρησίμευε διά 
τήν παρασκευήν καπνοκόνεως.26 Ή  καπνάκονις τοΰ Τουρκικού Μονοπω
λίου ήτο κατώτερος ποιότητος.

Είς τήν περιοχήν Πετριτζίου, παρά τό Μελένχκον, έκαλλιεργεϊτο 
είδος καπνού άποκαλούμενον Κ ο ι ν ό ν .

Τά φύλλα τών ποιοτήτων Κ α ρ α δ ά γ  και  Κ ο ι ν ο ύ  «έθη- 
μονιάζοντο» καϊ περιετυλίσσοντο μέ τρίχινον, μαΰρον «σακκίον» (άμπα).

Ό  καλυτέρας ποιότητος καπνός έστέλλετο είς Κων)πολιν άπό τήν 
Λίνον, Καβάλαν, Θεσσαλονίκην καϊ 'Αλμυρόν. Κατωτέρας ποιότητος 
καπνός έξήγετο είς Τταλίαν διά τήν παραγωγήν καπνοκόνεως καθώς 
καϊ είς Αίγυπτον.

24. A. Antoniades, La Puissance de l’liellenism e e tle  Role ficonomique des 
Grecs en Thrace, Paris 1919 σελ. 10.

25. Θρακικά Χρονικά, Ξάνθη, 1973: Τό καπνόχορτον σελ. 41 καί έπ. βλ. έπίσης 
Κερδώον Έρμήν (Εμπορικήν Εγκυκλοπαίδειαν συγγραφεΐσαν ύπό Ν. Παπαδοπούλου, 
έκδ. παρά Νικ. Γλυκεΐ έν Βενετία 1815) είς τόν όποιον άναφέρεται δτι ή χρήσις του κα
πνοχόρτου έγένετο κατά τέσσαρας τρόπους : α) μέ Καπνοσύριγγας β) μέ Φιαλοσύριγγας 
(ναργιλέδες)- αύται ήσαν Περσικής έπινοήσεως γ ) μέ Σιγάρους (φύλλα χόρτου περιτυλι- 
γμένα χονδρά καί μακρά όσον ό δάκτυλος. Κατεσκευάζοντο είς Ισπανίαν) καί δ) έσυνη- 
θίζετο έπίσης τό «μάσσημα» τών καιομένων φύλλων. Τό τελευταΐον έθεωρεΐτο φάρμακον 
κατά τοϋ σκορβούτου. Ή  έν λόγω έγκυκλοπαίδεια άναφέρει ότι ό καπνός ωφελεί καί «είς 
τάς έμφράξεις τής κάτω κοιλίας». Έ π ίσ η ς μάς πληροφορεί ότι κατ’ έκείνην τήν έποχήν 
έσυνηθίζετο νά ροφοΰν «καπνόκονιν» (έμφιέ) άπό τήν μύτην. Καλυτέρας ποιότητος καπνό- 
κονις παρεσκευάζετο είς 'Ισπανίαν, άπό τούς μοναχούς τοΰ Μοναστηριού τής Ίουστίνης είς 
Βενετίαν ώς καί είς Κέρκυραν.

26. Καπνόκονις : Ταμπάκο ή Βουρνούτι άπό τάς Τουρκικάς λέξεις Βουροΰν (μύτη) 
καί 6τ (χόρτον).

9
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Γ. 9.2. Ά πό τόν Απολογισμόν Προσόδων και Δαπανών κατά τό 
1871, Βιλαετιού Άδριανουπόλεως,27 διαπιστώνεται δτι άπό τόν φόρον 
τοΰ καπνού εις τήν Ύπ)σιν Άδριανουπόλεως, είσεπράχθησαν 423.510 
γρόσια, είς τήν Ύπ)σιν Καλλιπόλεως 223.561 γρόσια, είς τήν Ύπ)σιν 
Ραιδεστοΰ 109.184 γρόσια, είς τήν Ύπ)σιν Πύργου 23.947 γρόσια, είς 
τήν Ύπ)σιν Φιλιππουπόλεως 242,633 γρόσια και είς τήν Ύπ)σιν Συλλί
μνου 74.413 γρόσια, ήτοι σύνολον 1.097.248 γρόσια. Άπό έτερον δέ στατι- 
στικόν πίνακα πληροφορούμεθα, δτι παρήχθησαν κατά τό 1870 400.000 
οκάδες καπνού μόνον είς τό Βαλαέτιον Άδριανουπόλεως.

Έ ξ άλλου, κατά τό 19] 1, παρήχθησαν είς τό Βιλαέτιον Άδριανου- 
πόλεως 6.001.169 κιλά καπνού, ώς κάτωθι:28

1 Ξάνθης 1.945.735 Κΐλ(
Σαράντα Έκκλ. - Δεδεαγότς 1.573.000 »
Νταρί - Ντερέ 302.420 »
Κομοτηνής 662.347 »
Σ έ χ -  Τζίμα 565.935 »
Έ γκρι - Ντερέ 251.732 »
Κιρκγιαλί 700.000 »

Σ ύ ν ο λ ο ν 6.001.169 »

Γ. 10. 1. Κατωτέρω παρέχονται στοιχεία άναφορικώς μέ τά απέ
ραντα δ α ο η και δρυμούς τής Θράκης,29 τήν ξυλείαν, άλιείαν, άλυ- 
κάς και ορυκτόν πλούτον.

Γ. 10.2. Είς τά διαμερίσματα (έπαρχ. Άδριανουπόλεως) Τσιόκια 
και Μοναστηριού, ύπήρχε μέγα δάσος περιμέτρου 16 ωρών, ώς έ'γγι- 
στα, (οί Τούρκοι έμέτρων τάς άποστάσεις μέ ώρας), περιλαμβάνον δρεις, 
ζυγίας, λεύκας, ιτέας κλπ. Τό δάσος τούτο ενοικιάζετε ύπό τής Τουρκι
κής Κυβερνήσεως μετά τών άγρών, λειμώνων, προβάτων καί άλλων 
ζώων, τών συμπεριλαμβανομένων είς τήν περιουσίαν τού είς τά έκεϊ εύ- 
ρισκόμενα παλαιά Ανάκτορα προσηρτημένου άγροκτήματος.

Πλησίον τών Σαράντα Εκκλησιών, υπήρχε* δάσος, μήκους 2 ωρών 
καί πλάτους 11/2 ώρας, περιλαμβάνον δρεις καί ζυγίας, ώς καί μελίας.

27. Ημερολόγιου Νομαρχίας Άδριανουπόλεως 1871 σελ. 9 0 -9 1 .
28. Alex. Antoniadfes, la Puissance de I’Hellenisme et le Role Economique 

des Grecs en Thrace, Paris 1919 σελ. 10.
29. Ήμερολόγιον της Νομαρχίας Άδριανουπόλεως 1871, σελ. 100 καί έπ.
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Τά αύτά δένδρα είχε και ιό  είς τήν επαρχίαν Τσορλοΰ δάσος Βελή— 
Μεσέ—Κησλαλή, εντός τοΰ οποίου εύρίσκοντο 30 χειμερινά ένδιαιτή-., 
ματα προβάτων, άποθήκαι δημητριακών, είς ξύλινος πύργος καί άλλαι 
οικοδομά! Τό δάσος είχεν έπίσης πολλάς πηγάς ύδάτων, έπήρκει δέ 
ώς έκ τούτου διά τήν βοσκήν 70 χιλ. προβάτων, προωρισμένων διά τάς 
άνάγκας τοΰ στρατοΰ.

"Ομοιον δάσος διά τήν βοσκήν προβάτων, τής αύτής κατηγορίας, 
εύρίσκετο εις 'Ύψαλα (Σαντζ. Καλλιπόλεως), ώς καί τινα άλλα είς τήν 
περιφέρειαν Αίνου, άνήκοντα είς τό αύιτοκρατορικόν Πυροβολοστάσιον. 
Είς τά δάση αύτά ένεδιαιτάιο έπίσης μέγας άριθμός φορβάδων καί ίππων 
διά τάς άνάγκας τοΰ Πυροβολικοΰ.

Τό έν τή επαρχία Φιλιππουπόλεως, πλησίον τοΰ Τσιακιρτζή, Τσια- 
τάλ καί άλλο^ν τινών χωρίων κείμενον δάσος, είχε κυρίως δρεϊς καί 
ένοικιάζετο διά τήν διαχείμανσιν ζώων.

Είς τήν διακλάδωσιν τοΰ Αίμου, τήν περιλαμβάνουσαν τάς έπαρ- 
χίας Σαράντα Εκκλησιών, Βουνάρ—Χισάρ, Μηδείας Σερα'ίτου καί Βι- 
ζύης μέχρι τών παραλίων τοΰ Εύξείνου, ύπήρχον δάση μέ παντός εί
δους δένδρα, ιδίως είς τό Νομαρχ. Διαμέρισμα τής Συλλίμνου. Άπό 
αύτά έξήγετο ξυλεία χρήσιμος διά τάς εργασίας τοΰ Πυροβολοστασίου, 
άλλά καί διά τήν έντός τοΰ Νομοΰ κατανάλωσιν, πρός κατασκευήν αμα
ξών καί γεωργικών έργαλείων.

Είς τό δάσος Ά χή —Τσελεμπή (έπαρχ. Φιλιππουπόλεως), μήκους 
καί 'πλάτους 18—20 ώρών, τό οποίον περιελάμβανε 48 κωμοπόλεις, ώς 
καί είς τό δάσος Δεσποτοβουνίου τής έπαρχίας Παζαρτζικίου, μήκους 20 
καί πλάτους 10 ώρών, ύπήρχον πευκαι, λεΰκαι, φιλύραι, άρκεφθοι καί 
φηγοί. Τό δάσος Ά χή —Τσελεμπή ήτο δύσβατον, δ ! αύτό έξ αύτοΰ προ- 
ήρχετο ολίγη ξυλεία, τά λοιπά όμως δάση έξεμεταλλεύοντο» εύχερώς 
οί κάτοικοι τών γύρω χωρίων καί μειτέφερον ρεγάλας ποσότητας οικο
δομήσιμου ξυλείας διά μέν τοΰ "Εβρου είς Άδριανούπολιν καί Αίνον, 
διά ξηρας δέ είς διαφόρους άλλας πόλεις.

Ύπήρχον καί άλλα μεγάλη δάση έπίσης είς τά νομαρχιακά, τμήματα 
Άδριανουπόλεως, Καλλιπόλεως καί Συλλίμνου.

Κατά τήν εποχήν τοΰ κυνηγίου, άφθ'ονα πτερωτά (πέρδικες, τρυ
γόνια, μπεκάτσαι, ορτύκια), καθώς καί λαγοί προσεκομίζοντο είς τάς 
άγοράς τών θρακικών πόλεων.

Γ. 10. 3. Ή  άλιεΐα ήτο πολύ άνεπτυγμένη είς όλα τά παραθαλάσσια 
αστικά κέντρα τής Θράκης, Είς Αϊνον, κατά τήν εορτήν τοΰ Αγίου Δη-
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μητρίου, 'έγένετο άγιασμός είς τά ιχθυοτροφεία. Μετά τήν θείαν Λει
τουργίαν, σύμφωνα μέ τό έθιμον οί εκμεταλλευόμενοι τά ιχθυοτροφεία 
έμοίραζον είς τό πλήθος μεγάλας ποσότητας μικρών ιχθύων, έδέχοντο δέ 
εύχάς διά τήν επάρκειαν τής παραγωγής καί τήν εξαγωγήν νωπών ώς 
και άλιπάστων ιχθύων είς τό· εξωτερικόν.

Ή  θαλασσία άλιεία έγένετο' μέ «τράτες» ή «ανεμότρατες» καί ήτο 
περιωρισμένη. Άνιτιθέτως, ήτο πολύ άνεπτυγμένη ή άλιεία είς ύφάλμυρα 
καί γλυκέα ύδατα.

Τά αίνίτικα, οι λυκουρϊνοι, τά κεφαλόπουλα γενικώς, τά «καπνιστά» 
τής Αίνου καί Πόρτο—Λάγο ήσαν περιζήτητα έτύγχανον δέ επιμελημέ
νης παρασκευής καί συσκευασίας.

Γ. 10. 4. Διά τήν έκμετάλλευσιν τών ιχθυοτροφείων (Νταλιανίων), 
ύπήρχε ζώνη κατά μήκος αύτών απαγορευτική, είς τήν οποίαν δέν έπε- 
τρέπετο νά άλιεύση ξένος. Είς τήν Αίνον ήλιεύοντο καί μύραιναι (μου- 
ροϋναι), ήτο δέ περιζήτητον τό μαύρο χαβιάρι καθώς καί αύγοτάραχον. 
Είς τόν Πατριάρχην, είς ένδειξιν πνευματικής ύποταγής, έστελλον κατ’ 
έτος οι Αίνϊται μίαν όκαν αύγοτάραχον.

Έκτος άπό τά καπνιστά ύπήρχον καί τά άκάπνιστα «μελίπαστα». τά 
οποία διετήρουν τό φυσικόν των χρώμα. Οί όνομαστοί ίχθεϊς τού 'Έβρου 
τά γρη'βάδια «σαζάνια», πολλάκις εϊχον βάρος δ οκάδων.

Γ. 10. 5. Ή  Καλλίπολις είχεν εξήκοντα άλιευτικά πλοία καί πέντε 
σπογγαλιευτικά. Ήλιεύοντο διάφοροι ίχθεϊς, ιδίως τριχίαι, ώς καί 
στρείδια, πέναι καί κτένια.30 Είς τήν Ραιδεοτόν έπίσης, ήκμαζεν ή άλι
εία. Οί άλιείς31 ήσαν κυρίως 'Έ λληνες, οϊτινες ήλίευον μέ δίκτυα, άγ- 
γίστρια «καμάκια», άκόμη δέ καί μέ τάς χεϊρας των είς τά βραχώδη πα
ράλια, ίχθεϊς έξαιρετικώς εύγεύστους. Ή  θάλασσα τής Προποντίδος απε- 
τέλει, ώς γνωστόν, μίαν μεγάλην λίμνην ιχθυοτροφείου, δπου ήλιεύον
το μπαρμπούνια, λαυράκια, σαρδέλλες, μαρίδες, κέφαλοι, σκορπιοί, ρο- 
φοί, γλώσσες, καλκάνια, αστακοί, κτένια, μύδια, στρείδια, σωλήνες, κα
βούρια, παλαμίδες, άπό τάς οποίας κατεσκευάζετο λακέρδα εξαιρετικής 
ποιότητος. Αί σαρδέλλαι έπαστώνοντο είς μεγάλας ποσότητας καί έστέλ- 
λοντο είς τάς πόλεις καί χωρία τής ένδοχώρας.

30. Ε . Δράκου - Μοσχονησίου, Καλλίπολις, Θρακικά, Τ.44ος (1970). σελ. 94καί έπ.
31. Φ. Μαυουηλίδη, Πόλις καί Νομός Ραιδεστοΰ, Θρακικά, Τόμος 24ος, σελ. 35 

καί έπ.
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Γ. 10.6. Κατά τόν Δ. Σβολόπουλον, ή συνολική ποσότης ιχθύων, 
άλιευομένων είς τόν ποταμόν 'Έβρον, παρά τήν Κομοτηνήν, Ξάνθην, ώς"

Ή  πόχη «Κούρτ - άγζί» άπλή ή με ενα στόμα.
1. Έ γγε ιο ς  2.3.4.5.6. =  παλόπλο, τεταρτόπαλος τρίτο - δεύτερο - πρωτό- 
7ίαλος. 7. Κλειδί πελάγου. 8. Τσιπόξυλο γιαλού. 9. Μουστάκι γιαλού. 10. 
Μουστάκι πελάγου. 11. Τσίπα. 12. Τσιπόξυλο πελάγου. 13. Σ π ίτι καί 
σάκκος ή πόχη ή ντρουβας, 14, 15. Μεσιανοί πάλοι (όρτά καζίκια). 16. 
Τσιπόξυλο πελάγου. 17. Τσίπα. 18. Μουστάκι πελάγου. 19. Κεφαλιώμα 
γιαλού. 20. Μουστάκι γιαλού. 21. Τσιπόξυλο γιαλού. 22. Κλειδί γιαλού.
23. Παρατσιχιά γιαλού. 24. Π αρατσιχιά πελάγου. 25. Καρσιλίκι ή όρτά 
παρτσάς =  μεσότοπος. 26. Βράκωμα (πλεμμάτι τοΰ χορού). 27. Παρα- 
τσιχιά γιαλού. 2 8 .= δ ,τ ι καί τό 13, 27. Έ γγε ιο ς . 30 Δρόμος ψαριών ή καί 
στόμπ άπό δπου μπαίνουν τά ψάρια. Ά ρχεΐον Ίσ τ . καί Λαογρ. Θησαυ

ρού Τ. Β.

και παρά τήν λίμνην Μπουροΰ, άνήρχετο είς 604.000 περίπου οκάδες έτη- 
σίως.32

32. Δ. Σβολόπουλου, Ή  Θράκη, σελίς 56.



134 Κ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ —  ΜΟΥΣΙΟΙΊΟΥΛΟΥ

Γ.10.7 . Αί «παλαμίδες» και αί «λακέρδες» ήλιεύοντο κυρίως μέ 
«αλαμάνες»,3'3 βάρκες μήκους 12,5 μ., αί όποϊαι έπλεον μέ 3—4 ζεύγη 
κουπιών. Τό δίκτυα, «παλαμιδερά» ή «παλαμιδοπλέμματα» είχαν μήκος 
500 μ. και πλάτος 15—20 μ., άπετελοΰντο δέ άπό τρία «φύλλα», εις τό 
μέσον ήχο τό πυκνό δίκτυον «τόρι» ή «σκορτσίλα» και είς τά πλάγια τά 
άραιά «φανιές». Είς τό άνω μέρος τών δικτύων έτοποθετούντο κατά δια
στήματα πλάκες φελλοΰ, «καζίλι» και είς τό κάτω βαρίδια «μολύβι». 
Συνήθως ό ιδιοκτήτης τής «αλαμάνας» συνειργάζετο μέ άλιεϊς.

Κατά τήν εποχήν τής άλιείας τής «παλαμίδας» (άπό· Σεπτεμβρίου 
έως τέλη Νοεμβρίου περίπου), άνεχώρουν αί «αλαμάνες» κατά ζεύγη. 
Τό ζεύγος είχεν ώς πλήρωμα 19—20 άνδρες: ένα ή δύο «καπετάνιους 
«άμπουριέρηδες», δύο* χειριστάς τών πηδαλίων «παλλάιτζιδες» και 16 
κωπηλάτας, άνά δύο άπό· τήν πρύμνην έως τήν πλώρην, άποκαλουμέ- 
νους «χάμνατζίδες», «σιγούρια», «βαρύμαγκα» και «πλωριοί παλλάτζι- 
δες». Κατά τήν περίοδον τής άλιείας είς τό πλήρωμα παρείχετο τροφή. 
Είς τό τέλος, έγίνετο ή έκκαθάρισις «πάϊντος»· μετά τήν άφαίρεσιν τών 
εξόδων, τό ήμισυ τών κερδών άνή,κεν είς τούς ίδιοκτήτας τών σκαφών 
και τό ύπόλοιπον είς τό πλήρωμα «τσούρμο», «ταϊφά» .

Ή λίευον συνήθως κατά τήν νύκτα.
Ή  πώλησις τών παλαμίδων έγίνετο μέ πλειοδοτικήν δημοπρασίαν, 

«ίκάντο», είς τήν αποβάθραν άπό τόν ιδιοκτήτην ή τόν ταμίαν τής «αλα
μάνας», παρουσία τοΰ «μυριτζή».34 Αί τιμαί έκυμαίνοντο άπό· 3 έως 6 
γρόσια διά δύο «παλαμίδες» καί άπό 20 έως 30 γρόσια διά δύο «λακέρ
δες».

Τά έσοδα ενός ζεύγους «άλαμανών» είς έκάστην άλιευτικήν περί
οδον έκυμαίνοντο' άπό 15.000 έως 40.000 γρόσια.

Οί σκόμβροι «σκουμπριά» ήλιεύοντο άπό τόν Όκτώβριον μέχρι τέ
λους Δεκεμβρίου κυρίως, μέ μόνιμον έγκατάστασιν τών δικτύων είς ώ- 
ρισμένα μέρη άποκαλούμενα «πόχες», προστατευόμενα μέ τίτλους ιδιο
κτησίας, «ταπί», «σενέτι». Ή  «πόχη» είχε, είς τήν ξηράν, έκτασιν 10 
στρεμμάτων, δπου έκτίζετο καλύβα διά τούς άλιεϊς, είς δέ τήν θάλασ
σαν τμήμα 1)2 τετρ. χιλμ., περιβαλλόμενον άπό ζώνην «δοχείο» ή «αυ
λήν», δπου άπηγορεύετο νά άλιεύσουν ξένοι.

33. ’Αναγνώστη Παρασκευοπούλου, Ή  Ψαρική στή Σωζόπολη, Ά ρ χε ι ον Θρακι- 
κοϋ καί Λαογραφικοϋ Θησαυροΰ, Τ. Β ', 1935 - 36 σελ. 69 καί έπ.

34. Μυριτζης ήτο δημόσιος υπάλληλος. Μυρί, δημόσιος φόρος, δικαίωμα ίχΟυαλιείας 
(20 %  δι’ όλα τά εϊδη τών ιχθύων και 14% μόνον διά τούς τσίρους), καταβαλλάμενον είς 
είδος ή είς χρήμα
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Κατ’ αρχήν ύπήρχεν ένας ιδιοκτήτης είς μίαν «κόχην», βαθμηδόν 
δμως διά λόγους οικονομικούς ηύξήθη ό αριθμός τών ιδιοκτητών. Διά
να τήν διευθύνουν τήν έμοίραζαν είς 40 μέρη άναλόγως μέ τήν άλιευ- 
τικήν ικανότητα τής «κόχης» καί τής εποχής· ή άξία έκαστου μεριδίου 
έκυμαίνετο άκό 50—120 χρυσας τουρκικός λίρας. Κατ’ έτος, συνήρχετο 
ή γεν. συνέλευσις τών ιδιοκτητών, «σαίμκηδων» καί ώριζε τόν ταμίαν 
(άσχολούμενον μέ τήν πώλησιν τών ιχθύων, καταβολήν δακανών, αμοι
βών κλπ.), τόν γραμματέα (έτήρει τό βιβλίον εσόδων—εξόδων), τόν έπό- 
κτην τών ιδιοκτητών «καραβοκύρην» καί τόν διευθυντήν «βατάμσν» τής 
«κόχης».

Τό προσωπικόν τής «κόχης» άκετελεΐτο άκό ένα «βατάμο» καί ένα 
βοηθό «παραβατάμο», 2 έκόκτας «καραβοκερούς», 12—18 άλιεϊς «ποχα- 
ρούς» καί 3—4 μικρούς διά θελήματα «μούτσους». Οί έν λόγω έλάμβα- 
ναν μερίδια άναλόγως μέ τά έσοδα. Ό  «βατάμος» έλάμβανε 3 μερίδια, 
ό «καραβοκύρης» 2, οι άλιεϊς 1, οί μούτσοι καί τά ζώα άκό 1)2 ή 1)4 
τού μεριδίου. Ό  βατάμος, έκτος τοΰ μεριδίου, έλάμβανε καί χρηματικόν 
δώρον, «ρηγάλο», 500 έως 600 γρόσια, έάν τά έσοδα ήσαν ικανοποιητικά, 
καί 1000—1500 γρ. είς περιπτώσεις κακής εσοδείας. Μετά τήν άφαίρε- 
σιν τών άμοιβών τοΰ προσωπικού καί λοιπών δακανών, τό ύκόλοικον 
τών κερδών διενέμετο είς τούς ίδιοκτήτας τής «κόχης», άναλόγως τοΰ 
ποσοστσΰ συμμετοχής των. Τούς συμπληρωματικούς άλιεϊς τούς συνε- 
φώνουν «ξεκοκής» άκό 300—400 γρ. διά κερίοδον τριών μηνών. Τά έσο
δα τής «κόχης» διά μίαν κερίοδον έκυμαίνοντο άκό 20.000—100.000 καί 
σκανιώτερον 150.000 γρόσια. Τό μερίδιον έκί τών κερδών ενός ιδιοκτή
του έκυμαίνε,το άκό 100—1500 καί σκανίως 2000 γρόσια, τμήμα δέ αυτού 
διετίθετο διά φιλανθρωκικούς σκοκούς.

Κατά τήν κερίοδον αλιείας τών «σκουμκριών», τά δίκτυα έτοκοθε- 
τοΰντο 5 φορές ήμερησίως, «5 σερσιές». ΤΙλιεύοντο κάθε φοράν 50.000 
—100.000 «σκουμπριά». Σημειωτέον, δτι τά σκουμπριά δεν έζυγίζοντο' 
τά έμέτρων μέ «χεριές» (μιά χεριά= 5  σκουμπριά).

Ή  πώλησις έγένετο μέ πλειοδοτικήν δημοπρασίαν.
Ή  έποχή τών «τσίρων» (άπαχα σκουμπριά), διήρκει άπό τόν ’Α

πρίλιον ('Αγίου Γεωργίου) μέχρι τοΰ ’Ιουλίου ('Αγίας Κυριακής).
Οί τσίροι διετίθεντο μετά άπό μακράν καί δαπανηρόν διαδικασίαν 

είς τό έμπόριον. Έπηηδειότεραι διά τήν έκεξεργασίαν των ήσαν αί γυ
ναίκες. Οί τσίροι έπωλοΰντο κατά χιλιάδα.

35. Ά ν . Παρασκευοπούλου, ή Ψαρική στή Σωζόπολη 69 καί έπ. σελ.
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Γ. 11. Τάς άλυκάς έξεμεταλλεύοντο ίδιώται υποκείμενοι είς τόν 
έλεγχον ειδικής Επιτροπής έκ Τούρκων Δημοσίων Υπαλλήλων."

Είς τό Βιλαέτι ον Άδριανουπόλεως, έλειτούργουν αί έξης άλυκαί: 
Άγχιάλου, αί όποϊαι, κατά τόν ύπολογισμόν τοϋ 1870, άπέφερον έσοδα 
είς τό Κράτος 3.668.280 γρόσια (άπό 1ης Μαρτίου 1869—28 Φεβρουά
ριου 1870), Αίνου άπεφέρουσαι κατά τό αύτό χρονικόν διάοτημα έοοδα 
305.961 γρ., Καβάκ μέ έσοδα 543.253 γρόσια καί Μουσελλέμ μέ έσοδα 
διά ιτό αύτό χρονικόν διάστημα, 190.808 γρόσια.:'6

Γ. 12. Ό  ορυκτός πλούτος τής Θράκης άν καί κατά πρωτόγονον 
τρόπον έκμεταλλευόμενος επί Τουρκοκρατίας, άπετέλει άξιόλογον πλου- 
τοπαραγωγικήν πηγήν. Είς τάς έπαρχίας Ά χή —Τσελεμπή (Φιλιππου- 
πόλεως) καί Διδυμοτείχου (Άδριανουπόλεως), ύπήρχον μεταλλεία 
χρυσόχρου άμμου, είς τήν κώμην Λιτίτσην τής έπαρχίας Διδυμοτεί
χου, (άπέχουσαν οκτώ ώρας άπό τήν Άδριανούπολιν), λατομεία μαρ
μάρου, οχιστολίθου καί λίθων δι’ εστίας. Τό προϊόν τών λατομείων με- 
τεφέρετο είς Άδριανούπολιν, καί άλλας θρακικάς πόλεις. Τό λατο- 
μεϊον τοΰ χωρίου Άρναούτ—Κιοϊ, (άπέχον μίαν ώραν έκ τής Άδρια- 
νουπόλεως), έπρομήθευε μεγάλην ποσότητα λίθων διά τήν κατασκευήν 
γεφυρών, λιθόκτιστων οικιών, ώς καί λιθοστρώτων άμαξητών οδών. Γαι
άνθρακες έξωρύσσοντο είς τάς περιφερείας Μακρας Γεφύρας, Κεσσά- 
νης, Μαλγάρων, Κυψελών, Κεϊτεμπέλ, Δερβενακίου κλπ., άνευρίσκσν- 
το δέ πολλάκις είς τήν περιοχήν κοιτάσματα λιγνίτου, πάχους 0,60—1,40. 
Είς τήν κώμην Χάσκιοϊ (άπέχουσαν τέσσαρας ώρας άπό τήν Άδριανού- 
πολιν), έξήγετο μεγάλη ποσότης άσβεστου. Είς τό Μικρόν Σαμμακό- 
βιον ύπήρχε μεταλλεΐον σιδήρου, ό οποίος, άναλυόμενος είς τό παρα
κείμενον χυτήριον, έχρησίμευε διά τήν κατασκευήν σφαιρών τηλεβό
λων, πετάλων, σιδηρών πλακών, διαφόρων μηχανών καί έργαλείων διά 
τάς άνάγκας τοϋ Αύτοκρατορικοϋ Πυροβολοστασίου.

Τό Παγγαΐον ’’Ορος, τό όποιον άποτελεΐ συνέχειαν ιών μεσημβρινό- 
ανατολικών κλάδων τοϋ Όρβήλου, ήδη, άπό τούς άρχαιοτάτους χρό
νους, ιέφημίζετο διά τό πλούσιον είς ορυκτά ύπέδαφός του. ΔΓ αύτό, ό 
Ηρόδοτος είχε γράψ ει: «Τό Παγγαϊον ούρος. . . έάν μέγα καί ύψηλόν 
έν τώ χρύσεά τε καί άργύρεα ένι )ΐέταλλα, τά νέμονται Πίερές τε και 
Όδόμαντοι καί μάλιστα Σάτραι».

Είς τό ύπέδαφός του ύπήρχον μεταλλεύματα μολυβδούχου άργυ-

36. Ήμερολόγιον Νομαρχίας ’Αδριανουπόλεως, 1871, σελ. 74 και επ.
37. Ηροδότου 'Ιστορία Ζ. παρ. 112 Τ. ΙΓ" ^κδ. Παπύρου.
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ρου, άργυρούχου θειούχου μόλυβδου, άνθρακικοΰ μολύβδου, μαγγανού- 
χου σιδήρου, εν εϊδει κοιτασμάτων και φλεβών, ώς έπίσης γαιάνθραξ" 
είς φλέβας, κυρίως περί τήν δυτικήν πλευράν μεταξύ τών χωρίων Κορ- 
μύοτας και Τσερέπλενας. Έπίσης, ευρίσκετο· γύψος καλής ποιότητος 
παρά τήν Μεσορώπην.38

Γ. 13. Δέον νά προστεθή δτι, είς τήν περιοχήν τοΰ Βιλαετιού Ά- 
δριανουπόλεως ύπήρχον πολλαι ίαματικαι πηγαι μέ λουτρικάς εγκατα
στάσεις, είς τάς οποίας κατέφευγον πολλοί ασθενείς. Αί πλέον γνωσται 
ήσαν: Είς τό διαμέρισμα. Κιουψι τής Επαρχίας Φιλιππουπόλεως ύπήρ- 
χον λιθόκτιστα λουτρά, τά. όποια, οι ιατροί τής εποχής παρωμοίαξον 
μέ τά έν Μ πόντε ν - Μπόντεν τής Γερμανίας, ώς πρός τήν ιαματικήν των 
δύναμιν, αλλά και τήν διαφάνειαν και καθαρότητα τών σιδηρούχων θερ
μών ύδάτων των. Πλησίον αύτών εύρίσκοντο τά λουτρά Τντζεγίζ Τλι- 
τζεσή, τών οποίων τό ύδωρ ήτο καθαρτικόν καί '©θεωρείτο δτι έθεράπευε 
τήν ήπατίτιδα. Τά ΰδατα τοΰ Τσιολτζέ ήσαν σιδηροΰχα καί θειοΰχα, τά 
τοΰ Κιετζενίζ περιεϊχον θειον, τά δέ τοΰ Κηζλάρ σίδηρον και χαλκόν. 
Τό ύδωρ τών λουτρών "Ιλιτζε παρά τό Κάρλοβον ήτο θειοΰχον. Έπίσης 
ύπήρχον τά λουτρά Βεδέν - Τλετζεσή.

Είς τό Κάραγατς (έπαρχ. Χάσκιοϊ) , εύρίσκοντο θερμότατα, θειοΰχα 
λουτρά.

Είς τό χωρίον Βάνια (έπαρχ. Παζαρτζικίου) ήσαν τά λουτρά, τά άνε- 
γερθέντα ύπό τοΰ Σουλτάνου Άχμέτ, διηρημένα είς 2 τμήματα: δΓ άν- 
δρας και γυναίκας. Αί δεξαμεναί ήσαν έπιστρωμέναι διά μαρμάρου. Τό 
ύδωρ, θερμοκρασίας 41 βαθμών, περιείχεν άργυρούχους ουσίας.

Ή  θερμοκρασία τοΰ θειούχου ύδατος τών διπλών έπίσης λουτρών 
τοΰ χωρίου Βελίτσινα ήτο 42 βαθμών. Είς τό χωρίον Στράλιζα άνέβλυ- 
ζον θειοΰχα ΰδατα 30 βαθμών. Αί πηγαι τοΰ Βατάβου ήσαν θερμοκρα
σίας 39 βαθμών. Είς τό Κηζανλικ ύπήρχον πέντε θερμαι πηγαί. Τό ύδωρ 
τών τριών ήτο θειοΰχον και τών ετέρων δύο σιδη.ροΰχον.

Είς άπόστασιν δύο ώρών άπό τό Έσκή Ζαγορά ήσαν δύο ίαμαπκαι 
πηγαί, έλέγετο δέ δτι τό ύδωρ αύτών έπήγαζεν έκ μεταλλείου χάλυ- 
6ος.

Είς τήν έπαρχίαν Άετοΰ ύπήρχον δύο πηγαί, δπως έπίσης και είς 
Γενή Ζαγορά, δπου τό ύδωρ τής μιας πηγής ήτο σιδηροΰχον, ένω τής 
©τέρας περιείχε θειοΰχον σίδηρον, έφημίζετο δέ διά τάς θεραπευτι-

38. Σ. Μερτζίδου, Χώραι τοΰ Παρελθόντος, 1885, σελ. 67 - 69.
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κάς του ιδιότητας. Δι” αυτό, συνέρρεον πολλοί άσθενεΐς έκ Κων)πόλεως 
και Άδριανουπόλεως. "

Είς άπόστασιν 2 Μ ώρών άπό τάς Φέρρας, υδατα καθαρτικά, θερμο
κρασίας μέχρι 50 βαθμών, έπήγαζσν έκ φρέατος, τό όποιον ύπερεξεχεί- 
λιζε κατ’ έτος περί τά τέλη Μα'ί'ου, μετέβαινον δέ έκεϊ πρός θεραπείαν 
πολλοί ασθενείς. Ύπήρχον έπίσης ιαματικά υδατα είς Δεμιρντέσιον 
(IM ώραν άπό την Άδριανούπολιν) καί είς Όρτάκιοιϊ (6 ώρας άπό την 
Άδριανούπολιν) .39

39. Ήμερολόγιον της Νομαρχίας ’Λδριανουπόλεως 1871, σελ. 102-103.
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ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ — ΕΜΠΟΡΙΟΝ

Δ. 1.1. Άπό της Άλώσεως της Κων)πόλεως μέχρι τοΰ 18ου αίώ
νος, πολλοί 'Έ λληνες (μεταξύ τών οποίων εύ γεν εις, στρατιωτικοί καί 
λόγιοι), κατέφευγαν είς τήν Δύσιν διά νά άποφύγουν τά δεινά τής δου
λείας.

Είς τόν άποικισμόν τών Ελλήνω ν, διακρίνομεν δύο ρεύματα: Τό 
πρώτον, προερχόμενον άπό τάς Νήσους καί τήν Νότιον Ελλάδα, κατέ- 
ληγεν είς τήν Ιταλίαν, δπου έδημιούργησε τάς μεγάλας Ελληνικός 
παροικίας τής Ένετίας, Τεργέστης, Λιιβόρνου, Νεαπόλεως, Άγκώνος 
κλπ. Τό δεύτερον ρεύμα, προερχόμενον άπό τήν Βόρειον Ελλάδα, έδη
μιούργησε τάς πλουσίας παροικίας τής Βιέννης, Λειψίας, Βουδαπέστης, 
Τρανσυλβανίας, Νοτίου Ρωσίας κλπ.

Οι ξενητεμένοι 'Έ λληνες έμορφώνοντο, έπλούτιζαν, διετήρουν δμως 
τήν ενότητα καί τά έθιμά των. Είς τήν ξένην έδημιούργουν συγκε- 
κροτημένας κοινότητας, μέ καταστατικόν, τό όποιον προέβλεπε τήν φο
ρολογίαν τών κερδών τών επιχειρηματιών, συνεισφοράς διά τήν συντή- 
ρησιν σχολείων, ναών, νοσοκομείων, καθώς έπίσης καί βοήθειαν πρός 
τούς άπορους. Αί «Κομπανίαι» τού έξωτερικοΰ άνέπτυσσον πολύ
πλευρον δραστηριότητα: οικονομικήν, κοινωνικήν καί έθνικήν διαθέ-
τουσαι δέ πολλάκις τήν ύποστήριξιν ήγεμόνων, ώς καί έλεύθερον πε- 
δίον δράσεως, έβοήθησαν παντοιοτρόπως τόν υπόδουλον Ελληνισμόν.1

1. Ν. Τωμαδάκη, ’Απόδημος Ελληνισμός, Νεώτερον Έγκυκλοπ. Αεξικόν «ΙΙΑΙΟΥ», 
Τόμ. 7ος, Ε λλάς, σελ. 331 - 332. Τοΰ ίδιου Τ Ι Συμβολή τών Ελληνικών Κοινοτήτων 
τοΰ έξωτερικοΰ εις τον άγώνα τής ελευθερίας, Ά θήναι 1953 σ. 40. βλ. έπίσης Δ. Οίκονο- 
μίδη, Βιβλιοκρισίαι - Συντεχνίαι, Ελλήνων κατά τήν Τουρκοκρατίαν, Πρακτικά ’Ακα
δημίας ’Αθηνών, Έ πετηρίς Μεσαιωνικοΰ ’Αρχείου 2 - 3 (1946 - 50), οπού άναφέρονται 
ώς χαρακτηριστικόν παράδειγμα διά τήν οικονομικήν καί Έθνικήν των δράσιν αί έν Ρου
μανία «Κομπανίαι τών Γραικών» τοΰ Sibiou καί B rasov τής Τρανσυλβανίας σελ. 167 - 
172. Βλ. έπίσης Σιμοπούλου, Ξένοι ταξιδιώτες στήν Ελλάδα, Τ.Β. δπου άναφέρονται 
ονόματα Ελλήνων μεγαλεμπόρων είς ’Ιταλίαν : ώς ’Αφοί Μουρούζη, Καραγιάννης, Βε-
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Είς τάς Έλληνικάς κοινότητας τοΰ εξωτερικού άνεπιύχθησαν αί 
νέαι ιδέας μέ τάς οποίας έγαλουχήθησαν πολλοί άπό τούς άναμορφω- 
τάς και άγωνιστάς της νεωτέρας Ελλάδος.

Δ. 1.2. Οί έναπομείναντες ύπό τόν Τουρκικόν ζυγόν "Ελληνες 
άντεμετώπισαν πλήθος άντιξοοτήτων, ιδίως κατά τούς πρώτους αιώνας 
της δουλείας.

Λόγω έλλείψεως εσωτερικής ασφαλείας, τά αστικά κέντρα της ’Ο
θωμανικής Αύτοκρατορίας είχον άπομονωθή ύπό έποφιν εσωτερικών 
άνταλλαγών. Έκαστη οικογένεια παρηγε οσα ηρκουν διά τήν συντή- 
ρησίν της (οικιακή οικονομία).2 Είς τάς συναλλαγάς έπεκράτει ό «αντι
πραγματισμός».

Βαθμηδόν όμως ή Πύλη ήρχισε νά αντιλαμβάνεται τήν άνάγκην τής 
οικονομικής άναπτύξεως τής Χώρας. Οί Τούρκοι, άπό τά τέλη του 17ου 
αίώνος, έλάμβανον μέτρα προς ένίσχυσιν τής Βιοτεχνίας. Φυσικόν ήτο, 
λόγω παραδόσεως, νά πρωτοστατήσουν οί "Ελληνες, είς τόν τομέα αύ- 
τόν. Άπό τοΰ 18ου αίώνος, τό 70% τών παραγομένων βιοτεχνικών προϊόν
των προήρχετο άπό Έλληνικάς χεϊρας.3

Δ. 1.3. Τεραστίαν άνάπτυςιν είχον είς Θράκην αί βιοτεχνίαι αί 
ασχολούμενοι μέ τήν παραγωγήν έ ρ ι ο ν η μ ά τ ω ν ,  μαλλίνων, 
ύ φ α σ μ ά  των,4 κ ι λ ι μ ί ω ν ,  τ α π ή τ ω ν 5 κλπ., διόττ ύπήρχεν 
άφθονος πρώτη ύλη, έπιδέξίαι έργατικαί χετρες καί ήτο άκαταπόνητον 
τό επιχειρηματικόν και οργανωτικόν πνεύμα τών Ελλήνων. Ή  Φιλιπ- 
πούπολις, Άδριανούπολις, Σαράντα Έκκλησίαι, Καλλίπολις, Αίνος, Ραι- 
δεστός, κλπ., ήσαν σημαντικώτατα Κέντρα τών Άμπατζήδων.6

Θράκες τεχνΐται κατεσκεύαζσν έπίσης άρίστης ποιότητος τάπητες, 
διά τήν επιφάνειαν τών οποίων έχρησιμοποιοΰντο έρια, αίγότριχες, άρ- 
γυραϊ κλωσταί, ώς καί χρυσοί. Διά τό στημόνι καί τό ύς)άδι μετεχετρί-

λαής, Κουμανος, κλπ. σελ. 719. Βλ. έπίσης Α. Βακαλοπούλου, 'Ιστορία Νέου Έλληνι,σμοΰ 
Τ. Γ ' 1964 σελ. 64 καί 400.

2. Στ. Πουλοπούλου, Οικονομική Γεωγραφία τής Ελλάδος, Θεσ/νίκη - Ά θήναι 
1972 σελ. 1 1 8 -1 1 9 .

3. Alex. Antoniades, La Puissance cle FHellenisme et le role economique des 
Grecs en Thrace, Paris 1919, σελ. 15 κα έπ.

4. Πανδώρα, Φιλιππούπολις Τ. 11 (1821) σελ. 220.
5. Dumont, Le Balcan, Θρακικά Τ. 16 (1941) σελ. 89.
6. Βιοτέχναι, έμποροι μαλλίνων υφασμάτων ώς καί κατασκευασταί ενδυμάτων έξ

έρέας
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ζοντο, διά μέν τούς κοινούς τάπητας, νήματα έκ βάμβακος έρίου ή αίγό- 
τριχας, ένω διά τούς εξαιρετικής ποιότητος, νήματα άπό λινόν ή μέτα- ■ 
ξαν.

Ή  ποιότης τοΰ τάπητος έςαρταται άπό τόν αριθμόν τών κόμβων κατά

Έ ργαλειά (Συλλογή Κεφαλα, Θεσσαλονίκη - Ά ρχεΐον Ε .Ο .Ε .Χ .),

τετραγωνικόν μέτρον, αί δέ ποιότητες κυμαίνονται άπό 11.000 έως ένα 
έκατομμύριον κόμβους κατά τετραγωνικόν μέτρον.7

Διά νά κατασκευάση μία πεπειραμένη τεχνίτρια ένα τετραγ. μέτρον 
έξαιρετικής ποιότητος τάπητος, έχρειάζετο χρονικόν διάστημα περίπου 
ενός έτους, δαά νά αποκτήσουν δέ τά χρησιμοποιούμενα νήματα στερεό
τητα καί ελαστικότητα, «έστρίφοντο μέ τό χέρι», είς τήν ρόκαν, καί έβά- 
φοντο μέ βαφάς έκ τοΰ ορυκτού, ήωϊκού καί φυτικού βασιλείου.

Ό  κατωτέρω πίναξ είναι αποκαλυπτικός τής άνοδικής πορείας τής 
έριουργίας είς Θράκην:

7. X. Καχραμάνου, Παληοί τάπητες, Ελληνική Λαϊκή Τέχνη, έκδ. Έ θν. ’Οργα
νισμού Έ λλ. Χειροτεχνίας, άριθ. 8/1971, σελ. '139 καί έπ.
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ΠΙΝΑΞ ΕΜΦΑΙΝΩΝ ΤΑ ΠΑΡΑΧθΕΝΤΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΩΣ 
ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΠΡΟ ΪΌ Ν Τ Α  ΕΡΙΟΥ ΡΓΙΑ Σ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ J8703

Άμπάδες πήχεις 1.500.000
Τσόχαι » 500.000
Σιαγιάκια » 35.000
Χράμια καί Τάπητες » 15.000
Κάππαι » 4.000
Χονδροϋφάοματα (Τσούλ) » 50.000
Σακκία Τεμάχια 600.000
Κάλτσαι μάλλιναι Ζεύγη 900.000
Γαϊτάνια Τόπια 3.150.000

Έπίσης λόγο.) της μεγάλης άναπτύξεως της σηροτροφίας έλειτούρ- 
γουν είς Θράκην άπό τοΰ τέλους τοΰ 18ου αίώνος έξ μεταξουργεία (2 
είς Σουφλί, 2 είς ’Αδριανούπολιν καί 2 είς Διδυμότειχον) .y

* * *

Δ. 1.4. Τά κεντήματα τών γυναικών τής Θράκης ήσαν γενικώς 
περιζήτητα. Είς τήν Επαρχίαν Δέρκων ήτο άνεπτυγμένη ή βιοτεχνία 
«φ α κ ι ο λ ί ω· ν». Αί γυναίκες έζωγράφιζαν μέ πινέλον επί τουλπα
νιού Σκόπιας τά λεπτότατα «θ ε ρ α π ε ι α ν ά» τά όποΐα έπωλοΰντο 
πρός 1—1 % Λ. Τ. έκαστον.10

Ό  άντιπροσωπευτικώτερος δμως τύπος θρακικοϋ κεντήματος είναι 
αναμφισβητήτως ό « τ σ ε β ρ έ ς » . 11

Άπό μικράς ήλικίας, αί νέαι, ίδίοος τής αστικής τάξεως, έξησκοΰντο 
είς τό κέντημα αύτό τό όποιον απαιτεί έπιτηδειότητα, ύπομανήν, φαν
τασίαν καί άποχήν άπό βαρείας εργασίας, πού καθιστούν τά δάκτυλα 
δύσκαμπτα.

Διά τούς τσεβρέδες έχρηοιμοποιοΰντο διάφορα ύφάσματα: Λεπτά 
μεταξωτά «σκέπια» (μέ τά όποια κατεσκεύαζον εσώρουχα, τραπεζομάν- 
δηλα, σκεπάσματα κλπ.), χονδρά μεταξωτά, ύφάσματα μέ νήματα τοΰ

8. Ήμερολόγιον Νομαρχίας Άδριανουπόλεως, 1871, σελ. 97.
9. Alex. Antoniades, la Puissance de FHellenisme et le role Economique des 

Grecs en Thrace, Paris, 1919 σελ. 17.
10. Α. Γαϊτάνου - Γιαννιοΰ, Ή  Ε π α ρ χ ία  Δέρκων - Θρακικά Τ. 12 (1939) σελ.

196.
11. Τσεβρές, εργόχειρο κεντημένο είς όλας τάς πλευράς ή τάς τέσσαρας γωνίας.
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κέντρου τοΰ κουκουλιοΰ,12 λεπτό λινό «σαγκουλί», βατίστα, «τουλπάνι», 
κλπ. Τό χρώμα τών ύφασμάτων ήτο συνήθως τό φυσικό τοΰ κουκου- 
λιοΰ, ύπόλευκον έως ύποκίτρινον. Διά τό κέντημα μετεχειρίζοντο με- 
ταξωτάς κλωστάς διαφόρων χρωμάτων, ώς έπίσης χρυσάς και άργυρας. 
Υπάρχουν τσεβρέδες κεντημένοι μόνον μέ χρυσή ή άργυρή κλωστή και 
μέ ποικιλία «βελονιών», ώς: Ξομπλιαστή (σταυροβελονιά)131 ρίζα,
φιστόνι, ψαροκόκκαλο κλπ. Ή  Ε. Καλο γεροπούλου αναφέρει 48 είδη 
«βυζαντινών βελονιών».14 Τό χαρακτηριστικόν τών «τσεβρέδων» είναι 
δτι δέν έχουν «όψη» και «ανάποδη». Τό κέντημα έγίνετο είς τό τελάρο, 
τά δέ σχέδια κατατάσσονται είς τρεις βασικάς κατηγορίας: α) Τά φ υ- 
τ ι κ ά :  ’Άνθη, (γαρύφαλλα, γιασεμιά, κρίνοι, ζουμπούλια, άνθη λε
μονιάς), καρποί, φύλλα, κλάδοι, δένδρα, φυτά είς γλάστρας, 6) τά τ ε 
κ τ ο ν ι κ ά  (οί,κίαι, έκκλησίαι, κυρίως ή 'Αγ. Σοφία, μοναί, ιστιοφόρα 
κλπ.) καί τέλος τά μ ι κ τ ά. Τό αρχικόν θέμα τών τσεβρέδων θά ήτο 
μάλλον τό άνθικόν. ’Άνθη, καρποί καί δένδρα κοσμοΰν τά άμφια, ώς 
καί τά άρχικά γράμματα τών χειρογράφων τοΰ Ά γ. ’Ό ρους.15

'Ως προς τήν χρήσιν τών «τσεβρέδων» διακρίνομεν: α) Τά ο ρ 
θ ο γ ώ ν ι α  μ α ν τ ή λ ι  α, τά όποια, άντηλλάσσοντο είς τούς αρρα
βώνας, 6) τά τ ε τ ρ ά γ ω ν α  μ α ν τ ή λ ι α ,  τά όποϊα έφερον αί 
νέαι είς τήν κεφαλήν, έλάμβανον ώς έπαθλον οί νικηταί τών κουρμπα- 
νίων καί τά έδενον είς τόν λαηΐόν των, τά προσέφερεν ή νύμφη είς τά 
«μαντηλώματα» τών καλεσμένων μετά τόν γάμον,16 γ) τούς μ α χ ρ α
μ ά δ ε ς  (προσόψια), δ) τούς μ π ο χ τ σ ά δ ε ς ,  ορθογώνια τεμά
χια, δπου έτυλίσσοντο τά γαμήλια δώρα τά προοριζόμενα διά τόν γαμ-

12. Φ. Άποστολίδου. Εορτασμός τών γάμων στην Τσεντώ, Θρακικά Τ. 4ος σελ. 
268 καί έπ.

13. Ή  Ά .  Χατζή μιχάλη, είς 'Υπόδειγμα Έλλην. Δοχκοσμητικής, τήν άποκαλεΐ «φρυ
γικήν» καί συμπληρώνει: «δτι ήτο ανέκαθεν γνωστή είς τάς χώρας τής Άνατολ. Εύρώπης» 
σελ. 10. Έ πίσης ή ’Α. Χατζημιχάλη δσον αφορά τά σχέδια τής Κεντητικής Λαϊκής Τέ
χνης έγραψε : «Διακρίνονται θέματα μέ άρχαιοτάτην καί παμπαλαίαν τήν καταγωγήν τι 
σχέσιν οπως τά ζίγκ - ζάγκ, τά δόντια τοΰ λύκου, τά τρίγωνα, τά τετράγωνα, οί διάφορες 
φόρμες τών σταυρών, οί έλικες, οί άρχαϊοι μαίανδροι, έκ τών οποίων ιδιαιτέρως οί Έ λ 
ληνες νομάδες Σαρακατσάνοι έχουν ν’ άναδείξουν άτέλειωτη σειρά σχετικών παραλλαγών. 
Τό δέντρο τής ζωής, οί δικέφαλοι άετοί, τά παγώνια, οί άνθρωπόμορφες παραστάσεις, τά 
καράβια μέ τά παμπάλαια σχήματα, είναι συνηθέστατα' στοιχεία τής λαϊκής τέχνης, σχή
ματα καί σύμβολα παλαιότατα, άνήκοντα είς τόν κύκλον τοΰ έλληνικοΰ πολιτισμοΰ».

14. Ε . Καλογεροπούλου, Ή  τεχνική τοΰ Τσεβρέ Ελληνική Τέχνη, άριθ. 8)19 
σελ. 135 κλ έπ.

15. Εύν’ άνωτ. σελ. 144 βλ. έπίσης Ε . Σταμούλη - Σαραντή. Ά π ό  τά έθιμα τής 
Θράκης, Θρακικά Τ. 5ος σελ. καί έπ.

16. Β.Ν. Ντεληγιάννη, Σύμμικτα Λαογραφικά, Θρακικά, Τ. 4ος σελ. 231 κα έπ.
10
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βρόν, τούς γονείς του και τούς κουμπάρους, και ε) τάς 6 ρ α κ ο ζ ώ- 
ν α ς, τυπικόν δώρον της νύμφης προς τά μέλη της οικογένειας τοΰ 
γαμβρού. Ή  χρήσις τών τελευταίων ήτο ποικίλη: Μέ τήν βρακοζώνα 
συνεκρατεϊτο· ή «βράκα» τής θρακικής στολής, ή ιδία πολλάκις έτυλίσ- 
σετο γύρω άπό τό άνδρικόν φέσι, έδένετο είς τήν χαίτην τών ζώων,

Δείγματα Σαρακατσάνικων Κεντημάτων.

δπου έφορτώνιετο ή «προίκα», έκόσμει τάς φωτογραφίας τών συγγενών 
ή τόν καθρέπτην τού τοίχου. Μέ τά κεντήματα αύτά περιετυλίσσοντο τά 
δώρα πρός τόν άνάδοχον κλπ.17 Πολλοί τσεβρέδες είναι πραγματικά

17. Ε . Καλογεροπούλου, 'Η  Τεχνική τοΰ τσεβρέ, Ελληνική Λαϊκή Τέχνη, άριθ. 
8, 1972, σελ. 138 καί έπ.
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άριστουργήματα, παρουσιάζοντα πρωτοτυπίαν, συνδυασμούς σχεδίων και 
χρωμάτων.

Οί ορθογώνιοι «τσεβρέδες» έφερον «κρόσια» είς τάς δύο στενωτέ- 
ρας πλευράς των, ένψ τούς τετραγώνους διεκόσμουν μέ «μπιμπίλα» (εί
δος δαντέλλας, λεπτοτάτης τέχνης, κατασκευαζομένης μέ βελόνα). Μέ 
μπιμπίλας ή «τιρτίρι» (κορδόνι πλεγμένο μέ χρυσή κλωστή) έστολί- 
ζοντο γενικώς τά υφαντά τής Θράκης.

Ή  χρυσοκεντητική, ή όποία ήτο πολύ ανεπτυγμένη κατά τήν Βυζαν
τινήν έποχήν, (οί ειδικευμένοι είς αυτήν τεχνϊται άπεκόμιζαν μεγάλα 
κέρδη),18 ήκμασε καθ' όλην τήν διάρκειαν τής Τουρκοκρατίας.

Τά ύφαντά, ιδίως τά μεταξωτά τής θρακικής οικοτεχνίας ήσα\’ 
έξοχου τέχνης. Διεκρίνοντο τά μεταξωτά «καλά μεσάλια»,19 τών οποίων 
τά πολυσύνθετα, πολύχρωμα ύφασμένα σχέδια άπήτουν έμφυτον κα
λαισθησίαν, άλλά καί ύπομονήν.

Τά σχέδια «ξόμπλια» απεικόνιζον τον «"Αη Γιώργη» καβαλάρη 
(κατ’ έξοχήν λατρευόμενον "Αγιον είς Θράκην), εκκλησίας, σταυρούς, 
σταυραετούς καί άλλα πτηνά, άνθη, φυτά είς γλάστρας, δένδρα «Μπούρ- 
λους» (ύδροδοχεΐα) , οικίας, «καράβια» διαφόρων τύπων κλπ.

Αί γυναίκες τής Θράκης, έκτος άπο τούς «τσεβρέδες», έκεντοΰσαν 
«καπνοσακκσϋλες», «παραδοσακκοΰλες», «ώρολογοθήκες», «παντόφλες», 
«σοφραλίκια», (σκεπάσματα τραπέζιών), «κελύφια» (θήκας μαξιλαριών) 
καί διάφορα άλλα έργόχειρα. Έπίσης έπλεκαν μέ βελόνες ή «βελονά
κι» διάφορα εϊδη ένδύσεως, ώς καί διακοσμήσεως. Μέ είδικάς δέ σαΐτας 
έφιλοτέχνουν δίκτυα διά τούς άλιεΐς.

Είς πολλά μέρη τής Θράκης, αί γυναίκες ήσχολοΰντο μέ τήν κ α- 
λ α θ ο  π λ ε κ τ ι κ ή ν  . Έχρηοτμοποίουν ώς πρώτην ύλην κλάδους 
ιτέας, λυγαριάς, λεπτούς καλάμους, φύλλα αραβοσίτου, ψαθόχορτο, 
κ. λ. π.

Πολλά εϊδη θρακικής οικοτεχνίας μετεφέροντο άπο πλανοδίους έμ
πορους καί έπωλοΰντο είς τήν Κωνσταντινούπολιν, Σμύρνην, Προύσαν, 
ώς καί είς πολλάς πόλεις τής ’Οθωμανικής Αύτοκρατορίας.

Δ. 1. 5. Λόγω τής μεγάλης παραγωγής σιτηρών ύπήρχον εις θρά

18. Πρβλ. Πτωχοπρόδρομον δστις έγραφεν : «’Ά ν μ’ έλειπαν τά γράμματα καί μά
θαινα τεχνίτης, νάμαθα τέχνην κλαπωτήν καί νάζουν μετ’ εκείνην, νά άνοιγα τδ άρμάριόν 
μου καί τδβρισκα γεμάτον. . . »

19. Ν. Λαμπαδαρίδη, Ή  Λαϊκή Χειροτεχνία στά Νησιά τοΰ Μαρμαρά. Έλλην. 
Λαϊκή Τέχνη, Έ θν. Ό ρ γ . Έ λλ. Χειροτ. άρ. 3 /71 σελ. 130 καί έπ.
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κην πολλοί ά ν ε μ ό μ υ λ ο ι ,  ν ε ρ ό μ υ λ ο ι  και μ ύ λ ο ι  κι
νούμενοι ύπό ίππων.20

Οί «μυλωνάδες» ήσαν συνήθως αναλφάβητοι, ήδύναντο όμως μό
νον μέ τέσσαρα άριθμητικά ψηφία νά παριστάνουν αριθμούς άπό 1— 
249. Τά ψηφία αύτά ήσαν: 1) ή στιγμή (.), 2) τό ήμικύκλιον (c). 3) 
ό κύκλος (ο) καί 4) ή κάθετος γραμμή ( I ) .

μέ τήν στιγμήν έγραφον : . = 1
: =  2 
: . =  3
: : =  4

μέ τό ήμικύκλιον » C — 5
C. =  6 
C : =  7 
C : . — 8 
G : : =  9

μέ τήν κάθετον γραμμήν » I == 10 II — 20 III =  30 Ι1ΙΙ =  40 
μέ τόν κύκλον » Ο =  50 ΟΟ =  100 ΟΟΟ =  150

ΟΟΟΟ =  200 
έπομένως ΟΟΟΟΪΙΪΙ C : : =  249

Μέ συνδυασμούς τών ώς άνω τεσσάρων ψηφίων έσημείωναν τούς άπό 
1 — 249 αριθμούς.21

20. Φ. Κουκουλές, Βυζαντινών Βίος καί Πολιτισμός, Τόμ. Β' σελ. 204 ύποσ. 4 
«οι υδρόμυλοι έγνώσΟησαν τό πρώτον έν Ρώμη κατά τούς αύτοκρατορικούς χρόνους, ή 
χρήσις δέ αύτών έγενικεύΟη κατά τόν Δ' καί Ε ' μ.Χ. αιώνα. Άνεμομύλωνα αναφέρει έγ
γραφον τοΰ 1362 L. Lem erle, Actes de Kytlymus, 98 .«Πρός άλεσιν σιτηρών καί έλαιών 
οι Βυζαντινοί έχρησιμοποίουν έπίσης ζώα : 'ίππους, όνους, ήμιόνους, βοΰς καί καμήλους, 
βλ. έπίσης Χρ. Παπασταματίου, Λαογραφικά Σουφλίου, Θρακικά Τόμ. 45 (1971) όστ ς 
μάς πληροφορεί ότι οί μύλοι συνήθως ήλεθον «άνακάτωμα ή σμιγό» δηλαδή μείγμα σίτου, 
άραβοσίτου, σικκάλεως (χαρμάνι). Καθαρόν σίτον ήλεθον μόνον διά πρόσφορα καί γλυκί
σματα. Τά αλεστικά δικαιώματα τοϋ μύλου ήσαν 10%.

Οί παλαιότεροι μύλοι ώνομάζοντο «Μαρτσόμυλοι». 'Υπήρχον έξ αύτών δύο είδη : 
οί έχοντες έν ζεϋγος πετρών καί έν «ντουλάπι» καί οί έχοντες δύο ζεύγη πετρών καί δύο 
«ντουλάπια». "Ολοι οί Μαρτσόμυλοι είχον μήκος 15 μ. καί πλάτος 10,40 μ. Ή  λέξις ντου
λάπι εΐναι τουρκική καί σημαίνει άντικείμενον, τό όποιον συνεχώς περιστρέφεται. Τό 
ντουλάπι άπετελεΐτο κυρίως άπό έ'ναν δρύϊνον κοντόν μήκους 10 μ. καί πλάτους 0,40 μ. 
ήρχιζεν δέ άπό τό κέντρον τοϋ υπογείου τοΰ μύλου καί έφθανεν είς τό «καραβούδι» τό ση- 
μεϊον στηρίξεώς του. ’Έφερεν 36 άκτΐνας (κόλλια) μήκους 2,50 μ. συνδεδεμένας μεταξύ 
των, αϊτινες έβυθίζοντο έντός τοΰ ύδατος τοϋ ποταμοϋ, ή πίεσις τοϋ όποιου περιέστρεφε 
ρυθμικώς τό «ντουλάπι» καί οΰτως έκινεΐτο ολον τό μηχαν. σύστημα τοΰ μύλου σελ. 190 - 
191, βλ. έπίσης Α. Γερμίδη, Τά Γανόχωρα, Θρακικά Τ. 46ος 1972 - 73. σελ. 211 καίέπ.

21. Κ. Χουρμουζιάδου, Τό Τσακήλι τών Μετρών, Θρακικά Τ. 11ος σελ. 365 καί έπ.
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Οί μύλοι αύτοί ηλεθον 100—200 όκάδας σίτου τό ήμερονύκτιον.
Απο τοΰ 1885 ήρχισαν νά λειτουργούν ένδεκα άτμοκίνητοι ήλευ- 

ρομυλοι, οι δεκα τών οποίων άνήκον είς 'Έλληνας: δύο είς Σαράντα 
Εκκλησίας, δύο είς Άδριανούπολιν, δύο είς Λουλέ—Βουργάζ, ένας είς 
Δεδέ Άγάτς, ένας είς Ραιδεστόν, ένας είς Καλλίπολιν καί ένας είς Κο
μοτηνή ν.22 Οί άτμοκίνητοι μύλοι διέθετον πλυντήρια σίτου καί κόσκινα 
άλεύρων, ηλεθον δέ είκοσι έως τριάκοντα χιλιάδας όκάδας σίτου τό 
εικοσιτετράωρον. Οί άτμοκίνητοι μύλοι τών πόλεων Λουλέ—Βουργάζ, 
Καλλιπόλεως καί Ραιδεστοΰ, λόγω τών εκλεκτών ποιοτήτων σίτου τών 
περιοχών των, παρήγον σιμιγδάλι. Μ εγάλοι ποσότητες σιμιγδαλιού 
έστέλλοντο είς Κωνσταντινούπολιν διά τήν παρασκευήν ζυμαρικών. Ση- 
μειωτέαν δτι διά τήν κίνησιν τού άτμοκινήτου μύλου τής Ραιδεστοΰ εί- 
σήγοντο έκ τοΰ εξωτερικού γαιάνθρακες. Έπίσης έχρησιμοποιεϊτο επι
τόπιος λιγνίτης. Δυστυχώς δμως τά μέσα έξορύξεώς του ήσαν πρωτό
γονα.23

Δ. 1. 6. Ή  Θράκη ώς άνεφέρθη, ήτο πλουσία είς παραγωγήν λινο- 
σπόρου. Κατά τάς άρχάς τοΰ 18ου αίώνος έλειτούργουν πολλά ΐπποκίνητα 
λ  ι ν ε λ  α ι ο τ ρ ι 6 ε ΐ α, «μπιζιρχανέδες», τά όποια παρήγον λινέ- 
λαιον «μπεζίρι», διά φωτισμόν, προ τής εισαγωγής τοΰ πετρελαίου. Ά- 
νωτέρας ποιότητος λινέλαιον έχρησιμοποιεϊτο είς τήν μαγειρικήν, τό δέ 
ύπόλειμμα, «κιοσπέ» ώς ζωοτροφή. Καλλιτέρας ποιότητος λινόσπορος 
παρήγετο είς τήν περιοχήν Μετράς καί δή είς τά χωρία Τσακήλι καί 
Έλμπασάν. Λινελαιοτριβεία έλειτούργουν έπίσης είς Κεσσάνην, Μάδυ- 
τον, Τσορλοΰν καί Μάλγαρα.

Είς τήν Άδριανούπολιν ύπήρχον περί τά 18 έ λ α ι ο τ ρ ι β ε  ϊα 
τά όποια παρήγον σησαμέλαιον, ώς έπίσης είς Σαράντα Εκκλησίας, τέσ- 
σαρα σ η σ α  μ έ λ α ι ο  τ ρ ι β ε ί α .

Δ. 1. 7. Οί θρακικοί ο ϊ ν ο ι  ήσαν περίφημοι. Όνομαστοί ήσαν 
κυρίως οί τών Σαράντα Εκκλησιών. Ή  πόλις περιεβάλλετο ύπό άμπε- 
λώνων (είς άκτΐνα μιας ώρας καί 30', μέ τά μεταφορικά μέσα τής έπο- 
χής), ό δέ μέσος δρος έτησίας παραγωγής οίνου άνήρχετο είς 7.800.000 
όκάδας.24 Είς «καλάς» έσοδείας, ύπερέβαινε τό ποσόν τών 12,000.000

22. Alex. Antoniades, La Puissance de l’Hellenisme et le role Aconomique 
des Grecs en Thrace, Paris 1919, σελ. 13.

23. Φ. Μανουηλίδη, Πόλις καί Νομός Ραιδεστοΰ - Θρακικά Τόμ. 24ος.
24. Μαγκριώτη, Πολιτιστικαί Σημειώσεις Νομοΰ 40 Εκκλησιών, ’Αρχεΐον Θρά
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οκάδων. Τό μεγαλύτερον μέρος τοΰ οϊνου έξήγετο είς Γαλλίαν. Σημαν
τικοί ποσότητες έστέλλοντο εις Βουλγαρίαν. Λόγω της τεραστίας παρα
γωγής οϊνου είς Σαράντα ’Εκκλησίας, εκάσιη οικία είχε τό «κρασομά- 
γαζόν» της, δηλ. μίαν άποθήκην, δπου έπϊ ξύλινων ικριωμάτων ήσαν το
ποθετημένα βερέλια, ώς και μεγάλα δοχεία έκ σανίδων, άνοικτά είς τό 
άνω μέρος, καλούμενα «τήνες», έντός τών οποίων ερρωττον τάς ήμιθλιμ- 
μένας σταφυλάς, δταν τάς μετέφερον άπό τόν άμπελώνα μέ τόν λη
νόν.25 Τρία είδη οίνων παρήγοντο είς Σαράντα Εκκλησίας: Ό  λευκός, 
ό μαΰρος (μπογιαμας), και ό πελΐνος. Ό  τελευταίος παρεσκευάζετο έκ 
τοΰ λευκοΰ, άφοΰ έρριπτον έντός αύτοΰ ποσότητα τινά αψινθίου ή αφέ
ψημα αύτοΰ και εϊχεν γεΰσιν ύπόπικρον, τόν έπινον δέ ώς ορεκτικόν 
και δυναμωτικόν. Έπίσης, έντός πίθων περιεχόντων μοΰστον μέ σινάπι, 
έρριπτον σταφυλάς, τούς έπωμάτιζον δέ στεγανώς καί τούς ήνοιγον 
κατά τήν πρώτην εβδομάδα τής Μεγάλης Τεσσαρακοστής: Αί σταφυλαί 
διετηροΰντο είς άρίστην κατάστασιν.

Είς Σαράντα Εκκλησίας ήκμαζε βιοτεχνία παράγουσα κονιάκ και 
ηδύποτα, θεωρούμενα ώς τά έκλεκτότερα τής Θράκης τά οποία έξη γοντο 
καί πέραν τών ορίων τής Όθωμανικής αύτοκρατορίας. Όμοίως μεγάλη 
βιοτεχνία έλειτούργει είς Ραιδεστόν.

Περίφημοι οίνοι ήσαν οι τοΰ Ούζούν—Κιοπροΰ, τοΰ Άολαχάν καί 
Ζαλίφ.

Δ. 1. 8. Β υ ρ σ ο δ ε ψ ε ί α  ύπήρχον είς πολλάς πόλεις οπως 
είς Άδριανούπολιν, Σαράντα Εκκλησίας κλπ.

Δ. 1. 9. Είς Λουλέ—Βουργάζ κατεσκευάζοντο διάφορα άντικειμενα 
ά ρ γ ι λ λ ο π λ α σ τ ι κ ή ς  έπίχρυσα. Οι κάτοικοι τής Συλλίμνου 
ήσχολοΰντο μέ τήν παραγωγήν δπλων, καπνοσυρίγγων, σιγαρέττων. 
άβάδων, κετσέδων κλπ. Είς Ύάμπσλιν έφημίζετο ό Χαλβάς έξ αμυγδά
λων καί καρύων. Έκτος τών προαναφερθέντων, έφημίζοντο καί τά έξής 
προϊόντα τής Άδριανουπόλεως: Τό έκ σακχάρεως καί διαφόρων άρω- 
ματικών ουσιών γλύκισμα «Δεβαϊσμίκ», ό έκ σησαμιού χαλβάς, ό τ υ- 
ρ ό ς j (κασέρι), α ί  τ α ρ ι χ ε υ μ έ ν α ι  γ λ ώ σ σ α  ι β ο ώ ν  καί 
ο ί  ά ρ ω μ α τ ι κ ο ί  σ ά π ω ν ε ς .  Μεγάλαι ποσότητες τών προϊόν-

κης No 42 άνάτυπον έκ τόμου 34 (1969) σελ. 265 καί έπ.
25. 'Ο  ληνός ήτο μία ξυλίνη δεξαμενή σχήματος ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου, 

περιελάμβανε δέ 1000 - 2000 όκ. σταφυλών. ’Ήνοιγον τήν είς τό όπισθεν καί κάτω μέρος 
εύρισκομένην οπήν, έξ ή'ς έτρεχεν ό μούστος είς τό έπί τούτω τοποθετούμενον κάτωθι ξύ- 
λινον δοχεΐον (μετάκι) καί έκεΐθεν μέ χάλκινα δοχεία έρρίπτετο είς βαρέλια.
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των αύτών έξήγσντο κατ’ έτος είς Παραδουνάβιους Ηγεμονίας και είς 
Ευρώπην.26 ·

Ή  κ ε ρ α μ ο π ο ι ί α  ήτο άνεπτυγμένη είς Θράκην, κυρίως είς 
Σαράντα Εκκλησίας.

Ο Ι  χ ρ υ σ ο χ ό ο ι  τής Άδριανουπόλεως έξ άλλου, κατεσκεύ- 
αζον άξιοθαύμαστα κομψοτεχνήματα. Δείγμα τής εξαιρετικής αύτής τέ
χνης είναι τό έπίχρυσον άργυροΰν άρτοφόριον τής Μητροπόλεως Ά- 
δριανουπόλεως, φυλασσόμενσν είς τό Βυζαντινόν Μουσεϊον Αθηνών.27 
Είς την έμμετρον επιγραφήν, τήν κοσμούσαν τό άρτοφόριον, αναγράφε
ται οτι τούτο έγένετο έπιμελείρ τού Νεοφύτου, Μητροπολίτου Άσρια- 
ν ου πόλεως κατά τό 1569. "Έχει σχήμα οκτάπλευρον, έκάστη δέ πλευρά 
αύτοΰ καταλήγει είς αετώματα και σμαλτωμένος σφαίρας, τοποθετημέ
νος μεταξύ τών άετωμάτων τούτων. Τό άρτοφόριον καλύπτεται δι ημι
σφαιρίου μετά τυμπάνου (τρούλος), μέ άναγλύφους παραστάσεις, 
άπό τού μέσου τού οποίου ύψοΰται σταυρός, έκάστη δέ πλευρά του κο
σμείται διά τετραγώνων πλακών, ιμέ άναγλύφους είκονογραφικάς συν
θέσεις εντός πλαισίων.

Είς τάς επαρχίας Κηζανλίκ και Έσκή—Ζαγορά παρήγετο εξαιρετι
κής ποιότητος ρ ο δ έ λ  α ι ο ν και ρ ο δ ό σ τ α γ  μ α, μεγάλοι δέ 
ποσότητες έξήγοντο είς Εύρώπην.28 Είς τό Έσκή—Ζαγορά παρήγοντο 
έπίσης άλλαντικά καϊ διατηρημένα κρέατα, ώς καϊ σιγαρέττα μέ επί
χρυσα ποικίλματα, είς δέ τό Διδυμότειχον άλικόχρωμα κύπελλα, «α ί 
κ ο τ ύ λ  α ι» καϊ δοχεία έκ πορσελάνης.

Τέλος όνομαστόν ήτο τό «γ ι α ο ύ ρ τ ι» τής Σηλυβρίας, τοΰ 
οποίου ή μεταφορά είς Κων)πολιν ήρχισε τό 1870. Κατ’ άρχάς ό τύπος 
αύτός τού γιαουρτιού παρεσκευάζετο μόνον είς Σηλυβρίαν, άργότερον 
δμως, δ.σον ηύξανεν ή ζήτησις, παρήγετο καϊ είς τά χωρία τής περιφέ
ρειας Σουλτάν—Τσιφλίκι, Παπαζλή, Έπιβάτας, Δημοκράνειαν καϊ Καλ- 
λικράτειαν. Ή  άποστολή τού προϊόντος ήρχιζε τόν Μάρτιον καϊ διήρκει 
μέχρι τέλους ’Ιουλίου. Τό γάλα μετεφέρετο άπό τάς μάνδρας είς τάς 
βιοτεχνίας, δπου παρήγετο τό γιαούρτι «γιαουρτχανέδες», απαξ ή δϊς τής 
ημέρας δι’ ίππων, όνων ή άμαξίων. Έ κεϊ έρρίπτετο είς λέβητας, χωρη-

26. Κυρίλλου Σ τ ' Περιγραφή Άδριανουπόλεως Θρακικά Τόμ. 2ος (1929).
27. Γ. Σωτηρίου, Άρτοφόριον τής Μητρ, Έ κκλ. Άδριανουπόλεως, Θρακικά Τό

μος 2ος (1929) σελ. 7 - 10.
28. ΙΙεριοδ. Έ σπερος, σελ. 154 έκδ. Λειψίας 15/17 Σεπτ. 1881, τό όποιον μας 

πληροφορεί ότι άπό 3200 κιλά ρόδων παρήγετο εν κιλόν ροδέλαιου.
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Τό άρτοφόριον τής ίερας Μητροπόλεως Άδριανουπόλεως 
καί κατωτέρω ή έμμετρος επιγραφή του (εις δακτυλικόν 

έξάμετρον μετά τριών τομ,ών καί ενός σπονδείου).

f  Παν γένος έκ θανάτου λυσόμενος μερόπων
ήλθε Θεον ό Λόγος λείψας Πατρός ον ποτέ κόλπους 
και βροτέης με φέρειν ψντλης κάλιπεν τύπον αία 
καί με φέρειν ώμω δώκεν αρα Προέδροις 
και Νεόφυτον ές αγγελικήν Λόγε άφθιτε τάξον 
5Αδριανον Πρόεδρον σεΐο χοροστασίην 
έν έχει άπό Χ(ριστο)ν 1669 f
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τικότητος 600 όκ. περίπου, και άφοΰ έβραζεν, έξεκενοΰτο εις δοχεία έκ 
λευκοσιδήρου, χωρητικότητος 4—6 οκάδων. Μετά παρέλευσιν „2—3

Συλλογή ρόδων.

ώρών, προσέθετον χήν «μαγιά». Άφοΰ δέ παρέμενε κεκαλυμμένον 6—9 
ώρας, έφορτώνετο είς πλοιάρια τών 4—5 τόννων, τά όποια μετέφερον
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400—600 δοχεία. "Οταν ό καιρός ήτο εύνοϊίκός τό ταξείδιον μέχρι Κων
σταντινουπόλεως διήρκει τέσσαρας ώρας. Εις Σηλυβρίαν έλειτούργουν n 
περί τάς πέντε 6ιοτεχνίαι, άποστέλλουσαι καθ’ έκάστην είς Κων)πολιν 
620 δοχεία γιαουρτιού. 29

Είς Κωνσταντινούπολιν έπωλεΐτο κυρίως άπό τούς καταστηματάρ- 
χας «καψημάλιδες» τοΰ Βαλούκ—Παζάρ καί Ζιντάν—Καποΰ, μέ προμή
θειαν 4—8 παράδες κατ’ όκάν.

Δ. 2. Α ί τ ι μ α ί  τών κατωτέρω βασικών είδών διατροφής ήσαν 
αί έξης: Ό  άρτος έπωλεΐτο πρός 4 μεταλλίκια τήν όκάν, (ήτοι πρός 20 
λεπτά). Ό  κατ' οίκον παρασκευαζόμενος άρτος έκόστιζεν ακόμη εύθη- 
νότερον. Σημειωτέον, ότι τό κοιλόν σίτου έτητάτο 20 γρόσια, μέ τήν πο
σότητα δέ αυτήν παρεσκευάζοντο τούλάχιστον 23 οκάδες άρτου. Τό 
κρέας τοϋ έριφίου έπωλεΐτο πρός 6 μεταλλίκια (30 λεπτά χρυσά) τήν 
όκάν, ένώ τό άμνσΰ πρός 8—10 μεταλλίκια (40—50 χρυσά λεπτά). Έ άν 
ήγόραζε τις άντι δύο τετάρτων τοΰ μετζιτιέ (δύο χρ. δραχμών) έναν 
άμνόν, τόν όποιον άφοΰ έσφαζεν, έξέδερεν και έπώλει τό δέρμα του 
άντι ίσοπόσου τιμής, έτρωγε τό κρέας δωρεάν! Ό  τυρός έττμάτσ 10—12 
μεταλλίκια τήν όκάν (50—60 χρ. λεπτά), τό βούτυρον 10—12 γρόσια 
(1,50 χρ. δρχ.). Μέ ένα μεταλλίκι (5 χρ. λεπτά), ήγόραζε τις 2 ή 

3 ώά, μέ ένα γρόσι 40 τσίρους. Ό  ταραμάς έπωλεΐτο πρός 15 μεταλλί
κια τήν όκάν, (80 χρ. λεπτά), ένώ τό αύγοτάραχον άντι 3 μετζιτίων
(12 χρ. δρχ.). Οί ξηροί φασίολοι έπωλοΰντο πρός 10 μεταλλίκια τήν 
όκάν (50 χρ. λεπτά), τά κάρυα πρός 20 γρόσια (1,50 χρυσά λεπτά). 
Έπίσης, ή ζάχαρις έπωλεΐτο πρός 5 μεταλλίκια (25 χρυσά λεπτά), τήν 
όκάν.

Μέ ένα μεταλλίκι (5 χρυσά λεπτά), ήγόραζέ τις μίαν όκάν ξυλαν
θράκων, μέ 4,5 μεταλλίκια μίαν όκάν πετρελαίου.

Ή  τιμή τοΰ γιαουρτιού έκυμαίνετο άπό 25 έως 35 παράδες κατ' 
όκάν. Ή  συνήθης τιμή τοΰ οίνου κατά μέτρον ήηο 5—8 γρόσια,:ο έάν 
δέ έπωλεΐτο πρός 10—12 γρόσια τό μέτρον, έθεωρεϊτο τοΰτο ώς μεγάλη 
έπιτυχία. Εις τινα έποχήν μικρός ζητήσεως, έπωλήθη ό οίνος πρός 8— 
10 μεταλλίκια τό μέτρον, δηλ. 5—6 λεπτά τήν όκάν.

Δ. 3. Τά η μ ε ρ ο μ ί σ θ ι α  ήσαν πολύ χαμηλά. Οί σκάπτον-

29. Μ. Α. Σταμούλη, ’Αναμνήσεις άπό τήν Α. Θράκην, Θρακικά Τ. 18ος (1943) 
σελ. 212 καί έπ.

30. Έ ν  μέτρον οϊνου έζύγιζεν 8 οκάδες.
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τες και περιποιούμενοι τάς αμπέλους έργάταχ έλάμβανον 5 γρόσια (75 
χρυσά λεπτά), icai μίαν όκάν οϊνου (έκόστιζε 6—7 λεπτά ή οκά). Ό  
ύπάλληλος παντοπωλείου έλάμβανε 300—500 γρόσια έτησίως, 1—2 όκάδ. 
σάπωνος και ένα ξεϋγος ύποδημάτων. Οί διδάσκαλοι έλάμβανον ετήσιον 
μισθόν 12, 18 καί 20 Λίρ. Τουρκ. (δηλ. 265.396 καί 440 δρχ.).31

Δ. 4.1. Μετά τήν "Αλωσιν τής Κων)πόλεως, ώς έλέχθη, τά πάντα 
ένεκρώθησαν είς τόν ύπόδουλον έλληνικάν χώρον. Κατά συνέπειαν, καί 
το έν Θράκη έμπόριον εϊχε περιορισθή άποκλειστικώς είς τήν περιοχήν 
του. Επειδή οί Τούρκοι τό έθεώρουν ώς κατωτέραν άπασχόλησιν, 
δέν το ένίσχυον, δντες δέ καχύποπτοι, άφοΰ κατέστρεψαν τάς έγκατα- 
στάσεις τών Φράγκων είς τά έμπορικά κέντρα τής Θράκης, έξώντωσαν 
ή ήνάγκασαν τούς άποίκους είς φυγήν.

Οί Ενετοί, οί Γενουάται, od Καταλανοί, οί Φλωρεντινοί κλπ. δέν 
άπήλαυον πλέον άτελείας, ήρχιοε δέ μεταξύ των σκληρός ανταγωνι
σμός. Είς τήν κρίσιν τοΰ έμπορίου συνετέλεσε καί ή άνακάλυψις, κατά 
τόν 15ον αιώνα υπό τών Πορτογάλων, τής νέας πρός τάς Ινδίας οδού.32

’Από τοϋ 1535 διά τής Συνθήκης, τής ύπογραφείσης ύπό τοϋ Σουλ
τάνου καί τοϋ Βασιλέως τής Γαλλίας Φραγκίσκου τοϋ Α ', τά πράγματα 
ήρχισαν νά βελτιώνωνται. Άργότερον ήκολούθησαν αί Συνθήκαι μέ τήν 
Αυστρίαν (1586), Α γγλίαν καί Κάτω Χώρας. Οί Τοϋρκοι, πάντως, έπέ- 
δειξαν άγνοιαν ώς πρός τήν έπιβολήν δασμών διά τήν ένίσχυοτν τοϋ 
έγχωρίου έμπορίου. Τό γεγονός αύτο έπέτρεψε, σύν τώ χρόνω, καί πά
λιν τήν είσοδον ίκανοϋ άριθμοϋ ξένων έμπορων, κυρίως Γάλλων, ’Ιτα
λών, Γερμανών, Ρώσων, Όλλανδών κλπ.

Δ. 4. 2. Διά τών δ ι ο μ ο λ ο γ ή σ ε ω ν  (Capitulations), άνεπτύ- 
χθη μέν τό έμπόριον τής Μεσογείου, ή ’Οθωμανική δμως Αύτοκρατορία 
κατέστη έπί αιώνας άνεξάντλητος πηγή έκμεταλλεύσεως καί προσπορι- 
σμοϋ εύθηνών πρώτων ύλών ύπο τών προηγμένων Εύρωπαϊκών Κρανών, 
ίδίως δέ τής Γαλλίας.32 Αί διομολογήσεις ήσαν μονομερείς χαρισνικαί

31. Ί ω . Μαγκριώτη, Πολιτιστικαί Σημειώσεις Νομού 40 ’Εκκλησιών, ’ Αρχείο ν 
Θράκης, No 162 άνάτυπον έκ τοΰ 34ου τόμ. Ά θήναι 1969 σελ. 236 - 243.

32. Wissen in tJberblick, Die Weltgeschicbte, H erder Freiburg-Basel-W ren 
της Καλής Έ λπίδος ^φΟασεν είς τάς Ίνδικάς άκτάς καί είσηλθε εις τόν λιμένα τής Καλ- 
κούτας τήν 20ην Μαΐου 1498.

33. Β. Κρεμμυδά, τό εμπόριο τής Πελοποννήσου στο 18ο αιώνα (1715 -1792 ) 
1972, σελ. 53 - 56.
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πράξεις, διά τών οποίων ή Πύλη παρείχε εμπορικά προνόμια εις τά 
Κράτη της Δύσεως, άνευ άνταλλαγμάτων.

Οι Γάλλοι, έπωφεληθέντες τού μίσους τών Μωαμεθανών πρός τήν 
'Ισπανίαν, έπέτυχον νά ύπογράψη ό Σελίμ Β ' τώ 1569, τάς πρώτας 
διομολογήσεις, διά τών οποίων, εμπορικά σκάφη (οίασδήποτε έθνικό- 
τητος) δεν ήδύναντο νά πλέουν εις τάς θαλάσσας και νά προσεγγίζουν 
είς τούς τουρκικούς λιμένας, έάν δεν είχον Γαλλικήν σημαίαν. Ούτως, 
έτέθησαν αί βάσεις τής Γαλλικής Κυριαρχίας είς τό έμπόριον τής "Ανα
τολής. Μετ’ ολίγον, τό 1550, οι νΑγγλοι, επωφελούμενοι τών κακών 
σχέσεων τής Πύλης μέ τήν Βενετίαν (λόγω τοΰ πολέμου είς Κύπρον), 
υπέγραψαν ομοίως διομολογήσεις.

"Έκτοτε αρχίζει ό άνταγωνισμός μεταξύ "Άγγλων καί Γάλλων διά 
τήν έξασφάλισιν συμιρερωτέρων δρων. Ό  Σουλτάνος έπιδιώκων κέρδη, 
δέν έδίσταζε νά ίκανοποιή τά αιτήματα τών άνταγωνιζομένων αύτών 
Κρατών. Διά τών διομολογήσεων τού 1673, ή Γαλλία επέτυχε καί νέαν 
μείωσιν τών δασμών έπι τών είσαγομένων είς τήν Τουρκίαν Γαλλικών 
εμπορευμάτων, τό παράδειγμα δέ τών Γάλλων καί "Άγγλων ήκολσύθη- 
σαν οί 'Ολλανδοί καί οί Αύστριακοί. Ή  Ρωσία μέ τήν συνθήκην τού Κι- 
ουτσούκ—Καϊναρτζή κατέστη ή κυρίαρχος ναυτική δύναμις τής Μεσο
γείου καί μέ εμπορικός συμφωνίας έπέτυχεν άπό τήν Πύλην περισσό
τερα προνόμια άπό δσα είχον εξασφαλίσει οί Εύρωπαϊοι διά τών διομο
λογήσεων.34 Αί τελευταίοι διομολογήσεις, μετά νεωτέραν σύσφιγξιν τών 
Γαλλοτουρκικών σχέσεων ύπεγράφησαν τό 1740 καί ϊσχυσαν έως τό 
1923, οπότε ή Τουρκική Κυβέρνησις κατήργησε γενικώς τάς διομολογή
σεις.

Δ. 4. 3. "Από τά μέσα τού 17ου αίώνος, αί έκάστοτε Τουρκικά! Κυ
βερνήσεις, ήρχισαν νά λαμβάνουν μέτρα πρός ένίσχυσιν τού εμπορίου.

Παρά τάς Αντιξοότητας ό Ελληνισμός έπρωτοστάτησε' καί είς αυ
τόν τόν οικονομικόν Τομέα.

Δ. 4. 4. Άπό τόν 18ον κυρίως αιώνα, τό 70% περίπου τού ε ι σ α 
γ ω γ ι κ ο ύ  κ α ί  έ ξ α γ ω γ ι κ ο ύ  ε μ π ο ρ ί ο υ ,  εύρίσκετο 
είς Ελληνικός χεϊρας.35 Είς τούτο συνετέλεσε καί ή αύξησις τοΰ Έλ-

34. Β. Κ ρ ε μ μ υ δ α ,  Τ ό  ’Εμπόριο τής Πελοποννήσου στον 18ον αιώνα (1972) σελ. 96.
35. Alex. An tornados, la Puissance de I’Hellemisme et le Role Economique 

des Grecs en Thrace, Paris, 1919, σελ. 15 καί έπ. Βλ. έπίσης Ν. Svoronos, Le Com
merce de Salonique au XIVHI siecle, Paris 1956', σελ. 354.
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ληνικου εμπορικού ναυτικού, μετά τήν Συνθήκην τοΰ Καουτσούκ Καϊ- 
ναρτζή (1774), οπότε μέγας αριθμός Ελληνικών πλοίων έκυκλαφόρει, 
ύπό Ρωσικήν σημαίαν έντός τοΰ Εύξείνου Πόντου και άπέλαυε τών 
προνομίων, τών παραχωρηθέντων ύπό τής Όθωμ. Αύτοκρατορίας, είς 
τήν Ρωσίαν.

"Ολαι αί παράλιοι θρακικαί πόλεις διέθετον ικανόν άριθμόν έμπο- 
ρικών σκαφών. Άναφέρεται ένδεικτικώς δτι μόνον ή Αϊνος είχε τριακό
σια εμπορικά πλοία.36 Εις πολλας θρακικάς πόλεις ύπήρχον Ναυπη
γεία «ταρσανάδες» μικρών εμπορικών ή άλιευτικών πλοίων. Ή  Κωμόπο- 
λις Μυριόφυτον Γανοχώρων διέθετε ναυπηγείον καί 150 περίπου Ιστιο
φόρα μέχρις έκτοπίσματος 300 τόννων, έπίσης ό Γάνος είχε 50 μικρά 
και μεγάλα ιστιοφόρα κατά τό τέλος τοΰ 19ου αίώνος.37 Είς τά θερα- 
πειά ύπήρχε «ταρσανάς» μεγάλων καϊκιών δι’ άλιείαν καί συγκοινωνίαν 
«μπες—τσκρτέδες—δεκάκοπα».38 Ό  ναυτικός, δταν ή τύχη τόν ηύνόει 
καί έσώζετο άπό τούς πειρατάς39 καί τάς τρικυμίας, έπέστρεφεν είς τήν 
πόλιν του μέ πολλά κέρδη διά τήν συντήρησιν τής οικογένειας του, διέ
θετε δέ σημαντικά ποσά καί δι’ έργα εύποιίάς. Ούτος σχεδόν πάντοτε 
διεκρίνετο καί ώς έμπορος. Μετέφερε σίτον καί προϊόντα τής ’Ανατολής 
είς τούς προηγμένους λαούς τής Δύσεως. Ή  άνάγκη τής ασφαλείας 
έναντι τοΰ δυνάστου, πολλάκις τόν εξωθεί εις τό νά ζητή τήν προστα
σίαν τής σημαίας Ξένων Κρατών. Κατά τόν 18ον αιώνα, ή Γαλλική ση
μαία έκυριάρχει είς τήν Μεσόγειον, ένώ άπό τόν 19ον αίώνα έπεβλήθη 
ή ’Αγγλική. Πλήν αύτών δμως, έκυκλοφόρουν πολλά Ρωσικά πλοία, 
ιδίως μετά τήν Συνθήκην τοΰ Κιουτσούκ—Καίίναρτζή, ομοίως Αύστρια- 
κά, ώς επίσης τής Γενούης καί τής Βενετίας. Σημαϊαι εύκαιρίας τοΰ 18ου 
αίώνος ήσαν: τής ’Ιερουσαλήμ, τής Κύπρου, τής Μάλτας καί μία πλα
στή σημαία τοΰ Αγίου Μάρκου.40

'Ως ήδη άνεφέρθη τό θ α λ ά σ σ ι ο ν  έ μ π ό ρ ι ο ν  άντεμετώ- 
πιζε πολλαπλούς κινδύνους, πολλοί δμως ριψοκίνδυνοι έπιχειρηματίαι

36. 5Αχ. Σαμοθράκη, Λεξικόν 'Ιστορικόν & Γεωγραφικόν της Θράκης σελ. 45 -52.
37. Α. Γερμίδη, τά Γανόχωρα, σελ. I I  καί έπ.
38. ’Α. Γαϊτάνου-Γιαννιοΰ, Ή  Ε π α ρ χ ία  Δέρκων, Θρακικά Τ. 12 (1939) σελ.

196.
39. Κ. Σιμοπούλου, Ξένοι Ταξιδιώτες στην Ελλάδα (1972) Τ. Α. σελ. 93 καί έπ.
40. Β. Κρεμμυδα, Τό ’Εμπόριο τής Πελοποννήσου στο 18ο αιώνα (1972) σ. 243 -

246 .
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έπεδίδοντο είς αυτό διότι τά κέρδη έκυμαίνοντο άπό 50% έως 100%.41
Δ. 5. 1. Άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων οι έκάστοτε ισχυροί της πε

ριοχής της Μεσογείου έπεδίωκον την ναυτικήν ηγεμονίαν διά λόγους 
στρατιωτικούς και οικονομικούς.42 Ό  άνταγωνισμός τών ναυτικών δυ

νάμεων καθώς και ό θαλάσσιος διαμελισμός συνετέλεσαν είς τήν άνά- 
πτυζιν τής Π ε ι ρ α τ ε ί α ς .  Μόνον κατά τήν εποχήν τής ακμής

41 & 42. Richard Konetzke Uberseeische Enteckungen und Eroberungen
Propylaen W eltgeschichte Berlin-Frankfurt-W ien 6 BD. σελ. 555 καί έπομ.
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τών ’Αθηνών και της Ρωμαϊκής Αύτοκρατορίας έκάμφθη ή πειρατεία.43 
Άπό τόν δον μ. X. αιώνα ’Άραβες πειραταϊ είχαν ώς όρμητήριόν των 
τήν Κρήτην, τήν Σικελίαν και λιμένας τής Συρίας. Κατά τόν Ιΐον  αι
ώνα τά Βυζαντινά πλοϊα έξησφάλιζαν τήν αποκλειστικότητα τών εμπο
ρικών μεταφορών τής Μεσογείου, άντεμετΟίπιζον δμως συχνότατα επι
θέσεις Σαρακηνών και Αράβων πειρατών. ’Αδίστακτοι πειραταϊ ήσαν και 
οί ’Ιταλοί: τό 1034 οί Πισαται «εξερεύνησαν» τάς άκτάς τής Β. Α φ ρι
κής καί συνεκέντρωσαν πολύν χρυσόν.44 Πισαται καί Γενσυαται Σταυ
ροφόροι έπέστρεψαν είς τάς πατρίδας των με άφθονα λάφυρα, τά όποΐα 
περισυνέλεξαν άπό τά εύημεροΰντα άστιικά κέντρα τής Μ. Άσίας. Μέ 
τόν συσσωρευθέντα πλούτον και τήν έξασφάλισιν έργατικών χειρών έκ 
τοΰ δουλεμπορίου,45 έπετεύχθη ή ραγδαία οικονομική άνθησις τών ιτα
λικών πόλεων.

’Ιταλοί δουλέμποροι, κατά τόν 13ον αιώνα, έπρομηθεύοντο άπό τάς 
άκτάς τής Ν. Εύρώπης καθώς καί τής Μαύρης θαλάσσης άνθρώπινον 
έμπόρευμα, τό όποιον έχρησιμοποίουν διά τήν άνάπτυξιν τών βιοτεχνι
ών των, ή τό διέθετον εις τά σκλαβοπάζαρα. Έπίσης, άπό τήν Κριμαίαν, ή- 
γόραζον τέκνα πολυμελών οικογενειών ή Γεωργιανούς,Τατάρους καί Κιρ- 
κασίους αιχμαλώτους πολέμου. Τάς γυναίκας έπώλσυν είς τήν Αίγυ
πτον διά τά χαρέμια τών Μαμελούκων, τούς δέ άνδρας, δσους δέν έχρηοι 
μοποίουν οι ίδιοι, έπώλουν, κυρίως είς τούς Άνδαλουσίους καί τούς Κα- 
ταλανούς, διά χειρωνακτικός έργασίας.

Μετά τήν πτώστν τοΰ Βυζαντίου έκυριάρχησαν είς τήν Μεσόγειον 
εκτός τών ’Ιταλών, Άνδαλούοται καί Καταλανοί ναυτικοί46

Καθ’ δλην τήν διάρκειαν τής Τουρκοκρατίας τό έμπόριον είς τήν 
θάλασσαν ήτο συνυφασμένον μέ τήν πειρατείαν. Οί Τούρκοι δέν ήσαν 
είς θέσιν νά προσφέρουν άσφάλειαν είς τό έμπόριον. Έκτος τών πειρα
τών έλυμαίνοντο τήν Μεσόγειον καί οί Κ ο υ ρ σ ά ρ ο ι ,  οί όποιοι 
είχον έγγραφον άδειαν τοΰ ήγεμόνος των νά κυριεύουν τά πλοϊα άντι- 
πάλων ναυτικών δυνάμεων.

'Η πειρατεία ήτο μέσον άποκτήσεως πλούτου, συχνά δέ πλοιοκτή- 
ται καί πειραταϊ συνεννοούντο. Αί νήσοι τοΰ Αιγαίου, ώς καί ή Πελοπόν
νησος, λόγω τής γεωγραφικής διαμορφώσεώς των, ήσαν ιδεώδη κρησφύ-

43. Κ. Σιμοπούλου Ξένοι Ταξιδιώτες στήν Ελλάδα 1972 Τ. Α. σελ. 94 καί έ"τ.
44 & 45. Rich. Konetzke ένθ’ άνωτ. σελ. 552 καί έπ.
46. Franz Georg’ Maier, Tradition und W andel : Uber die Griinde der

W iderstandskraft von Byzanz, Ilistorische ZeitschrifL, Munchen BD. 218 Heft, 2 / 
1974 σελ. 266 καί έπ.
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γετα διά τούς πειρατικούς στόλους, ή δρασις τών οποίων έλάμβανε τοι- 
αύτην έκτασιν ώστε πολλάκις συνήπτοντο πραγματικοί ναυμαχίαι.47

Τά πειρατικά πλοϊα ήσαν άριστα εξοπλισμένα · και έπηνδρωμένα. 
"Οταν ήχμαλώτιζαν εμπορικόν σκάφος έπετύγχανον μεγάλα κέρδη έκ 
τής πωλήσεως τών εμπορευμάτων, ώς και τών αίχμαλωτισθέντων ναυτι
κών είς τά σκλαβοπάζαρα.

Κατά τον 17ον αιώνα, άπό τήν Σάμον έως τό Γιβραλτάρ, Τούρκοι, 
Άλγερινοί, Μαλτέζοι, 'Ισπανοί, Τταλοί, "Αγγλοι, Γάλλοι, Γενουαται 
και "Ελληνες πειραταϊ ήχμαλώπζαν ιστιοφόρα, έπώλουν ώς σκλάβους 
τούς αιχμαλώτους καί έλεηλάτουν τάς παρακτίους περιοχάς.

Αί παράλιοι πόλεις, ώς ή Αίνος, ή Μάκρη, αί νήσοι "Ιμβρος, Λήμνος 
κλπ., ύπέστηοαν μεγάλας καταστροφές άπό πειρατικός έπιδρομάς.4'8 Χαρα- 
κτηριοτικώς άναφέρεται δτι άπό τό 1652 έως τό 1685, ή Γαλλία άπώλεσεν 
110 πλοία, αξίας 834.000 λιρών,49 λόγψ τής πειρατείας.

Οί εύποροι κατέβαλλον λύτρα είς τούς πειρατάς διά τήν άπελευθέ- 
ρωσιν τών μελών τής οίκογενείας των, ένώ οι άποροι έζήτουν τήν συν
δρομήν τών Κοινοτήτων.

Συχνά έμπορικά πλοϊα ήναγκάζοντο νά σχηματίζουν νηοπομπάς διά 
περισσοτέραν ασφάλειαν.

Ό  "Αγγλος κληρικός καί διπλωμάτης Covel, περιγράφει μέ γλαφυ
ρό τητα τήν έπιδεξιότητα τών έκ Μάνης Κουρσάρων, ό όποιοι έπετίθεντο 
κατά τών θυμάτων των μέ μαχαίρας καί δόρατα. Ό  Γάλλος Quillet, έ- 
γραφεν δτι «οί Μανιάτες έπώλουν τούς Χριστιανούς αιχμαλώτους είς 
τούς Τούρκους καί τούς Τούρκους είς τούς Χριστιανούς».50 Γενικώς ή 
πειρατεία έλαβε τρομακτικός διαστάσεις κατά τά τελευταία έτη ιτήε Ε λ 
ληνικής Έπαναστάσεως. Είς τήν Γραμβούσαν είχε σχηματισθή πυκνό- 
κατωκημένος οικισμός, ό οποίος, έξήσκει τήν πειρατείαν ώς μετοχικήν έπι- 
χείρησιν.51

Ένδιαφέρουσαι πληροφορίαι διά τήν έντονον δρασιν τών Κουρσά
ρων είς τήν Μεσόγειον παρέχονται έπίσης άπό δύο έγγραφα5]α πρός τόν

47. Β. Κρεμμυδά, Τό Ε μπόριο  τής ΙΊελοποννήσου στον 18ον αιώνα (1972) σελ. 
97 καί έπ.

48 . Α. Σαμοθράκη, Λεξικόν Γεωγραφικόν καί Ιστορικόν Θράκης σελ. 51 καί έπ.
49. Κ. Σιμοπούλου, Ξένοι ταξιδιώτες στήν Ελλάδα, 1972 Τ. Α σελ. 112.
50. Κ. Σιμοπούλου, Ξένοι ταξιδιώτες στήν Ε λλάδα Τ. Α σελ. 1.16 καί έπ.
51. Κ. Σιμοπούλου, Ξένοι Ταξιδιώτες στήν Ελλάδα Τ. Α σελ. 125, αναφέρει 

δτι ό Καποδίστριας μέ τήν βοήθειαν τών τριών προστάτιδων Δυνάμεων κατώρθωσε ν’ 
άποκαταστήση τήν άσφάλειαν τών ταξειδίων είς τάς Έλληνικάς θαλάσσας.

51α. Ερρίκου Μοάτσου, Τό Βενετικόν Προξενεΐον Κρήτης έπί Τουρκοκρατίας,
11
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Δόγην, τοΰ εις Χανιά Προξένου της Βενετίας, Γασπάρου Κοντοσταύλου. 
Είς το άπό 23.12.1672 έγγραφόν του, ό Πρόξενος άνέφερεν δτι μετέβη 
εις τήν Ιδιαιτέραν του πατρίδα ’Άνδρον δα* εμπορικός ύποθέσεις άλλα 
καί διά νά διαπίστωση τάς καταστροφάς, πού έπέφεραν Χριστιανοί κουρ
σάροι είς τήν οικίαν του. Κατά τήν επιστροφήν του είς Κρήτην ύπέστη 
έπίθεσιν φλωρεντινού κουρσάρικου σκάφους. Οί κουρσάροι άπηγαγον 
τον Τούρκον γενίτσαρον, τον όποιον τοΰ είχε παραχωρήσει διά προσω- 
πικήν του άσφάλειαν ό Πασάς τής Κρήτης. Ό  Κοντοσταΰλος παρεκάλετ 
τόν Δόγην νά προβή είς τά αναγκαία διαβήματα διά νά σέβωνται οί 
κουρσάροι τής Μάλτας καί τοΰ Δουκός τής Φλωρεντίας τούς Προξένους 
ώς καί τούς υπηκόους τής Βενετίας. Είς πα άπό 6)16.6.1676 έγγραφόν 
του προς τόν Δόγην τής Βενετίας, ό Κοντοσταΰλος περιέγραψε τήν άφι- 
ξιν τεσσάρων κουρσάρπ<ων Άλγερινών σκαφών προ τοΰ λιμένος τών Χανι
ών. Κατόπιν των διαβημάτων του, ό Τούρκος Δ ) τής άπηγόρευσε τήν προσ- 
έγγισιν. Ό  Κοντοσταΰλος έπληροφορήθη δτι μεταξύ τών σκαφών αύτών 
ήτο καί ένα παλαιόν βενετικόν ίστιοφόρον, το όποιον είχε συλληφθή καί 
μετατροπή είς πειρατικόν. Συμφώνως προς διατάξεις τουρκικών 6ερα- 
τίων εάν προσήγγιζον είς Κρήτην Τούρκοι κουρσάροι μέ λείαν άπό βε
νετικά σκάφη, ώφειλεν ό Καδής νά επιδίωξη τήν παράδοσιν τής λείας 
είς τόν Πρόξενον τής Βενετίας διά νά τήν έπιστρέψη είς τούς δικαιού
χους. Ό  Κοντοσταΰλος στηριζόμενος είς τάς σουλτανικάς διατάξεις, έζή- 
τησε τήν παρέμβασιν τοΰ Πασά. Ό  τελευταίος δέν έδέχθη νά παρέμβη, 
ίσχυρισθείς δτι αύται άφεώρον μόνον τουρκικά σκάφη καί δχι γενικώς 
μωαμεθανικά. Επειδή δέ κάποιος Χριστιανός δούλος άπέδρασε άπό τά 
Ά λγερινά σκάφη, οί κουρσάροι έλαβον τήν άδειαν άπό τήν τουρκικήν 
διοίκησιν νά ερευνήσουν τάς οικίας τώ̂ ν προξένων Γαλλίας καί Βενε
τίας, διότι είχον τήν υποψίαν δτι ό φυγάς είχε ζητήσει έκεϊ άσυλον. "Ο
ταν άπέβησαν άκαρποι αί έρευναί των, οι κουρσάροι άπήτουν ώς άπο- 
ζημίωσιν τό ίστιοφόρον ενός βενετοΰ ύπηκόου. Τέλος άνεχώρησαν 
άπρακτοι μέ κατεύθυνσιν τά Κύθηρα καί σκοπόν τήν λαφυραγωγίαν καί 
άπαγωγήν δούλων.

Ώ ς ήδη άνεφέρθη, ό κουρσάρος διέφερεν άπό τόν πειρατήν διότι 
εύρίσκετο είς τήν ύπηρεσίαν ενός εμπολέμου ήγεμόνος καί διεξήγε τήν 
πειρατείαν «επισήμως» (κατεΐχεν ειδικόν δίπλωμα), έπιδιώκων συγχρό
νως τήν καταστροφήν τοΰ εχθρικού στόλου, ενώ ό πειρατής ένήργει δι’ 
ί'διον λογαριασμόν καί εϊχεν ώς μοναδπ<:όν σκοπόν τήν άρπαγήν, καί τό

Θησαυρίσματα, Τ. 6ος 1969, Βενετία σελ. 243 '/.αί έπ.
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κέρδος.52 Δυνάμει τοΰ παραχωρηθέντος «διπλώματος», ό κουρσάρος 
έγένετο κύριος της λείας και ένομιμοποιοϋντο αί πράξεις του (έάν δέν ·. 
είχε «δίπλωμα καταδρομής» περιέπιπττε είς τήν τάξιν τοΰ άπλοΰ πει- 
ρατοΰ καί έδιώκετο ύπό πάντων), ώφειλεν δμως, πριν άναχωρήση διά 
μίαν «επιχείρησαν», νά παρουσιασθή είς τό Consolato del Mare (Προξε- 
νεϊον θαλάσσης) τοΰ τόπου το υ 53 καί νά ύποσχεθή δτι θά σεβασθή 
τούς νόμους τοΰ ηγεμόνας του καί δτι θά καταβάλη τό 10% τής άξίας 
τής λείας.

Ή  πειρατεία ένετάθη είς τήν Μεσόγειον τόν 17ον αίώνα, ιδίως 
κατά τήν διάρκειαν τοΰ Ένετο-τουρκικοΰ πολέμου (1645—1669), όπότε 
άντιμαχόμενοι Μωαμεθανοί καί Χριστιανοί θαλάσσιοι έπιδρομεΐς έπετί- 
θεντο έν αντίο ν τών ανυπεράσπιστων κατοίκων τών παραθαλασσίων οι
κισμών καί τών νήσων, προκαλοΰντες άναστάτωσιν είς τήν κοινωνικήν 
ζωήν καί άναχαίτισιν τής οικονομικής προόδου.

Τό Ελληνικόν έμπορικόν ναυτικόν ήγωνίζετο διά τήν έπιβίωσίν του, 
άντιμετωπίζσν Μουσουλμάνους καί Χριστιανούς Θαλασσίους ληστάς. Είς 
τήν ιδευτέραν περίπτωσιν, οι "Ελληνες κατέφευγον είς τά ειδικά δικα
στήρια, ή άλλας άρχάς τοΰ δυτικοΰ κόσμου, διά νά έπιτύχουν τήν έπι- 
στροφήν τής διαρπαγείσης περιουσίας των, έχρησιμοποίουν δέ ώς κυ- 
ριώτερον έπιχείρημα τό Χριστιανικόν των Θρήσκευμα.

Μέ τήν άνάπτυξιν τοΰ Ελληνικού εμπορικού ναυτικού κατέστη 
έπιτακτικωτέρα ή άνάγκη τής διακρίσεως τών Ελλήνω ν άπό τούς Τούρ
κους. Ή  Βενετία, κατ’ έξοχήν ναυτικόν κράτος, έθέσπισε τό 1715 νό
μους, ρυθμίζοντας τά προβλήματα τοΰ πολέμου τών κουρσάρων. Τά 
περισσότερα άρθρα τών νόμων άφοροΰν τόν διαχωρισμόν τών Ε λλη νι
κών άπό τά Τουρκικά σκάφη, έπίσης δέ, είς ποίας περιπτώσεις άμφισδη- 
τήσεως εϊχον τήν δυνατότητα οί "Ελληνες νά καταφύγουν είς τά δικα
στήρια τής· Βενετίας διά νά διεκδικήσουν τό δίκαιόν των 54.

Δ. 5. 2. Είς τήν άνάπτυξιν τής Ελληνικής έμπορικής ναυτιλίας

52. D. A. Zakythinos, corsaires et pirates dans les mers Grecqucs an temps 
de la domination Turque, Athenes, l’Hellenisme contemporain, 1959, σε>. 8 - 9 .

53. Κων/νου Ντόκου, Μία ύπόθεσις Πειρατείας κατά τόν 17ον αίώνα, Θ Η ΣΑ Τ- 
ΡΙΣΜ Α ΤΑ  Τόμ. 2ος 1963, Βενετία σελ. 58 καί έπ. όπου άναφέρεται ότι τό Consolato 
del Mare ήτο ειδικόν Συμβούλιον, τό όποιον είχε πολιτικός, διοικητικός καί δικαστικός 
δικαιοδοσίας έπί ναυτικών θεμάτων. Sonsolato del M are οόνομάζετο έπίσης συλλογή 
ναυτικών έθίμων ήτις έκυκλοφόρει είς χειρόγραφα άπό τοΰ 12ου μέχρι τοΰ 15ου αίώνος 
άκολούθησαν δέ μέχρι τοΰ 18ου αίώνος" μετεφράσθη είς πολλάς ευρωπαϊκός γλώσσας.

54. ένθ5 άνωτ. σελ. 60.
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έπαιξε σημαντικόν ρόλον ό Ρωσικός στόλος, όαπς υπήρξε πράγματι «έκ- 
παιδευίτήριον» διά τούς 'Έλληνας ναυτικούς. Ούτως, όταν έξερράγη 
ή Έπανάστασις, πλήθος έτη δεξιών ναυτικών, άλλα και ικανός άριθμός

πλοίων η σαν είς θέσιν νά τεθούν εις τήν διάθεσιν τής άγωνιζομένης 
Πατρίδος.

Πολλοί έκ τών θραικών πλοιοκτητών διέθετον τά σκάφη των διά 
τόν ιερόν αγώνα τοΰ ’Έθνους. Ό  πλέον διεκεκριμένος ήτο ό έξ Αίνου
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’Αντώνιος Βιζβίζης. Μετά τόν θάνατόν του, τό έργον του έσυνέχισεν 
ή σύζυγός του Δόρνα, ολόκληρος όέ ή περιουσία των ήναλώθη διά τήν 
άπελευθέρωσιν τής Πατρίδος.55

Δ. 5. 3. Ή  Μάδυτος έπίσης διεκρίνετο διά τήν ναυτιλιακήν της 
έπίδοσιν. Διέθετε 17 μεγάλα ιστιοφόρα, διασχίζσντα τήν Μεσόγειον και 
τόν Εΰξεινον Πόντον, καθώς και 32 μικρότερα, έξυπηρετοϋντα τήν πυ- 
κνοτάτην συγκοινωνίαν μέ τάς παραλίους πόλεις τών Δαρδανελλίων.

Τά πλοϊα τών Μαδυιτίων διεκρίνοντο διά τόν ίδιάζσντα ’Ιωνικόν των 
τύπον: εϊχον εύρέα ισχία και ήσαν ύψίίπρυιμνα, έφερον δέ πολλάκις 
έπϊ τής πρύμνης των ομοιώματα «γοργόνων».

Ώ ς έπί τό πλεϊστον, τά σκάφη έναυπηγοΰντο είς Μ άδυτον, οπου 
ύπήρχον ειδικοί τεχνϊται, οί όποιοι μετέβαινον καϊ είς άλλας παραθα
λασσίους πόλεις, καθώς καϊ είς τάς νήσους τοϋ Αιγαίου, διά τήν ναυ- 
πήγησιν πλοίων. Άναλόγως τής κατασκευής των, τά ιστιοφόρα τών Μα- 
δυτίων έφερον διάφορα ονόματα, ήτοι: βσμβάρδαι, βρίκια, βρατσέραι, 
τρεχαντήρια, ταρτάναι, μπάρκα,56 κλπ.

55. 'Ο Β. Λ. Μυστακίδης, Έ ν ια  Αίνια, Θρακικά, Τόμος 2ος (1929), σελ. 47 - 
64, αναφέρει είς τήν μελέτην του έγγραφον περί τών υπηρεσιών τοΰ ’Λντ. Βιζβίζη, υπο
γεγραμμένου τήν 13 .5 .1922  είς Λιβάθαν, ύπό τοΰ Ό δ . Άνδρούτσου :

«Έ κ  τούτου φανερώνω οτι ό Ιναπ. Ά ντ . Βιζβίζης, ευρισκόμενος είς Λιβάθαν μέ τό 
πλοιον του, τό είς τήν πολιορκίαν στρατόπεδόν μας, έχον μεγάλην άνάγκην τόσον άπό 
τροφάς καί άπό πολεμοφόδια, μας έδωσεν ό ρηΟείς τρία κανόνια τοΰ κάμπου, διακοσίας 
πενήντα έπτά όκ. μπαρούτι, πεντακόσια δεκάρια φυσέκια ντουφεκιών, πενήντα μπάλας 
τών κανονιών, ενενήντα μπάλες γρανάτες, είκοσι πέντε σακέτα, μπάλα, μιδράλια, έβδο- 
μήνα πέντε καί παξημάδι καί πεντακόσιες εξήντα όκ. αλεύρι καί ύπεσχέθη νά μάς οίκονο- 
μήση καί άλλα, άν λάβωμεν χρεία. Καί ούτως έκρατήσαμεν τήν πολιορκίαν πάλιν καί έστά- 
θημεν επειδή είμεθα έτοιμοι νά σκορπίσωμεν δλοι. Διό δίδεται τό παρόν διά νά έχη νά παρ- 
ρησιασΟή έν καιρώ είς τό Γένος διά ταύτην την δούλευσιν καί τόν πατριωτισμόν».

Μέ τό πλοιον του «Καλομοίρα» ό Α. Βιζβίζης έβοήΟησεν είς τήν άρχήν τής Έ π α - 
ναστάσεο^ς τών Ψ αρώ ν έπίσης έλαβε μέρος είς τάς Ναυμαχίας τοΰ Α γίου  ’Όρους, τής 
Μυτιλήνης καί τής Σάμου.

Βλ. έπίσης Γ. Μαμέλη, ΜΤ ΙΙροσοφορά τών Θρακών είς τήν Έπανάστασιν τοΰ 1821, 
έκδ. Ε ταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, 1971, δστις άναφέρει οτι 6 ’Αντ. Βιζβίζης διε- 
τήρει τραπεζικόν γραφεΐον είς Αίνον τό δέ πλοιον τοΰ είχε 16 μεγάλα κανόνια καί πλή
ρωμα έξ 140 άνδρών.

Ό  έξ Αίνου έπίσης μεγαλέμπορος Μαργ. Κούταβος μετέτρεψε τό πλοιον του «Π ο- 
σειδών» είς πολεμικόν μέ 12 κανόνια καί 90 άνδρας, διοικών δέ αύτό διέτρεχε τάς Έ λ - 
ληνικάς θάλασσας» σελ. 110.

56. Σιταρά ’Art. 'I I  Μάδυτος, έκδ. Άγαθοεργοΰ Σωματείου Μαδυτίων, «ό Έ λ -



Κατά ιήν καθέλκυσιν τοΰ νέου πλοίου, έλάμβανε χώραν άγια- 
σμός.57

Οί Μαδύτιοι είχον έπίσης πολλά άλιευτικά πλοιάρια, καϊ μερικά 
σφουγγαράδικα, μέ Ιδιόρρυθμον κατασκευήν.

Κατά τό τέλος τοΰ 19ου αίώνος, ό εμπορικός σιτόλος τών Μαδυτίων 
ένεφάνισεν άξιόλογον αΰξησιν είς ιστιοφόρα, 6εν(μνάπλοια, πετρελαιο- 
κίνη.τα (μοτόρια), καθώς και μικρά άιτμόπλοια.

Α. 5. 4. Δεν ύπάρχουν, δυστυχώς, επίσημα στοιχεία διά τόν ακριβή 
αριθμόν τών θρατακών πλοίων τής ίστορουμένης περιόδου, διότι πολλά 
'Ελληνικά σκάφη έπλεον ύπό σημαίας Ευρωπαϊκών κρατών (Αυστρίας, 
Γαλλίας, Ρωσίας κλπ.).

Είναι πάντως γεγονός άναμφισβήτητον, δτι ή άνάπτυξις τής έμπο- 
ρικής ναυτιλίας συνετέλεσε τά μέγιστα είς τήν αλματώδη οικονομικήν 
άνοδον τών Ελληνικών Κοινοτήτων τής Θράκης. Βαθμηδόν, ή οικονομία 
τής περιοχής κατέστη μικτή (οικιακή, έμπσρευματική, πολεακή).58

Ό  κατωτέρω πίναξ59 παρουσιάζει ένδιαφέρον, διότι έμφανίζει τήν 
κίνησιν τών κυριωτέρων θρακικών λιμένω ν:
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λήσποντος» 1971 σελ. 136 καί έπ. Βλ. έπίσης Β. Κρεμμυδά, Τδ Έμπόριον τής ΓΓελο- 
ποννήσου στον 18ο αιώνα (1972 σελ. 254 ό όποιος αναφέρει δτι (άπό 1775 έως 1785) 
ή βομβάρδα είχε μέση χωρητικότητα είς τόννους '102 & πλήρωμα περίπου 10 ατόμων 
τό βρίκιον » » » » » 110 » » 9 »
ή ταρτάνα » » » » » 90 » »» 10 »
ή μπάρκα » » » » » 103 » » 11 »

57 . Παρατίθεται τό έξης χαρακτηριστικόν έΟιμον : Μόλις ήρχιζε νά πλέη τό σκά
φος, έρρίπτετο είς τήν θάλασσαν ναύτης, δστις κολυμ,βών έφθανεν έως τό τιμόνι, τό ήσπά- 
ζετο καί κάμνων τό σημεΐον του σταυρου έλεγε : « Ά η  Νικόλα στό τιμόνι πάντα ή χάρη 
σου» άναρριχώμενος δέ κατόπιν έλάμβανε φιλοδώρημα άπό τόν πλοίαρχον.

58. Στ. Πουλόπουλος, Οικονομική Γεωγραφία τής Ελλάδος, Θεσ/νίκη - 5Αθήναι, 
1972 σελ. 1 1 8 -1 1 9 .

59. Έ κ  του Ημερολογίου τοΰ έτους 1871 τής Νομαρχίας Άδριανουπόλεως σελ. 98.
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ΤΑ Ε ΙΣ  ΤΟΥΣ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΑΙ ΟΡΜΟΥΣ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑ ΠΛΟΙΑ

Π Λ Ο Ι Α

Μεγάλα Μικρά
Καλλίπολις 48 47
Περίστασις 32 90
Φέρραι 9 —
Αίνος 22 121
Ρατδεστός 15 46
Ηράκλεια 3 —
Άγχίαλος 30 —
Μεσημβρία 5 —

Σ η μ. : 1, Είς Καλλίπολιν προσήγγιξον τά οκάψη δλων τών άτμοπλοϊ- 
κών εταιριών, τά άφικνούμενα έκ Μεσογείου είς τήν πρω
τεύουσαν και τάνάπαλιν.

2. Τά έκ τής πρωτευούσης καταπλέοντα εις Ραιδεστόν δίς τής 
έβδομάδος, παρελάμβανον έκεϊθεν έπιβάτας καί εμπορεύ
ματα.

3. Είς Μεσημβρίαν προσήγγιζον πάντα τά έκ τοΰ Εύξείνου είς 
Δούναβιν κατευθυνόμενα άτμάπλοια.

Δ. 6. 1. Ή  διοχέτευσις τών εμπορευμάτων είς τάς πόλεις καί κω- 
μοπόλεις τής ένδοχώρας έπραγματοποιεϊτο μέ «άγωγιάτας». Οί άγω- 
γιαται μετέφεραν δημητριακά είς τά εμπορικά κέντρα, έπεδίωκαν δέ νά 
εξασφαλίσουν άγώγιον, διά νά μή επιστρέφουν κενοί είς τάς περιο- 
χάς των. Τό άγώγιον, κατά τήν έποχήν τών μεγάλων μεταφορών δημη
τριακών (’Ιούνιος — Νοέμβριος) ήτο πολύ χαμηλόν, )ί λίρα διά πεν- 
τακασίας σκάδας έμπορευμάτων.

Οί άγωγιαται διέθετον ρεγάλας άμάξας δυναμένας νά μεταφέρουν 
εμπορεύματα βάρους άνω· τών 500 οκάδων, συρομένας ύπό βοών, ή α
γελάδων καί σπανιώτερον ί'ππων. ’Απίστευτος διά τά σημερινά δεδομένα 
ήτο ή έντιμότης τών άγωγιατών, οί όποιοι μετέφερον εμπορεύματα ση
μαντικής άξίας, άνευ οίασδήποτε έγγυήσεως, αλλά δι’ άπλής επιστολής 
τοΰ φορτωτοΰ προς τόν παραλήπτην, χωρίς νά σημειωθή ποτέ έστω 
καί μικρά κατάχρησις, Άπό τούς μεταφορείς, οί ’Οθωμανοί έκάλυπτον
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το 60%, οί 'Έ λληνες τό 30% καί οί υπόλοιποι ήσαν Εβραίοι καί ’Αρμέ
νιοι.60

Δ. 6. 2. ’Από τόν 19ον αιώνα, αί μεταφορά! εμπορευμάτων άπό 
Κωνσταντινουπόλεως καί Άδριανουπόλεως πρός άλλας πόλεις τής Θρά
κης, έγίνοντο καί σιδηροδρομικώς. Κατά τά τέλη τοΰ 19ου αίώνος εις τήν 
Θράκην υπήρχε σιδηροδρομικόν δίκτυον, καλΰπταν 601 χιλμ., ήτοι 398 
χιλμ. άπό τά Βουλγαρικά σύνορα μέχρι Κων)πόλεως, 140 χιλμ. άπό 
Κουλελί Μπουργά μέχρι Δεδέ - Άγάτς (Άλεξανδρούπολιν), 45 χιλμ. 
άπό Μπαμπά - Έσκί μέχρι Σαράντα Εκκλησίας καί 118 χιλμ. άπό Δεδέ - 
Άγάτς μέχρι τής Ελληνικής μεθορίου.' Οί σιδηρόδρομοι τής ’Οθωμα
νικής Αύτοκρατορίας άνήκον είς Γαλλικήν Εταιρίαν.61

Δ. 7. Ό  ποταμός Έ β ρ ο ς  έπίσης έξυπηρέτει πολύ τάς μεταφο
ράς, διότι ήτο πλωτός μέχρι τών 'έκβολών του, κατά τούς μήνας Μάϊον, 
’Ιούνιον, ’Οκτώβριον, Νοέμβριον καί Δεκέμβριον. Τότε διεπλέετο άπό 
πολυαρίθμους σχεδίας, κατασκευασμένος εκ σανίδων πεύκης, αί όποϊαι 
έκόπτοντο είς τά έν Περιστερά έργοστάσια οικοδομήσιμου ξυλείας, ά
φοΰ δέ διήρχοντο* έκ τών έπαρχιών Φιλιππουπόλεως, Παζαρτζικίου, Έ 
σκή - Ζαγορά, Τσιρμπάν, Χάς - Κιοα, Άδριανουπόλεως καί διαφόρων 
παρακειμένων χωρίων καί κωμοπόλεων, μετέφερον είς Αίνον σημαντι
κός ποσότητας σιτηρών, ώς καί άλλων προϊόντων, προωριομένων δι’ έξα- 
γωγήν είς διαφόρους άγοράς. Τάς σχεδίας άποσυνέθ'ετον είς Άδριανού- 
πολιν καί Αίνον, τό δέ ύλικόν των, χρησιμεΰον ώς οικοδομήσιμος ξυ
λεία, κατηναλίοκετο είς τάς πόλεις αύτάς, ή μετεφέρετο είς Κων)πολιν.

Τό διά τοΰ "Εβρου ένεργούμενον κατ’ έτος έμπόριον άνήρχετο 
συνήθ'ως είς πέντε έως έξ χιλιάδας σχεδίας, δταν δέ ύπήρχε μεγάλη 
ζήτησις σιτηρών, είς οκτώ έως δέκα χιλιάδας.62

Διά τήν κίνησιν τών σχεδιών, «σαλίων»,63 έχρησιμοποιεϊτο κοντός, 
ύψους επτά έως όκτώ μέτρων, ονομαζόμενος «σουρίκι», ό οποίος έβυθί- 
ζετο έως τόν πυθμένα τοΰ πσταμοΰ, καί οΰτω μετεκινεϊτο τό «σάλι». 
Μέ τόν τρόπον αύτόν, διέπλεον έντός ολίγων ώρών τόν "Εβρον, δτα,ν 
έκινοΰν,το πρός τήν κατεύθυνσιν τοΰ ρεύματος. "Οταν δμως έπρόκειτο

60 &. 61 Alex. Antoniades la Puissance de 1* Hellenisme et le Role Econo-
mique des Grecs en Thrace, Paris 1919, σελ. 7 καί έπ.

62. Έ κ  τοϋ Ήμερολ. τοΰ έτους 1871 της Νομαρχ. Άδριανουπόλεως σελ. 9 9 -

63 . Τουρκική λέξις σημαίνουσα πλωτόν μεταφορικόν μέσον.
100.
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νά κινηθώ ή σχεδία άντιθέτως, τότε έοτερέωνον είς τό κέντρον αυτής 
χονδρόν κοντόν (ώσάν κατάρτι), έδενον εις ιόν κοντόν δύο χονδρό·' 
σχοινιά, τών οποίων αί ακραι εφθανον έως τας δχθας, διό να τας κρα
τούν οί έργάται, μοιρασμένοι εις τάς δύο· πλευράς τοΰ ποταμού. Ή  
έκκίνησις έγίνετο μέ σύνθημα τού «καπετάνιου», καί μέ τά ρυθμικά του 
επιφωνήματα: «ούλοι μαζί». 'Ό ταν άνεπαύοντο οι έργάται, έδενον τα 
σχοινία είς δένδρα τών οχθών.

Διό τήν έπικοινωνίαν μέ τήν άπέναντι όχθην τοΰ ποταμού, έχρη- 
σιμοποίουν «Βάρκες»64 5—10 θέσεων, αί όποϊαι είχον σχήμα γόνδολας. 
Ύπήρχον όμως καί μεγάλα σκάφη, δυνάμενα να μεταφέρουν 50—100 
έπιβάτας καί πολλά εμπορεύματα. Ό  ναύλος ήτο έν μεταλλίκιον δι έ
καστον έπιβάτην καί 4 μεταλλίκια δΤ έκάστην αμαξαν. Είς τό Σουφλί 
υπήρχε κοινοτικόν πλοϊον ένοικιαζόμενον διό πλειοδοσίας. Οί πλού
σιοι κτηματίαι, οί όποιοι είχον τα κτήματα είς τήν όχθην, έπλήρωνον 
έτήσιον «δικαίωμα», άνερχόμενον είς 30 γρόσια, διά τήν επικοινωνίαν.

Δ .8.1. Άπό τού 17ου αίώνος, αί Έλληνικαί Κοινότητες τής Θρά
κης, ώς ήδη έλέχθη, ήρχισαν ν’ άναπτύσσωνται, ένθαρρυνθεΐσαι άπό 
διάφορα ευεργετικό μέτρα τών έκάστοτε Τουρκικών Κυβερνήσεων, τα 
οποία έβελτίωσαν τήν ζωήν τών υποδούλων Χριστιανών. Οΰτως ένι- 
σχύθησαν α ί  έ μ π ο ρ ι κ α ί  σ υ ν α λ λ α γ α ί ,  ο ί δ έ  'Έ λληνες 
έμποροι είσήγον ποικιλίαν είδών έκ τού εξωτερικού. Είς Θράκην είσή- 
γοντο κυρίως ά. π ο ι κ ι α κ ά, έκ Τεργέστης, ’Οδησσού, Καλκούτας καί 
’Αμερικής. Τα αποικιακό ταύτα είδη ήσαν: Σάκχαρις, αυστριακής καί 
ρωσικής προελεύσεως, καφές Βραζιλίας, Ρίου καί Τεργέστης, Ό ρυζα , 
διαφόρων προελεύσεων. Σάκκοι πρός συσκευασίαν δημητριακών έκ Καλ
κούτας, βαμβακέλαια καί λίπη έξ Αμερικής, Ρωσίας καί Ρουμανίας οι
νοπνεύματα είς μεγάλος βόμβας διά τήν οινοπνευματοποιίαν έκ Ρωσίας 
καί Αυστρίας, κονιόκ έκ Τεργέστης, έλαιόλαδον είς δοχεία ή ασκούς 
έκ Μικρός ’Ασίας, έλαΐαι, σύκα, σταφίδες, χαρούπια, οίνοι έκ Νοτ. Ε λ 
λάδος, βάμβαξ έκ Μακεδονίας,65 ώς έπίσης καί σάπωνες, φασίολοι έκ 
Τραπεζούντος καί Όρδοΰ, λεπτοκάρυα είς σάκκους έκ Κερασοΰντος. 
’Επίσης έ].ιποροι έξ ’Ασίας (Κούρδοι καί Ζεϊμπέκηδες) έφερον τσακμα-

64. Χρ. Ιίαπασταματίου, Άαογραφικά Σουφλίου, Θρακικά Τόμ. 45 (1971) σελ. 
151 - 152.

65. Ό  Ν. Svoronos, γράφει είς τό βιβλίον του le Commerce de Salonique an 
X III Siecle σελ. 352, δτι κατά τό 1811 είσήχΟησαν έκ Μακεδονίας είς Θράκην30.000 
μττάλλες βάμβακος.
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κόπετρας και δοκάνας προς πώληστν, και είδη χρήσιμα διά τόν αλωνι
σμόν τών δημητριακών. ’Ακόμη ιείσήγοντο μπαχαρικά,, πίσομ, στύψι, 
λουλάκι, κατράμι, ύφάσματα, ψιλικά κλπ. Ό λ α ι αί συναλλαγαΐ διενηρ- 
γοϋντο καλή τή πίστει,66 άνευ προκαταβολής τής αξίας και άνευ ύπο- 
γραφής γραμματίων, το δέ τίμημα κατεβάλλετο κατά τά συμφωνηθέντα, 
χωρίς νά έμφανίζωνται κρούσματα κακοπιστίας ή άρνήσεως έκπληρώ- 
σεως ανειλημμένων ύποχρεώσεων. Τά εμπορικά κέρδη ήσαν ικανοποι
ητικά.

Δ. 8. 2. Είς τάς περισσότερός παραθαλασσίας πόλεις τής Θράκης 
ήτο πολύ άνεπτυγμένον τό έξαγωγικάν έμπόριον, διότι δλαι διέθετον 
ικανόν αριθμόν εμπορικών πλοίων, ώς αί κατωτέρω:

Δ .8.3. Ή  Μ ά δ υ  τ ο  ς άπο τόν 18ον αί. άπέβη άξιόλογον εμπορικόν 
κέντρον. Μέ τά πλοία της, μετεφέροντο είς διαφόρους χώρας τής Ευρώ
πης σημαντικοί ποσότητες έκ τών προϊόντων τής πλουσίας ένδοχώρας 
της: Έ κ τών έτησίως παραγομένων 350—400 χιλ. όκ. βάμβακος άρίοτης 
ποιότητος, μεγάλαι ποσότητες έστέλλοντο είς Κωνσταντινούπολιν, Βου- 
κουρέστιον, Γαλάζιον, Βραΐλαν, Μασσαλίαν, Πειραιά, Πάτρας και Αϊ- 
γιον. Έ κ τοϋ ενός εκατομμυρίου περίπου έτησίως παραγομένων οκά
δων κριθής, σημαντικοί ποσότητες έξήγοντο μέσω Σμύρνης είς ’Αγγλί
αν διά τήν Ζυθοποιίαν. Έ κ  τών παραγομένων έτησίως 450—500 χιλ. 
οκάδων σίτου, έπραγματοποιοϋντο· σημαντικοί έξαγωγοί εις Μασσαλίαν 
καί Έλευθέραν Ελλάδα, έπίσης δέ έπωλεϊτο σησάμι, κύμινον, γλυκάνι- 
σος, είς Ρουμανίαν καί Ρωσίαν, βάλανοι είς Βουλγαρίαν καί Ρουμανίαν, 
αμύγδαλα είς Γαλλίαν, κρόμμυα, οίνοι καί άλίπαστα εις "Αγιον "Ορος, 
Νήσους Αιγαίου καί Πειραιά, αίγότριχες καί σπόγγοι είς ’Ιταλίαν.66α

Μέχρι τοΰ 1887 ύπήρχον είς Μάδυτον καπναποθήκαι, δπου έργά- 
τριαι κατεγίνοντο είς τό «πακετάρισμα» τοϋ καπνοϋ. Μετά τήν σύστασιν, 
δμως, τής Κρατικής Βιομηχανίας τοϋ Μονοπωλίου τοϋ Καπνοϋ, τής 
«ΡΕΖΙ» (1879) κατηργήθη ή χειροποίητος έπεξεργασία.

Τά προϊόντα τών κεραμοποιείων τής Μαδύτου, (πήλινα, άγγεϊα, 
κέραμοι, σωλήνες, πλίνθοι), έξήγοντο είς Σμύρνην, νήσους τοϋ Αιγαί
ου, Έλευθέραν Ελλάδα καί "Αγιον ’Ό ρος. Είς τήν θρακικήν αυτήν

66. Φ. Μανουηλίδου, Πόλις καί Νόμος Ραιδεστοΰ Θρακικά Τόμ. 24ος (1955) σελ. 
105 καί έπ.

66α. Ά π .  Σιταρά, Ή  Μάδυτος, έκδοσις τοΰ Σωματείου τών Μαδυτίων ό « Ε λ 
λήσποντος» 1971, σελ. '130 καί έπ.
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πόλιν ύπήρχον: 65 παντοπωλεία, 15 υποδηματοποιεία, 6 κρεοπωλεία, 
20 άρτοποιεϊα, 3 σιδηρουργεία, 2 ύφασματοπωλεϊα, εν ώρολογοποιεϊον 
κ. λ. π.67

Δ .8.4. Όμοίως, ό ληιήν της Ρ α ι δ ε σ τ ο ΰ, παρουσίαζε μεγάλην 
κίνησαν μικρών καί μεγάλων σκαφών, κατά τούς θερινούς ιδίως μή
νας. Έξήγαντο κατ’ έτος χιλιάδες τόννοι καναρασπόρου καί λιναροοπό- 
ρου. ’Αξίζει νά σημειωθή, δτι σημαντικοί διακυμάνσεις έλάμβανον χώ
ραν είς τάς τιμάς τού καναροσπόρου, αί όποϊαι άνήρχοντο δταν ή εσοδεία 
τοΰ Λαπλάτας (έξαγωγικοΰ έπίσης Κέντρου καναροαπόρου) , κατε- 
στρέφειο. Επειδή δέ τό είδος τοΰτο δέν ύπέκειτο είς φθοράν, 
άλλ’ ήδύνατο νά διατηρηθή έπί έτη, πολλοί εύποροι παραγωγοί 
καί έμποροι είχον ύπομονήν πολυετούς άποθηκεύσεως καί έπώλουν μό
νον δταν αί τιμαί άνήρχοντο σημαντικώς,χωρίς δέ μεγάλο·ν κίνδυνον εϊ- 
χον άξιόλογα κέρδη.68

Μέ ατμόπλοια έστέλλοντο έβδομαδιαίως είς Κων)πολιν μεγάλοι πο
σότητες πουλερικών, ώών, όπωρικών κατά το θέρος, έπίσης έξήγοντο 
έρια κουράς τών προβάτων είς μεγάλας μπάλας, καθώς καί ακατέργα
στα δέρματα, όστά ζώων κ.λ.π. ’Επειδή δέ ή έσοδεία σιτηρών τής ένδο- 
χώρας ήτο πλουσιωτάτη, σημαντικαί ποσότητες έστέλλοντο είς Μυτι
λήνην καί είς άλλας νήσους τού Αιγαίου. Χιλιάδες σάκκοι σιμιγδαλίου 
έφορτώνοντο διά Κων)πολιν, ώς και ποσότητες κριθής καί. βρώμης δι’ 
’Ιταλίαν καί άλλους Ευρωπαϊκούς λιμένας. Είς τήν ένδοχώραν τής 
Ραιδεστοΰ παρήγετο έν είδος άγριοσίτου, ό «καπλουτζάς», μεγάλοι πο
σότητες τού οποίου έστέλλοντο είς ’Ιταλίαν, δπου δι’ ειδικών μηχανη
μάτων άπεφλοιοΰτο καί μετετρέπετο είς σίτον άρίστης άποδόσεως. Έξή- 
γοντο άκόμη σημαντικοί ποσότητες κρομμύων καί σκορόδοιν.

Κύριος τόπος συναλλαγής είς τήν Ραιδεστόν ήτο ή αγορά της, εύρι- 
σκομένη είς το άκρον τής πόλεως, δπου οί χωρικοί μετέφερον τά, προϊ
όντα των (σίτον, κριθήν, βρώμην, αραβόσιτον, καπλουτζάν, καναρόσπο- 
ρον, λιναρόσπορον, κεχρί, όσπρια κλπ.). Είς τά καφενεία τής άγοράς 
συνήντων οί παραγωγοί τούς έμπορους τής πόλεως ή ύπαλλήλους αύ
τών καί τούς παρουσίαζον δείγμα τού προϊόντος των. ’Αφού καθωρίζετο 
ή τιμή, έκρατεϊτο τό δείγμα καί έδίδετο είς τόν παραγωγόν μία άπό-

67 . Ά π .  Σιταρά, 'I I  Μάδυτος, έκδοσις του Σωματείου τών Μαδυτίων «ό Ε λλήσ
ποντος» 1971 σελ. 130 και έπ.

68. Φ. Μανουηλίδη, Πόλις καί Νομός Ραιδεστοΰ, Θρακικά τόμ. 24ος (1955) 
σελ. 98 καί έπ.
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δειξις «πούσουλα», άνευ χαρτοσήμου, άναγράφουοα τήν επωνυμίαν καί 
διεύθυνσιν τοΰ άγοραοτοΰ, τό είδος τοΰ εμπορεύματος, τόν αριθμόν'τών 
άμαξών και τήν τιμήν τής συμφωνίας, μέ τήν ύττογραφήν τοΰ άγορα- 
στοΰ. Ό  κάτοχος τής άποδείξεως κατηυθύνετο εις τήν εντός τή(; πό- 
λεως αποθήκην τοΰ άγοραοτοΰ, δπου έγίνετο ή καιαμέτρησις τοΰ εμπο
ρεύματος μέ ξύλινα δοχεία, χωρητικότητος ώρισμένων κοίλων. Άφοΰ 
έσημειώνετο είς τήν άπόδειξιν δτι έγένετο ή παράδοσις, ακολούθως με- 
τέδαινεν ό πωλητής είς τό γραφείον τοΰ άγοραοτοΰ διά νά πληρωθή.

Δ. 8. 5. Ή  Κ α λ  λ  ί π ο λ ι ς ήτο μία έκ τών έμπορικωτέρων 
θρακικών πόλεων. Είς αύτήν είσήγοντο κατ’ έτος έκ Κεσσάνης 60.000 
σίτου, έκ Λέσβου 2.000.0000 στατήρες έλαίου και έλαιών, έκ διαφόρων 
προελεύσεων 3.000 σάκκοι σακχάρεως, 500 καφέ, 1.000 άρύζης και 10.000 
κιβώτια πετρελαίου. Έξήγοντο δέ 5.000 στατήρες γαλέτας έτησίως, 300. 
000 έως 500.000 οκάδες άλιπάστων τριχιών, ώς καί σημαντικοί ποσότητες 
όπωρικών.

Είς πολλάς πόλεις τής Θράκης ύπήρχαν στεγασμένοι χώροι διά 
τήν έναποθήκευοιν τών άχύρων. Οΰτως είς Σηλυβρίαν ύπήρχαν άπο- 
θήκαι χωρητικότητος 100.000 στατήρων έκάστη.69

Ή  μεταφορά τών άχύρων, τών προοριζομένων διά τόν αύ,τοκρατο- 
ρικόν στρατόν, τούς Ιππηλάτους τροχιοδρόμους τής Βασιλευούσης, τούς 
ίππους τοΰ Στέμματος κλπ., έγένετο δι’ Ιστιοφόρων, χωρητικότητος 500 

—700 στατήρων. Τά άχυρα έπωλοΰντο μέ τό καντάρι πρός 2—20 γρό- 
σια. Τκαναι ποσότητες έστέλλοντο είς Κρήτην.

Δ . 8.6. Άπό τούς λιμένας Ή  ρ α κ λ ε ί α ς  κ α ι  Κ α λ ι -  
κ ρ α τ ε ί α ς  έφορτώνοντο διά Κωνσταντινούπολιν καθ'’ έκάστην άπό 
1ης Τουλίου μέχρι 15ης Αύγουστου είς πλοιάρια 100 έως 400 χιλιάδες 
οκάδες πεπονοειδή. Περιζήτητοι ήσαν οι πέπονες τοΰ Ούζούν—Κιοπροΰ 
(Μακρά Γέφυρα). Τά πεπονοειδή έπωλοΰντο άναλόγως τοΰ μεγέθους, 
οί μελιτζάνες άνά πέντε και οι μπάμιες άνά εκατόν. Σημαντικαι ποσό
τητες κράμβης έστέλλοντο είς τήν Πρωτευούσαν. Ή  τιμή τής κράμβης 
ήτο 8—10 παράδες τήν όκάν.

Α. 8. 7. Είς τήν Ά δ ρ ι α ν ο ύ π ο λ ι ν  συνεκεντροΰντο έτησίως 
ύπό Ελλήνω ν κυρίως έμπορων μεγάλοι ποσότητες δερμάτων, και έρίου·

69. Μ. Α. Σταμούλη, ’Αναμνήσεις άπο τήν ’Ανατ. Θράκην. Θρακικά Τόμος 18ος 
(1943) σελ. 201 καί έπ.
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έξ αυτών σημαντικά! ποσότητες έστέλλσντο είς Κωνσταντινούπολι ν, 
έπραγματοποιοϋντο δέ κα! έξαγωγα! είς Γαλλίαν καί Γερμανίαν. Κατά 
τό 1970 συνεκεντρώθησαν:70

500.000 δέρματα αμνών
200.000 » προβάτων
150.000 » αμνάδων
120.000 » αίγών

35.000 » βοών
100.000 » λαγών

8.000 » αλωπεκών
3.800 » διαφόρων ζώων

έπίσης 2.141.270 χιλιόγραμμα έρίου.

Δ. 8.8. Είς τήν περιοχήν Γ α ν ο χ ώ ρ ω ν  παρήγοντο αί στα- 
φυλαί «γιαπαλάκια», αί όποίαι μετεφέροντο είδικώς συσκευασμέναι, είς

70. Alex. Antoniades, La Puissance de l’Hellenisme et le Role Economique 
des Grecs en Thrace, Paris 1919 σελ. 11. βλ. έπίσης Δ. Φιλιππίδη -  Γ . Κωνσταντά 
Γεωγραφία Νεωτερική περί της Ελλάδος (συγγραφεΐσα τό 1791) έχδ. Ε Ρ Μ Η Σ , * Αθήνα ι 
1970 σελ. 150 - 151 δπου άναφέρεται :

«Άδριανούπολι, πόλι δεύτερη τής Θράκης μετά τήν Κωνσταντ ινούπολι, μεγάλη, 
πολ.υάνθρο^πη, εμπορική, όμορφη, μέρος άπάνω είς ένα ψήλ,ωμα, είς τή συμβολή τής Μα- 
ρίτζας καί τής ’Ά ρτας καί τής Τούντζας, είς μια τοποθεσία χαριέστατη, είς μια γή εύφο
ρώ τα τη είς άλλα καί είς κρασιά εξαίρετα, είς το κέντρο τής Θράκης, καί θρόνος μητροπο
λίτου. Λύτη προτήτερα ήταν μικρή, καί ώνομάζουνταν Ό ρεστιάδα άπό τόν υιό τοϋ Ά γ α -  
μέμνονος Ό ρέστη οπού πρώτος τήν έκτισε.

Ή  χαριέστατη τοποθεσία της είλκυσε ύστερα τόν Άδριανό* τήν αύξησε λοιπόν, 
τήν έκαλλώπισε καί τήν ώνόμασε Άδριανούπολι καί Αίλία* επειδή κ’ αύτός Αίλιος Ά δρια- 
νός ώνομάζουνταν. Κατά καιρούς ύστερα έκάθισαν είς αύτήν καί αύτοκράτορες τής Κα>ν- 
σταντινουπόλ,εως· έστάθηκε κ’ αύτή μάλιστα ξεχωριστών αύτοκρατόρων καθέδρα, όταν 
οί προκομμένοι μας βασιλείς έκατακομμάτιαζαν τό βασί/.ειο. 'Ο α' Άμουράτης βασιλεύς 
τών Τούρκων τήν έπήρε είς τά 1362, καί τήν έκαμε μητρόπολη τής ’Οθωμανικής άρχής, 
μέ τό νά τήν έδιάλεξε διά καθέδρα του, καί έστάθηκε μητρόπολι σχεδόν 100 χρόνους, έως 
είς τήν άλωσι τής Κωνσταντινουπόλεως είς τά '1453.

Ε ίχε τειχισμένη, τό τείχος της δμως δέν άξίζει τίποτες. Έ χ ε ι  καλαΐς καί πολ,υτε- 
λεΐς οίκοδομαΐς άναμεταξύ είς τα ϊς όποίαις τά βασιλικά παλάτια, τό Σουλτάν Σελίμ, ντζιαμί 
μέ 4 μιναρέδες, ένα μπεζεστένι, καί μερικά χάνια, δλα μολυβοσκέπαστα είναι άξιοθέατα. 
Τά παλάτια εϊναι άμέσως άπ5 έξω άπό τήν πόλι καί έχουν μιά περιοχή περιτειχισμένη, 
αρκετά μεγάλ.η. Ά πάνω  είς τόν ποταμό έχουν καί όμορφα γεφύρια φκιασμένα- ό ποταμός 
ώντας πλευστός έως είς αύτήν, ευκολύνει τήν πραγμ,άτεια της. "Ολα τά αναγκαία είς αύτήν 
καθώς καί είς ταϊς άλλαις πόλεις τής Θράκης.

Προτήτερα οί σουλτάνοι έσυνείθιζαν καί έρχουνταν είς αύτήν καί έκάθουνταν, μάλι
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Κωνσταντινούπολιν71 και ήσαν περιζήτητοι. Έ κ  τών σταφυλών τού εί
δους «Καραλαχανα» παρήγετο εξαίρετος οίνος, εξαγόμενος είς Γαλλίαν.

Δ .8.9. Ή  Α ί ν ο ς  είχε δύο· λιμένας, τήν Δρακοντίνα καί τήν 
Ποντισμένην,72 οι όποιοι παρουσίαζαν άξιόλογον εμπορικήν κίνησιν. 
Κατά τόν Viquesnel,73 οι λιμένες αύτοί τό 1837 δέν είχον βάθος περισσό
τερον άπό 50—70 έκ. Τά σκάφη ήγκυροβόλουν είς αρκετήν άπόσταοιν, 
ή δέ μεταφορά τών εμπορευμάτων είς Άδριανούπολιν ώς καί άλλας 
παρά τόν "Εβρον πόλεις, έγένον,το μέ σχεδίας ή μικρά «καΐκια». Κατά 
τόν 19ον αιώνα, πέντε έως έξ χιλιάδες καΐκια διέσχιζον τόν "Εβρον, με- 
ταφέροντα παντός είδους εμπορεύματα.74 Ό  Γάλλος πρόξενος είς Αί
νον, τό 1897 άνέφερεν δτι διά τοϋ "Εβρου μετεφέροντο περίπου 1.500. 
000 κοιλά δημητριακών: ήτοι σίτος έν γένει 1.000.000 κοιλά, σίκαλις, 
κριθή, άραβόσιτος 500.000 κοιλά. Εύρέθη δέ πίναξ μέ τιμάς κατά κοι
λόν τών δημητριακών (παραδοτέων είς τό Κατάστημα). Κατά τό πρώ
τον τρίμηνον τοΰ 1847: ό μαλακός σίτος έτιμάτο 22—23 γρόσια, ό σκλη
ρός σίτος 22—28 γρόσια, ή κριθή 7—10 γρόσια, ή σίκαλις 15—16 γρό- 
σια̂  ό άραβόσιτος 18—20 γρόσια. Αϊ αντίστοιχοι τιμαί κατά παλαιοτέρας 
έποχάς ήοαν 8—10 γρόσια διό τόν μαλακόν οΤτον, 14—17 διά τον σκλη
ρόν σίτον, 6—7 γρόσια διά τήν κριθήν, 5—7 γρόσια διά τήν σίκαλιν καί 
διά τόν άραβόοιτον 5—7 γρόσια. Τά έξοδα φορτώσεως είχαν έπίσης ση- 
μαντικώς άνέλθη, κυμαινόμενα μεταξύ ενός έοτς τριών γροσίων κατά κοι
λόν, ένώ παλαιότερον άνήρχοντο είς 30 παράδες κατά κοιλόν.

Άπό τούς λητένας τής Αίνου έξήγοντο τά εξής έμπορεύματα: Κα
πνός (συλλεγμένος είς τάς περιοχάς Αίνου, Φερρών (Φερετζίκ), Κεσ- 
σάνης, Ύψάλων, (Διδυμοτείχου). Ή  τιμή του έποίκιλλεν άπό 50 παρά
δες έως 3 γρόσια κατ’ όκάν (μή συμπεριλαμβανομένων τών εξόδων με
ταφοράς), περίπου 300.000 — 400.000 οκάδες· Λικουρίνοι Λίνίτικοι πρός 
60—70 παράδες τήν όκάν (μέ έξοδα άλατίσματος, ξηράνσεως καί καπνί
σματος 3 γρ. τήν όκάν), περίπου 100.000 έως 200.000 οκάδες. "Αλας,

στα εις καιρό πολέμου, ή υποψίας έπαναστάσεως. ’Απέχει άπό τήν Κωνσταντινούπολι 
45 λέγαις είς τό δ.β., άπό τό Πελιγράδι 130 είς τό ά.ν., άπό τήν Αίνο 25 είς τό β., άπό 
τή Σαλονίκη S0 είς τό ά. β., άπό τό Βουκορέστι κοντά 78 είς τό ν. πλ : 41,45', μ : 44,15'.

71. Ά .  Σταμούλη : Τά «Γανόχωρα» έκ τοΰ ’Αρχείου Θρακ. Ααογρ. καί
Γλωσ. Θησαυροΰ, σελ. 45 καί έπ.

72,73. Viquesnel, Description pliisique et Geologique de la Thrace, Θρακικά, 
Τόμος, 15ος (1942) σελ. 370 καί έπ.

74. Alex.. Antoniades, la Puissance de lTIellenisme et le Role Economique 
des Grocs en Thrace Paris, 1919, σελ. 7 καί έπ.
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(ή οκμετάλλευσις του όοτοίου ήτο μονοπώλιον, ή παραχώρησίς του δέ 
ήγοράζετο άπό γαιοκτήμονα), του οποίου ή τιμή έκυμαίνετο άπό ■> 
5 εως 6 παράδες τήν όκαν. Έπίσης έπωλοΰντο περίπου 600.000 έως
900.000 όκ. αλατος κατ’ έτος. Βδέλλαι (ή άλιεία των ήτο έπίσης μονο-

Σφραγίς Κοινότητας Αίνου.

πώλιον), ή τιμή τών οποίων έκυιμαίνιετο άπό 100 έως 150 γρόσια τήν 
όκαν, έξήγε δέ ή Αίνος 100 ή 200 οκάδες κατ’ έτος. Έ ξήγεν έπίσης 
έρια, δέρματα βουβάλων και άγελάδων^ ξυλείαν διά τήν κατασκευήν 
πλοίων είς σημαντικός ποσότητας. Περιζήτητοι ήσαν οι είς Αϊνσν κατα- 
σκευαζάμενοι ειδικοί πίθοι δι’ έναποθήκευσιν ελαίου, οι οποίοι άπεστέλ- 
λοντο είς τούς έλαιοπαραγωγούς τών περισσοτέρων Ελληνικών περιο
χών.
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Δ .8.10. Έξαιρετικώς άνεπτυγμένον έμπόριον εΐχεν ή πόλις τών 
Σ α ρ ά ν τ α  Ε κ κ λ η σ ι ώ ν ,  ήτις απείχε άπό· μέν τοΰ Εύξείνου 
Πόντου περί τά 80 χλμ., άπό δέ της Προποντίδος 100 χλμ.75

Έ κ τών παραγομένων 1.000.000 οκάδων τυροΰ, αί 600.000 όκ. έξή
γοντο είς Κωνσταντινούπολιν και ’Αλεξάνδρειαν. Έπίσης έξήγοντο πε
ρίπου 10.000 όκ. βουτύρου. Συνεκεντροΰντο κατ’ έτος περί τάς 600.000 
όκ. έρίων, 80.000 αίγοτριχών, 200.000 προδατοδέρματα, 200.0:00 αιγοδέρ
ματα, 60.000 λαγοδέρματα, 2.200 δέρματα βοών και βουβάλων και 30.000 
γοΰναι (έξ αλωπεκών, κουναδίων, βίδρων κλπ.).

Είς τάς περιοχάς Τ υ ρ ν ό β ο υ ,  Κ α φ τ σ α ζ ί ο υ, Μ η δ ε ί α ς 
και *Α γα θ ο υ art ό λ  ε ω ς ήτο ©πίσης άνεπτυγμένον τό έμπόριον τών 
παραγομένων προϊόντων: οϊνου, οινοπνεύματος, ρακής, σίτου, δερμά
των, έρίου, τυροΰ, ξύλων, άνθράκων και ιχθύων. Ή  μεταφορά έγίνετο 
διά πλοίων, έξ ών 65 περίπου εΐχεν ό Βασιλικός, 50 ή Άγαθούπολις καί 
30 ή Μήδεια.76

Δ. 9. Έ κ  τών ανωτέρω πληροφοριών, οσον άφορα τήν βιοτεχνίαν 
καί τό έμπόριον, διαπιστοΰται δτι είς τήν θρακικήν ύπαιθρον, ό εγχώ
ριος Ελληνικός πληθυσμός διά τής καλλιέργειας τών δημητριακών καί 
τής αμπέλου, τής άναπτύξεως τής κτηνοτροφίας, τής δημιουργίας κατ’ 
άρχάς, κυρίως ύπό τών γυναικών, οικιακής καί άπό τοΰ 18ου αίώνος εύ- 
ρυτέρας έκτάσεως βιοτεχνίας, συνεχώς ©βελτίωνε τούς όρους διαβιώ- 
σεως. Είς τάς πόλεις, αί όποϊαι άπέβησαν εμπορικά καί βιοτεχνικά κέν
τρα, οί χωρικοί τής ένδοχώρας πρσσεκάμιζον τά προϊόντα των προς πώ- 
λησιν καί ήγόραζον βιομηχανικά είδη. Ούτως, άνετττύχθησαν ποίκιλλα 
αστικά έπαγγέλματα, συνεσιορεύθησαν δέ αγαθά, μέ συνέπειαν τήν άνο
δον τοΰ οικονομικού καί πνευματικού έπεπέόου τοΰ Ελληνικού κυρίως 
πληθυσμού, ένψ άφ’ ετέρου ηύξήθηοαν σημαντικώς αί έξογωγαί.

75. 'Ο  Ί .  Μαγκριώτης, Πολιτ. Σημειωσ. Νομοΰ 40 Έ κκλ . Ά ρχεΐον Θράκης No 
.162 άνάτυπον έκ τόμ. 34 (1969) άναφέρει οτι ή Ε π α ρ χ ία  Σαράντα Εκκλησιών εΐχεν 
έκτασιν 20 εκατομμυρίων στρεμμάτων, έξ ών 3.000.000 στρέμ. ήσαν γαΐαι καλλιεργή
σιμοι, 7 .000 .000  στρέμ. ήσαν βοσκαί άνήκουσαι είς τάς πόλεις, κωμοπόλεις καί χωρία 
2 .000 .000  στρέμ. ήσαν κρατικαί βοσκαί 5 .0 0 0 .0 0 0  στρ. ήσαν δασικαί έκτάσεις 2 .000 . 
000 στρέμ. ήσαν πετρώδεις καί χέρσοι γαΐαι καί 1. 000 . 000 στρέμ. κατελαμβάνοντο ύπό 
τών πόλεων καί χωρίων.

76. Μελησινοϋ Χριστοδούλου, Σαράντα Έ κκλησίαι, Έ τα ιρ . Θρακ. Μελετών άνάτ. 
Τόμ. 3 (1967) σελ. 374.
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εμφαίνω ν τήν χρονικήν διάρκειαν μεταφοράς εμπορευμάτων 
μεταξύ τών κυριωτέρων Θρακικών Πόλεων.

ΧΟΜΑΡΧ. ΤΜΗΜΑΤΑ ε 
(ΣΑΝΤΖΑΚΙΑ) 8?

Αί κυριώτεραι πόλεις αύτών

ίς Ά - 
I πολιν
ώραι

είς Φιλ- 
—ολιν
ώραι

είς Σύλ- 
λιμνον
ώραι

είς Ραι- 
δεστόν

ώραι

είς Καλ- 
λί πολιν

ώραι

Νομαρχ. Τμήμα Ά δρ/λεως

άπό Διδυμότειχου 6
» Ούζούν—-Κιοπρύ 8
» Βαβάι— Ά τΙκ 10
» Σαράντα Εκκλησίας 12
» Βουνάρ·— Χισάρ 16
» Μουσταφά— Πασά 6

Νομαρ. Τμήμα Φιλ/πόλεως

άπόΦιλιππούπολιν 82 __
» Παζαρτζίκιον 36 4
» Ζαγαράϊ—Ά τίκ 24 16
» Κηζανλίκ 30 18
» Χάσκιοι 18 14
» ’Α χή— Τσελεμπή 28 12

Νομαρχ. Τμήμα Συλλίμνου

άπδ Ύάπολιν 18 6
» Σύλλιμνον 24
» Άετδν 26 10
» Ά γχίαλον 27 15
» Πύργον 24 13
» Μεσημβρίαν 30 16

Νομαρχ. Τμήμα Ραιδεστοΰ

άπό Ραιδεστόν 24
» Βιζύην 18 14
» Μήδειαν 25 21
» Άρκαδιούπολιν 14 8
» Χαριούπολιν 15 10
» Μάλγαρα 16 10

Νομαρχ. Τμήμα Καλλιπόλεως

άπό Καλλίπολιν 28
» Κομοτηνήν 32 33
» Φέρρας 18 20
» Μάκρην 24 26
» Αίνον 24 24
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Οΰτω κατά το 1911, έξήχθησαν έκ τοΰ Νομοϋ Άδριανουπόλεους τά 
κάτωθι προϊόντα:77 ·>

Εϊδη Ποσότητες ’Αξία είς Γαλλικά Φράγκα

Κουκούλια 260.000 χιλιόγρ. 2.000.000
Τυράς λευκός 2.080.000 » 1.456.000
Κασέρι 500.000 » 990.000
Ώ ά 13.200 κιβώτια 1.220.000
’Έρια 800.000 χιλιόγρ. 1.295.000
Οίνος 800.000 » 240.000
Δέρματα 930.000 » L495.00Q
Καπνάς 4.258.000 » 28.000.000
Μέταξα 50.000 » 1.800.000
Καναρόσπορος 15.400.000 » 4.500.000
Δημητριακά 79.859.000 » 11.246.000

Συνολική άξία 54.242.00078

Δ. 10. Τήν άνοδικήν πορείαν τής Βιοτεχνίας ώς και τοΰ Έμπορίου 
είς τήν Θράκην, δπου έσφυζεν ό Ελληνισμός, δι,επίστωσεν ό Ν. Bian- 
oorie, Μηχανικός, Δ)τής τοΰ Γραφείου Μ.ελετών διά τήν κατασκευήν 
τών σιδηροδρομικών γραμμών τής Εύρωπαϊκής Τουρκίας και έγραφε: 
«Είς τάς επαρχίας, τάς έικιτεινομένας άπο τήν περιοχήν τοΰ Αιγαίου μέ
χρι τών μεγάλων, οδικών άρτηριών, τών διασχιζουσών τήν Ευρωπαϊκήν 
Τουρκίαν, καθώς και είς τάς άκτάς τοΰ Εύξείνου, οί 'Έ λληνες μόνον 
ασχολούνται μέ το έμπόριον τών σιτηρών, τών παραγομένων είς τάς 
•εύφορους πεδιάδας τοΰ 'Έβρου καί τοΰ Νέστου- αύτοί έπίσης είναι οί 
αποκλειστικοί εισαγωγείς καί έξαγωγεΐς σημαντικών ποσοτήτων κατανα
λωτικών αγαθών.79

77. Alex. Antoniades, la Puissance de I’TIellenisme et le Role Economique 
des Grecs en Thrace, Paris 1919, σέλ. 13.

'O  Alex. A ntoniades γράφει επίσης δτι διά τήν παραγωγήν 50.000 κιλών μετά- 
ξης, τά εξ Μεταξουργεία τής Θράκης έχρησιμοποίησαν 550.000 κιλά κουκουλίων.

78. Τον ώς άνω Πίνακα συνέταξα λαβοΰσα στοιχεία έκ τοΰ Ημερολογίου Ά δρια- 
νουπόλεως τοΰ έτους 1871, σελ. 81 καί έπ.

79. Ν. Biancone Ethnographie et S tatistique de la Turquie d’Europe et de
la Grece, Paris 1876, σελ. 40.
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Ε. 1. 1. Κατά τόν Γάλλον άρχαιολόγον Dumont,1 όπως είς τήν λοι
πήν Ελλάδα, και είς τήν Θράκην έπίσης υπήρχε κατά τήν άρχαιότητα 
τό Έ λλη ν ικώτατον, πανάρχαιον έθιμον τών πανηγύρεων, ώς ώνομάζον- 
το αί περιοδικοί συναθροίσεις λαοΰ πέριξ ενός ίεροΰ προς θυσίαν. Αί πα- 
νηγύρεις έξυπηρέτουν καί έμπορικούς σκοπούς.2

Τό έθιμον διετηρήθη καί έπί Βυζαντίου. Οι έκχριστιανισθέντες Θρά
κες έτέλουν πανηγύρεις συνήθως δπου ύπήρχον άγιάσματα, άναβλύζον- 
τα ύδατα, έχοντα θαυματουργόν δύναμιν, άφιερωμένα είς τήν Θεοτόκον, 
τόν Ίησοΰν Χριστόν καί τούς 'Αγίους.

Ε .1 .2 . Έ πί Τουρκοκρατίας, κατά τήν εορτήν πολλών άγιασμάτων 
έγένοντο, θυσίαι «κουρμπάνια», αγώνες πάλης, δρόμου, χοροί, μέ συν
οδείαν οργάνων καί έμποροπανηγύρεις.3

Ε. 1. 3. Κατ’ εξοχήν τιμώμενος "Αγιος είς Θράκην, ώς άναφέρει ό 
Ε. Κουρίλας, ήτο ό "Αγιος Γεώργιος.4

'Υπήρχον 32 άγιάσματα, έξ αύτών δέ τό πλέον γνωσΓύν ήτο τής 
Στράντζας. Έ κεϊ κατά τήν 23ην ’Απριλίου έλάμβανε χώραν ζωοπανή
γυρη, τά έσοδα τής οποίας διετίθεντο ύπέρ τής εκκλησίας τοΰ Ά γ. Γε
ωργίου. Άναφέρονται έπίσης 28 άγιάσματα τοΰ 'Αγ. Ίωάννου τοΰ θεο
λόγου. Έ ξ αύπών προσείλκυε πολλούς προσκυνητάς τό άγιασμα, τό εύ- 
ρισκόμενον είς σπήλαιον παρά τήν Βιζύην. Τό άναβλύζον ύδωρ ένεφα-

1. Dumont.. Ιο Balcan, Θρακικά Τόμος 18ος 1943 σελ. 21 καί έπ.
2. Σπήλιου Σακελλαριάδου, Πόλεις καί Θέσμια Θράκης καί Ιω νία ς, Τόμος 1ος 

εκδ. 1929 σελ. 204 καί έπ.
3. Ε. Σταμούλη - Σαραντή, Ά π ό  τά άγιάσματα τής Θράκης, Θρακικά Τόμ. 18 

(1943) σελ. 219 - 290.
4. Ε. Κουρίλα, ό Καβαλλάρης "Αγ. Γεώργιος έν -ή  άγιογραφία καί λαογραφία, 

δημώδης τύπος έν Θράκη 1929.
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νίζετο μόνον κατά τήν παραμονήν και τήν εορτήν τοΰ 'Αγίου Τωάννου, 
όπότε έγένετο ή πανήγυρις. Άπό τά 12 άγιάσματα τοΰ Αγίου Κωνσταν
τίνου είς τήν Θράκην, άναφέρεται τό τοΰ Εύκαρύου (Σαράντα Εκκλη
σιών), διά τήν πανήγυρίν του καί διότι λέγεται δτι είς αύτά έλάμβανον 
μέρος καί οί περίφημοι «Κωστλήδες», οί καταγόμενοι άπό τό χωρίον Κω- 
στή, πού έτέλουν τά Αναστενάρια.

Ε. 1.4. Παρά τήν Μήδειαν, εντός τής έκκλησίας τοΰ Μοναστη
ριού τοΰ Άγιου Νικολάου, ύπήρχεν άγίασμα, θεραπεΰον χωλούς καί 
πυρέσσοντας. Ή  Μονή έπανηγύριζε τήν Δευτέραν τής Πεντηκοστής, 
επί δύο ημέρας. Οί πολυπληθείς προσκυνηταί διενυκτέρευαν είς κελλιά. 
Ή  Μονή είχε μεγάλην περιουσίαν: Δάση καί εύφορους άγρούς. Πολ
λοί Τούρκοι πλοίαρχοι, όταν έφθανον είς Μήδειαν διά νά φορτώσουν 
ξυλάνθρακας καί ξυλείαν, έθεώρουν ύποχρέωσίν των νά μεταβοΰν είς 
τήν Μονήν, φέροντες ώς δώρον συνήθως δοχεΐον ελαίου.5

Ε .1 .5 . Ενδιαφέρον παρουσίαζεν έπίσης ή πανήγυρις τοΰ Μακρυ- 
χωρίου (Δέρκων), όπου ύπήρχεν άγίασμα είς τήν περιοχήν τοΰ Πυρι
τιδοποιείου. Ή  είσοδος είς τούς προσκυνητάς έπετρέπετο δι’ ένα εικοσι
τετράωρον, κατά τήν ήμέραν δέ τής εορτής τοΰ 'Αγίου Παντελεήμονος, 
έφρουρεϊτο ύπό στρατιωτών. Ό  ΓΙαντολέων (καί κατόπιν Παντελεή- 
μων), κατήγετο έκ τής πόλεως Νικομήδειας καί έμαρτύρησε κατά τούς 
χρόνους τής βασιλείας τοΰ Μαξ,ιμιανοΰ. Τά λείψανά του, (ή κάρα του 
μέ τό «γαλατόμικτον» αίμα), ώς καί μέρος τοΰ ίματισμοΰ του μετεφέρθη- 
σαν είς Κωνσταντινούπολιν κατά τούς χρόνους τοΰ Θεοδοσίου τοΰ Με
γάλου.6 Οί Βυζαντινοί αύτοκράτορες έτίμων τόν 'Άγιον, είς τήν έπέ- 
τειον δέ τής μνήμης του έτέλουν πανηγυρικήν προέλευσιν, λεπτομερή 
περιγραφήν τής οποίας μάς δίδει ό Κων. Πορφυρογέννητος. Τό έθιμον 
έσυνεχίσθη καί κατά τήν Τουρκοκρατίαν, όπότε πολλοί πιστοί προσήρ- 
χοντο καί συνεώρταζαν.

Ε. 1. 6. Τά περισσότερα άγιάσματα είς τήν Θράκην ήσαν άφιερω- 
μένα είς τήν Αγίαν Παραοκευήν, κατ' έξοχήν Αγίαν τών Θρακών. Ά- 
ναφέρεται χαρακτηριστικώς ή έμποροπανήγυρις τής Άλικαρίας. ΤΙ πόλις

5. Ε. Σταμούλη - Σαραντη. 'Από τά άγιάσματα τής Θράκης, Θρακικά Τ. 18,1943 
σελ. 287.

6. Θεοδ. Κ. Μακρίδη. Τό Βυζαντινόν "Εβδομον καί αί παρ' αύτω λίοναί, Θρακικά 
Τόμ. 12ος, 1939 σελ. 35 - 80.
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αύτή απείχε δύο ώρας άπό τήν Άγχίαλον. Κατά τήν ή,μέραν τής εορτής 
τής 'Αγίας Παρασκευής, οι έχοντες πάσχοντα άπό ελώδεις πυρετούς? 
έσκαπτον λάκκον πλησίον τοϋ αγιάσματος, δπου έρριπτον θάμνους, τούς 
οποίους έκαιον διά νά θερμάνουν τόν λάκκον και άκολούθως τόν έκα- 
θάριζαν. Κατόπιν έτοποθέτουν εντός αύτοΰ τόν άσθενή. Παρομοία δια
δικασία άναφέρεται κατά τήν Αρχαιότητα είς τόν κύκλον τών ’Ασκλη
πιείων.7

Ε .Ι .7 . Μεγάλη πανήγυρις έγένετο εις τό Διδυμότειχον κατά τήν 
εορτήν τής Πεντηκοστής, τό «Καλέ Ιΐαναυρι».8

Είς τό άνώτατον σημείο ν τοΰ «Καλέ» (φρουρίου) τής πόλεως, είς 
έκτασιν τεσσάρων έως πέντε στρεμμάτων, ύπήρχε τήν παλαιόν εποχήν 
πύργος τετράπους κατά 1)3 και κυλινδρικός εις τό άνω τμήμα, καταλή- 
γιον είς έξαγωνικύν παρατηρητή ριον, δπου διήρχετο τάς ώρας της ή 
Κόρη τοΰ Βυζαντινού βασιλέως (κατά τήν λαϊκήν παράδοσιν), άπυλαμ- 
βάνουσα τήν θέαν τοΰ καταφύτου, γραφικού τοπίου τοΰ Διδυμοτείχου. 
Μετά άλεπαλλήλους έπιδρομάς τών Βουλγάρων περί τό 1257, ώς άνα- 
τρέρουν ιστορικοί, ή πόλις κατελήφθη και έλεηλατήθη. Οί κάτοικοί της 
δμως έσώθηοαν ώς έκ θαύματος, καταφυγόντες είς τό έν λόγω φρού- 
ριον, δπου επί ήμέρας άνθίσταντο είς τάς βουλγαρικός επιθέσεις. Κατά 
ι ή ν παραμονήν τής Πεντηκοστής δλην τήν νύκτα έπιπτε βροχή, μέ συ
νέπειαν νά πλημμυρίση ό Ερυθρός ποταμός και ό έχθρός Απο
κλεισμένος μεταξύ υδατος και τειχών ήττήθη, άκολούθως δέ άπη- 
λευθεροιθη τό Διδυμότειχον. ’Έκτστε οί κάτοικοι έκάστην Πεντηκοστήν 
έτέλουν λιτανείαν και λαμπρόν πανήγυριν. Είς τόν περίβολον τοΰ φρου
ρίου έλάμβανον χώραν χοροί, ώς και παλαΐστραι μέ πλούσια έπαθλα, 
έπίσης διάφοροι άλλαι έκδηλώσεις έπινικείων.

Μετά τήν κατάληψιν τής πόλεως άπό τούς Τούρκους τό 1261, ή 
πανήγυρις έσυνεχίσθη. Συχνά έλάμβαναν μέρος καί Τοϋρκοι είς τάς 
παλαίστρας, εύποροι δέ ’Οθωμανοί ήθλοθέτουν άξιόλογα βραβεία.

Ε. 1. 8. Τήν 15ην Σεπτεμβρίου έγένετο είς Ούζουντζιόβα, πλησίον 
τοΰ Χάσκιοϊ τής Φιλιππουπόλεως, μεγάλη έμποροπανήγυρις, δπου μετε- 
φέροντο εμπορεύματα έξ δλων τών επαρχιών τής ’Οθωμανικής Αύτο
κρατορίας, ώς καί έκ τής Εύρώπης, κυρίως δέ μεγάλοι ποσότητες γου
ναρικών.

7. Α. Μαυρομμάτη, ή Ά γχίαλος μέσ’ άπό τις φλόγες.
8. Δ. Μάνακα, Διδυμότειχον, Θρακικά, Τόμ. 27ος (1958) σελ. 2 2 4 - 260.
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Ένδιαφέρουσαι έμποροπανηγύρεις ήσαν έπίσης τοΰ Ζαγαρτί και 
Καζανληκίου, Εις τό τελευταίον ήτο περιζήτητον τό ροδέλαιον. Τρεις 
πανηγύρεις έγένοντο είς τήν περιοχήν Συλλίμνου. Έ ξ  αύτών ή τοΰ χω
ρίου Γενιτζέ ήρχιζε τήν 4ην Σεπτεμβρίου και διήρκει μέχρι τής 26ης 
’Οκτωβρίου. Είς Κουφή—Κη,ρή, τήν Πέμπτην τής Διακαινησίμου, διωρ- 
γανοϋτο ζωοπανήγυρις, δπου οι κτηνοτρόφοι τής περιοχής έπώλουν τα 
ζώα τω ν ώς έκ τούτου παρουσίαζεν ένδιαφέρον. Ή  πανήγυρις είς τήν 
πόλιν τής Συλλίμνου, έγένετο τήν 12ην Ιουνίου έκαστου έτους. Είς 
Ζαγοράν 15 ημέρας προ τοΰ Πάσχα, είς Ύάμπολιν δέ διωργανοΰντο δύο 
έμποροπανηγύρεις, ή μία εϊκοσιν ημέρας προ τοϋ Πάσχα καί ή δεύτερα 
πεντήκοντα δύο ήμέρας μετά τό Πάσχα. Ή  έμποροπανήγυρις τοΰ Κα- 
ρίν—Άμπάτ έγένετο τεσσαράκοντα επτά ήμέρας μετά τό Πάσχα, ένώ 
τοΰ Λουλέ—Βουργάζ τήν Ιην ’Απριλίου.

Ε. 1. 9. Είς τήν Θράκην ύπήρχον 22 άγιάσματα αφιερωμένα είς τήν 
Θεοτόκον. Άναφέρεται τό τοΰ Βαλιτζίου παρά τήν Βιζύην, δπου τήν 15ην 
Αύγούστου έλάμβανε χώραν μεγάλη ζωοπανήγυρις, προσεκομίζετο δέ 
μέγας άριθιμός ζώων, καταλλήλων διά σφαγήν, άλλά καί διά γεωργικός 
έργασίας. Συνέρρεαν τότε πολλοί έμποροι άπό τήν Εύρωπαϊκήν καί ’Ασια
τικήν Τουρκίαν. Διάφοροι πανηγύρεις διά τό έμπόριον ζώων ώς καί τε
χνητών ή φυσικών προϊόντων διωργανοΰντο έτησίως είς Ούζούν—Κιο- 
πρί, Διδυμότειχον, Σουφλίον, Φέρρας καί Κεσσάνην. Τό Πεχλεβάν·— 
Παναγιρλή είς τό Κήκ—Βουνάρ, νοτιοδυτικώς τής Άδριανουπόλεως, δι- 
ήρκει τρεις ήμέρας, ήτο δέ κυρίως ζωοπανήγυρις. Άπεκαλεϊτο Π εχλε
βάν—Παναγιρλή διότι έλάμδανον χώραν καί παλαιστικοί άγώνες.7

Ε. 1. 10 Ή  πανήγυρις τοΰ Σουφλίου έφθασεν είς τό άποκορύφωμά 
της κΓατά,τό 1875, ήρχιζε δέ τήν 9ην Μαίου έκάστου έτους. Οί έκθέται 
δμως, oirόποιοι κατέφθανον άπό διάφορα μέρη τής Θράκης καί τής Μ. 
Άσίας, κατεσκεύαζαν τά ξύλινα περίπτερά των «σουργκιά» μίαν έ6δο- 
μάδα ένωρίτερον. Είς τό έσωτερικόν τών περιπτέρων ύπήρχαν πάρα 
πολλά ράφια, δπου έτοποθετοΰντο τά έμπορεύματα. Μία λινάτσα έκάλυ- 
πτε έξωτερικώς τά σουργκιά, τήν ημέραν δέ ήνοιγε δπως ή αύλαία σκη
νής θεάτρου καί τήν εσπέραν έκλειε διά νά κοιμηθή είς τό έσωτερικόν 
τοΰ περιπτέρου ό έμπορος.

Τά «σουργκιά» άνεγείροντο καθ’ δλον τό μήκος τής κεντρικής όδοΰ 
τοΰ Σουφλίου, έπίσης δέ άπό τήν πλατείαν τής άγορας έως τό Α ' Δη

9. Ήμερολόγι,ον Νομαρχίας Άδριανουπόλεως, 1871, σελ. 76 - 77
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μοτικόν Σχολεϊον. Ή  πανήγυρις ήχο έξαιρετικώς ενδιαφέρουσα διά τήν 
ποικιλίαν τών έκτιθεμένων εμπορευμάτων: Οί έκ Προύσης και Έσκί—„ 
Σεχίρ έμποροι, έπώλουν κλαδευτήρια, πριόνια, θερμόμετρα, φακούς, καί 
διάφορα εϊδη σχετικά μέ τήν σηροτροφίαν, οί έκ Κων)λεως έξέθετον 
διάφορα ύφάοματα πολυτελείας καί εϊδη ρουχισμού, οί έξ Άδριανουπό- 
λεως έπώλουν κυρίως εϊδη οικιακής χ ρήσεως, οί έκ Διδυμοτείχου ύπο- 
δήματα διαφόρων ποιοτήτων κλπ. Ύπήρχον έπίσης «σουργκιά» έμπορων 
έκ Σμύρνης, Καλλιπόλεως, Μακρδς Γεφύρας, Σαράντα Εκκλησιών, 
Φιλιππουπόλεως, Αίνου, Μαρωνείας, Ξάνθης κλπ. Είς τήν πλατείαν τής 
άγορδς έπωλοΰντο σιτηρά, έξ ’Ανατολικής Θράκης, πουλερικά, φρούτα, 
λαχανικά, έρια, βάμβαξ κλπ. Τό χαρακτηριστικόν εμπόρευμα τής πανη- 
γύρεως ήτο «ό τσιροχαλβάς», ό όποιος έπωλεΐτο είς μεγάλα ξύλινα κιβώ
τια. Ή  πανήγυρις τού Σουφλίου διήρκει οκτώ ημέρας.10

Είς τό Βιλαέτιον Άδριανουπόλεως έγίνοντο πολλαί εβδομαδιαίοι 
άγοραί: έκάστην Δευτέραν είς Άδριανούπολιν, Τρίτην είς Διδυμότει- 
χον καί Σαράντα Έκκλησίας, Πέμπτην είς Μουσταφα—Πασά, Παρα
σκευήν είς Ούζούν—Κιοπρί, έκαστον δέ Σάββατον είς Σουφλίον.

Είς τό Τμήμα Φιλιππουπόλεως έλάμβανον έπίσης χώραν αί εξής 
εβδομαδιαίοι άγοραί:

Έκάστην Δευτέραν είς Καλλίπολιν καί Τσιρπάνιον, Δευτέραν καί 
Παρασκευήν είς Ραιδεστόν, Δευτέραν καί Τρίτην είς Σύλλητνον, Τρίτην 
είς Κηζανλίκ, Τρίτην καί Τετάρτην είς Παζαρτζίκιον, Τετάρτην είς Ζα- 
γαράϊ—Άτίκ, Πέμπτην είς Φιλιππούπολιν καί έκάστην Παρασκευήν είς 
Κεσσάνην.11

10. Χρ. Παπασταματίου - Μπαμπαλίτη, Λαογραφ ικά Σουφλίου, Θρακικά, Τ. 
37 (1963) σελ. 279 - 284.

11. Ημερολόγιου Νομαρχίας Άδριανουπόλεως, 1871, σελ. 77.
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ΝΟΜΙΣΜΑ — ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΠΙΣΤΙΣ 
ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΑ

ΣΤ. 1. Άπό τούς Οθωμανούς Σουλτάνους, πρώτος έκοψε νόμισμα 
ό Ό ρχάν τό 1328, τό όποιον έφερε επί τής μιας όψεως τόν Tugra1 και 
έπί τής άλλης στίχον τοΰ Κορανίου.

Μετά τήν αλωσιν τής Κωνστανπνουπόλεοχ;, ό Σουλτάνος Μεχμέτ 
Φατίχ προσέθεσεν είς τό νόμισμα τούς τίτλους: «Σουλτάν ούλ μπερρέϊν 
6έ χακκάν ούλ μπαχρέϊν Σουλτάν δμπντ Σουλτάν».

Τέσσαρες πόλεις τής ’Οθωμανικής Αύτοκρατορίας, είχαν δικαίοτμα 
κοπής νομισμάτουν: ή Κων)πόλις, ή Άδριανούπολις, τό Κάϊρον και ή 
Σμύρνη,2 δταν δέ έξεοτράτευεν ό Σουλτάνος, έκόπτοντο νομίσματα καί 
είς τό στρατόπεδον.

Τό λεπτότατον τουρκικόν νόμισμα Μαγκιρ ή Γεδύκ ήτο άπαμίμη- 
σις τοΰ ρωμαϊκού νομίσματος «φολερά».3 Άπό τοΰ 1569—1612, 16 Μαγ- 
ιάρ άπετέλουν ένα άκτσέ (άσπρον). (Ά πό δέ τοΰ 1650, 17 Μαγκίρ 
ίσοΰντο πρός ένα άκτσέ). Πέντε Μαγκιρ ίσοΰντο πρός ένα Σσαχίν.

Ό  Παρδς ίσοΰτο πρός 3 Άκτσέ (άσπρα) τό Beslik, ίσοΰτο πρός 5 
παράδες, τό Onluk ίσοΰτο πρός 10 παράδες, ή Ζολότα4 ίσοΰτο πρός 30 
παράδες, τό Kurus5 (γρόσιον) ίσοΰτο πρός 40 παράδες, τό Ikilik ίσοΰτο 
πρός 2 γρόσια.

1. Τ ουγρά=Τ ιΐΜ  ή ορθότερον T ugra  : Σύμπλεγμα (μονόγραμμα) τοΰ ονόματος
τών κατά καιρούς σουλτάνων της ’Οθωμανικής Αύτοκρατορίας, τιΟέμενον ύπεράνω επι
σήμων έγ/ράφων (βερατίων, φίρμα.ίων κλπ.) έπί νομισμάτων, χαρτοσήμων γραμματο
σήμων κλπ. ώς ενδειξις τής γνησιότητος καί τής Κρατικής προελεύσεώς των (βλ. Έλλην. 
Έ γκυκλοπ. ΤΙλίου).

2 καί 3. Βυζάντιος - Σκαρλάτος, ή Κων/πολις (Τ. Γ ' ,  1869) σελ. 265 καί έπ.
4. Βυζάντιος - Σκαρλάτος, ή Κ ων/πολις, Τ. Γ '  (1869) σελ. 268. Ό  Σ. Βυζάντιος 

γράφει δτι, κατά τόν Α. Κοραήν, ή λέξις ζολότα προήλθεν άπό τό Πολωνικόν zloto.
5. Βυζάντιος - Σκαρλάτος, ή Κων/πολις, Τ. Γ '  (1869) σελ. 268. Ό  Βυζάντιος 

άναφέρει δτι ή λέξις είναι παραφθορά τοΰ γερμανικού groschen.
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Τό γρόοιον έκόπη έπί Σουλεϊμάν Γ ' (1697—1699), 500 γρόσια 
ίσοΰντο προς ένα Πουγγίον, 10.000 Πουγγία ίσοΰντο μέ ένα θησαυ
ρόν.

Τό γρόσιον, ό παράς και τό άσπρον (άκτσέ), ήσαν άργυρά νομί
σματα.6 Διά νά καθορισθή σαφεστερον ή αξία τοΰ γροσίου (1 γρόοιον 
ΐοοΰτο προς 120 άσπρα), άναφέρεται δ,τι γράφει σχετικώς ό Ψ υλλάκης:7

«'Έκαοτον άσπρον είχε τήν εσωτερικήν άξίαν τοΰ 1,2/4 τοΰ δραμίου 
αργύρου, τό κάθε δράμιον ήτο ίσον μέ 12 καράτια, ενώ ένα καράτι 
είχε τό βάρος 5 κόκκων κριθής.»

ΣΤ. 2. 1. Γενικώς, εις τήν ’Οθωμανικήν Αύτοκρατορίαν, ύπήρχε 
νομισματική αναρχία. Έκτος τών τουρκικών νομισμάτων, έκυκλοφόρουν: 
Βυζαντινά Ύπέρπυρα (χρυοά),8 χρυσά δουκάτα, (τό Γερμανικόν Δου-

6. Κων. Ντόκυυ, Μία ύπόθεσις Πειρατείας κατά τόν 17ον αιώνα. Θησαυρίσματα, 
τ. 2 1963 σελ. 40 όποσ. 3 δπου άναφέρεται δτι τδ άσπρον ήτο βυζαντινόν νόμισμα. Τό αύτό

7. I. Ψυλλάκη, 'Ιστορία τής Κρήτης, Χανιά 1909, Τόμος 3ος. σελ. 1 - 22.
8. Ό  Βυζάντιος - Σκαρλάτος είς «ή Κων/πολις» (1869) γράφει δτι έπί Τουρκοκρα-

T ugra — Τουγρας ή τουρας =  μονόγραμμα τών κατά καιρούς ’Οθωμα
νών σουλτάνοι έπί τών νομισμάτων, γραμματοσήμων, φερμανίων, βερα- 
τίων ιραδέδων. (Λεξικόν Τουρκοελληνικόν Ά ντ. Θεοφυλακτίδου. Τυπο

γραφείου Νούρ Κωνσταντινούπολή 1960).
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κάτον ίοοΰτο πρός 270 άσπρα τό 1688, τό δέ Ένετικόν Δουκατον ισοΰτο 
πρός 300 ασπρα), 'Ισπανικά τάλαρα η δίστηλα η κολονάτα (έν τάλαρον 
ισοΰτο πρός 23 γρόσια), Γιλιάτα Νεαπόλεως και βαθμηδόν δλα τα νομί
σματα τών Εύρωπαϊκών χωρών. Τό Ουγγρικόν άργυροΰν Σσερίφ ίσοΰ- 
το πρός 120 άσπρα τό 1614. Τό 'Ισπανικόν Reals9 ίσοΰτο πρός 100 
άσπρα τό 1650. Τό Άρσλάνι (ώνομάζετο άρσλάνι, διότι είχε χαραγμέ- 
νον ένα λέοντα έπι της μιας άψεως), ήτο Πολωνικόν νόμισμα. Άπό τό 
1690 μετεχειρίζοντο είς Τουρκίαν τήν λέξιν Άρσλάνι ώς ταύτόσημον 
τοΰ Γκρούς.

Ή  έπίσημος τιμή τοΰ γροσίου δεν. ήτο σταθερά. Τήν έρρύθμιζεν 
αύθαιρέτως ή Πύλη, άναλόγως τών αναγκών και προτιμήσεων τοΰ έκά- 
στοτε Σουλτάνου. Τό τουρκικόν νόμισμα έζεδίδετο ύπό τοΰ Σουλτανι- 
κοΰ Ταμείου.

Κατά τόν 18ον αίώνα, ή τουρκική οικονομία έπληττετο ύπο τοΰ 
πληθωρισμού, ή δέ βασική αιτία τής ύποτιμήσεως τοΰ γροσίου άπό τόν 
ίδιον τόν Σουλτάνον, ήτο ή κερδοσκοπία.

ΣΤ. 2. 2. Τό χρυσοΰν Τσεκίνιον τής Βενετίας ήτο περιζήτητον είς 
ολόκληρον τήν ’Οθωμανικήν Αύτοκρατρρίαν. Παρατίθεται κατωτέρω ή 
αντιστοιχία Τσεκινίου πρός τό γρόοιον, άπό τό 1717 έως τό 1774.10

τίας έκυκλοφόρουν πολλά φλωρία Κωνσταντινάτα, άτινα ήσαν περιζήτητα διότι έθεωρουντο 
θαυματουργά, επειδή έκόπησαν επί Μεγ. Κων/νου. Πολλά δμως ήσαν νεωτέρας κοπής, 
σελ. 258.   -

9α. Κωνστ. Ντόκου, Μία ύπόθεσις πειρατείας κατά τόν 17ον αιώνα, Θησαυρίσματα 
Τ. 2ος, 1963 είς σελ. 39 υποσ. 3 άναφέρεται καί τό Reale έκ χρυσοϋ έκόπη ύπό τοΰ Καρό
λου τοΰ Άνδεγαβικοϋ (1266 - 1.285) είς Μπαρλέττα τής ’Ιταλίας καί κατόπιν είς Μεσσή
νην τής Σικελίας. ’Επίσης οί Ά ραγώνιοι είς Σικελίαν καί Σαρδηνίαν έκυκλοφόρησαν χρυσά
καί άργυρά νομίσματα μέ τήν αυτήν ονομασίαν. Διάφοροι έπίσης ίταλικαί νομισματικαί 
μονάδες εφερον τό αύτό ονομα μετά τήν έπικράτησιν τής 'Ισπανίας, τής οποίας τό νομι
σματικόν σύστημα έβασίζετο έπι τοΰ Reale, βλ. έπ. Βυζαντίου Σκαρλάτου Δ. 'Η  
Κων/πολις, 1869. Τ .Γ . σελ. 269.

10. Β. Κρεμμυδά, Τό ’Εμπόριο τής Πελοποννήσο,υ στο ,18ο αίώνα, 1972, σελ.
115 καί έπ.
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1717 Τό Τσεκίνιον ϊσοϋτο προς 
1725 »
1735 »
1736 »
1740 »
1750 »
1774 »

Παρατη,ρεϊται ότι έντός 57 ετών, ή άξία τοΰ τουρκικού ναμίαματος 
έμειώθη κατά 40 % Ή  πτώαις έσυνεχίσθτρ όως τό 1789 όφθασε είς τό

Τιμή  τοϋ γροσίον έν ουγκρίσει πρός Γ αλ
λικόν Φράγκον άπό τον 1 7 7 5  εως τό 1 8 2 9

3 γρόσια και 3 παράδες
3 * » 5
3 » * 13 »
3 » » 17
3 » * 20
3 » 
4-5 »

» 33 >

11. Βυζαντίου - Σκαρλάτου Δ. Ή  Κ ων/πολις (1869) Τ. Γ ' σελ. 252.
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55%, και είς τό τέλος τοΰ αίώνος ύπερέβη τό 100%. Ό  Σουλτάνος, διά 
τής κοιπής τοΰ νομίσματος και τής μειώσεως τής εσωτερικής του, άξίας, 
έπετύγχανε σημαντικώτατα κέρδη. ("Εφθασε νά κερδίζη 30% πρός τό 
τέλος τοΰ αίώνος).

Έ νψ κατά τάς άρχάς τοΰ 18ου αίώνος, τό γρόσιον περιείχε 6 δρά
μια άργύρου, έπί Σελίμ Γ ' περιείχε 4 δρ. (έκ τών οποίων 1% μόνον 
δρ. καθαρού άργύρου). Σημειωτέον, δτι τό 1795 ό άργυρος έκόσπζεν 
16 παράδες τό δράμι.12 Επομένως, ένώ ή ονομαστική άξία τοΰ γρασίου 
παρέμεινεν ϊση πρός 40 παράδες, ή εσωτερική ήτο μόνον 28 παράδες.

Ή  ύποτίμησις τοΰ γροσίου, ενώ ήτο επικερδής διά τούς χρηματι- 
στάς καί τούς έπιχειρηματίας, εξυπηρετούσα τόν άποθησαυρισμόν καί 
τήν τοκογλυφίαν, έζημίωνε τάς παραγωγικάς τάξεις. Ενδιαφέρουσα έπί
σης διά τούς μελετητάς είναι καί ή σχέσις τοΰ γροσίου πρός τό Γαλλι
κόν Φράγκον.

Τό 1775 τό γρόσιον ίσοΰτο πρός 2,60 γαλ. φρ., διότι μετά τήν συν
θήκην τοΰ Κιουτσούκ Καϊναρτζή, ή Τουρκία ένόθευσε τό νόμισμα.13 
Τό 1788 (έπί Σουλτάνου Σελίμ ), τό γρόσιον ίσοΰτο πρός 2 γαλ. φράγκα. 
Κατά τόν Beaujour (Γάλλον πρόξενον είς θεσ )νίκην), άπό τό 1780 
έως τό 1800, τό γρόσιον «έχασε τό ήμισυ τής άξίας του, διότι ό Σουλτά
νος έφαίνετο ώσάν νά μήν ε ίχε πραγματικόν νόμισμα, αλλά εικονι
κόν». Άκολούθως δέ:

Τό 1803, τό γρόσιον ίσοΰτο πρός 1,60 γαλ. φράγκα
1811
1821
1824
1829

1,00

0,89
0,60
0,30

’Επειδή, λόγω τής νομισματικής άσταθείας, παρημποδίζετο ή ανά- 
πτυξις τοΰ έμπορίου, τό 1834 ή Τουρκική Κυδέρνησις άπεφάοτσε ν’ άπο- 
κλείση τής κυκλοφορίας τά ξένα νομίσματα, ν ’ άποσύρη βαμηδόν τά 
χαρτονομίσματα καί τά μπεσλίκια, καί νά ίδρύση τράπεζαν έν Κων)πό- 
λει. Παρ’ δλ’ αυτά τά μέτρα, τό 1836, έν γρόσιον ίσοΰτο πρός 0,25 γαλ. 
φρ., καί τό 1840 πρός 0,20 γαλ. φρ.

12. Βυζαντίου - Σκαρλάτου Δ, ή Κων/πολις (1869) Τ. Γ ' σελ. 252 καί έπ.
13. ’Ένθ. άν.
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Τήν εποχήν αύτήν σταματά ή νόθευσις τοϋ γροσίου.14

ΣΤ. 2. 3. Τότε έκυκλοφόρησε , μόνον εις τήν Κων)πολιν, τό έν
τοκον χαρτονόμισμα (φέρον τόκον 6% ) Καίμε. Έπίσης, έξεδόθησαν τά 
δημόσια χρεώγραφα Σεχχύμ, δηλαδή ήρχισεν ή Κυβέρνησις νά δανεί
ζεται άπό τούς ύπηκόους της.15 Άργότερον, προς διευκόλυνσιν τοϋ 
εμπορίου, έξέδωσεν ή Τουρκία νέους Καίίμέδες τών 10 και 20 γροοίων 
μή φέροντας τόκον.

ΣΤ. 2. 4. Τό 1843, ή Τουρκική Κυβέρνησις έξέδωκε τά έξης νο
μίσματα :

Χ ρ υ σ ά  : Mecidiye ή Guzliik (100 γρ .), Ellilik (50 γρ .),
Onluk (10 γρ λ , Beglik (5 γρ .) .13

’Α ρ γ υ ρ ά :  Μετζηδιέ ή Γιρμιλίκ (20 γρ.), Μπεγιάζ ούλούκ (10
γρ.), Μπεσλικ (5 γρ.), Ίκ ιλ ίκ  (1 γρ .), Μπιρλίκ ή Γκρούς (40 παρά- 
δες), Γιρμιλίκ (1)2 γρ. ή 20 παράδες).

Χ α λ κ ά :  Bespara (πεντάλεπτα), Birpara (μονόλεπτα).

Βαθμηδόν όμως, καί αύτής τής έκδόσεως τά νομίσματα έξέλιπον, 
ιδίως τά χρυσά, διότι ή άναχώνευσίς των άφηνε κέρδος εις τούς επι
χειρηματίας.16

Τά παλαιάς κοπής τουρκικά νομίσματα είχον μεγαλυτέραν άξίαν 
π.χ. ένα παλαιόν ίκιλίκ (2 γρ.) εΐχεν είς Κων)πολιν, τό 1853, 11 γρό
σια είς μπεσλίκια.

Ό  Ρωσοτουρκικός πόλεμος, έδυσχαίρανε τήν οικονομικήν κατάοτα- 
σιν τής Τουρκίας.

Τό κατά τό 1856 κυκλοφορούν τουρκικόν νόμισμα συνεποσοΰτο είς 
600 έκατ. χάρτινα καί 500 έκατ. μπεσλίκια.17

Τό 1860, έπί Σουλτάνου Αζίζ, έκυκλοφόρησε τό πρώτον ή χρυσή 
λίρα Τουρκίας (βάρους 21/4 δραμ.),18 ή οποία άπετέλεσε τό επίσημον 
νόμισμα τοΰ Κράτους, είχε δέ είς τάς επισήμους συναλλαγάς, κατ’ άρ- 
χάς 100 γρ., κατόπιν 102,5 γρ., καί ό άργυροΰς Μετζηδιές 19 γρόσια.

14. 'Ο Βυζάντιος Σ. άναφέρει δτι τό μπεσλικ ήτο τό τελευταίο νοθευμένο τουρκικό 
νόμισμα, έχον έσωτερ, άςίαν 0,75 τοϋ γαλ. φρ. Ά π ό  1844 - 1854 έκόπησαν Μπεσλίκια 
αξίας 200 έκατομ. γαλ. φράγκων (Βλ. Βυζαντίου, ή Κων/πολις, (1869), Τ. Γ ' σελ. 252 
καί έ π ) .

15. Βυζαντίου - Σκαρλάτου, Ή  Κ ων/πολις σελ. 253.
16 ,17 . Βυζαντίου - Σκαρλάτου, ή Κ ων/πολις (1869) Τ. Γ ' σελ. 252.
18. Εύλογίου Κουρίλα, Ίοτορία  τοϋ Α σκητισμού, θεσ/νίκη  1929.
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Μέχρι τοΰ Α ' Παγκοσμίου Πολέμου, έκυκλοφόρουν χαρτονομίσμα
τα έκδόαεως τής ’Οθωμανικής Τραπέζης, «μπαγκα νότες», τά όποια ύπε- 
χρεοΰτο ή Τράπεζα νά έξαργυρώνη, άμα τή εμφανίσει, μέ χρυσάς λί
ρας.

ΣΤ. 3. Ή  τ ι μ ή τών νομισμάτων δεν ήτο ή αύτή είς δλας τάς 
πόλεις τής Θράκης, δι’ αύτά δέ, ή εργασία τοΰ αργυραμοιβού, «σαράφη», 
ήτο πολύ επικερδής.

Έ πι παραδείγματι, είς τήν Άδριανούπολιν, ή Λ. Τ. είχε 123 γρό~ 
σια, ό μετζιτιές 23 γρ. καί 30 παράδες, τό είκοσόφραγκον 108. Είς τάς 
Σαράντα ’Εκκλησίας, ή Λ. Τ. είχε 136 γρ.. ό μετζιτιές 25, τό είκοσό- 
φραγκον 120, είς τήν Ραιδεστόν ή Λ.Τ. είχε 135 γρόσια, ό μετζιτιές 
25, είς τό Ούζούν Κιοπροΰ ή Λ. Τ. είχε 124 γρόσια, ό μετζιτιές 21 καί 
το είκοσόφραγκον 109, είς τόν Σκοπόν καί τό Σκεπαστόν ή Λ. Τ. είχε 
139 γρόσια, ό μετζιτιές 27, είς τήν Κεσσάνην ή Λ.Τ. είχε 118 γρόσια, 
είς τήν Τυρολόην ή Λ. Τ. είχε 108 γρόσια, ’Ακόμη καί είς τήν Κων)πο- 
λιν, διάφορα είδη έπωλοΰντο μέ διαφόρους τιμάς λίρας Τουρκίας. Τό 
αύτό παρετηρεϊτο καί μέ τά ξένα νομίσματα. Είς δλην τήν Διοικητικήν 
Περιφέρειαν Μέτρων ό μετζιτιές είχε 20 γρόσια, ή Λίρα 109, ή λίρα 
’Αγγλίας 120, τό είκοσόφραγκον 95 καί αί καρμίτσαι (Αύστριακά δου
κάτα) 56 γρόσια. ’Από τά Αύστριακά δουκάτα, πολλά ήσαν έλλειπο- 
βαρή καί πολλά «κεζαπλίδικα» (άπό έμπότισιν έντός κιζαπίου (βιτριο
λιού) άφηρεϊτο χρυσός).

Μετά τόν Α ' Παγκόσμιον Πόλεμον, ώρίσθη επίσημος (καί ϊσχυεν 
είς ολόκληρον τό κράτος) τιμή λίρας Τουρκίας, πρός 100 γρόσια, καί 
τοΰ αργυρού μετζίτιέ 20 γρόσια.

ΣΤ. 4. Είς τήν Ραιδεστόν, ώς καί είς άλλα έμπορικά κέντρα τής 
Θράκης, κατά τά τελευταία έτη τής Τουρκοκρατίας, ήνοιξαν Υποκατα
στήματα τής ’Οθωμανικής Τραπέζης, μέ 'Έλληνας διευθυντάς καί ύπαλ- 
λήλους. Ταΰτα διέθετον άποθήκας έμπορευμάτων, έχορηγοΰντο δέ πι
στώσεις είς τούς έμπορευομένους.

Δεν έπέτυχον δμως σημαντικήν αΰξησιν τών εργασιών των τά Υπο
καταστήματα αύτά, διότι είχον θεσπίσει τό σύστημα εγγυήσεως διά δύο 
υπογραφών δι’ άπαντας τούς δανειζομένους, διότι οί 'Έ λληνες έμπο
ροι (κυρίως οί εισαγωγείς άποικιακών) συνειργάζοντο άπ’ εύθ'είσς μέ 
Οίκους τοΰ Εξωτερικού, άνευ εγγυήσεων, μέ άπεριόριστον ανοικτήν
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πίστωσιν καί μέ δρους συμφερωτέρους άπό αύτούς ιών . 'Υποκαταστη
μάτων τής ’Οθωμανικής Τραπέζης.19

Πάντως άξίζει νά σημειωθή, δτι κατά τό 1871, τά Κεφάλαια τών εις 
τό Βιλαέτιον Άδριανουπόλεως Άποθεματικώγ^-Τραπεζών άνήρχοντο είς 
γρόσια 21.971.809, ώς λεπτομερώς άναφέρεται είς τούς παρατιθεμένόυς 
πίνακας, είς τό τέλος τοΰ παρόντος κεφαλαίου.20

Δέον νά σημειωθή, δτι αί έμπορικαί συναλλαγαί γενικώς, διενηρ- 
γοΰντο κυρίως διά χρυσών λιρών Τουρκίας, Αγγλίας, Γαλλικών χρυσών 
είκοσοφράγκων ή καρμιτσών (Αυστρίας).21

ΣΤ. 5. 'Όσον άφορα τήν τ ο κ ο γ λ υ  φ ί α ν, άύτη δέν ήτο κάτι 
τό άσύνηθες. ’Ιδίως, κατά τήν εποχήν τοΰ θέρισμοΰ τών σιτηρών, οί 
μεγάλοι τσιφλικούχοι καί κτηνοτρόφοι ήναγκάζοντο νά καταφεύγουν 
είς χρηματοδότας, οί όποιοι, διά νά τούς διευκολύνουν, άπήτουν ύπέρογ- 
κον τόκον. Συχνά, ό τόκος ίμιας χρυσής λίρας ήτο τό Μ αύτής διά τό 
χρονικόν διάστημα ενός ή τό πολύ δύο μηνών.

Ό  δ α ν ε ι σ μ ό ς  γενικώς έγίνετο άπό ίδιώτας, κυρίως Εδραίους, ό 
δέ τόκος έκυμαίνετο άπό 10 έως 15% έτησίως, δταν ύπήρχεν έμπράγμα- 
τος έγγύησις (άμα ν άτι), καί 25 έως 30% δταν δέν ύπήρχεν έγγύη- 
σις.22

ΣΤ. 6. Περί τά τέλη τοΰ 19ου αίώνος, έσπάνιζον τό νομίσμα
τα μικράς άξίας, ό έχων δέ άνάγκην κατέφευγεν είς τούς άργυ- 
ραμοιβούς, πληρώνων διαφοράν περί τά 5 γρόσια κατά λίραν. Τούτο 
ίσως έγινεν αιτία, ώστε πολλαί Ελληνικοί κοινότητες νά προδοΰν είς 
τήν έκδοσιν Σ υ μ β ό λ ω ν  ή Ύ π ο κ α τ α σ τ ά τ ω  ν· χρημάτων.23

Είς τήν άνεξάρτητον Διοίκησιν Μετρών24 συνέβαινε τό έξης: Έξεδί- 
δοντο χ ά ρ τ ι ν α  κ έ ρ μ α τ α  ύπό τών έκκλησιαστικών έπιτροπών τών 
ιερών ναών τής Κοινότητος, διαστάσεων 4x12 έκατ. περίπου, καί έπί 
μέν τής μιας δψεως έφερον έντύπως: 'Ιερός Ναός.. . παράδες... έπί

19. Φ. Μανουηλίδου, Πόλις καί Νομός Ραιδεστοΰ, Θρακικά Τόμος 24ος (1955).
20. 'Ημερολόγιου τοϋ έτους 1871 της Νομαρχίας ’Αδριανουπόλεως σελ. 93.
21. Φ. Μανουηλίδου, Πόλις καί Νόμος Ραιδεστοΰ, Θρακικά Τόμ. 24ος.
22. Γ. Δ. Κατζουράκη, Οικονομική Ζωή τών' Ελλήνων στήν ’Εποχή τής Τουρ

κοκρατίας, Οικονομικός Ταχυδρόμος τής 14ης Σεπτεμβρίου 1972.
23. ’Αθηνά Γιαννιοΰ. Θρακικά Τόμος 12ος, σελ. 219 καί έπ.
24. ’Ανεξάρτ. Διοίκησις έλέγετο ή άπ’ εύθείας άπό τό 'Υπουργ. τών --’Εσωτερικών 

έξαρτωμένη, άνευ υπαγωγής είς Βιλαέτι. Τοιαΰται ήσαν αί Μετρών, Βίγας', Νικομήδειας, 
'Ιερουσαλήμ καί Ζόρ.
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της άλλης δέ δψεως τήν σφραγίδα τής επιτροπής τοΰ Ναοΰ,25
Παρόμοια χάρτινα κέρματα έκυκλοφόρουν είς πολλάς Κοινότητας

τής έπαρχίας Σηλυβρίας· ή άξία των έποΐκιλλεν άπό 5—10 παράδες, 
και ενίοτε μέχρις 1 γρ., διέφερον δέ κατά τό χρώμα καί κατά τάς δια
στάσεις διά κάθε σημειουμένην αξίαν.

Δέν είναι γνωστόν, άπό πότε ακριβώς ήρχισεν ή έχδοσις τών «Συμ
βόλων». Πάντως, κατά τό 1896, άιπηγορεύθη ή κυκλοφορία των, καί ή- 

ναγκάσθησαν νά μετατρέψουν την αξίαν των, άπό άξίαν είς χρήμα, εις 
σημείωσιν, «δι’ έν ή δύο κηρία», καί ν’ άναφέρουν οί ιερείς είς τό ποί- 
μνιόν των, δτι δέν έπετρέπετο νά κυκλοφορούν είς τά χωρία. ηΑς ση- 
μειωθή, δτι είς τό χωρίον Έιταβάται, τά κέρματα αύτά ήσαν είς κοινήν 
χρήσιν, καί δλαι αί εντόπιοι μικραί συναλλαγαί έγίνοντο μέ εντόπια 
κέρματα, διά τά όποια εΐχεν όριοθή καί ειδική τιμή : προς 25 γρόσια 
ό άργυρούς )ΐετζιτιές, άντί τής Ουνήθους προς 20 γρόσια.

Είς τάς συναλλαγάς, ή διαπραγμάτευσις μέ τά κέρματα αύτά. έλέ- 
γετο, «μέ γρόσια σάπια ή τσουρούκικα» (έφθαρμένα). Ενίοτε εύρισκε 
κανείς «Σύμβολα» μιας κοινότητας είς άλλην. Οί ξένοι ερχόμενοι είς

25. Μ. Σταμούλη, ’Αναμνήσεις άπό τήν 5Αν. Θράκην, Θρακικά Τόμ. 18ος (1943) 
σελ. 1 9 3 -2 1 7 .
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συναλλαγάς μέ τά χωρία, ήναγκάζοντο κατά τήν άναχώρησίν των, νά 
προβοΰν εις τήν έξαργύρωσιν αύτών, μέ μίαν έκπτωσιν 5—10%. Εις άρ-" 
κετά χωρία, παρά τάς Μετράς, αντί χαρτονιού ,έχρησιμοπσίουν, διά τήν 
παρασκευήν τών κερμάτων κακοτέχνους χ ά λ κ ι ν ο υ ς  μικρούς δίσκους, 
«μπακίρες», μέ σφραγίδα, ή οποία έφερεν άφ’ ενός τά αρχικά τοΰ άγίου 
πρός τιμήν τοΰ οποίου ήτο κτισμένος ό ναός τοΰ χωρίου (Α.Γ. έσήμαινε 
"Αγιος Γεώργιος), άφ’ ετέρου δέ τό όνομα τοΰ χωρίου.

Είς άλλα χωρία πάλιν, έπεσήμαινον τά έν άχρηστία π α λ α ι ά  χ ά λ 
κ ι ν α  γ ρ ό σ ι α  μέ τήν σφραγίδα τής έκκλησίας και οΰτω άντεπρο- 
οώπευον 10 παράδες, ή τά έκοπτον είς τό μέσον, όπότε άντεπροσώπευον 
5 παράδες.

Είς τό Άλμπασάν τής ’Ανατολικής Θράκης, ή ’Εκκλησία έξέδιδε 
κέρματα άξίας 5 παρόδων,26 χρησιμοποιούσα λ ω ρ ί δ α ς  ψ ε υ δ α ρ 
γ ύ ρ ο υ  (τσίγκου), όπου μέ μεταλλίνην σφραγίδα άπετυπώνοντο τά 
στοιχεία Α. Κ. — "Αγιος Κωνσταντίνος —, ακολούθως δέ έκόπτοντο μέ 
ψαλλίδι τά άποτυπώματα.

Ό  έγκριτος Δικηγόρος κ. ’Αριστοτέλης Κωνστανηινίδης27 δίδει γλα
φυρόν περιγραφήν τής κοπής τοΰ τοπικοΰ νομίσματος, άξίας 5 παρόδων, 
είς τήν κωμόπολιν "Αγιος Εύθύμιος (άμιγοΰς Έλληνικοΰ πληθυσμοΰ 
3.500 κατοίκων), άνήκουσαν είς τήν εκκλησιαστικήν επαρχίαν Ήρα- 
κλείας καί Ραιδεστοΰ. Ό  "Αγιος Εύθύμιος (παλαιοτέρα ονομασία Ν α ϊπ - 
Κιόϊ), ήτο τό κεφαλοχώρι μιας πλουσιωτάτης γεωργικής περιοχής, τής 
οποίας οί κάτοικοι είργάζοντο σκληρά, άπέλαυον όμως σχετικής βιοτι
κής άνέσεως.

Ή  έκδοσις τοΰ τοπικοΰ νομίσματος ήρχισε πολύ πριν άπό τήν Ρω
σικήν κατοχήν τοΰ 1878, πρός διευκόλυνσιν τών συναλλαγών, λόγω 
τής έλλείψεως, ώς ήδη άνεφέρθη, τουρκικών κερμάτων, μικράς άξίας, 
έχρησιμοποιεϊτο δέ όχι μόνον μεταξύ τών Ελλήνω ν κατοίκων τής πε
ριοχής, άλλά έδίδετο, οσάκις παρίοτατο άνάγκη, καί είς τούς είσπρά- 
κτορας τής Δεκάτης, ή τοΰ Κεφαλικοΰ φόρου, όταν ύπήρχον κλάσματα 
τοΰ χρέους, ή έπληρώνετο χαρτόσημον «ποΰλι». Οί Τοΰρκοι ήνείχοντο 
τήν έκδοσιν τοΰ κέρματος, είτε διότι τό έθεώρουν ώς τοπικόν έθηιον, 
ε’ίτε ώς ανάξιον ιδιαιτέρας προσοχής, έξ αιτίας τής περπορισμένης του

26. ΚαΟ. Παπαναστασίου. Το Ά λμπασάν Ά να τ. Θράκης, εκδ. Έ τα ιρ . Θρακι- 
κών Μελετών άρ. 76 άνάτ. σελ. 19.

27. Ά οιστ. Κωνσταντινίδη. "Ενα εθιμι τολμηρό καί μια γραφική συνήθεια σ5 
ενα χωριό τής Ά νατ. Θράκης, εκ δ. 'Εταιρείας Θρακικών Μελετών, άριθ. άνατύπου 98 
Ά θήναι 1961. σελ. 3 - 8 .

13
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κυκλοφορίας. Ή  Εκκλησία πάντως, ήτο πρόθυμος νά έξαργυρώση το
πικά νομίσματα, συνολικής άξίας 3—5 γροσίων είς πρώτην ζήτησιν.

Όσάκις παρίστατο άνάγκη, ή κοπή άπεφασίζετο άπο τήν Έφορο-Έπι- 
τροπήν τής Εκκλησίας, κατόπιν συνεδριάσεως και διά συγκεκριμένην 
ποσότητα, συνήθως συνολικής άξίας 5—7 χρυσών λιρών Τουρκίας. Ό  
Ταμίας άνελάμβανε ν’ άγοράση τό ύλικόν: μ ο λ υ β δ ί ν ο υ ς  β ώ 
λ ο υ ς ,  δηλ. «σ κ ά γ  ι α», τά όποΐα έχρησηιοποίουν οί κάτοικοι διά 
το κυνήγιον τών άγριοχοίρων τοΰ γειτονικού 'Ιεροΰ ’Όρους, κατόπιν 
δέ, παρουσία καί ενός άλλου επιτρόπου, καθώς καί ίερέως, ετίθετο είς 
λειτουργίαν τό «Νομισματοκοπεϊον», «νταρμπχανάς» τής κωμοπόλεως. Ό  
μηχανισμός ήτο άπλούστατος: Έτοποθέτουν τό «σκάγι» επί σιδηράς πλα- 
κός ή λίθου, καί τό έκτυποΰσαν μέ σφυρί, έως δτου πλατύνθή καί λάβη 
στρογγυλό σχήμα κέρματος «πεντάρας». Κατόπιν έχρησηαοποιεΐτο τό ει
δικόν έργαλεϊον τής Έφορο Επιτροπής, είς τήν άκραν τοϋ οποίου εύ- 
ρίσκετο ή «μήτρα» τής σφραγϊδος, είς τό άνω μέρος τής οποίας άνεγρά- 
φετο κυκλικώς, μέ κοίλα στοιχεία, «5. παρ.», καί είς τό κάτω άπλοΰς 
σταυρός. Μέ κτύπημα τοϋ σφυριοϋ άπετυπώνετο άνάγλυφος ή σφραγίς 
είς τήν μίαν πλευράν τοϋ κέρματος, ενώ ή έτέρα παρέμενε λεία. Ή  
Έφορο-Έπιτροπή ήλεγχε τά νέα νομίσματα καί κατέγραφε τήν άξίαν των 
είς τό ένεργητικόν τών βιβλίων τής Εκκλησίας. Τά κέρματα αύτά έχρη- 
σηιοποιοϋντο κατ’ άρχήν διά νά δίδωνται «ρέστα» άπό τούς δίσκους τής 
’Εκκλησίας, άκολούθως δέ, διηυκόλυναν γενικΰίς τάς τοπικάς συναλ
λαγές.

'Όπως δέ τονίζει ό διαπρεπής νομομαθής κ. Άριστ. Κωνσταντι- 
νίδης :

«Ή καλή πίστι καί ή έντιμότητα πού πρυτάνευε τά παλιά καλά ε
κείνα χρόνια στον κόσμο, καί μάλιστα στούς θρακιώτες, δέν έπέτρεπε 
νά γίνη όποιαδήποτε καταδολίευσι στο κόψιμο τής πεντάρας, ή στήν πο
σότητα πού άπεφάσιζαν νά κοπή. Νομίζω μάλιστα, δτι ένας λόγος ση
μαντικός, πού συνεχίζονταν τό έθιμο αυτό καί δέν έπαυσε έπί τόσες 
δεκαετηρίδες, ή ίσως καί αίώνα ή καί περισσότερο, ήταν άσφαλώς και 
αύτός. Διότι, άλλοιώτικα, δηλαδή έάν συνέβαινε καμμιά καταδολίευσι, 
θά γινότανε οπωσδήποτε γνίυστή, άργά ή γρήγορα, κρυφά ή φανερά, 
απ’ ευθείας ή έμμεσα, καί τότε θά άρχιζαν, μετά τό σχετικό σούσουρο, 
μαλώματα καί ύστερα άπ’ αύτό οί καταγγελίες δεξιά καί άριστερα. Αυτό 
θά έδινε οπωσδήποτε άφορμή νά προσεχθή τό πράγμα καί νά άρχίσουν 
φυσικά καί καταδιώξεις, είτε άπό τις ’Αρχές ε’ίτε άπό τή Μητρόπολη. 
Καί τότε οι συνέπειες θά ήσαν τραγικές καί πολύ οδυνηρές. Άλλά γιά 
νά διατηρήται τό έθηαο μέ συνέχεια πολυχρόνια, αύτό σημαίνει δτι δέν
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γινόταν καμμιά κατεργαριά στο κόψιμο της πεντάρας, και ουτε στη διά- 
θεσί της. Τό έθιμο τό θεωρούσαν σεβαστό και τό κρατούσαν τίμια.»

ΣΤ. 7. Έ πι Τουρκοκρατίας, είς τάς έμπορίκας συναλλαγάς, ώς 
μ έ τ ρ α ε π ι φ ά ν ε ι α ς  έχρησιμοποιοϋντο: τό Ντονούμ, ίσον πρός
ένα στρέμμα, ώς έπίσης τό Μεγάλο Στρέμμα, ίσον πρός 2.500 μ2, καϊ 
τό Μικρό Στρέμμα, ίσον πρός 1.000 μ2. Διά τήν μέτρησιν οικοπέδων, 
έχρησιμοποιεϊτο· ό Τετραγ. Πήχυς, ίσος πρός 0,75 μ2.

Ώ ς  μ έ τ ρ α  μ ή κ ο υ ς  έχρησιμοποιοϋντο τό Άρσίν, ίσον πρός 
0,75 μ., ό Ένταζές, ίσος πρός 0,64 μ., ή Υάρδα, ή Ό ργυιά, τό Μέτρον 
καϊ τό Χιλιόμετρον.

Δ ι ά  τ ή ν  μ έ τ ρ η σ ι ν  σ ι τ η ρ ώ ν ,  έχρησιμοποιεϊτο τό Κοι- 
λόν,28 τό όποιον ήτο ίσον πρός 22 όκ. είς Κων)πολιν, ή 24—25 όκ. είς 
τήν περιοχήν Ραιδεστοΰ. Τό κοιλόν ύποδιαιρείτο είς δύο Σαγιά ή μισό- 
κοιλα. Τό )ί τοΰ κοιλσΰ έλέγετο· Σοινίκι, τό 1/8 έλέγετο Κουτί. Τεσσα
ράκοντα κοιλά άπετέλουν μίαν Ντάλιαν.

Ό  λ ή ν ο ς, μ έ τ ρ ο ν  χ ω ρ η τ ι κ ό τ η τ ο ς ,  ήτο μία ξυλίνη
δεξαμενή, ή τις περιελάμβανε 1.000 έως 2.000 όκάδας σταφυλών. Τό 
Μέτρον,29 χρησιμοποιούμενον διά τόν οίνον, ήδύνατο νά περιλάβη οκτώ 
όκάδας οίνου.

Τό Καντάρι (Κεντηνάριον, Στατήρ), ήτο ίσον πρός 44 όκάδας.30
Διά τή,ν ξύγισιν χρυσοΰ, έχρησιμοποιεϊτο τό Δ έ  ν γ κ ,  ίσον πρός 

4 καράτια ή κεράτια (τσεκιρδέκ), ή 16 σιταρόσπειρα.
Τό Μ ι τ κ ά λ ,  ίσον πρός 1,5 δρ. ή 108 σιταρόσπειρα, έχρησιμοποι- 

είτο διά τήν ζύγισιν χρυσοΰ, μαργαριτών, ροδέλαιου.

Ό  Τ ε  φ έ ς έχρησιμοποιεϊτο διά τήν μέταξαν ϊσοΰτο πρός 610
ή 710 δράμια. Τό Δράμιον (διρέμ ή διρχέμ έκ τής λέξεω ς: δραχμή),
ισοΰτο πρός 18 κεράτια, ή 72 σιταρόσπειρα (3,884 γραμμάρια).

28. Φ. Κουκουλέ : (Βυζαντινών Βίος καί Πολιτισμός, I. Β. σελ. 249) γράφει ότι 
τό κοΐλον καί τό σοινίκι (ή χοινίκι) έχρησιμοποιοϋντο ώς μέτρα μετρήσεως σιτηρών, καρ
πών, καρύων κλπ. καί επί τών Βυζαντινών.

29. Έ νθ ’ άνωτ. σελ. 250, άναφέρεται ότι τό μέτρον έχρησιμοποιεϊτο διά τόν οίνον, 
καί άπό τούς Βυζαντινούς. Κατά τόν Ιον αίώνα δε ίσοδυνάμει πρός 30 λίτρα.

30. Κωνστ. Ντόκου, Μία ύπόθεσις πειρατείας κατά τόν 17ον αίώνα, Θησαυρίσμα- 
τα Τόμ. 2ος 1963 Βενετία, είς τήν σελ. 39 υποσ. 1 άναφέρεται ότι ό στατήρ προ τής καΟιε- 
ρώσεως τοΰ δεκαδικού μετρικού συστήματος είχε διαφόρους άξίας είς έκάστην χώραν 
όπως π .χ . είς Γαλλίαν έξισοϋτο πρός 48,951 κιλά είς Ισπανίαν 46,014 κιλά ε ί ς ’Αγγλίαν 
πρός 45,359 κιλά. Κατά τό δεκαδικόν μετρικόν σύστημα ίσοΰται πρός 100 κιλά.
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Ή  όκα άπετελείτο έκ 400 δραμίων.
Τό Τσεκί, δταν έχρησιμοποιεϊτο διά τήν ζύγιοιν: α) λίθων (ίσοΰτο 

προς 88 όκ. ή 2 καντάρια), 6) διά δέ τήν ζύγιοιν ξύλων (ίσοΰτο προς 
180 όκ. ή 4 καντάρια).

Τό Τσεκί διά τήν ζύγιοιν τοϋ αίγομάλλου, ίσοΰτο προς 2 όκ.. διά 
τήν ζύγιοιν οπίου 250 δράμια, διά τήν ζύγιοιν κοραλλίων, πολυτίμων 
λίθων και μετάλλων, ίσοΰτο προς 100 δράμια.-1

Τό Μπατμάν ίσοΰτο προς 6 όκάδας.
Ό  Τόνος περιελάμβανε 136 μπατμάνια,

ΒΙΛΑΕΤΙ ΟΝ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1871

Ά  π ο θ ε μ α τ ι κ α ί Τ ρ ά π ε ζ α ι

Τά κεφάλαια ιών έν τώ ναμω άποθεμαιικών τραπεζών άνήρχοντο 
είς γρόσια 21.971.809, κατά τόν έξης λεπτομερή ύπολογισμόν.

Π Ι Ν Α Ξ  Α '

Τμήμα Άδριανουπόλεως

Έπαρχίαι Κεφαλ. γρόσ.

Άδριανουπόλεως 2.144.864
Χάβσας 199.887
Βα6άϊ - άτικ 170.043
40 Εκκλησιών 433.597
Βουνάρ Χισάρ 286.634
Ούζούν Κιοπρύ 503.961
Διδυμοτείχου 1.626.599
Χατούν ίλύ καί Κηζέλ - άγάτσι 254.818
Μουσταφά Πασσα 814.922

Σ ύ ν ο λ ο ν  6.435,325

31. Βυζαντίου - Σκαρλάτου, ή Κων/πολις, 1869 Τ. Γ ' σελ. 229 καί έπ.
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Τμήμα Φιλιππουπόλεως
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Έπαρχίαι Γ ρόσια

Φιλιππουπόλεως 1.459.531

Παζαρτζικ 492.455

Χάς - κιοϊ 1.448.528

Ζαγαράϊ - ά ακ 1.006.572

Κηζανλικ 510.359

Τσιμπάν 694.735

Ά χή Τσελεμπή 163.735

Σουλτάν - γερή 200.260

Σ ύ ν ο λ ο ν 5.976.175

Π Ι Ν Α Ξ  Γ'

Τμήμα Ραιδεστοΰ

Έπαρχίαι Γ ρόσια

Ραιδεστοΰ και Ίνετζικ 306.168

Μάλγαρα 422.531

Ήρακλείας και Τοορλοΰς 291.772

Βιζύης 356.512

Λουλέ - Βουργάς 241.770

Χαριουπόλεως 179.815

Σ ύ ν ο λ ο  ν 1.798.568
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Τίμημα Καλλιπόλεως

Έπαρχίαι Γρόσια

Καλλιπόλεως 306.055
Κεσσάνης και Υφάλων 305.800

Περιστάσεως καϊ ’Όρσας 343.900
Φερρών και Μάκρης 369.500
Γκιουμουλτζίνας 760.550
Αίνου 113.420

Σ ύ ν ο λ  ον 2.199.225

Π Ι Ν Α Ξ  Ε 7

Τ μημα Σ υλλίμνου

Έπαρχίαι Γ ρόσια

Συλλίμνου 941.871
Ζαγαράϊ Τζεδιδ 964.552
'Υαμπόλεως 510.180
Καριναμπάτ 726.000
Άετοΰ 953.648
Πύργου 723.545
"Αγχιάλου 330.807
λΐεσημβρίας 411.913

Σ ύ ν ο λ ο ν 5.562.516

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΙΣ

'ΠΙΝΑΞ Α ' 6.435.325
, » Β7 5.976.175

» Γ 7 1.798.568
» Δ 7 2.199.225

/ ; ; >  Ε 7 5.562.516

Γ εν . Σ ύ ν ο λ  ο ν 21.971.809
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Κ Ε Φ Α Λ Α  T O N  Ζ'

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 
ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΝ 

ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΙΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

Ζ. 1. 1. Μετά τήν άλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως, ή πλειονότης 
τών άξιωματούχων έπροτίμησαν νά έκπατρισθοΰν, διά νά διαφύγουν τήν 
σφαγήν τών Τούρκων. Πολλοί διανοούμενοι κατέφυγαν εις τήν Δύσιν, 
δπου μετελαμπάδευσαν τά φώτα τής Ελληνικής Παιδείας και Φιλοσο
φίας, τά οποία ήπείλησεν ή μωαμεθανική λαϊλαψ, εις τάς θρακικάς ά
κτάς τοϋ Βοσπόρου. Οί σπουδαιότεροι τών διαπρεπών αύτών Ελλήνων, 
πού έγκατεστάθησαν είς τήν ’Ιταλίαν, ήσαν ό Πληθών (Γεμιστός), ό 
Χαλκοκονδύλης, ό Γαζής, ό Τραπεζούντιος Γεώργιος, ό Άργυρόπουλος, 
ό ’Ισίδωρος ό Πελοποννήσιος, ό Κάλλητος ό θεσσαλονικεύς, ό Χαριτώ- 
νυμος, οί Λασκάρεις, ό ’Ιωάννης Βησσαρίων, μετέπειτα Καρδινάλιος 
Βενετίας, κ.ά.1 Ό  Βησσαρίων έγεννήθη είς τήν Τραπεζοΰνια τό 1403. 'Ως 
Μητροπολίτης τής Νίκαιας, συνώδευσε, μέ άλλους ιερωμένους, τόν Πα
τριάρχην Κων)λεως, τό 1438, είς τό Συνέδριον τής Φερράρας—Φλω
ρεντίας, διά τήν ένωσιν τής ‘Ανατολικής καί Δυτικής Εκκλησίας. Τό 
ναυάγιον τοΰ Συνεδρίου έπαιξεν άποφαοιστικόν ρόλον είς τήν έπακο- 
λουθήσασαν πτώοιν τοΰ Βυζαντίου.2 Ό  Βησσαρίων, αύτοεξόριστος είς 
τήν ’Ιταλίαν, δέν έπαυσε νά έργάζεται διά τόν ύπόδουλον Ελληνισμόν. 
Τό 1463 ώνομάσθη Πατρίκιος άπό τόν Δόγην τής Βενετίας. Είς τήν 
επιστολήν του, μέ τήν οποίαν δωρίζει τήν βιβλιοθήκην του είς τήν πό- 
λιν τής Βενετίας, είναι διάχυτος ή άγάπη καί ή νοσταλγία διά τήν σκλα-

1 . Γεωργ. Γιαννακάκη, 'Ιστορία τής Θράκης άπό τής Ά λώσεως, Θρακικά Τόμος 
29ος (1958) σελ. 16-20. βλ. έπίσης Eugenio Garin, Renaissance und K ultur εις Pro
pylaen W eltgeschichte Berlin - F rankfurt, Τ. 6ος 1964 σελ. 448 καί έπ.

2. Franz Georg Mair, Tradition undW andel: uber die Grunde der W iderstan- 
dskraft von Byzanz Historische Zeitscrift. Miinchen Bd 218 I-Teft/ 2 April 1974 σελ. 
266 καί έπ.
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βωμένην Πατρίδα του. (Παρατίθεται ή επιστολή τοΰ Βησσαρίωνος είς 
Ελληνικήν μετάφρασιν).

’Επιστολή Βησσαρίωνος, Καρδιναλίου καί Π άτριάρχου Κω ν/πόλε ως:

«Πάντοτε, άπό τής παιδικής καί, νεανικής μου ηλικίας, πάσης φύσεως καί 
κατευθΰνσεως βιβλία προεκάλουν τό ενδιαφέρον μου· δι’ αυτό άπό τότε όχι μό
νον αντέγραφα πολλά ίδιοχείρως, αλλά καί. διά τήν αγοράν πολλών βιβλίων 
έξόδευα δλας μου τάς οικονομίας, περιορίζουν όσον τό δυνατόν τάς υπολοίπους 
δαπάνας μου. Έπΐστευα ότι τά βιβλία ήσαν δΓ εμέ τά πλέον αξιοπρεπή εφό
δια. Π ράγματι τά βιβλία είναι πλήρη άπό σοφάς συμβουλάς, παραδείγματα 
παλαιοτέρουν εποχών, έθιμα, νόμους καί θρησκευτικά διδάγματα· Ζοϋν, κυκλο
φορουν καί ομιλούν μαζί μας, διδάσκουν, άναπαριστούν τήν πραγματικότητα, 
μάς υπενθυμίζουν γεγονότα, τά οποία ή μνήμη μας δέν συγκρατεΐ, σάν νά 
ήσαν τά ίδια παρόντα, καί μάς τά μεταφέρουν εμπρός εις τά μάτια μας. Τόσον 
μεγάλη είναι ή δυναμις, ή άξία καί ή θεϊκή των αποστολή (οστε εάν δέν υπήρ
χαν (τά βιβλία) θά παραμέναμε άκαλλιέργητοι καί άδαείς· δέν Οά έλαμβά- 
ναμε γνώσιν του ιστορικού παρελθόντος, δέν θά έπαραδειγματιζόμεθία άπό θεϊ- 
κάς ή άνθρωπίνους πράξεις. Η) τάφος, ό όποιος θά έσκέπαζε τους νεκρούς, θά 
έκάλυπτε καί τά ονόματα των.

Μολονότι πάντοτε ήμουν άφωσιωμένος είς τά βιβλία, κυρίως μετά τήν πτώ- 
σιν τής Ελλάδος καί τήν άξιοκατάκριτον ύποδουλωσιν τοϋ Βυζαντίου, ήνάλωσα 
όλας μου τάς δυνάμεις, δυνατότητας καί προσπάθειας διά τήν περισυλλογήν καί 
μεταφοράν βιβλίων, διότι υπέθετα καί έφοβοΰμην ότι, έκτος τών άλλων, έκινδυ- 
νευον νά χαθοΰν είς ολίγον χρόνον πολλά υπέροχα βιβλία, άληθεϊς φάροι διά 
τόν κόσμον καί τήν ανθρωπότητα, διά τήν συγγραφήν τών όποιων έκοπία- 
σαν καί άγρυπνησαν τόσοι σημαΐνοντες άνδρες. ’Άλλωστε παρόμοιαι άπώ- 
λειαι βιβλίων έλαβον χώραν καί κατά τό παρελθόν δπιυς π.χ. άπό τά >220.000 
βιβλία, τά όποια κατά τόν Πλούταρχον εύρίσκοντο είς τήν βιβλιοθήκην τής 
Ά παμίας, μετά βίας σώζονται σήμερον είς χεΐρας μας περί τά χίλια.

Είργάσθημεν μέ μέθοδον κατ’ άρχήν νά διασώσωμεν όχι. πολλά, αλλά τά 
καλύτερα βιβλία καί άπό κάθε έργον όλους τούς τόμους- ούτως έχομε συλλέ- 
ξει σχεδόν δλα τά έργα τών άρχαίων Ελλήνων συγγραφέων καί ιδίως τά σπα- 
νιώτερα καί εκείνα τά οποία είναι ιδιαιτέρως δυσχερές ν’ αποκτηθούν.

’Ενώ συχνά ήρχοντο είς τόν νούν μου τά άνωτέρω έκτεθέντα, πολλάκις 
είχον τήν έντΰπωσιν δτι ολίγα μόνον θά είχον πράξει προς έκπλήρωσι,ν τοϋ 
σκοπού μου, εάν δέν είχον συγχρόνους προνοήσει όυστε νά ταξινομηθούν, όσον 
ακόμη εύρισκόμουν είς τήν ζωήν, τά μέ τόσον κόπον συγκεντρωθέντα βιβλία, 
είς τρόπον ώστε καί μετά τόν θάνατόν μου νά μή διασκορπισθοϋν καί άπολε-
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σθούν, άλλα νά φυλαχθούν εις ένα τόπον, ό όποιος Οά είναι έξ ίσου ασφαλής 
καί ευνοϊκός διά τήν χρήσιν των άπό "Ελληνας καί Λατίνους.

Ά φ οΰ λοιπόν αυτή ή σκέψις μέ κατέλαβε, καί νοερώς διέσχισα πολλάς 
πόλεις τής Ιτα λ ία ς, τελικώς μόνον ή ϊδική σας ένδοξος καί σημαίνουσα πόλις 
μοΰ έφάνη κατάλληλος, ώστε άπό κάθε άποψιν νά πιστεύω οτι δύναμαι νά είμαι 
ικανοποιημένος·

Πρώτον διότι δέν Οά ήδυνάμην νά εκλέξω άσφαλέστερον μέρος, διοικού- 
μενον μέ δικαιοσύνην, κυβερνώμενον διά νόμων καί όδηγούμενον ύπό σωφρο
σύνης : στέγη συνέσεως, μετριοφροσύνης, δικαίου, οοβαρύτητος καί εμ
πιστοσύνης, δπου ή εξουσία είναι τόσον μετρημένη καί λελογισμένη, 
όσον μεγαλειώδης καί σπουδαία. ’Εδώ τό πνεύμα είναι ελεύθερον είς 
τούς λογισμούς του, αδέσμευτον άπό εγκλήματα ή άπό πάθη. ’Εδώ, έ
ξυπνοι άνδρες έχουν τό κλειδί τής εξουσίας, οί καλοί ΐστανται ύπεράνω 
τών κακών, καί χωρίς νά φροντίζουν διά τό ίδικόν των κέρδος, μεριμνούν μέ 
επίμονον θέλησιν καί τελείαν δικαιοσύνην δι’ ολόκληρον τόν κρατικόν οργανι
σμόν. 'Ως έκ τούτου πρέπει νά έλπίζωμεν ότι ή πόλις σας, δπως έπιθυμούμεν, 
άπό ημέρας είς ημέραν θά έπεκτείνη περισσότερον τήν δύναμιν καί. τήν φήμην 
της.

Έπιπροσθέτως άντελήφθην δτι, δέν Οά ήδυνάμην νά έπιλέξω μέρος εύνοϊ- 
κώτερον καί κυρίως περισσότερον άρμόζον είς τούς ομοεθνείς μου: Διότι, τήν 
πόλιν σας κατακλύζουν σχεδόν όλοι οί λαοί τής γής, κυρίως δμως Έλληνες, 
οί οποίοι διά θαλάσσης έρχονται άπό τάς πατρίδας των καί προσεγγίζουν τήν 
ξηράν, τό πρώτον είς Βενετίαν καί οί οποίοι τόσον στενώς έχουν συνδεθή μεθ’ 
υμών, ώστε δταν άποβιΐβάζωνται εις τήν πόλιν σας νομίζουν δτι εισέρχονται είς 
έν δεύτερον Βυζάντιον.

Τέλος πώς Οά ήδύνατο άπό τής πλευράς μας, ή τιμή αύτη νά άποδοθή 
έπαξιώτερον παρά είς τούς ανθρώπους, πρός τούς οποίους εχο3 συνδεθή καί 
ύποχρεωθή διά τών πολλών των ευεργεσιών πρός εμέ καί είς τήν πόλιν, τήν 
οποίαν εξέλεξα ώς πατρίδα μετά τόν άφανισμόν τής Ελλάδος καί ή οποία —  
δι’ ημών βεβαίως—  μέ έδέχθη μέ τάς μεγίστας τών τιμών;

Μέ τήν συνείδησιν τού πεπερασμένου τής ύπάρξεώς μου, καί λόγιο τής 
προβεβηκυίας μου ηλικίας καί τών'ποικίλων ασθενειών, αί δποίαι μέ βα
σανίζουν καί τών υπολοίπων, τά οποία δύνανται ακόμη νά μού συμβούν, 
έδώρισα καί άφιέρωσα εις τόν ιερόν οικον τού ευσεβούς Μάρκου τής πεφωτι
σμένης σας πόλεως δλα τά βιβλία μου είς άμφοτέρας τάς γλώσσας, πεπεισμέ
νος δτι αυτή μου ή πράξις οφείλεται είς τήν ί,δικήν σας μεγαλοψυχίαν, τήν 
ίδικήν μου ευγνωμοσύνην καί εις τήν πατρίδα, ή οποία κατά τήν έπιθυμίαν 
σας πρέπει νά είναι κοινή μεθ’ υμών. 'Τμεΐς δέ τά τέκνα καί οί έγγονοί σας,
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οι όποιοι διά τής προικισμένης σας ύπάρξεως, διά τής σοφίας καί τών ευερ
γεσιών μέ κατεστήσατε φίλον, υποτελή καί ύπόχρεόν σας, ας δυνηθήτε 
νά καρπωΟήτε πρώτοι άφθόνως καί διαρκώς τών κόπων μου, ομοίως δέ άς 
καρπωθοΰν διά τής συνδρομής σας καί δλοι οι φίλοι τών καλών τεχνών. Αι’ 
αύτό σάς άποστέλλομεν, Έξοχώτατε, μέ τήν δωρεάν, έπίσης κατάλογον τών 
βιβλίων καί μίαν Παπικήν άδειαν, εύχόμεθα δέ δπως τό Κράτος σας συνε
χώς αναπτύσσεται καί χαίρει αίωνίας ευτυχίας, ειρήνης, γαλήνης καί ένότη- 
τος».

Λουτρά Viterbo, 31-5..1468

Ζ. 1.2. Διά νά περιορίση τήν άποδημίαν τών Ελλήνων, ή οποία 
ήταν επικίνδυνος, διότι οι έκπατριζόμενοι είς τήν Δύσιν π'εριέγραφαν μέ 
μελανά χρώματα τήν κατάστασιν τών ύποδούλων καϊ υπήρχε φόβος 
νά προκαλέσουν Σταυροφορίαν τών Ευρωπαίων κατά τών Τούρκων, ό 
Μωάμεθ έσκέφθη διπλωματικώτατα νά παραχώρηση προνόμια είς τόν 
Αρχηγόν τής ’Ορθοδόξου Εκκλησίας. ’Έκρινεν, δτι τό καταλληλότερον 
πρόσωπον ήτο ό πολυμαθέστατος Γεννάδιος Σχολάριος, ό οποίος έπϊ 
πλέον διέκειτο κατά τής Ένώσεως τής ’Ανατολικής μέ τήν Δυτικήν Ε κ 
κλησίαν. Είχε σύνθημα «Κάλλιον σαρίκιον τουρκικόν, παρά κάραν πα
πικήν».3 Ό  Γεννάδιος άνευρέθη αιχμάλωτος είς τό ύποστατικόν ενός 
Μπέη, παρά τήν Άδριανούπολιν. Ή  τελετή τής χειροτονίας του έγινε 
εις τόν Ναόν τών Α γίων Αποστόλων, είς τήν Κωνσταντινούπολιν. Ό  
Πορθητής, διά λόγους πολιτικής σκοπιμότητος, τόν έδέχθη μέ μεγάλας 
τηιάς είς τά άνάκτορα καϊ τόν κατέστησεν άρχηγόν τοΰ ’Ορθοδόξου Χρι
στιανικού Κόσμου μέ μεγαλυτέραν δικαιοδοσίαν άπό δσην είχαν οι Πα- 
τριάρχαι έπϊ Βυζαντίου.4 Ό  Γεννάδιος ήτο συγχρόνως τό φερέφωνον

3. Gunnar Hering, das islamische R echt und die Inveslilur des Gennadios 
Scholarios (1954) in BS 2 (1961) σελ. 231 - 256

4. Γ. Γιαννακάκη, 'Ιστορία τής Θράκης άπο τής 'Αλώσεως Θρακικά, τ. 29ος 1958 
σελ. 22, βλ. έπίσης ’Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν Έλευθερουδάκη τ. Ε ' σελ. 305 οπού άνα-
φέρεται : «'Ο  Οικουμενικός Πατριάρχης έπεΐχεν απόλυτον εξουσίαν έπί τών έκκλησιαστι- 
κών μοναστηρίων καί του κλήρου, ήδύνατο νά καθαιρή αρχιερείς καί Ιερείς νά χειροτονή 
άντ’ άλλων άλλους καί νά δικάζη άμέσως καί έμμέσως τάς μεταξύ χριστιανών διαφοράς. 
Τά έκκλησιαστικά κτήματα άνεγνωρίσθησαν άναφαίρετα καί αφορολόγητα, ή δέ διαχείρι- 
σις τούτων άφέθη έλευθέρα εις τόν Πατριάρχην καί τούς ύπ’ αύτόν αρχιερείς καί λοιπούς 
ιερωμένους. Πας δέ χριστιανός ύπεχρεώθη νά διαθέτη ώρισμένον μέρος τής περιουσίας του 
ύπέρ τής ’Εκκλησίας. Καί έδημιούργουν μέν οί Τούρκοι διά τής άναγνωρίσεως ένός χρι
στιανού έθνάρχου, περιβεβλημένου διά τόσον πολλών δικαίων καί προνομίων, κράτος έν 
τώ ίδίω αύτώ κράτει, άλλά τόν έθνάρχην προσέβλεπον ώς οργανον, τό όποιον θά ήδύνατο νά
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τών σουλτανικών διαταγών πρός τούς Χριστιανούς, και ύπεύθυνος διά 
τυχόν παρεκτροπάς τοϋ ποιμνίου του. Τά αιτήματα τών Χριστιανών διε-., 
βιβάζοντο ύπο τοΰ Πατριάρχου διά γραπτής άναφορας προς τον Σουλ- 
τάνον. Τήν άλληλογραφίαν μεταξύ Πατριάρχου και Τουρκικών ’Αρχών, 
μετέφερεν ό Καποϋ Κεχαγιάς, ό όποιος πάντοτε ήτο εγγράμματος καί 
γνώστης τής Τουρκικής. Βαθμηδόν καθιερώθηοαν καί διάφορα άλλα αξι
ώματα (όφφίκια), είς τό Πατριαρχεϊον, δπως τοϋ Μεγάλου Πρωτοσυγ- 
κέλλου, τοϋ Μεγ. Λογοθέτου, τοϋ Μεγ. ’Αρχιδιακόνου, τοϋ Λαμπαδα- 
ρίου, τοϋ Ταβουλαρίου, τοϋ Σκευοφύλακος κλπ.

Ζ. 1.3. Οί διαδεχθέντες τόν Μωάμεθ Β ' Σουλτάνοι, όλιγώτερον 
οξυδερκείς, κατήργησαν πολλά άπό τά παραχωρηθέντα προνόμια, ώς 
αναφέρει δέ ό περιηγητής Wheler,« κατά τούς δυσχερείς χρόνους τής 
Τουρκοκρατίας, ό Πατριάρχης ήγόραξεν ακριβά τό άξίωμά του, άλλά 
δυσχερώς τό διετή ρει. Διά τήν εξαγοράν τοϋ θρόνου κατέβαλλον οί Πα- 
τριάρχαι τεράστια ποσά, διά τήν εϊσπραξιν τών οποίων κατεπίεζον τούς 
πιστούς».5

Πάντως, δπως γράφει ό Κ. Παπαρρηγόπουλος, «όσαδήποτε καί αν 
ύπήρξαν τά άμαρτήματα πολλών έκ τών Πατριαρχών, ούδείς έξ αύτών, 
ούδέν ώλίσθησε περί τήν άκριβή τοϋ πατρίου δόγματος καί τών ύπα
των εθνικών συμφερόντων τήρησιν».6

Οί Πατριάρχαι τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας, δσον καί αν έξηυτε- 
λίσθησαν καί έδιώχθησαν άπό τάς έκάστοτε Τουρκικάς Κυβερνήσεις, 
δσον καί άν τά άρχικά των προνόμια παρεβιάσθησαν καί ήθετήθησαν, 
ήσκησαν πάντοτε μεγάλην έπιρροήν είς τόν υπόδουλον Χριστιανικόν 
κόσμον. Ό  Οικουμενικός Πατριάρχης άπέβη ό εκκλησιαστικός καί έν 
μέρει ό πολιτικός άρχηγός εκατομμυρίων ύποδούλων Χριστιανών: Ε λ 
λήνων, Σέρβων, Βλάχων, ’Αρμενίων καί Βουλγάρων, άφ’ ετέρου δέ 
έξηκολούθησε νά διοική τάς ’Ορθοδόξους ’Εκκλησίας τής Δύσεως. Έπι- 
σημαίνεται δτι διά τής κατωτέρω άπό 8.11.1621 έπιστολής του ό Κύριλ
λος Α ' Λούκαρις, άκυροι τήν ύπό τοϋ είς Βενετίαν Μητροπολίτου Φι
λαδέλφειας έπιβληθεϊσαν καθαίρεσιν τοϋ ίερέως Μάρκου Λιασή.7

εξασφάλιση τήν δουλικήν ύπακοήν τών Ελλήνων και τών λοιπών άπό τοϋ Οικουμενικού 
Πατριάρχου πνευματικώς έξαρτωμένων χριστιανών.»

5 & 6 Κ. Σιμοπούλου, Ξένοι Ταξειδιώτες στήν Ε λλάδα , Τ.Α. 1972 σελ. 175, 182.
7 . Μ. I. Μανούσακα, Συλλογή άνεκδότα>ν έγγράφων άναφερομένων είς τούς έν Βε

νετία Μητροπολίτας Φιλαδέλφειας, Θησαυρίσματα Τ. 6ος '1969 σελ. 38-39



Κνριλος έλέφ Θεοϋ αρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνον πόλεως,
|2 Νέας Ρώμης και οικουμενικός πατριάρχις

I3 f 'Επειδή παράλογος και παοακανόνας ό Φιλαδέλφειας κνρ Θεοφάνης 
καθαίρεσιν \4 έξεφώνησεν κατά τον ίερέως κυρ Μάρκου Λιασή, μηδόλος τηρή- 
σας απερ |5 ή καθ* ημάς τοϋ Χρίστον μεγάλη ’Εκκλησία έν τοι ανταις νποθε- 
αεσιν φυλαχτεί, I6 τούτου γάριν ή μετριότης ημών ταντην τήν άπάφασιν, δι 
ής έκρινεν ό ρη\Ίθεις Φιλαδέλφειας κυρ Θεοφάνης καθηρημένον είναι τόν 
άνωθεν παπά |3 κνρ Μάρκον Λιασή άκυροι και αθετεί, άπό φαινομένη έν άγίφ  
Πνενματι \3 έχετν αυτόν τόν παπά κνρ Μάρκον τήν Ιερωσννην και ιερεα είναι 
και λέ\ 10γεσθαι ώς τό πρότερον και ένεργείν πάντα τά τοΐς ιερενσιν άνήκοντα 
111 άκολυτος καί αναντίρρητος παρ’ ονδενός προσώπου έναντιονμενον, |12 ίε- 
ροομένου ή λαϊκόν, έν βάρει αργίας άσυγνώστου και άφοοισμοϋ αλν\,3τον 
τον άπό Θεοϋ. ’Ά ν  δέ τις απειθής καί ανυπότακτος αθέτηση τήν δε |14 τήν

ήμετέραν πατριαρχικήν άπάφασιν, Ιερενς μέν αργός εϊη πάσης j15 Ιεραζίας 
ένεργείας καί ταξεως, καταφρονιών δέ τής αργίας και άφωρι\1βσμένος άπό 
Θεοϋ, ώς καί τελεία καθεραίσι υπόδικος, λαϊκός δέ άφωρι j: 7σ μένος' άπό Θεοϋ 
και τηοαμένος και ασυγχώρητος καϊ άλυτος μετά. θάνατον j13 έν τωνήν αίώνι 
καί μέλλοντι καί τυμπανιαϊος καί έχέτω τάς άράς τών |13 άγιων πατέρων 
τών έν Νίκαια συνόδων καί κληρονομησάτω τήν λέπραν |£0 τοϋ Γιεζι) καί τήν 
αγχόνην τοϋ 5Ιούδα. Οϋτως άπεφηνάμεθα συνοδικώς |21 καί μή άλ,έως γενέ- 
σθαι έξαπόφάσεως.

,αχκα , έν μηνί νόεμβρίου η , |2£ ίνδικτιώνος ε .

2 lege πατριάρχης || 3 lege παραλόγως || 4 lego ίερέως... μηδόλως || 5 lege τοιαν- 
ταις ΰποθέσεσιν || 6 lege ή. . .  ί?μών||8 lege άκυροι... άποφαινομένη || 9 lege ίερωσν- 
νην .. . Ιερέα || 10 lege ιερενσιν || 11 lege άκωλντως.. . άναντιρρήτως || 12 lege Ιερωμέ
νο υ ... άσνγγνώστον \\ 14 lege ίερεύς || 15 lege ιερατικής || 16 lege ώς . . .  καθαιρέσει j| 
17 lege κατηραμένος i| IS lege τώ νΰν |j 21 lege άλλέιως. . .  έέ αποφάσεως \\ νοεμβρίου [\ 
22 lege Ινδικτιώνος k 3

Οι Μητροπολΐται Φιλαδέλφειας ήσαν πιστοί θεράποντες τοϋ Οι
κουμενικού Πατριάρχου. Έ κ της κατωτέρω άπό 29.9.1681 επιστολής 
τοϋ Γερασίμου Βλάχου, έκλεγέντος λίητροπολίτου Φιλαδέλφειας, πρός 
τόν Πατριάρχην Διονύσιον, πληροφορούμεθα δτι ό Γ. Βλάχος διά νά μή 
παραβή τούς έκκλησιαστικσύς κανόνας, άνέβαλεν έπί 16 μήνας τήν χει- 
ροτονίαν του, άναμένων τήν Πατριαρχικήν έκδοσιν.7α Ή  τελευταία 
παράγραφος τής έπιστολής είναι ενδιαφέρουσα διότι διαφαίνεται ή έπι- 
θυμία τοϋ Πατριάρχου νά προμηθευθή βιβλία άπό τήν Δύσιν, έπίσης 
δέ έπειδή μας δίδονται αί τιμαί διαφόρων βιβλίων κατά τήν έποχήν 
εκείνην:

2 0 6  Κ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ — ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΥ

7α Μ. I. Μανούσακα, ένθ’ άνωτ. σελ. 99 - 101



Πρός τόν παναγιώτατον καϊ σοφώτατον κύριον Λ ιονύσιον 
τόν γεγονότα πατριάρχην οικουμενικόν

Τόν παναγιώτατον καϊ σοφώτατον ημών αύθέντην καϊ δεσπότην κύριον 
κύριον Διονύσιον, τόν οικουμενικόν πατριάρχην, ό νψιστος Θεός διατηρήσοι 

5 τό ένθεον κράτος τής σής άρχιερωσύνης εις πολΛών ετών περιόδους, εις σύ- 
στασιν τής αγίας ΈκκλΧησίας καϊ καύχησιν ημών.

Τά γράμματα τής σής παναγιότητος γλυκύτερα τον νέκταρος καϊ θειό- 
τερα τής αμβροσίας μοι εδοξε καϊ πολλής χαράς ένέπλησε τήν έμήν ψυχήν, 
ού τοσοντον τώ χαρακτήρι τών νοημάτων, ώς δι ολίγων πολλήν παριστώντα 

10 τήν διάνοιαν, όσον τή κοινώσει τής σής μεγίστης άξίας έπι τό σεμννναι τήν 
έμήν άκραν εντέλειαν καϊ αυτόν σε τόν οϊκουμενικόν πατέρα παρείναι χαίρειν 
έδόκουν καϊ μάλλον άσμί\νως τήν Οείαν σου έγωγε έδεξάμην έπιστολήν ή πάντα 
τόν τής Λυδίας χρυσόν. ΛΙσΟανόμενος ούν τά τής σής ακραιφνούς και καθαρός 
έννοιας τεκμήρια, άτέχνως αθανάτους ομολογώ τάς χάριτας τή σή κατά πάντα 

15 τελειότητι, ευχόμενος τόν νψιστον Θεόν, || ώς |j έμοϋ άδυνατοϋντος, έν μα
κάριον νήσοις άμείψασθαι Ισαξίως τήν σήν σεμνοπρέπειαν. Τό δέ έξ έμοϋ 
(μάρτνς Κύριος) έναντίον πάντων διά παντός δι’ ευφήμου μνήμης καϊ φωνής 
εχων διετέλεσα || καϊ μετ’ έγκωμίων || καϊ διατελώ σε, τό κοινόν άπάσης τής 
οικουμένης όφελος, τόν οφθαλμόν τών ευσεβών, τήν ζωτικήν δύναμιν τον 

20 ιερόν πολιτεύματος, τόν πλήρους φρονήσεως άνδρα, τήν μεγάλην τής σοφίας 
σάλ.πιγγα, τόν στύλων καϊ τό έδραίωμα τής καθολικής ’Εκκλησίας, τόν τον 
κόσμου φωστήρα, τόν ζωής ανθρώπινης μέτρα νικήσαντα καϊ τόν μόνον έπι- 
λειπόμενον τοΰ ελληνικού γένους θερμόν άντιλ.ήπτορα.

’Άγαν ή/.γησα τήν καρδίαν έπϊ τή άναόείξει τής έμής ταπεινότητος είς 
25 τήν τής άρχιερωσύνης έκ.λογήν ότι, άπούσης τής σής παναγιότητος έκ τοϋ 

οίκονμενικον θρόνου, ούκ έτνχον ημέρας λευκής, νομίζοον γάρ παρείναι σε 
τόν έμόν οίκείον αύθέντην πατριαρχεύοντα, έγραψα μέν έπιστολάς πρός αυτήν,

ένέπεσον δέ είς χεϊρας τών μή γινωσκόντων με* καϊ ήρθη κατ’ έμοϋ άντικεί- 
μενος ό Νικομήδειας μητροπολίτης ό μακαρίτης, άνήρ μέγα δυνάμενος παρά 

30 τώ πατριαρχεύοντι, ώσπερ έπιτετνχηκότος τών τοϋ Κροίσον θησαυρών, 
ήτεϊτο || <5ε j| ον δυνατά, ού κόσμια, \ άλλά τά υπέρ δύναμιν καϊ άκοσμα, άντε- 
ριζειν βονλ.όμενός με τοϊς κρατοϋσΐ' κάγώ ονκ έπένενον, καίπερ παροτρυνόντων 
με τών κρατουντών ευθέως χειροτονηθήναι παρά τών έν Βενέτοις έπαρχιών 

■ αρχιερέων καϊ άλλους μή βονλομένων γενέσθαι, || τους έκκλησιαστικονς θεσμούς 
35 καταπατήσαι μή βουλ.όμένος, j| δι εφευρέσεων διαφόρων αναβολών έφενγον τ·ήν 

χειροτονίαν και μόλις διαβάντος ολοκλήρου λυκάβαντος μετά τήν έκλογήν, ό 
μεγαλοπρεπέστατος καϊ όντως άξιάγαστος Κνρίτζης Μανολάκης, ίδίοις χρή- 
μασιν άποδούς τό φιλότιμον, έξαπέστειλέ μοι τήν έκδοσιν' καϊ οϋτω μετά 
(I διορίαν |[ δέκα καϊ έξ μηνών χειροτονηθείς, είς τάς κλεινάς Βενετίας τυγχάνω 

40 έφθακώς, έν τώ πανσεβάστω ναώ τον Μεγάλου Γεωργίου τών Γραικών προ-
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εδρία τής Φιλαδέλφειας συνοικώ, δλος ύπήκοος τη ανατολική άγια 5Εκκλησία, 
όλος τοΤς Οείοις κελεύμασι τής σής παναγιότητος Υποκείμενος καί έντεταμένας 
έχων τάς άκοάς διαμένω γλιχόμενος τά τής άγαΟής φήμης, φΟασάσης έως ώδε, 
αποτελέσματα, τήν σήν παναγιότητα || μάλλ.ον || διϊθύνειν τούς οϊακας τον 

45 οικουμενικού θρόνου φΟίνοντος τον παρελθόντος μηνός’ εΐθ’ εΐη άληθής, τούτο 
γόο μοι πέφυκε πόντιον τών έφετών τό άκρότατον, τό κάλλιστον καί κεχαρι- 
σμενώτατον.

Περί δέ τών βιβλίων, ών ορέγεται τήν έπίκτησιν ή πολυφίλτατός σου 
παναγιότης, ό μέν Νικόλαος Λυρικός έχει τόμους όκτώ πάντας λατίνους, 

50 ούδένα δέ έλληνίδι φράσει δοθέντα' οί γάρ τών Λατίνων σοφοί τά τών 'Ελλή
νων εις λατινικήν, ον μήν δέ τά τών Λατίνων είς έλληνίδ α φράσιν διερμηνεύ- 
ουσιν οί δέ βασιλείς αύτών θεία νενσει γράικολατίνας τάς τών 'Ελλήνων 
βίβλους εύκλειας χάριν καί φήμης αιωνίου τνποις έγχαράττονσι, μεγαλαυχώντες 
καλεΐσθαι παρά πάντων άνασκευασταί καί άποκαταστάται τής ελληνικής γλώτ- 

55 της. 'Η  δέ τών άγιων πατέρων Βιβλιοθήκη ή φάσις έστίν, έτυπώθη έν Κελτο- 
γαλλία έν τόμοις είκοσι καί επτά, ών δυο ή τρεις είσί γραικολατίνοι, οί δέ 
έ:ΐίλοιποι μόνον λατινικοί, ών ή τιμή τον μέν Λυρικόν καθέστηκε γροσσών 
|| ισπανικών || πέντε καί πεντήκοντα, τής δέ τών πατέρων Βιβλιοθήκης γροσσών 
ισπανικών εκατόν δέκα καί έξ, καθά μοι οί έν Βενετίαις βιβλιοπώλαί μο1 

60 φάσκονσι, άνευ τών δαπανών τής έκ Κελτογαλλίας είς Βενετίας άποκατα- 
στάσεως, καί προς τοντοις αί τών τελωνών Κελτογαλλίας καί Βενετιών άπο- 
δόσεις. σκεψάσθω τοίνυν ακριβώς ή σή παναγιότης τ ί τό δοκοϋν, καί έγωγε έκ 
προχείρου καί προφρονέως τά θεία αύτής εντάλματα άχρι παντός δυνατόν 
έκτελέσων φανήσομαι.

65’ Τέως, παναγιώτατε δέσποτα, έγωγε ομολογώ καί εύχομαι
δούλος είμί σός καί γλυκύς συ δεσπότης
κέλευε, πρόσταττε καί βασίλευε, ού γάρ παύσομαι άίτεϊν σε έκ θεού 
δηρόν εύζώειν καί ύπείροχον έμμεναι άλλων, είναι σε 
δλβιον έν λαοϊς καί γήραος ούδόν ίκέσθαι καί έσνστερον'Άδου 
ζήθι πάτερ παλνολβε σοόφρων, όλβιοιδαίμων 
εις πολλάς πολΛών ζέον, έτέων δεκάδας.

Εκ Βενετιών, αχπά, Μ α ιγακτηρ ίων ο ς || Σεπτεμβρίου || κθη».

Ο Πατριάρχης διώριξεν αμέσως τους άνωτέρους εκκλησιαστι
κούς λειτουργούς, εμμέσως δέ, διά των Μητροπολιτών και Επισκό
πων, τούς κατωτέρους κληρικούς τών ύποδούλων ’Ορθοδόξων Χριστια
νών. Είχε τήν άνωτάτην έποπτείαν τής διαχειρίσεως τών εκκλησιαστικών 
και μοναστηριακών κτημάτων και ένήργει ώς άνώτατος δικαστής τών δια- 
(ρορών τών μή ύπαγομένων εις τά τουρκικά δικαστήρια. Χριστιανών, ήτο
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αρμόδιος διά τάς άστικάς διαφοράς, και κυρίως διά τάς οικογενειακός 
ύποθέσεις, δπως: Συνοικέσια, διαζύγια, κληρονομιάς, και δι’ ώρισμένας” 
ποινικάς. Τάς άστικάς διαφοράς έδίκαζαν κατά πρώτον βαθμόν τά Ε π ι
σκοπικά δικαστήρια, τά όποια συνεκροτοΰντο άπό τόν Επίσκοπον, τόν 
όποιον έβοήθουν οί δημογέροντες και προεστοί.8 Έ πϊ θεμάτων οικογε
νειακού καϊ κληρονομικού δικαίου, άρμόδιος ήτο μόνον ό Επίσκοπος. 
Είς δεύτερον βαθμόν έδίκαζε τό είς Κωνσταντινούπολιν Πατριαρχικόν 
Δικαστήριον, συγκροτούμενον άπό μέλη τής 'Ιεράς Συνόδου μέ Π ρό
εδρον τόν Πατριάρχην. Αί διαφοραϊ έλύοντο κατά τήν Βυζαντινήν Νο
μοθεσίαν, κυρίως δέ βάσει τών Βασιλικών τού Λέοντος τού Σοφού. Έ- 
χρησιμοποιεΐτο έπίσης ή Έξάβιβλος τοΰ Άρμενοπούλου. Έπεβάλλοντο 
διάφοροι ποιναί, πλήν τής θανατικής. Ποινικός Κώδιξ δέν ύπήρχεν είς 
τήν Τουρκίαν, τό δέ ποινικόν δίκαιον ήτο εθιμικού χαρακτήρος. Χρέη 
συνηγόρου τών Χριστιανών είς τά τουρκικά δικαστήρια διά ποινικά άδι- 
κήματα έξετέλουν οί κατά τόπους δημογέροντες ή προεστοί.

Ζ. 1. 4. Ώ ς άναφέρεται ύπό τοΰ Φραντζή, ό Μωάμεθ, μεταξύ τών 
άλλων προνομίων, παρεχώρησεν είς τόν Πατριάρχην τό «άσύδοτον καϊ 
άφορολόγητον», ώς έπίσης καϊ έτησίαν έπιχορήγησιν. Πριν παρέλθη 
δμως δεκαπενταετία δλα αύτά ήτόνισαν, ώς ήδη άνεφέρθη. Είς τούτο 
συνετέλεσε καϊ ή ιδιοτέλεια τών ήμετέρων. 'Ό ταν κατελύθη ύπό τών 
Τούρκων ή Αύτοκρατορία τής Τραπεζούντος (1461), πολλοί εύγενεϊς 
της έγκατεστάθησαν είς Κωνσταντινούπολιν καϊ φιλοδοξοΰντες νά κατα
λάβουν τόν Πατριαρχικόν θρόνον ώς καϊ διάφορα άλλα άξιώματα, έχρη- 
οιμοποίησαν αθέμιτα μέσα.9 Τό 1467 έσυκοφάντησαν είς τόν Σουλτάναν 
τόν Πατριάρχη Μάρκον τόν Β ' καϊ κατώρθωσαν νά ένθρονίσουν τόν Συ
μεών τόν Τραπεζούντιον, ό όποιος όχι μόνον παρητήθη τής έτησίας έπι- 
χορηγήσεως, άλλ’ έπϊ πλέον άνέλαβε τήν ύποχρέωοιν νά καταβάλλη είς 
τήν τουρκικήν κυβέρνησιν, 1.000 φλωρία κατ’ έτος. Μετά δύο έτη ό Μη
τροπολίτης Φιλιππουπόλεως κατέλαβε τόν Πατριαρχικόν θρόνον διότι 
προσέφερεν 2.000 φλωρία έτησίως. ’Έκτοτε ή Τουρκική Κυβέρνησις 
«έπλειστηρίαζε» τό Πατριαρχικόν άξίωμα μέ συνεχή άνοδον τής «προσ
φοράς». 'Όπως είναι εύνόητον, τά ποσά αύτά έπλήρωναν είς τόν Π α
τριάρχην οί κατά τόπους αρχιερείς, οί όποιοι τά είσέπραττον άπό τό ποί- 
μνιόν των. Αί συνθήκαι έχειροτέρευσαν άφ’ δτου ή εκλογή τού Πατρι-

8. Μεγ. Έλλην. Έ γκυκλ. έκδ. Π Τ Ρ Σ Ο Σ  τόμ. Ιος (1934) Ε λλάς σελ. 802.
9. Γεωργ. Γιαννακάκη, 'Ιστορία τής Θράκης άπό τής'Α λώ σεως, Θρακικά Τόμος 

29ος (1958) σελ. 45.
14
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άρχου άνετέθη είς τούς Μεγάλους Βεζύρας: Άπό τόν Τιμόθεον τόν Α ' 
(ό όποιος έπατριάρχευσεν άπό τό 1614—1622 έπι της βασιλείας "Μου- 

σταφα Α ' καί Όσμάν Β' ) ,  ό Ά λη Πασάς, έζήτησεν κατά τόν Χάμμερ,
100.000 χρυσά φλωρία, διότι ώς ίσχυρίζετο, ό Τιμόθεος κατά τό διάστημα 
της Πατριαρχίας του είχε διορίσει τριακοσίους Μητροπολίτας. έξ έκά- 
στου τών οποίων είχε δήθεν είσπράξει χίλια χρυσά φλωρία. Τέλος ό Τι
μόθεος έπλήρωσε τριάκοντα χιλιάδας τάλληρα.

Κατά τούς χρόνους των διενέξεων μεταξύ Παπικής Έκκλησίας και 
Διαμαρτυρομένων, όπότε ή Εύρώπη διηρέθη είς Καθολικά Κράτη (Γαλ
λία, Βενετία, Αυστρία) και Διαμαρτυρόμενα (Γερμανία, 'Ολλανδία, 
Σκανδιναυΐα), έχοντα πολιτικάς καί έμπορικάς σχέσεις μέ τήν Τουρ
κίαν, ή διαμάχη μετεφέρθη καί είς τήν Κωνσταντινούπολιν. Οί είς τήν 
Βασιλεύουσα έκπρόσωποι τόσον τής Καθολικής Έκκλησίας, δσον καί 
τών Διαμαρτυρομένων, είς πολλάς περιπτώσεις έσυκοφάντησαν Ιΐατρι- 
άρχας ή έδωροδόκησαν τήν τουρκικήν ηγεσίαν διά νά χειροτονηθή πρό- 
σωπον τής έμπιστοσύνης των. Χαρακτηριστούν παράδειγμα είναι τό 
εξής: Οι Ίησουΐται Καθολικοί έδαπάνησαν 40.000 τάλληρα διά νά έκ- 
θρονίσουν τόν Κύριλλον Λούκαριν, ό όποιος ήτο ίκανώτατος καί θερ
μός ύπερασπιστής τής ’Ορθοδόξου πίστεως. Τότε οι Καλβινισταί — πο
λέμιοι τών Καθολικών—κατώρθωσαν νά τόν επαναφέρουν, άφοΰ έδωρο
δόκησαν τήν Τουρκικήν Κυβέρνησιν μέ εκατόν όγδοήκοντα χιλιάδες τάλ
ληρα.

Έ πι τή ευκαιρία άναφέρεται δτι ό Κύριλλος Α ' Λούκαρις είχε τήν 
πρωτοβουλίαν τής εισαγωγής άπό τήν ’Αγγλίαν τοΰ πρώτου Ε λληνι
κού Τυπογραφείου. Τό 1627, τά μηχανήματα μετέφερε ό έκ Κεφαλλη
νίας ιερομόναχος καί λόγιος Νικόδημος Μεταξας. Μετ’ ολίγους μήνας 
δμως, κατόπιν ραδιουργιών τών Ιησουιτών τής Κων)πόλεως καί τών 
άντιδράοεων τής Γαλλικής Πρεσβείας, τό τυπογραφεϊον κατεστράφη άπό 
Σώμα Γενητσάρων.10 Είς διάστημα 77 έτών (1623—1700), ήλλαξαν 
πεντήκοντα Πάτριάρχαι, ώς έπι τό πλεϊστον διά δωροδοκιών πρός τούς 
’Οθωμανούς, πού μετεχειρίζοντο ώς χρυσοφόρον πακτωλόν τό Πα
τριαρχικόν άξίωμα. Οί Οικουμενικοί Πατριάρχαι τής ταραχώδους έκεί- 
νης έποχής ήσαν ύποχρεωμένοι νά πολιτεύωνται καί νά φέρωνται μέ 
διπλωματίαν, τόσον πρός τούς Δυνάστας, δσον καί πρός τάς ξένας άπο- 
στολάς, διά νά έξασφαλίσουν μίαν ύποφερτήν ζωήν διά τό ύπόδουλον ποί-

10. Κ. Σιμοπούλου, Ξένοι ταξιδιώτες στην Ελλάδα τόμ. Α σελ. 114 (υποσ. 2) βλ. 
έπίσης Gunnar Hering, Okumenisches P atriarchat und Europaische Politik 1620 - 
1638 W iesbaden 1968, S 440
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μνιόν των. Ποτέ δμως δέν έπρόδωσαν τήν ’Ορθόδοξον Χριστιανικήν 
Πίστιν, πολλοί δέ έπροτίμησαν νά θυσιάσουν και τήν ζωήν των, χάριν 
αύτής. Φωτεινόν παράδειγμα τών δσων ύπέστησαν οί Πατριάρχαι άπό 
τάς πλεκτάνας τών ’Ιησουιτών, ήτο ή περίπτωσις του Κυρίλλου Λουκά- 
ρεως, ό όποιος κατηγορήθη διά δευτέραν φοράν άπο τούς Καθολικούς, 
δτι δήθεν παρεσκεύαζεν έπανάστασιν τών Ελλήνω ν μέ τήν βοήθειαν τών 
Ρώσων, καθηρέθη δέ και έφυλακίσθη είς τό φρούριον τοΰ Βοσπόρου, 
άπό δπου τό 1637 έρρίφθη ύπό τών Γενητσάρων είς τόν Βόσπορον. Μετά 
τόν Λούκαριν, άνήλθεν είς τόν θρόνον διά μικρόν διάστημα ό φίλος τών 
Λατίνων ’Αθανάσιος, καί κατόπιν ό Ραφαήλ, ό όποιος ύπήρξε συνετός 
Πατριάρχης, έξεδιώχθη δμως άπό τήν Πύλη. Τότε ό Ναός τής Παμμα
κάριστου μετετράπη ύπό τών Τούρκων είς τζαμί καί τό Πατριαρχεϊον 
μετεφέρθη είς τόν "Αγιον Γεώργιον τοΰ Φαναριού,11 δπου τό 1601 συν- 
εκεντρώθησαν άπόγονοι παλαιών βυζαντινών άριστοκρατικών οικογενει
ών (κατά τούς ιστορικούς, μετά τήν αλωσιν, παρέμειναν είς τήν Κωνσταν
τινούπολή μόνον τέσσαρες οίκογένειαι τής βυζαντινής άριστοκρατίας) , 
δπως καί άλλαι πλούσιοι ελληνικοί οίκογένειαι. Μέ τήν πάροδον τοΰ 
χρόνου, έδημιουργήθη ή τάξις τών Φαναριωτών, «τό άρχοντολόγι τής Ρω
μιοσύνης»,12 ή οποία κατελάμβανε τά «κληρικό άξιώματα»13 τής πατρι
αρχικής αύλής. Οί διερμηνείς τοΰ τουρκικοΰ στόλου, οί μεγάλοι διερ
μηνείς, καθώς καί οί ήγεμόνες τής Βλαχίας καί Μρλδαυΐας,14 ήσαν συνή
θως Φαναριώται. Οί τελευταίοι έκάλουν συγγενείς καί φίλους διά νά 
τούς βοηθήσουν είς τήν διακυβέρνησιν, τούς άπένεμον δέ καί τά τοπικά 
άξιώματα τών σπαθαρίων, τών ποστελνίκων, τών χατμάνων, τών βορνί- 
κων κ.λ.π.

Συχνά ό Σουλτάνος διώριζε είς Δυτικός Χώρας πρέσβεις Φαναριώ- 
τας, είς τούς οποίους ένεπιστεύετο τήν σύναψιν εμπορικών συμφωνιών. 
Γενικώς οί Φαναριώται διεκρίνοντο διά τήν μόρφωσιν καί γλωσσομά
θειάν των, πολλοί δέ μέ τάς ίσχυράς γνωρηιίας των, τήν εύφυΐαν των, 
καθώς καί μέ τήν ύλικήν των συμπαράστασην προσέφερον άνεκτιμήτους 
υπηρεσίας είς τό άγωνιζόμενον ’Έθνος.

Πρέπει νά σημειωθή δτι άν καί είχαν πολλάς εύκαιρίας πρός πλου-

11. Γεωργ. Γιαννακάκη,'Ιστορία τής Θράκης άπο τής 'Αλώσεως, Θρακικά Τόμος 
2ος (1958), σελ. 62 ύποσημ. 2.

12. Γιάννη Σκαρίμπα, Τό 21 καί ή αλήθεια. ’Αθήνα 1971, σελ. 120
13. Κ. Παπαρρηγοπούλου, ’Επίτομος 'Ιστορία τοΰ Έλλην. Έθνους σελ. 432
14. Ekkehard \ rolkl, die griechische K ultur in der Moldau W ahrend der Pha- 
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*0 ’Αλέξανδρος 'Τψηλάντης (1726 - 1806) ούς διερμηνεύς εις τήν 'Υψηλήν 
Πύλην κατώρθωσε μεταξύ άλλων νά ματαιωθή ή περί γενικής σφαγής τών 
'Ελλήνων άπόφασις τοΰ Σουλτάνου ’Αβδούλ Χαμίτ Α ' μετά τά Όρλωφικά. 
Συνέβαλεν εις τήν υπογραφήν τής Συνθήκης τοΰ Κιουτσούκ Καϊναρτζή. Διο- 
ρισΟείς Ή γεμώ ν τής Βλαχίας (1774) έμερίμνησε διά τήν σύνταξιν νομικοΰ 
κωδικός μ,έ βάσιν τό Βυζαντινόν Δίκαιον, ώργάνωσεν στρατόν (58 λόχους 
άπό "Ελληνας καί 2 άπό Σέρβους καί Βουλγάρους) μέ άπούτερον σκοπόν τήν 
μελλοντικήν άπελευθέρωσιν τής 'Ελλάδος καί τών λοιπών λαών τής Βαλκα
νικής. "Οταν έπληροφορήθη τά Σχέδια τοΰ ’Ιωσήφ τής Αύστρίας καί τής 
Αικατερίνης Β' τής Ρωσίας περί διανομής τών έδαφών τής Ό θω μ . Αύτοκρ. 
ύπέβαλεν υπόμνημα διά τήν άνεξαρτησίαν τής Ελλάδος. Μέ τήν εκρηξιν τοΰ 

Ρωσοτουρκικοΰ πολέμου έδραπέτευσεν είς Κοβοΰργον. Τό 1796 ό Σουλτάνος 
Σελήμ Γ ', τοΰ όποιου τό μεταρρυθμιστικόν έργον έπηρρέασεν ό Ύψηλάντης, 
τόν διώρισε πάλιν ηγεμόνα είς τήν Βλαχίαν. Παρητήθη τό 1798 καί έπέστρε- 
ψεν είς Κων/πολιν, όπου συνελήφθη διά τήν εθνικήν του δράσιν κατά τήν ε- 
ναρξιν τοΰ Ρωσοτουρκικοΰ πολέμου τοΰ 1806 καί έκαρατομήθη, ή περιου

σία του δέ έδημεύθη.



Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 213

τισμόν οί διερμηνείς τοΰ Στόλου, οί μεγάλοι διερμηνείς, οί ηγεμόνες 
τής Βλαχίας καί Μολδαυΐας, συχνά άπεχώρουν άπό τάς υπηρεσίας ■> 
των πτωχοί καί έδανείζοντο άπό εμπόρους διά νά συντηρηθούν.15 Χαρα
κτηριστικόν ήτο δτι οί Φαναριώται έφιλοδόξουν νά συγγενεύουν μετα
ξύ των καί δτι αί παλαιότεραι οίκογένειαι έφθόνουν τάς νεωτέράς. Τέ
λος, δπως γράφει ό Κ. Παπαρρηγόπουλος. . . «άφοΰ έπέτυχον έπί μακράν 
»διάστημα πολλά καί κάποτε μεγάλα άξιώματα, άφοΰ πρός τόν σκοπόν 
»αύτόν έσπούδασαν τά ελληνικά, τά άραβικά καί τά ευρωπαϊκά γράμ- 
»ματα, άφοΰ έσυνήθιζαν νά ζοΰν έκεϊ άνέτως έχοντες j καθημερινώς 
»καϊ κάποτε καί φιλικάς σχέσεις δχι μόνον μέ άνωτάτους λειτουργούς 
»τοΰ Κράτους, άλλά καί μέ τούς άντιπροσώπους τών ξένων δυνάμεων 
»καί μέ δλους γενικά τούς έπισήμους ξένους, άφοΰ έπί πολλάς γενεάς 
»ήσχολοΰντο καθ’ δλην τήν ξωήν των μέ τά δημόσια πράγματα καί 
»πολλάς φοράς μέ τά μεγαλύτερα δημόσια πράγματα, άφοΰ είδαν τούς 
»πλέον έπισήμους έκ τών Ελλήνω ν προγόνων τών έπαρχιών νά κα
ταφ εύγουν συνεχώς είς αύτούς, διά νά ζητήσουν τήν ισχυρόν των 
»συνδρομήν, άφοΰ τέλος πολλοί άπό αύτούς έκυβέρνησαν άπολυταρ- 
»χικώς χώρας μεγάλας καί πολύ πλούσιας καί είδαν τούς εαυτούς των 
»νά χαιρετίζωνται ώς ηγεμόνες δχι μόνον άπό τούς ύπηκόους των, άλλά 
»καί άπό ξένους βασιλείς καί ύπουργούς, ήτο πολύ φυσικόν νά άπο- 
»τελέσουν εξαιρετικήν τοΰ έθνους μας τάξιν, ή όποια ύπερεϊχε πολύ 
»άπό δλας τάς άλλας. 15α

Συνοψίζοντες τά προαναφερθέντα, διαπιστώνομεν τούς κινδύνους 
καί τάς ταλαιπωρίας, πού άντεμετώπισεν ή ’Ορθόδοξος Εκκλησία κατά 
τούς άξιοθρηνήτους χρόνους τής δουλείας. Υπήρξαν βέβαια καί ολί
γοι κληρικοί, οί οποίοι έλιποψύχησαν, ή συντριπτική δμως πλειονότης 
τών εκπροσώπων τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας δέν έφείσθη θυσιών διά 
τήν ύπεράσπισιν τής Πίστεως καί τήν έξασφάλισιν τής έπιβιώσεως τοΰ 
Έλληνικοΰ ’Έθνους.

15. Κ. Πχπαρρηγοττούλου, ενΟ’ άνωτ. σελ. 433
15*. Ariadna Camariano - Gioran, Les Academies Princieres de Bucares^ 

et de Jassy e t leurs Professeurs, Institu te  of Balkan Studies, Thessaloniki 1974 
είς σελ. 18 άναφέρεται «Les princes phanariotes, pour leur p art ont evidemment sou- 
tenu, avec T aide des Boyards, la diffusion du grec en tan t que longue de culture ap- 
te a satisfaire la soif de connaissances de la socete roumaire». . . .  είς σελ. 677 «Les 
resultats de Γ enseignement grec el la culture de forme grecque se m anifestent avec 
evidence jusqu en 1821 mais leur influence ne s’ arrete pas la. C’ est d’ apres des mo
dules grecs que se font et les reformes de Γ enseignement roumains et les r6formes 
linguistiqucs».
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"Ελλην 'Ιερεύς (έκ τοΰ βιβλίου Θ. Καρζή, Οί χαμένες Πατρίδες 
τών Ε λλήνω ν).
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Ζ.2.1 . Ή  Θράκη ηύτύχησε νά έχη εμπνευσμένους 'Ιεράρχας, 
οί όποιοι συνετέλεσαν όχι μόνον είς τήν άναβίωσιν τής Παιδείας άλλα 
καί είς τήν έν γένει άνάπτυξιν τής οικονομικής καί κοινωνικής ζωής. 
Πολύτιμοι πληροφορίαι παρέχονται άπό τούς Κώδικας τών 'Ιερών Μη
τροπόλεων Φιλιππουπόλεως, Διδυμοτείχου, Μετρών καί Άθύρων.15β Οί 
Κώδικες ούτοι άποτελοΰν άνεκτίμητα ιστορικά κειμήλια, φωτίζοντα πολ- 
λάς πτυχάς τών σκοτεινών χρόνων τής τουρκικής κατοχής είς τήν Θρά
κην καί καθοδηγούν τόν ερευνητήν είς τήν μελέτην του.

Ζ. 2. 2. Μέ τούς Κώδικας τής 'Ιεράς Μητροπόλεως Φιλιππουπό- 
λεως, ήσχολήθη ό άείμνηστος Μυρτ. Άποστολίδης, είς μελέτην του περί 
τών δύο Κυριλλείων κωδίκων, διά τά έτη 1870 μέχρι 1847. (Ά ρχ. θρα- 
κικοΰ Λαογρ. καί Γλωο. θησαυρού Τ. Δ ' 1937—38).

Ζ. 2. 3. 'Ιστορικόν ενδιαφέρον παρουσιάζουν έπίσης οί τρεις Κώ
δικες τής Επισκοπής Μετρών καί Άθύρων, ώς τά παρατιθέμενα ένδει- 
κτικώς ολίγα 0noon00]jaTa: Είς τήν σελ. 86 τού ύπ' άριθ. 312 Κώδικος 
Μετρών καί Άθύρων, υπάρχει ιδιόχειρον σημείωμα τού Επισκόπου 
Νείλου, είς τό όποιον άναφέρονται αί τιμαί τών άμπελοτόπων τής 
περιοχής: «άψε έπούλησα τούς άμπελοτόπους δλους τής επισκοπής 
»διότι ήθελε νά τούς έπάρη ό σούμπασης16 είς τό καλτυρίμπασι άμπε- 
»λότοπος τόν έδωσα τοϋ πογιατζόγλου τής κόρης όνόματι διαλεκτής διά 
»γρώσια δύο, τού σκιζιανού τόν άμπελότοπον μέ ταϊς κυρασαΐς τόν έδω- 
»σα τού παρασκευά διά γρόσια τρία, τήν ς>υτία τοϋ ραφαήλ τήν έδωσα 
»τής σμαράγδας κόρης μπογιατζόγλου διά γρόσια επτά, τόν άμπε- 
»λότοπον όπου είναι κοντά είς τοΰ άδρέα τόν έδωσα τού ράλη τόν 
»υίόν διά γρόσια τέσσαρα. 'Ό λοι οί τόποι κάμνουσι γρόσια δεκάξι. Καί 
»έδωσα εγώ άπολόγου μου γρόσια πέντε όπου γίνεται ή όλότης γρό- 
»σια είκοσι καί ένα. Αγόρασα τό σπίτι άπό ιόν γεωργάκι μάνουλα και 
2>τό έχάλασα καί τό έκαμα περιβόλι τής επισκοπής καί έστω είς μνήμην 
»άψέ Ίανουάρ. ιβ:».

15β. Οί Κώδικες Φιλιππουπόλεως καί Διδυμοτείχου φυλάσσονται εις τάς έν λόγω Μητρο- 
πόλεις, ενώ οί τρεις Κώδικες τ η ς ’Επισκοπής Μετρών καί ’Αθύρων, μετά τήν μοιραίαν κα- 
τχστροφήν τοϋ Μικρασιατικού καί Θρακικοΰ Ελληνισμού καί τήν διασποράν πάντων τών 
έθνικών κειμηλίων τών άπολεσθεισών εκείνων ελληνικών χωρών, έθεωρήθησαν άπολεσθέν- 
τες. Τούς άνεκάλυψεν ό Ά ν . Σταμούλης. Σήμερον οί τρεις Κώδικες φυλάσσονται, εις τήν 
Βιβλιοθήκην τοϋ Μουσείου Μπενάκη καί φέρουν τούς αντιστοίχους αριθμούς 812, 313 καί 
314.

16. ’Αστυνόμος Τουρκικής διοικήσεως.
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Ό  ώς άνω Κώδιξ άποτελεϊται άπό 94 άριθμημένας σελίδας. Μερι
κοί σώζονται αρτιαι. ’Ά λλαι είναι κατεστραμμένοι. Φαίνεται, δχι ώρι- 
σμένα φύλλα έχουν άφαιρεθή. Στον Κώδικα περιλαμβάνονται άδειοι 
γόμων, πράξεις διαζυγίων, δωρεαί, άπολογιομοι εξόδων, άντίγραφα πα- 
τριαρχικών επιστολών, ιδιόχειρα σημειώματα επισκόπων. Ή  παλαιοτέ- 
ρα άναγραφομένη ημερομηνία είναι τοΰ έτους 1579 και ή νεωτέρα 
ιοΰ 1803. ΑΙ έγγραφοι άλλοτε φέρουν τήν άπό κτίσεως κόσμου χρονο
λογίαν καί άλλοτε τήν άπό Χρίστου γεννήοεως.

Έ ξ άλλου ό Κώδιξ 313 ή 185 (τόν άριθμόν τούτον έφερεν εις τόν 
κατάλογον τοΰ Ταμείου ’Ανταλλαξίμων), άποτελεϊται άπό 85 φύλλα, 
ένφ είς τό φ. 2β αύτοΰ ύπάρχει ή έξης σημείωσις: «άπαντα τά φύλλα 
τοΰ παρόντος κώδικος είσίν εκατόν επτά». Είς τόν Κώδικα αυτόν 
περιέχονται εκκλησιαστικοί λογαριασμοί, άπολογιομοι εξόδων, διο
ρισμοί επιτρόπων τής έκκλησίας τοΰ 'Αγίου Γεωργίου, τής Επισκοπής 
Μετρών, πράξεις γάμων, διαζυγίων, κληρονομικών ύποθέσεων, σημει
ώσεις τών Επισκόπων Μετρών, ώς καί άντίγραφα Πατριαρχικών επι
στολών. 'II παλαιοτέρα άναφερομένη χρονολογία άφορα τό 176217 
καί ή νεωτέρα τό 1865.18 ’Ιδιαιτέραν σημασίαν έχουν τά σημειώματα τοΰ 
Γερασίμου, περιέχοντα σπουδαιοτάτας ΐστορικάς πληροφορίας: Π.χ.

«αψξθ' Ι ς ' (φύλ. 11α). Τώ αύτώ έτει, κατά τόν Αύγουστον μήνα, 
»ήκολούθησε θανατικόν καί έκράτει δέκα πέντε μήνας άδιακόπως. 
»Άπέθανον πολλοί, έως τριάκοντα πέντε άνδρόγυνα έχωρίοθηοαν, 
»πολλά μέ τελειότητα όσπίτια έκ τούτων έκλείσθησαν. . .
»Τύ σιτάρι έπο)λήθη άπό τρία γρόσια, 4 τό κοιλόν, καί τό ψωμί ήτο 
»έκατόν τεσσάρακοντα δράμια, δύο παράδες. Ή  καλή τοΰ άνακτος 
»Μουσταφά πρόνοια έκαμε νά μήν άπολείπη τό ψωμί καί άς ήτο 
»άκρι6όν, διατί άπό τήν Μαύρην θάλασσαν, δέν ήρχοντο καράβια 
»φορτωμένα κατά τήν συνήθειαν, διότι τά στρατεύματα ήταν έκεϊ 
»καί έκεϊ συνάγετο ό ζαερές.19 Άπό τήν ’Άοπρην θάλασσαν 
»δμως, ήτον εμποδισμένα άπό τά μοσχοβικά καράβια, δπου ήτον 
»ύπεράριθμα. Ηύρε λοιπόν μέσον τά φράγγικα καράβια καί ούτως 
»άφόβως ήρχετο τό σιτάρι, πλήν μέ τιμήν ένενήκοντα τέσοαρες 
»παράδες είς τό κοιλόν νά δίδη ή βασιλεία του. Καί ήκολούθει τοΰτο 
»άπό τά έβδομήκοντα τής δεκάτης έβδομης έκατονταετηρίδος, ήτοι 
»τοΰ αψο', ού έγινεν ή ειρήνη , ήτις έγένετο είς τά αψοδ' Ίου-

17. φύλλον 2β
18. φύλλον 51α.
19. τρόφιμα, δημητριακά.
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»τό σιτάρι και δεν έβγαζεν ούτε οκτώ οκάδες άλεύρι πάλιν άπό 
»ένενήκοντα τέσσαρες παράδες τό έδιδαν είς τούς έκμεκτζήδες.20
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20. άρτοποιοί.
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»’Αλλά τό αψοε' έτει έφθασαν τά νέα σιτάρια και ευθύς έγινεν 
»εύτυχία είς τόν κόσμον και τό σιτάρι ήλθεν είς τιμήν τεσσαρά
κοντα  παράδες καί τό ψωμί άναλόγως εκατόν πεντήκοντα δρά- 
»μια εις τόν παράν. Καί τούτο ώς άξιόλογον έστω ένταΰθα κατα- 
»γεγραμμένον έν τψδε, άψοε' αύγούστου θ'».

Είς τό φύλλον 18α ύπάρχει ή εξής ένδιαφέρουσα έγγραφή: 
«Κατέμπροσθεν τής έμής ταπεινότητος έλθοϋσα ή «Σμαράγδα Χρυ- 
»σάφαινα θυγάτηρ τοΰ Κανέλλου, έζήτησε λαβεΐν άπό τούς κλη
ρονόμους τής μακαρίτισας Ζωής θυγατρός τοΰ ’Αποστόλη Κούλε- 
»λη άπό τόν τε σύζυγον αυτής λίπασά Στέργιον καί άπό τούς λοι- 
»πούς θείους καί θείας, τόν μισθόν τής θυγατρός αύτής Ταρσής διά 
»τήν δούλευσιν τών τριών χρόνων δπου έδούλευσε έκείνη. Καί 
»δή παρέλαβεν αύτόν σώον συμποσούμεναν είς γρόσια τριάκοντα 
»καί έξώφλησεν». αψξε' φεβρ. ζ '.

Είς δέ τό φ. 19α ό επίσκοπος Γεράσιμος μάς πληροφορεί: 
«"Οσα έκ μακράς συνήθειας έγένοντο χρέη τώ κατά καιρούς έν- 
»ταΰθα διατριβόντι έπισκόπω, έγνων ένταΰθα περιλαβεϊν καί κα- 
»ταγρόψαι,·· πρώτον τή λαμπρά τώ μεγ. σαββάτω δίδει ό έπίσκο- 
»πος τώ ούστά21 έν άρνίον, αύγά 40 καί έν τζουρέκιον όμοΰ καί έν 
»κηρίον έως δρα. 100, καί ώτινι άλλα θελήσει, αύγά καί τζουρέ- 
»κιον έχει νά στείλη· αν έλθη ούστάς νέος ή χώρα άπ’ έδώ έχει 
»νά στείλη έν πρόβατον καί έν κηρίον μισήν όκάν. Τώ γιασακτζή22 
»είς τές λιτανείες 15 παράδες καί είς τάς μεγάλας έορτάς άπό δέκα 
»παράδες. Τίποτες άλλο χρέος δέν έχει ό έπίσκοπος έκ συνη- 
»θείας νά πληρώνη μήτε έδώ άλλ’ ούτε είς κανένα άλλο χωρίον. 
»Τά δέ έκ συνήθειας παρά τών χριστιανών διδόμενα ή έλεούμενα 
»είσί ταΰτα. Τήν δευτέραν λιτανείαν καί άγιασμός, τήν παρα- 
»σκευήν είς τάς Φανασσάκραις πανήγυρες, καί είς τό Ίτζιέζ. Τήν 
»βάν τοΰ θωμά, τής Παναγίας τής 'ρευματοκρατούσης.
»Είς τάς δύο τοΰ μαίου είς Λαγοθήρας καί έδώ. ’Ιουλίου κ ' είς 
»Καλλικράτειαν δλη ή πανήγυρις. Τή α ' αύγούστου άγιασμός μό- 
»νον είς τούς 'Αγίους Τεσσαράκοντα έξω εις τό τζκρλίκι. Αύγού- 
»στου ιε ' ή τών Δημοκρανιτών23 πανήγυρις. ’Οκτωβρίου ιδ ’ τής

2 1 . άρχιτέκτων.
2 2 . φύλαξ.
2 3 . Δ ιά  τήν πόλιν Δημόκρανα ή Δημοκράνεια υπάρχει δημοσίευμα είς τήν Έ π ε τ . 

Φ ιλ. Συλ. Κ ω ν/πολ ιτώ ν Τόμ. ιβ. σελ. 35-36.
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»όσίας Παρασκευής είς Καλλικράτειαν. Και είς το Τσακήλι24 τοϋ 
»Προφήτου Ή λιοΰ τοΰ δεσπότη λέγεται. Δεκεμβρίου κε ' τών Χρι-" 
»στουγέννων λειτουργία καί δίσκος. Τών θεοφανείων δίσκος τοΰ 
»Δεσπότη καί ό σταυρός τοΰ Δεσπότη νά άγιάση δλους. Τη έξης 
»τών θεοφανείων είς τάς επτά, άγιασμός είς τήν βρύσην μέ λιτα
ν ε ία ν  καί είς τάς δεκαοκτώ τοΰ άγίου ’Αθανασίου άν θέλη ό Δε- 
»σπότης άν δέν είναι χειμώνας, κάμνει άγιασμόν. Δίσκος τοΰ 
»άγίου Δημητρίου οκτώ κ ς ' αύτά είναι τά έξοδα καί αί τών χρι- 
»στιανών έλεημοσύναι, τά διδόμενα καί λαμβανόμενα.

Ό  Μετρών Γεράσητος αψος αψο’ απρ.».

Ό  Κώδιξ 314 (184), είναι ό νεώτερος τών δύο προγουμένων, έχει 
94 φύλλα, πολλά δέ έξ αύτών είναι λευκά. Ή  παλαιοτέρα ημερομη
νία άναφέρεται στο έτος 182225 καί ή νεωτέρα στο 1887.26 Ό  Κώδιξ 
περιλαμβάνει κυρίως άπολογισμούς καί λογοδοσίας τών επιτροπών τής 
έκκλησίας, δωρεάς, καταγραφάς χρεών, κληρονομικές πράξεις, άδειας 
γάμων, πρακτικά πωλήσεων, ώς καί άντίγραφα αρχιερατικών επιστο
λών καί πρακτικών συνεδριάσεων. Πάντα ταΰτα ώς καί είς τούς πα- 
λαιοτέρους Κώδικας δέν είναι καταχωρημένα κατά χρονολογικήν σει
ράν. Οί ύπογράφοντες επίσκοποι κατά χρονολογικήν τάξιν είναι ό Γα
βριήλ,27 ό θεόκλητος28 καί ό "Ανθιμος.29 Έ κ  τών σημαντικωτέρων πε
ριεχομένων τοΰ Κωδικός είναι τό είς τά φ. 41α—416 άντίγραφον επ ι
στολής «πρός τόν Παναγιώτατον δεσπότην, άγίαν καί ίεράν σύνοδον 
καί σεβαστόν εθνικόν συμβούλιον», είς τήν οποίαν οί «ύπογράφοντες 
χριστιανοί τής Επαρχίας Μετρών», εκφράζουν αδυναμίαν ν ’ άντα- 
πεξέλθουν είς πατριαρχικήν έπιχορήγησιν καί άρχιερατικήν μισθοδο
σίαν. (χρον. α ' Ίανουαρ. 1863).

Μεταξύ άλλων στοιχείων, έκ τής επιστολής ταύτης διαφαίνεται 
ή κίνησις τοΰ πληθυσμοΰ τών περιφερειών . αύτών. Οΰτω, πληροφο- 
ρούμεθα, δτι ή Καλλίπολις είχε 3.000 οϊκογενείας, τό Μυριόφυτον 2.500, 
ή Τυρολόη 1.500, ή Ηράκλεια 13.000, αί Μέτραι 111, τό Τσακήλι 64, τό

24. Κ. Χουρμουζιάδου Τσακήλι, Θρακικά Τόμος 8ος (1937) σελ. 330 - 350
25. φ. 3α.
26. φ. 47α.
27. 28. Εκκλησιαστική ’Αλήθεια τόμ. 30, 1910 σ. 31, Θρακικά τόμος 6ος (1935)

σελ. 233 - 234.
29. Φ. Κουκουλέ : Βυζαντινών Βίος καί Πολιτισμός, Τόμ. β' σελ. 87 ύποσ. 6.
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Νεοχώριον 60, το Άλπασάνιον 20, ό Τσεκμετζές 98, ή Καλλικράιεια 
121, ό Άρσός 52, ό Γαρδάς 27, ή Δημοκράνεια 34, αί Φανοσσά^ραι 21, 
αί Λαγοθήραι 20, τό Τσααγήλ 48, τά Πλάγια 40.

Είς τά φ. 926—94α άνευρίσκομεν επίσης ενδιαφέροντα αντίγραφα 
επιστολών, άφορώντα τήν διαφοράν τοΰ έπισκόπου Σκοπίων Γαβριήλ 
καί τοΰ άρχιερέως Μέτρων Θεοκλήτου (1836), διά τήν κατακράιησιν 
τών «εμβατοικίων».

Γενικώς,ό ύπ’ άριθ. 314 Κώδιξ δέν παρουσιάζει πολλάς διας)οράς 
άπο τούς συνήθεις μεταγενεστέρους κοινοτικούς κώδικας.

Ζ. 3. 1. Σπουδαιότατον ρόλον είς τήν οικονομικήν άνόρθωσιν τής 
Θράκης, έπαιξαν αί πολλαί, καί κατά πλειοφηφίαν, πλούσιοι Μο- 
ναί της. ί /

•V  ί

Ζ. 3. 2. Ή  πλησίον τής Φιλιππουπόλεοις ιστορική Μονή τής Κοι
μήσεως τής Θεοτόκου (Πετριτσονιτίσσης) , ίδρυθεΐσα άπό τόν Γρηγό- 
ριον Πάκουριανόν, συνέβαλεν είς τήν κοινωνικήν καί οικονομικήν 
ζωήν τής περιοχής. Τά τυπικόν της ουνετάγη είς τήν Ίβηρικήν, Ελλη- 
κήν καί "Αρμενική ν.;,°

Ό  οριζόμενος οικονόμος καί οί λοιποί διαχειρισταί καί έπίτροποι τής 
περιουσίας τής Μονής, ώφειλον νά δίδουν ανελλιπώς λογαριασμόν τής 
διαχειρίσεώς των είς τόν ήγούμενον, αύτός δέ είς τήν άδελφότητα. Ό  
άποδεικνυόμενος ώς καταχραστής ή σπάταλος είς τήν διαχείρισιν άπε- 
βάλλετο έκ τής Μονής. Αύτη έβοήθει πένητας,31 περιέθαλπε γέρον
τας, ένοσήλευεν ασθενείς,32 συνετήρει σχολεϊον χάριν τών ορφανών

30. Μ. Άποστολίδου, περί της Μονής τής Κοιμήσεως τής 'ΐπ ερ α γ ία ς  Θεοτόκου 
τής Πετριτσονιτίσσης, Θρακικά, Τόμος 7ος, (1936), σελ. 51 - 82, Πρβλ. L. Petit, Typi- 
kon de Gr. Pakourianos pour le Monastere de Petritzos en Bulgarie, 1904, Βυζαντινά 
Χρονικά Πετρουπόλεως, όπου άναφέρεται ότι ή Μονή ήτο κοινοβιακή, ό δέ αριθμός τών μο
ναχών ώρίσθη νά μην ύπερβαίνη τούς πεντήκοντα έκτος τοΰ ήγουμένου. Αυτη ήτο αύτεξού- 
σιος, αύτοδιοίκητος καί άσύδοτος, άποκλειομένης πάσης εξωτερικής έπεμβάσεως, διοικη
τικής καί πνευματικής τ. ϊ. Πατριαρχικής ή Μητροπολιτικής. 'Ο  ήγούμενος ύπεδείκνυε τόν 
διάδοχόν του, προ τοΰ θανάτου του, τούτου δέ μ.ή πραγματοποιηθέντος, λόγω αιφνίδιου θα
νάτου τοΰ ήγουμένου, ώς διάδοχός του έξελέγετο ύπό τών πατέρων ό ίκανώτερος έκ τής 
άδελφότητος.

Ό  ήγούμενος διώκει τήν Μονήν έφαρμόζων πιστώς τάς περί τής διαίτης καί τοΰ βίου 
τών μοναζόντων διατάξεις τοΰ τυπικοΰ.

31. Φ. Κουκουλέ, Βυζαντινών Βίος καί Πολιτισμός, ώς πένης έχαρακτηρίζετο ό 
εχων περιουσίαν μικροτέραν τών 50 νομισμάτων, ήτοι 850 χρυσών προπολεμικών φράγκων, 
Τόμ. Β' σελ. 76.

32. Φ. Κουκουλέ, είς τό ώς άνω σύγγραμμα άναφέρει, σελ. '146, ότι τά Βυζαντινά
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και άπροστατεύτων παίδων, καθώς και τά τρία ίδρυθέντα ύπό τοΰ Πα- 
κουριανου Ξενοδοχεία, καί τό Γηροκομεΐον.°3 Τά εις τήν Μονήν κλιμ

Νοσοκομεία είχον πολυπληθές ιατρικόν προσωπικόν, ώς οφθαλμικόν ιατρόν, χειρουργόν 
μαίαν, πηγμεντάριον (φαρμακοποιόν), υπουργούς (βοηθούς ιατρούς) κλπ.

33. Κατά τόν Φ. Κουκουλέν, αύτόθι σελ. 168, τά γηροκομεία εκαλούντο έπίσης γη- 
ροτροφεϊα, γεροντοκομεΐα, οΐ δέ έν αύτοΐς παραμένοντες γηροκομΐται.
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ροδοτηθέντα δέν άνήκων μόνον είς τόν κτήτορα, άλλα και τόν προαπο
βίωσα ντα άδελφόν του ’Απόσιον.

Ή  Ιστορία τής Μονής είναι συνδεδεμένη μέ τά πολεμικά γεγονότα, 
τά διαδραματισθέντα εις τήν περιοχήν αύτήν. Τό 1362 ή Μονή ΙΙετρι- 
τσονιτίσσης κατελήφθη ύπό τών Τούρκων. Κατά τήν διάρκειαν τής Τουρ
κοκρατίας, άν καί έδηώθη πολλάς φοράς άπό τούς κατακτητάς, χάρις είς 
τάς δωρεάς και τήν εργατικότητα τών μοναχών ή οικονομική κατάστα- 
σίς της συνεχώς έ6ελτιώνετο, έσυνέχισε δέ τό κοινωφελές έργον της, 
ένισχύουσα, οίκονομικώς καί ηθικώς, τούς έχοντας άνάγκην. Δυνάμει 
τής Συνθήκης τοΰ Βερολίνου άπό του 1879 μέχρι τοΰ 1885 άνήκεν είς 
τήν Αύτόνομον Πολιτείαν τής Άνατ. Ρωμυλίας, μετά δέ περιήλθεν όρι- 
στικώς είς τούς Βουλγάρους.

ΤΙ οικονομική άνθηρότης τής Μονής Πετριτσονιτίσσης καταφαίνε
ται καί άπό τόν έπίσημον κατάλογον τών κτημάτων της, συνταχθέντα 
τό 189Γ, δπου άναφέρεται δτι ή άξία τών άστεγάστων καί έστεγασμέ\’ων 
χώρων άνήρχετο είς 235 έως 500 χιλιάδας φράγκα.

Είς τήν έκθεσιν τοΰ Μιχαήλ Βαλαβάνωφ, καθηγητοΰ τής θεολογι- 
κής Σχολής,34 άναφέρεται δτι ή Μονή είχεν ύπό κυριότητά της άμπε- 
λώνας, άγρούς, δάση, ύδρομύλους, κτήνη, προσοδοφόρα κτίρια είς τήν 
Στενήμαχον, πλούσιας έπαύλεις πλησίον τής Φιλιππουπόλεως καί με
τόχια είς πολλάς πόλεις τής Βουλγαρίας.

Ζ. 3.3. Ή  Σταυροπηγιακή35 Μονή τής Θεοτόκου, έπιλεγομένη 
Σκαλωτή, έκτίσθη τό 1140 έπί Ίω . Β ' τοΰ Κομνηνοΰ, προς άνατολάς 
τής Αίνου καί είς άπόστασιν 2 ωρών, έπί ύψηλοΰ λόφου.

Κατά τούς πρώτους χρόνους τής Τουρκοκρατίας ήτο άπηλλαγμένη 
τοΰ άμέσου φόρου τής Δεκάτης. Έ πί Σουλτάνου Μαχμούτ ύπεχρεώθη 
νά καταβάλλη είς τό έν Άδριανουπόλει Τέμενος κατ’ έτος 65.180 
άσπρα, ώς καί χαράτσι άναλόγως τοΰ άριθμοΰ τών είς αύτήν διαβιούν- 
των μοναχών. Άργότερον δμως ό Σουλτάνος Μετζήτ άνεγνώρισε πά
λιν διά 6ερατίου τά παλαιά προνόμια τής Μονής, ώς π.χ. τά περί άσυ- 
δοσίας κλπ.36

"Οσον άφορά τάς προς τό Πατριαρχεϊον Κων)πόλεως ύποχρεώσεις

34. Μ. Βαλαβάνωφ. Έ κ θ . περί τής Μ. Πετριτσονιτίσσης, 15. 9. 1894, μετ. Μ. 
Άποστολίδου, Θρακικά, Τ. 9ος, (1938) σελ. 137 - 166.

35 . Σταυροπηγιακή καλείται ή Μονή, ή έξαρτωμένη ύπό τοϋ Οικουμενικού Πατριάρ- 
χου καί ούχί άπό τόν επιχώριον Μητροπολίτην.

36. Ά χ .  Σαμοθράκη, ή Μονή τής Σκαλωτής, Θρακικά, Τ. 17 (1942), σ. 308 & έπ.
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της, διά Σιγιλλίου τοΰ Πατριάρχου Νεοφύτου Β / 37 ώρίζετο δτι ήτο 
ύποχρεωμένη νά καταβάλλη είς τήν Μεγάλην Εκκλησίαν «ετήσιον χα- 
ράτζιον φλορίον εν», ένώ διά του άπό 5.3.1706 Σιγιλλίου τοΰ Πατρι
άρχου Γαβριήλ ύπεχρεοΰτο «ύποταγής χάριν παρέχειν κατ’ έτος μιας 
οκας αχκάριχον καί πλέον ού».

Τό 1832 ό Πατριάρχης Κωνστάντιος Η 7, μέ επιστολήν διέταξε «τήν 
προσήλωσιν τής Μονής μεθ’ δλων τών Κτημάτων της εις τάς Σχολάς 
Αίνου, διότι αύται ούκ είχον πορίζεσθαι τάς διδασκαλικός συντάξεις έκ 
τών μικρών εισοδημάτων αύτών», άφ’ ετέρου δτι ώφειλε νά καταβάλη 
«προς τήν Μεγάλην ’Εκκλησίαν γρόσια εξήκοντα, έπ  δέ καί τά συνή
θους στελλόμενα κατ’ έτος τώ Πατριάρχη προϊόντα τοΰ τόπου κατά τό 
έκπαλαι».

Τό καθεστώς τοΰτο διήρκεσεν έπί 15 έτη. Έ πί Πατριάρχου Α νθί
μου (1845—1848), διά νέας επιστολής κατέστη καί πάλιν ή Μονή Συαυ- 
ροπηγιακή.

Ζ. 3. 4. Είς άπόσταοτν 50 χλμ. περίπου Ν.Δ. τής Άδριανουπό- 
λεως, έπί βραχίονος τής Ροδόπης, ήτο κτισμένη ή ένοριακή Μονή τής 
«Λαμποΰς», έπ’ όνόμαπ τών 'Αγίων ’Αποστόλων.38 Δέν σώζεται έπιγρα- 
φή άναφέρουσα τό έτος άνοικοδομήσεώς της. Πάντως είναι βέβαιον δτι 
άπό τοΰ 11ου αίώνος ύφίστατο, είς τήν θέσιν αύτήν, Μονή ύπα- 
γομένη είς τήν δικαιοδοσίαν τοΰ Μητροπολίτου Άδριανουπόλεως, 
ή οποία περιεβάλλετο άπό απέραντα δάση έκ δρυών, άπό λεηιώνας 
καί εύφορους άγρούς έκτάσεως 40.000 στρεμμάτων. Ό  μεγάλος περίβο
λός της κατά τήν εποχήν τοΰ άλωνισμοΰ τών σιτηρών τής Μονής με- 
τεβάλλετο είς άλώνιον. Κατά τάς πανηγύρεις δέ οί πλανόδιοι έμποροι 
έξέθετον έκεΐ τά έμπορεύματά τουν. Πολλοί προσκυνηταί έφιλοξενοΰν- 
το είς τούς ξενώνας της, μερικοί τών όποίοιν έκτίσθησαν δαπάναις δια
φόρων συντεχνιών· σώζεται επιγραφή ύπό ήμερομηνίαν 1832 «Ρουφέτι 
τών σημιτζήδων», καί ά'λλη δπου είναι χαραγμένη μία «δικέλλα καί ένα 
πριόνι», μέ τάς λέξεις: «Τό ρουφέτι τών μπογτζήδων».

Ή  Μονή ύπέστη πολλάς καταστροφάς καί λεηλασίας κατά τήν 
μακράν ιστορίαν της. Τό 1814 ό Μητροπολίτης Άδριανουπόλεως Δω
ρόθεος ό Πρώϊος, ήρχισε τήν άνοικοδόμησίν της· έπειδή όμως διεπί- 
στωσεν δτι εύρισκόμενος μακράν ήτο δύσκολον νά έπιβλέπη τό έργον,

37 . Έ πατριάρ/ευσε δίς άπό τοΰ 1600 - 1601 καί άπό τοΰ 1607 - 1614
38. Γ. Λαμπουσιάδου, Μελέτα ι περί Άδριανουπόλεως, Θρακικά Τ. Α' τεΰχος Γ -Δ

(1928) σελ. 290 & έπ.
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τήν παρεχώρησεν εις τήν Μονήν Ξηροποτάμου τοϋ ’Άθωνος. Είς τό ύπο- 
γραφέν τήν 3.4.1815 Πρακτικόν, άναφέρεται δτι ή Μονή τής Ααμποΰς 
εΐχεν, έκτος τών λειμώνων, άγρών και άμπελώνων της, 300 αίγας καί 
πρόβατα, 60 βοΰς, 3 ίππους, άργυρά κανδήλια βάρους 1.600 δρ., έν άρ- 
γυροΰν δισκοπότηρον καί έν εύαγγέλιον. Τά χρέη της προς διαφόρους 
άνήρχοντο είς 18.078 γρόσ. καί 18 παράδες, τά όποια άνέλαβε νά έξο- 
φλήση διά δόσεων ή Μονή Ξηροποτάμου, ώς καί τήν καταβολήν κατ 
έτος έμβατοικίου 500 γροσίων είς τόν Μητροπολίτην Άδριανουπόλεως 
καί τούς διαδόχους αύτοΰ, μέ τήν ύποχρέωσιν νά ύπάρχη πάντοτε δι
δάσκαλος είς τήν Μονήν Λαμποϋς «διά νά διδάσκη τά κοινά γράμματα 
είς τά παιδία τών έκεΐσε πέριξ χριστιανών προς φωτισμόν καί καταρτι
σμόν καί οικοδομήν πίστεως δλων εκείνων τών μερών».

Ζ. 3. 5. Είς τήν περιοχήν Γανοχώρων ύπήρχαν άξιόλογοι Μοναί.37 
Είς τήν Χώραν ή παλαιό Σταυροπηγιακή Μονή τοΰ Ά γ. Γεωργίου Ξε- 
νίτου παρά τήν θάλασσαν, περιβαλλομένη άπό άμπελώνας, άγρούς καί 
λειμώνας, είς τήν ορεινήν δέ περιοχήν ή Μονή τοΰ θεολόγου τοΰ Κα
λαφάτη.

Παρά τόν Γόνον ήσαν: ή Μονή τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου μετά 
λαμπροΰ ναοΰ καί πολλών ξενώνων, έπίσης ή Μονή τών Γενεθλίων 
τής Θεοτόκου, όνομαζομένη Νικαιώτισοα.

Πλησίον τοΰ Αύδημίου, ή πλουσία Μονή τοΰ Αγίου Γεωργίου, μέ 
πολλούς ξενώνας, δπου παραθέριζαν οίκογένειαι έκ Ραιδεστοΰ. Παρά 
τό Νεοχώριον καί πλησίον τής θαλάσσης εύρίοκετο ή Μονή τής Αγίας 
’Ά ννης, διατηροΰσα ποίμνιον αιγών καί πολλά αλιευτικά πλοιάρια. Είς 
γ ο  περίχωρα τής Κερασέας, ή Μονή τοΰ 'Αγ. Γεωργίου τοΰ Άγριδια- 
νοΰ, διαθέτουσα ξενώνας, εύφορους άγρούς, άμπελώνας, άποθήκας καί 
δύο κεραμοποιεΐα.40

Ή  παρά τήν Λιτίτοαν ένοριακή Μονή Ά γ. Κωνσταντίνου καί Ε 
λένης διέθετε κατά τόν 19ον αιώνα 20 Λ.Τ. έτησίως διά τα σχολεία Λι- 
άτσης καί Όρτάκιοϊ.4'

Ζ. 4. 4. Άπό τά προαναφερθέντα, εξάγεται δτι κατά τήν Τουρ
κοκρατία, ή ’Ορθόδοξος Εκκλησία παρέμεινε πιστή είς τήν άρχήν τοΰ 
Έ πιφανίου: «Περί ξενοδοχίας καί φιλανθρωπίας, ελεημοσύνης τά είς

39. ’Εκκλησιαστική ’Αλήθεια Τ. ‘27 (1907), σελ. 453 καί έπ.
40. ’Έ νθ’ άνωτ. 453 καί έπ.
41 . "Ενθ’ άνωτ. σελ. 195
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πάντας πάσιν». Οί κατά τόπους Επίσκοποι έφήρμοζαν τόν 25ον Κανόνα 
της έν ’Αντιόχεια Συνόδου: «’Επίσκοπον έχειν τών τής ’Εκκλησίας πρα-’ 
γμάτων εξουσίαν, ώστε αύτά διοικεϊν εις πάντας τούς δεομένους μετά 
πάσης εύλαβείας και φόβου».42 Οί ιερωμένοι τής ίστορουμένης έποχής 
σκιαγραφοΰνται άπό τήν παράγραφον: «Μιλτιάδαι μέν καί θεμιστοκλεϊς 
τού Χριστιανισμού, Σόλωνες δέ καί Λυκοΰργοι τής νέας κοινωνίας. . . , 
γνησία τής καινής Ελλάδος άριστοκρατία. Είς τοιούτους Επιτρόπους 
καί Κηδεμόνας, είς τοιούτους εύπατρίδας ό λαός έμπιστεύεται τά δι- 
καιώματά του, εις τοιούτους άγωνιστάς ύπέρ πατρίδος καί τάφων καί 
ιερών έπιδίδοντας εαυτούς τοϊς καλλίστοις καί λαμπροτάτοις άγώσι 
άφιεροί είς δόξαν καί μέγεθος αύτοΰ πάσαν άγαθήν έλπίδα».4,3

42. Φ. Κουκουλέ, Βυζαντινών Βίος καί Πολιτισμός, Τόμ. Β ', σελ. 87 υποσ. 6.
■- · 43. Βυζαντίου -  Σκαρλάτου, ή Κ ων/πολις, Τόμ. Γ ', σελ. 536 (Έ κ  τής μελέτης 

τοΰ Ζαμπελίου, περί τοΰ Μεσαιωνικού Ελληνισμού, σελ. 122)
15



Κ Ε Φ Α Λ Α  I O N  IT'

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΡΩΜΥΛΙΑ 
ΗΜΙΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑ

Η. 1. Ή  ’Ανατολική Ρωμυλία1 ήτο Τοπαρχία εύρισκομένη ύπό τήν 
άμεσον πολιτικήν και στρατιωτικήν κυριαρχίαν τού Σουλτάνου. Τά υριά 
της καθωρίσθησαν άπό τό 14ον άρθρον τής Συνθήκης τοΰ Βερολίνου 
«τής συνομολογηθείσης τή 13 ’Ιουλίου 1878 μεταξύ τής Α.Μ. τοΰ Αύ
τοκράτορος τών ’Οθωμανών, τής Α.Μ. τοΰ Αύτοκράτορος τής Γερμανίας 
καί Πρωσσίας, τής Α.Μ. τοΰ Αύτοκράτορος τής Αύστρίας, Βασιλέως τής 
Βοημίας κλπ. καί Άποστολικοΰ Βασιλέως τής Ούγγαρίας, τοΰ Προέδρου 
τής Γαλλικής Δημοκρατίας, τής Α.Μ. τής Βασιλίσσης τοΰ Ήνωμ. Βα
σιλείου τής Μεγάλης Βρεταννίας καί ’Ιρλανδίας, Αύτοκρατείρας τών 
Ινδ ιώ ν, τής Α.Μ. τοΰ Βασιλέως τής ’Ιταλίας καί τής Α.Μ. τοΰ Αύτο
κράτορος πασών τών Ρωσιών».2

Συνεπώς τό τμήμα αύτό τής Θράκης παρουσιάζει άπό τό 1878 μέχρι 
τό 1885 (οπότε προσηρτήθη βιαίως είς τήν Βουλγαρίαν), μίαν ένδιαφέ- 
ρουσαν ιδιομορφίαν άπό διοικητικής, οικονομικής καί κοινωνικής άπό- 
ψεως. Τό παρόν Κεφάλαιον πραγματεύεται κυρίως θέματα σχέσιν έχον- 
τα μέ τάς μεταρρυθμίσεις, τά πραγματοποιηθείσας ύπό τρΰ ’Οργανικού 
Νόμου τοΰ 1879, ό όποιος κατηρτίσθη ύπό διεθνοΰς ’Επιτροπής είς έκ- 
τέλεσιν τής Συνθήκης τοΰ Βερολίνου.3

1. ό Ί ω . Μαγκριώτης. Δ ιμέτωπος ’Αγών τοΰ Ελληνισμού έν Θράκη, Ά νάτ. ύπ 
άριθ. 163 τοΰ 36ου Τόμ. Α ρχείου Θράκης & Λαογρ. Θησαυροΰ. αναφέρει δτι κατά τήν 
ίστορουμένην περίοδον ή Ά να τ. Ρωμυλία κατωκεΐτο ύπό 150.000 Ελλήνων, σελ, 34.

2. ’Οργανικός Νόμος Ά να τ. Ρωμυλίας, έκδ. Έλλην. Μεταφρ. Ά θαν. Νικολαΐ- 
δη, Φιλιππούπολις 1879, σελ. 1.

3. ’Ένθ άνωτ. περιέχεται ή κατωτέρω βεβαίίυσις τής συντακτικής ’Επιτροπής · 
» Ή μ εΐς , επίτροποι τών Δυνάμεων τών ύπογραψασών τήν συνθήκην τήν συνομολογηθεΐ- 
» σαν έν Βερολίνω τή δέκατη τρίτη ’Ιουλίου τοΰ χιλιοστού όκτακοσιοστοΰ έβδομηκο" 
» στοΰ ογδόου έτους, διακηρύττομεν καί βεβαιοΰμεν δτι ό ’Οργανικός Νόμος δ περιέχων 
» τούς προηγουμένους δρους συνετάχθη καί έπεψηφίσθη ύπ’ ήμών συμφώνως πρός τό
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Η. 2. Κατά τάς διατάζεις (άρθρ. 15 και 16) της έν λόγω Συνθή
κης, ό Σουλτάνος έπρονόει περί τής άμύνης τών κατά ξηράν και θάλασ
σαν συνόρων τής Τοπαρχίας. Τά οθωμανικά στρατεύματα δμως δέν ήδύ- 
ναντο νά είσέλθουν είς τήν Άνατ. Ρωμυλίαν παρά μόνον ύπό ειδικός 
συνθήκας καί δρους. Άπηγορεύετο ή χρήσις άτάκτων στρατευμάτων, ώς 
Βασιβουζούκων και Κιρκασιών, προς τήρησιν τής εσωτερικής τάξεως, ή 
προς άμυναν τής Τοπαρχίας. Έπίσης δέν έπετρέπετο έγκατάστασις 
άποικίας Κιρκασιών.4

Η. 3. 1. Ό  Σουλτάνος άντεπροσωπεύετο είς τήν Τοπαρχίαν ύπό 
Γεν. Διοικητοΰ, Χριστιανού, τόν όποιον διώριζε διά μίαν πενταετίαν τή 
συγκαταθέσει τών ύπογραψασών τήν Συνθήκην τοΰ Βερολίνου Δυνά
μεων. Έπίσης διώριζε τή προτάσει τοΰ Γεν. Διοικητοΰ Γεν. Γ ραμματέα 
Χριστιανόν, έντεταλμένον ν’ άναπληροΐ τόν Γεν. Διοικητήν κωλυόμε- 
νον καί ν ’ άντικαθιστά αύτόν μέχρι τοΰ διορισμοΰ τοΰ διαδόχου του έν 
περιπτώσει θανάτου, παραιτήσεως ή σοβαράς άσθενείας. Διά τόν διορι
σμόν τοΰ Γεν. Γραμματέως, ό Γεν. Διοικητής ύπέβαλε είς τόν Σουλτά- 
νον κατάλογον τριών ύποψηφίων, άπό τούς οποίους ό Σουλτάνος ώφει- 
λε νά έκλέξη ένα έντός μηνός· παρερχομένης τής προθεσμίας, ό Γεν. 
Διοικητής έδικαιοΰτο νά προβή ό ίδιος είς τόν διορισμόν, τόν όποιον 
έγνωστοποίει ακολούθως είς τήν Πύλην.

Η. 3. 2. Ή  άντιμισθία τοΰ Γεν. Διοικητοΰ άνήρχετο έτησίως είς
300.000 άργ. γρόσια. Έλάμβανεν έπίσης έτησίως δι’ έξοδα παραστά- 
σεως 100.000 άργ. γρόοια.

» άρθρον 18 της είρημένης Συνθήκης.
Ε ίς πίστωσιν τούτου ύπεγράψαμεν τόν παρόντα ’Οργανικόν Νόμον καί έΟέσαμ,εν 

» έπ’ αύτοΰ τάς ήμετέρας σφραγίδας.
» Έ ν  Κωνσταντινουπόλει τή 14 /26  ’Απριλίου 1879, Δζεμαζιούλ έβέλ 1296.

('Τπογρ.)
Ά σσήμ Κουτουλή
Ά βρώ  Έ ρ . Δρουμμόνδ Ούόλφ
Φόν Βραουνσβέϊγ Βερνόνης
Καλάϋ Τσερετελέφ
Ρ ίγγ

4. Βασιβοζοΰκοι ή βασιβουζούκοι, (έκ τής τουρκ. λες. bay-bozilik σημαινούσης 
κακοκέφαλος) αρπαγές καί ανυπότακτοι άπετέλουν τό μισθοφορικόν ιππικόν τών Σουλ
τάνων. Τό 1855 ό Ό μέρ πασάς τούς ένέταξεν εις τόν τακτικόν στρατόν. 1876 - 1878 
(θηριωδίαι είς Βουλγαρίαν). Έστρατολογοΰντο κατά κανόνα είς Κουρδιστάν, ’Αλβανίαν 
καί άνω Αίγυπτον. Κιρκάσιοι ή Τσερκέζοι ή Ά διγκαΐο ι — λαός τοΰ Ιναυκάσου.
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Η, S. 3. Ό  Γεν. Διοικητής διώριζε (τή έγκρίσει τοΰ Σουλτάνου), 
τούς διευθυντάς τών διοικητικών κλάδων, τούς δικαστάς τοΰ Άνωτάτου 
Δικαστηρίου ώς και τούς Νομάρχας, ένφ  ό Σουλτάνος τούς Στρατηγούς, 
τούς άνωτέρους άξιωματικούς τής Πολιτοφυλακής καϊ τής Χωροφυλα
κής.

Η. ο. 4. Ή  δικαιοσύνη άπενέμετο είς τήν Άνωτ. Ρωμυλίαν έν όνό- 
ματι τοϋ Σουλτάνου, ό οποίος είχε καί τό δικαίωμα τής χάριτος ώς καί 
τής άμνηστείας.

Η. 4. 1. Ή  Ανατολική Ρωμυλία μετείχε τών γενικών βαρών τής 
Όθο.ιμανικής Αύτοκρατορίας κατ’ άναλογίαν τών 3)10 τών προσόδων 
της· είς τήν τελευταίαν άνήκον τά τελωνεία, οι τηλέγραφοι, οι φόροι 
καί οι σιδηρόδρομοι, ώς καί ή πώλησις πολεμικών όπλων καί πυρίτιδος.

Η. 4. 2. Τ ά έ τ ή σ ί α έ σ ο δ α  τής Τοπαρχίας ύπελογίζοντο, 
κατά μέσον όρον, είς 800.000 τουρκικάς λίρας, αΰτη δέ ώφειλε διά τεσ
σάρων τριμηνιαίων δόσεων νά καταβάλη είς τήν Κεντρικήν Κυβέρνησιν 
τής Αύτοκρατορίας τό ποσόν τών 240.000 τουρκικών λιρών. Ή  πρώτη 
δόσις έπληρώνετο τήν Ιην Ιουνίου έκάστσυ έτους. Αί δόσεις κατεβάλ- 
λοντο είς τό έν Φιλιππουπόλει Ύπ)στημα τής Όθωμανικής Τραπέζης. 
Κατά τό πρώτον έτος τής συστάσεως, ή Τοπαρχία δέν μετέσχεν είς τά 
οικονομικά βάρη τής Αύτοκρατορίας, ένώ κατά τό δεύτερον έπλήρωσεν
125.000 τουρκικάς λίρας. Έ γένετο δέ συμφωνία ότι μετά τήν παρέλευ- 
σιν 5 έτών τό ποσόν τών 240.000 τουρκ. λιρών θά έπηυξάνετο κατά
20.000 Τ.Λ. κατ’ έτος έπί έτέραν πενταετίαν, μετά τήν παρέλευσιν τής 
οποίας, ή Τουρκική Κυβέρνησις καί ή Άνατ. Ρωμυλία θά έπανεξήταζον 
τό θέμα.

Έ πί πλέον τών 240.000 τουρκ. λιρών, ή Άνατ. Ρωμυλία κατέβαλ- 
λεν είς τήν ’Οθωμανικήν Κυβέρνησιν έτέρας 5.000 τουρκ. λίρας, ήτοι τό 
καθαρόν προϊόν τών τελωνειακών δασμών.

Τά τελωνειακά δικαιώματα είσεπράττονιο ύπό τής Τοπαρχιακής Δι- 
οικήσεως τών οικονομικών, συμφώνως προς τάς συνθήκας καί τά δα
σμολόγια τά ίσχύοντα είς τήν Αύτοκρατορίαν.

Τά προϊόντα τής Άνατ. Ρωμυλίας, ώς καί τά είσαγόμενα ύπ' αύτής, 
έκυκλοφόρουν έλευθέρως είς όλας τάς λοιπός έπαρχίας τής Όθωμανι
κής Αύτοκρατορίας, ομοίως καί τά προϊόντα όλων τών λοιπών έπαρ- 
χιών, ώς καί τά είσαγόμενα ύπ’ αύτών, έκυκλοφόρουν έλευθέρως είς 
τήν Άνατ. Ρυηιυλίαν.

Τά εισοδήματα τών Ταχυδρομείων καί Τηλεγραφείων συνεψηφί-



230 Κ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ — ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΥ

ζοντο. Ή  ’Οθωμανική Κυβέρνησις έχορήγει είς τόν Διοικητήν τα άναγ- 
καιοΰν διά τήν ταχυδρομικήν ύπηρεσίαν τής Τοπαρχίας ποσόν ειδικών 
γραμματοσήμων τό ήμισυ τοϋ ποσοϋ, τό όποιον προήρχετο έκ τής πω- 
λήσεως τών γραμματοσήμων, άπεδίδετο είς τήν Κεντρικήν Κυβέρνησιν 
τό δέ έτερον ήμισυ άνήκε είς τήν Τοπαρχίαν καί έκάλυπτε τάς δαπά- 
νας τής διοικήσεως τών Ταχυδρομείων καί Τηλεγραφείων της.

Αί πρόσοδοι έκ τής Διεθνούς Τηλεγραφικής άνταποκρίσεως, άπε- 
στέλλοντο είς τήν Τηλεγραφικήν Διοίκησιν τής Όθωμανικής Αύτοκρα
τορίας. Είς τήν Τοπαρχίαν, ή πυρϊτις καί τό άλας ήσαν Μονοπώλια. 
'Όσον άφορα τήν πυρίτιδα, άπηγορεύετο είς τούς ίδιώτας νά τήν εισά
γουν έκ τοϋ εξωτερικού, ή έξ άλλων έπαρχιών τής Αύτοκρατορίας άνευ 
ειδικής άδειας, χορηγουμένης δωρεάν. Ή  πώλησις πυρίτιδος (παραγο- 
μένης άπό τά αύτοκρατορικά έργοσιάσια), ένηργεϊτο είς τάς άποθήκας 
τής Τοπαρχίας, ή ύπό μεταπρατών μέ ειδικήν άδειαν.

Όμοίως δέν έπετρέπετο είς ίδιώτας ή εισαγωγή άλατος έκ τοΰ 
έξωτερικοϋ. Κατόπιν άδειας τής Τοπαρχιακής Κυβερνήσεως, έπετρέπε
το ή έκμετάλλευσις άλυκών, λιμνοθαλασσών, άλατορυχείων, πηγών ή 
φρεάτων.

Είς τάς έκμεταλλεύσεις τών άλατορυχείων έφηρμόζοντο οί γενι
κοί νόμοι καί κανονισμοί περί μεταλλείων. Τό είς τήν Τοπαρχίαν παρα- 
νόμενον άλας, παρεδίδετο είς τάς άποθήκας τής Κυβενήσεως, άπό δπου 
διετίθετο είς τήν κατανάλωσιν. Ή  τιμή πωλήσεως δέν έπετρέπετο νά 
ύπερβαίνη τό κόστος παραγωγής πέραν τών 20 παρόδων.5

Η. 4. 3. 'Όσον άφορή. τούο ά μ έ σ ο υ ς 6 φ ό ρ ο  υς, είς τήν ’Ανα
τολικήν Ρωμυλίαν έξηκολούθησεν ή εϊσπραξις τοϋ β ε ρ ν χ ι .  Τά ύπό 
τών ιδιοκτητών εκμεταλλευόμενα άκίνητα έπλήρωναν φόρον 4%ο έπί 
τής άξίας πωλήσεώς των, ένφ τά έ νοικιαζόμενα έπλήρωναν φόρον 4% 
έπί τοϋ είσοδήματός των. Εισόδημα μή προερχόμενον έξ άκινήτου ύπέ- 
κειτο είς φόρον 3%. Τά προϊόντα τής γής (δημητριακά, όσπρια, όπώρακ 
λαχανικά, βάμβαξ, καπνός, άνθη ρόδων, σταφυλαί, χόρτον, ξύλα κλπ.) 
ύπέκειντο είς Δ ε κ ά τ η ν, είσπραττομένην είς είδος ή είς χρήμα. 'Όταν 
ή Κυβέρνησις έπώλει τό προϊόν τής Δεκάτης, τήν προτεραιότητα εΐχεν ό 
καλλιεργητής. Ή  Διεύθυνσις τών Οικονομικών έφρόντιζεν, ώστε οι έπι- 
φορτισμένοι μέ τήν εϊσπραξιν τής δεκάτης υπάλληλοι νά εύρίσκωνται 
είς τά χωρία κατά τήν συγκομιδήν. Οί κτηνοτρόφοι έπλήρωναν και’

5,6. Ό ργαν. Νόμος Ά νατ. Ρωμυλίας 1879, σελ. 135.
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έτος φόρον 4,5 χρυσά γρόσια κατά κεφαλήν προβάτου ή αίγός και 3 
γρόσια κατά κεφαλήν χοίρου. Έξηροΰντο τά κάτω τοΰ έτους. Εις περί- 
πτωσιν έπιζωοτίας, ή Κυβέρνησις ήδύνατο νά άπαλλάξη τούς όφειλέτας 
ολοκλήρου, ή μέρους τοΰ φόρου.

Η. 4.4. Είς τούς έ μ μ ε σ ο υ ς  φ ό ρ ο υ ς 7 άνήκεν ό έπι τοΰ κα- 
πνοΰ. Ό  είς τήν Τοπαρχίαν παραγόμενος καπνάς έδηλοΰτο είς τήν Δι- 
εύθυνσιν Εμμέσων Φόρων και έκόπτετο είς έργοστάσια έχοντα ειδικήν 
άδειαν. Ό  κομμένος καπνός έπλήρωνε δικαίωμα καταναλώσεως, ώς 
εξής: Ό  πρώτης ποιότητος γρόσια 30 κατ’ όκαν, ό δευτέρας γρ. 25 κατ’ 
όκαν, ό τρίτης γρ. 20 κατ’ όκαν, ό τετάρτης γρ. 15 κατ’ όκαν και ό πέμ- 
της γρ. 10 κατ’ όκαν. Χίλια σιγαρέττα έπλήρωναν τό αυτό δικαίιωμα 
καταναλώσεως ώς μία όκά καπνοΰ. Οί κατασκευασταί ώριζαν τήν τιμήν 
τοΰ καπνοΰ, πρώτης ποιότητος. Δέν τούς έπετρέπετο δμως νά πωλοΰν: 
avoj τών 100 γρ. κατ’· όκαν τήν δευτέραν ποιότητα, άνω τών 80 γρ. τήν 
τρίτην ποιότητα, άνω τών 50 γρ. τήν τετάρτην ποιότητα και άνω τών 
30 γρ. τήν πέμπτην ποιότητα. Ό  καπνός καί τά σιγαρέττα έτίθεντο είς 
τήν κατανάλωσιν κατά δεσμίδας ή θήκας περιβεβλημένας μέ ταινίας, 
δπου άνεγράφοντο ή ποιότης καί ή τιμή.

Τό δικαίωμα τής άδειας πωλήσεως άνήρχετο είς 30 % έπι τοΰ ένοι- 
κίου ή τής ένοικιαστικής άξίας τών άποθηκών ή τών καπνοπωλείων. 
Πρός τόν σκοπόν αύτόν οί καπνοπώλαι κατετάσσοντο είς διαφόρους κα
τηγορίας κατά τό έναίκιον ή τήν ένοικιαστικήν άξίαν τών άποθηκών ή 
καπνοπωλείων των. Ό  έλάχιστος φόρος ώρίζετο είς 200 γρόσια κατ’ 
έτος Οί έξ αλλοδαπής είσαγόμενοι καπνοί καί σιγάρα έπλήρωναν δικαί
ωμα εισαγωγής άνερχόμενον είς Ί5% έπι τής άξίας των.

Τά οινοπνευματώδη ποτά8 έπίσης έδηλοΰντο είς τήν Διεύθυνοιν 
τών ’Εμμέσων Φόρων. Οί βιομήχανοι οίνου, ρακής ή άλλων οινοπνευ
ματωδών ποτών, ύπέκειντο είς φόρον 10% έπι τών προϊόντων των, ή 
τιμή τών οποίων ώρίζετο κατ’ έτος ύπό τοΰ Διευθυντοΰ τών Οικονο
μικών.

Η. 4.5. Οί πωληταί οινοπνευματωδών ποτών έφωδιάζοντο μέ ά 
δειαν τής άστυνομίας καί άδειαν έπιτηδεύματος, χορηγουμένην άπό τό 
Γραφεϊον Εμμέσων Φόρων (τήν οποίαν ώφειλαν ν ’ άνανεώνουν κατ’ 
έτος). Διά τήν έν λόγω άδειαν, κατεβάλλετο τέλος ύπολογιζόμενον είς 
25 % έπι τοΰ ένοικίου ή τής ένοικιαστικής άξίας τών άποθηκών ή τών

7, 8. ’Οργανικός Νόμος Ά νατ. Ρωμυλίας σελ. 137, 138.
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μεταπράτη ρίων. Τό έλάχιστον δριον τοΰ φόρου έπί τών οινοπνευματω
δών ποτών ήταν 200 γρ. κατ’ έτος. Οί πωληταί ποτών κατετάασοντο εις 
διαφόρους κατηγορίας, κατά τό ένοίκιον ή τήν ένοικιαστικήν άξίαν τών 
αποθηκών ή τών μεταπρατηρίων των.

Η. 4. 6. Τά εμπορικά ομόλογα, γραμμάτια ή τίτλοι, ώς και αί μέ
τοχοι, ύπέκειντο είς σ φ ρ α γ ι δ ό σ η μ ο ν  1/2%ο, εάν δέ αί πρόοο- 
δοι ενός δήμου ήσαν άνεπαρκεϊς, έπεβάλλοντο νέοι δημοτικοί φόροι, κα
τόπιν άποφάσεως τοΰ Γενικοΰ Συμβουλίου.*

Η. 5. Ν ό μ ί σ μ α τής Τοπαρχίας ήτο τό τής Αύτοκρατορίας.

Η. 6. Αί συνθήκαι, αί συμβάσεις και οί διεθνείς συμβιβασμοί (συν- 
ομολογηθέντες ή συνομολογηθησόμενοι μεταξύ τής Πύλης καί τών Ξέ
νων Δυνάμεων), θά έφηρμόζοντο καί είς τήν Άνατ. Ρωμυλίαν.

Η. 7. Κ ύ ρ ι α ι  γ λ ώ σ σ α ι  τής Τοπαρχίας ήσαν: ή Τουρκική, ή 
Ελληνική καί ή Βουλγαρική, έπίσημος δέ γλώσσα ή Τουρκική.

Η. 8. Ν ό μ ο ΐ ' υ ύπαγόμενοι εις τήν άποκλειστικήν δικαιοδοοίαν 
τής νομοθετικής έξουσίας τής Τοπαρχίας ήσαν: οί άφορώντες τήν διοι
κητικήν, δικαστικήν καί οικονομικήν όργάνωσιν, οί περί τροποποιήοεως 
ύπαρχόντων φόρων, οί δημίουργοΰντες νέους φόρους, οί περί τοΰ προ
ϋπολογισμού καί οί έγκρίνοντες τούς λογαριασμούς ληξάσης χρήσεως, 
οί περί τής δημοσίας έκπαιδεύσεως, οί περί τών δημοτικών φόρων, με
ταλλείων, οί περί κανονισμού τών ύδάτων καί περί τοΰ κανονισμού τών 
δασών, οί περί τής οδοποιίας, οί περί παραχωρήσεως, κατασκευής καί 
έκμεταλλεύσεως σιδηροδρόμων προς ωφέλειαν τής Τοπαρχίας, ώς καί 
πάντες οί νόμοι οί σχετιζόμενοι προς τά δημόσια έργα, τά μή έκτελού- 
μενα δτ έξόδων τής Αύτοκρατορίας, οϊ νόμοι περί γεωργίας, έμπορίου 
καί βιομηχανίας, οί περί Πιστωτικών Καταστημάτων, οί κανονίζοντες τήν 
διαχείρισιν τών δημοσίων πιστώσεων τής Τοπαρχίας, οί τής δικαστικής 
όργανώσεως, οί περί τής άνακρίσεως τών έγκληματικών πράξεων και 
περί τής διαδικασίας ένώπιον τών Πολιτικών Δικαστηρίου.

Η. 9. Ή  Τ ο π α ρ χ  ί α κ ή Σ ϋ ν έ λ ε υ σ ι ς 11 συνεκροτεϊτο:

9. Ό ργαν. Νόμος Ά νατ. Ρωμυλίας 1879, σελ. 53 καί σ. 1 0 6 -1 1 0 .
10, 11. Ό ργαν. Νόμος Ά ν . Ρωμυλίας, εκδ. έλλην. μετάφρ. Ά θ . Νικολαΐδου. Φι-

λιππούπολις 1879 σελ. 4.



ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΡΩΜΥΛΙΑ



23 4 Κ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ —  ΜΟΥΣ IΟΗΟΥΛόV

Άπό τόν μουφτήν, τούς πνευματικούς άρχηγούς τών πέντε χριστιανικών 
θρησκευμάτων, τόν άρχιρραβϊνον, τόν πρόεδρον τοϋ άνωτάτου δικαστη
ρίου, τόν πρόεδρον τοΰ άνωτάτου συνεδρίου τοϋ άμφισβητουμένου δι- 
οικητικοΰ, τόν άνώτατον ελεγκτήν τών οικονομικών, άπό μέλη έκλέ- 
γόμενα ύπό τοϋ λαοϋ καί άπό μέλη διοριζόμενα ύπό τοϋ Γενικοΰ Διοι- 
κητοϋ.

Η. 10. 1. Ή  όργάνωσις της ε γ γ ε ί ο υ  ι δ ι ο κ τ η σ ί α ς  ά- 
πησχόλησεν ιδιαιτέρως τήν Τοπαρχίαν, ή οποία άπεφάσισε νά συστήση 
διά νόμου κτηματολόγιον τών γεωκτησιών. Καθιέρωσεν έγγειον ιδιοκτη
σίαν, είς τάς χεϊρας τών ήδη κατόχων ή δικαιούχων των τάς γαίας καί 
τά προσοδοφόρα ακίνητα (άφιερώματα ή βακούφια), τά όποια δεν διε- 
χειρίζοντο άπ’ εύθείας ή δέν ένοικίαζον δι’ ώρισμένον χρονικόν διάστη
μα αί Κοινότητες (Μουσουλμανικά! ή μή), ώς καί τά θρησκευτικά, σχο
λικά ή φιλανθρωπικά καταστήματα (Μουσουλμανικά ή μή), έκ τών 
οποίων έξηρτώντο. Οί κάτοχοί των δμως ύπεχρεοΰντο ν ’ άποζημιώσουν 
τάς έν λόγω Κοινότητας, τά σχολικά ή φιλανθρωπικά καταστήματα.

Η. 10.2. 'Η άποζημίωσις θά έπραγματοποιεϊτο κατά τάς έξης διατυπώ
σεις καί δρους: Τό ποσόν τών άποζημιώσεων, τών πληρωτέων είς τάς 
Κοινότητας, σχολικά ή φιλανθρωπικά καταστήματα (Μουσουλμανικά ή 
μή) , έπρεπε νά όρισθή δι’ έκαστον άκίνητον, κεφαλαιοποιουμένης τής έτη- 
σίας εγγείου προσόδου του (οίαδήποτε καί αν ήτο ή φύσις ή ή ονομα
σία τής προσόδου ταύτης) καί προστιθεμένης είς τό οϋτω κεφαλαιο- 
ποιηθέν ποσόν τής κατ’ έκτίμησιν άξίας, τοϋ δικαιώματος τής άνακτή- 
σεως τοϋ κτήματος ύπολογιζομένου κατ’ άναλογίαν τοΰ μεταβιβαστικοΰ 
δικαιώματος, τοΰ προβλεπομένου ύπέρ τής θρησκευτικής Κοινότητος 
σχολικοϋ ή φιλανθρωπικσϋ καταστήματος, έν περιπτώσει άπαλλοτριώ- 
σεως διά κληρονομιάς, πωλήσεως κλπ. τοϋ άφιερωμένου ή βακουφικοϋ 
ακινήτου.

Ή  άποζημίωσις θά έστρογγυλεύετο, ώστε τό συνολικόν ποσόν, έκ- 
φραζόμενον είς χρυσά γρόσια, θά ήδύνατο νά διαιρεθή διά τοϋ άριθμοϋ 
100.

Αί θρησκευτικοί Κοινότητες, σχολεία ή άγαθοεργά καταστήματα θά 
έλάμβανον μέχρι συμπληρώσεως τής άποζημιώσεως (άνά τεμάχια 100, 
500, 1.000 καί 10.000 χρυσών γροσίων), ένεχυρόγραφα τώ φέροντι, έν
τοκα δυνάμενα νά διαπραγματευθοϋν είς δλα τά χρηματιστήρια τής Αυ
τοκρατορίας.

Η. 10. 3. Είς έκάστην Νομαρχίαν θά έσχηματίζετο έπιτροπή προε-
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δρευομένη ύπό είδικοΰ ύπαλλήλου και έπκρορτισμένη: 1) Νά καταγρά- 
ψη τά άφιερωμένα άκίνηια ή βακούφια ώς και τά ποσά τών οφειλών';! 
διά τών οποίων ήσαν βεβαρημένα, 2) νά όρίση τό ποσόν τών χορηγηθη- 
σομένων αποζημιώσεων ύπό τύπον ένεχυρογράφου, είς τάς θρησκευτι
κός Κοινότητας, Μουσουλμανικός ή μή, ώς και είς τά θρησκευτικά, σχο
λικά ή φιλανθρωπικά καταστήματα Μουσουλμανικά ή μή, 3) νά προσ- 
διορίση τό ποσόν τής πληρωτέας εισφοράς ύπό τών κατόχων τών άπε- 
λευθερωθέντων άκινήτων.

Ή  ώς άνω Επιτροπή δέν θά έλάμβανεν ούδεμίαν άπόφασιν πριν 
άκούση τά ενδιαφερόμενο μέρη.

Κατά τών άποφάσεων τής επιτροπής ήδύνατο νά άσκηθή έφεσις 
ενώπιον τοΰ Δικαστηρίου τοΰ Άμφισβητουμένου Διοικητικού.

Η. 10. 4. Ή  εϊσπραξις τών έτησίων εισφορών, τών πληρωτέων ύπό 
τών ιδιοκτητών τών άπελευθερωθέντων άκινήτων, ή πληρωμή τών τό
κων τών έν κυκλοφορία ένεχυρογράφων, ή έξόφλησις τών ένεχυρογρά- 
φων καί έν γένει τά μέτρα περί άπελευθερώσεως τοΰ εδάφους, τά προ- 
βλεπόμενα ύπό τοΰ νόμου, άνήκον είς τήν δικαιοδοσίαν τής γενικής 
Διευθύνσεως τών Οικονομικών.

Η. 10.5. Έπίσης ή Τοπαρχία μετέβαλεν είς έγγειον ιδιοκτησίαν 
έλευθέραν είς τάς χείρας τών ήδη νομίμων κατόχων ή δικαιούχων, τάς 
είς τιμαριθμικός εισφοράς ύπαγομένας γαίας και άλλα άκίνητα. Με- 
τερρύθμισε τό σύστημα τών ύποθηκών ώς καί τό σύστημα τών βιβλίων 
εγγραφής τής εγγείου ιδιοκτησίας.

Τά βιβλία έπρεπε νά περιλαμβάνουν τό όνομα τοΰ ιδιοκτήτου έκά- 
στου άκινήτου, ώς καί μεταγραφήν τών ίδιοκτητικών αύτοΰ τίτλων, τάς 
εγγείους δουλείας καί άλλα διαρκή βάρη, ώς καί τάς όφειλάς, τάς έπι- 
βαρυνούσας τό άκίνητον λόγω τών ένεχυρογράφων τών έκδιδομένων 
προς άπελευθέρωσίν του, προσέτι δέ τά προνόμια ώς καί τάς ύποθήκας, 
τάς έπιβαρυνούσας έκαστον άκίνητον.

Η. 11. 1. Τό ο ι κ ο ν ο μ ι κ ό ν  έ τ ο ς  ήρχιζε τήν Ιην Μαρτίου 
καί έληγε τήν τελευταίαν ήμέραν τοΰ Φεβρουάριου.

Η. 11. 2. Είς τόν Π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ι σ μ ό ν  τής Τοπαρχίας ανε- 
Υράφοντο τά έσοδα καί τά έξοδα, τά όποϊα προεβλέπετο νά πραγματο
ποιηθούν κατά τό διάστημα έκάστου έτους. Τό Νομοσχέδιον τοΰ Προ
ϋπολογισμού συνετάσσετο ύπό τοΰ Γεν. Λογιστηρίου. Προς τόν σκοπόν
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αύτόν δύο μήνας προ τής παρουσιάσεως τοΰ Νομοσχεδίου είς τόν Διοι
κητήν, οί Διευθυνταί τών διαφόρων υπηρεσιών άπέστελλον τά άναγ- 
καϊα στοιχεία είς τόν Διευθυντήν τών Οικονομικών. Τό Νομοσχέδιον 
του Προϋπολογισμού διηρεϊτο είς δύο μέρη: τών Εσόδων καί τών 
Εξόδων. Τόσον τα έσοδα, δσον καί τά έξοδα, ύποδιηρούντο είς τακτικά 
καί έκτακτα. Τά τακτικά έσοδα προήρχοντο έκ διαρκών πηγών εισοδη
μάτων, ένώ τά τακτικά έξοδα ήσαν τ’ άπαραίτητα πρός έξασφάλιοιν τής 
τακτικής πορείας τής διοικήσεως. Τά τακτικά έσοδα καί έξοδα, διηροΰν- 
το είς οριστικά καί κινητά. Τά οριστικά έσοδα καί έξοδα καί αί υποδιαι
ρέσεις των, τών οποίων ή προθεσμία έληγε μετά τήν χρήσιν, είς ήν 
άνεφέρετο ό Προϋπολογισμός, άνεγράφοντο λεπτομερώς είς τά σχετικά 
κεφάλαια καί έάν άκόμη μερίς τών εξόδων τούτων άνήγετο είς περίο
δον τοΰ προηγουμένου έτους. Τά έσοδα κατεχωροΰντο είς τό Νομοσχέ
διον τοΰ Προϋπολογισμού κατά τάς όλικάς τοαν ποσότητας, άνευ άφαι- 
ρέσεως τών δαπανών, τών γενομένων πρός εϊσπραξιν αύτών ή πάσης 
έτέρας δαπάνης, οίασδήποτε φύσεως καί έάν ήτο αϋτη. Τά έξοδα κατε
χωροΰντο μή εκκαθαρισμένα.

Ό  Προϋπολογισμός περιελάμβανεν έπίσης δύο ειδικά κεφάλαια, 
τό Άποθεματικόν Κεφάλαιον καί τό Κεφάλαιον τών ’Απροόπτων ’Εξό
δων, διά νά δύναται ή Διοίκηοις νά συμπληρώνη τάς άνεπαρκεΐς πιστώ
σεις τοΰ Προϋπολογισμού, ή ν ’ άνταποκρίνεται είς άπρόοπτα έξοδα.12 
Είς τόν ετήσιον Νόμον τοΰ Προϋπολογισμού έπεσυνάπτετο κατάλογος 
τών έξόδων τών δυναμένων νά δώσουν αφορμήν είς πληρωμάς έκ τοΰ 
Ά  π ο θ ε μ α τ ι κ ο ΰ Κ ε φ α λ α ί ο υ .

Ούδεμία πληρωμή έγένετο έκ τοΰ Άποθεματικοΰ Κεφαλαίου άνευ 
διατάγματος τοΰ Διευθυντοΰ τών Οικονομικών.

’Επίσης δεν ήτο δυνατόν νά ληφθοΰν ποσά έκ τοΰ Κ ε φ α λ α ί ο υ  
τ ώ ν  ’Α π ρ ο ό π τ ω ν  Δ α π α ν ώ ν ,  παρά μόνον κατόπιν Κανονι
σμών τής Δημοσίας Διοικήσεως, προτάσει τοΰ Διευθυντοΰ τών Οικονο
μικών, μετά άπόφασιν τοΰ ’Ιδιαιτέρου Συμβουλίου. Οί Κανονισμοί αύτοί 
κατεχωροΰντο είς τήν «Συλλογήν τών Πράδεων τής Κυβερνήσεως» καί 
έδημοσιεύοντο είς τήν έπίσημον έφημερίδα τής Τοπαρχίας, έντός δέκα 
ήμερών μετά τήν καταχώρησίν των είς τό Τμήμα τοΰ Γενικοΰ ’Ελεγ
κτηρίου. Πληρωμαί έκ τοΰ Άποθεματικοΰ Κεφαλαίου ώς καί έκ τοΰ 
Κεφαλαίου τών ’Απροόπτων ’Εξόδων έπρεπε νά δικαιολογηθούν άπό 
τήν Τοπαρχιακήν Συνέλευσιν.

12. Έ κ  τοΰ ’Οργανικού Νόμου τής Ά νατολ. Ρωμυλίας, Φιλιπ. 1879 σελ. 101 -  
103, 107, 141 -  153.



ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΡΩΜΥΛΙΑ 237

Έάν διαρκούσης της Συνόδου τής Τοπαρχιακής Συνελεύσεως, έξη- 
κριβοΰτο δτι μή προβλεφθέν εξοδον ήτο άναγκαίον, τό εξοδον τούτο·' 
έπετρέπετο διά νόμου.

Έάν ό Ισολογισμός τών εσόδων και τών εξόδων παρουσίαζεν έλ
λειμμα, τό οικονομικόν Νομοσχέδιον έπρεπε νά μεριμνήση διά τά ]ΐέσα 
ισορροπίας τοΰ Προϋπολογισμού.

Κατά τό πρώτον δεκαπενθήμερον τοΰ Σεπτεμβρίου, ό Διευθυντής 
τών Οικονομικών ώφειλε νά καταθέση είς τόν Γενικόν Διοικητήν τυ- 
πωμένον τό Νομοσχέδιον τοΰ Προϋπολογισμού τοΰ 'επομένου έτους, 
καθώς καί δλα τά σχετικά νομοσχέδια.

Τό νομοσχέδιον συνεζητεϊτο καί ένεκρίνετο πρώτον ύπό τοΰ ’Ιδιαι
τέρου Συμβουλίου καί μετά κατετίθετο είς τόν Γενικόν Διευθυντήν.

Η. 12. Διά συμβολαίων, κατόπιν δημοσίου διαγωνισμοΰ, έπραγμα- 
τοποιοΰντο αί προμήθειαι, μεταφοραί, άγοραί, πωλήσεις, ενοικιάσεις καί 
τά δημόσια έργα, τά άφορώντα τάς διαφόρους διοικήσεις καί τάς υπηρε
σίας τής Τοπαρχίας. Διά τήν ένοικίασιν άγροτικών κτημάτων, κτιρίων, 
γεφυρών καί άλλων άκινήτων, έπρεπε τό σύνολον τής τιμής τοΰ έτη- 
σίου ενοικίου νά μή ύπερέβαινε τό ποσόν τών δύο χιλιάδων γροσίων, 
ή δέ διάρκεια τοΰ συμβολαίου νά μή ήτο άνωτέρα τών έξ ετών. "Οσον 
άφορα τάς εισπράξεις τής Τοπαρχίας, ό Διευθυντής τών Οικονομικών, 
ό κεντρικός Ταμίας, οί Ταμίαι καί δλοι οί οικονομικοί έφοροι, ώς καί οί 
έπί τής είσπράξεως καί άποταμιεύσεως τών άμέσων ή εμμέσων φόρων 
ύπάλληλοι, έφρόντιζον (ύπό τήν προσωπικήν των ευθύνην καί εντός 
τών opiojv τών δικαιοδοσιών των), διά τήν ταχεϊαν καί πλήρη καταβολήν 
τών ποσών. Διά τά έξοδα τής Τοπαρχίας, οί Διευθυνταί έξέδιδον «τά εν
τάλματα τών εξόδων» εντός τών χρονικών ορίων, τών καθωρισμένων ύπό 
τοΰ προϋπολογισμού.

Οί Διευθυνταί έξέδιδον έντάλματα μέχρι τοΰ ποσού τών είκοσι χι
λιάδων γροσίων διά νά είσπραχθοΰν τά άναγκαϊα ποσά διά τάς αγοράς, 
τάς πραγματοποιηθείσας ύπό τής Τοπαρχίας, ή διά τάς δι’ επιστασίας 
πραγματοποιηθείσας ύπό τής Τοπαρχίας εργασίας, ύπό τόν όρον όπως 
τό σύνολον τών ενταλμάτων μή ύπερβή τά ύπό τοΰ προϋπολογισμού 
όρισθέντα ποσά διά τάς αγοράς ή τά έργα.13

Η. 13. ’Ιδιαιτέρα μέριμνα έλαμβάνετο 6ιά τά δ ά σ η  τής Τοπαρ
χίας. Οί δασονόμοι έστελλον έτησίως, εις τήν έπί τής Γεωργίας, τοΰ

13. ’Οργανικός Νόμος της Ά να τ, Ρωμυλίας σελ. 152 -  158.
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Εμπορίου και τών Δημοσίων ’Έ ργω ν Διεύθυνσιν, καταστάσεις τών ξυ
λεύσεων, διά νά τύχουν της έγκρίσεως τοΰ ιδιαιτέρου Συμβουλίου.14

Η. 14. Είς τήν Τοπαρχίαν άνήκε τό δικαίωμα τής ά λ ι ε ί α ς  
είς τούς ποταμούς και τάς διώρυγας, τών οποίων εΐχεν άναλάβει τήν 
συντήρησιν. Παρεχώρει δέ τό δικαίωμα τούτο διά πλειοδοσίας κατόπιν 
διαγωνισμού και δημοσιότητος, ή δι’ άδειας, έλλείψει επαρκών προσ
φορών προς κατακύρωσιν πλειοδοσίας.15

Η. 15. Ή  Τοπαρχία διηρεϊτο είς 12 στρατολογικά διαμερίσματα, 
άντιστοιχούντα άνά δύο είς έκαστον νομόν. Έ δρα ι τών ώς άνω διαμερι
σμάτων ήσαν διά τό Ιον καί 2ον ή Φιλιππούπολις, διά τό 3ον τό Τατάρ 
—Παζαρτζίκιον, διά τό 4ον τό Κάρλοβον, διά τό 5ον τό Καζανλήκ, διά 
τό 6ον τό Έσκί—Ζαγαρά, διά τό 7ον ή Σύλλιμνος, διά τό δον ή Ύάμπο- 
λις, διά τό 9ον τό Χερμανλί, διά τό ΙΟον τό Χάσκιοϊ, διά τό Ιΐον  ό ’Αε
τός και διά τό 12ον ό Πύργος.

Υπηρεσία άρμοδία έμερίμνα διά τήν μισθοδοσίαν τών άξιωμαακών 
και στρατιωτών τής πολιτοφυλακής, καταβάλλουσα τόν κυρίως μισθόν 
και τά παραμίσθια. Έλάμβαναν κατ’ έτος οι Λοχαγοί 180 Λ.Τ., οι Ύπο- 
λοχαγοί 144 Λ.Τ., οί Άνθυπολοχαγοί 120 Λ.Τ., οί Έπιλοχίαι 1.440 γρό
σια, οί Λοχίαι 960 γρόσ. οί Δεκανείς 600 γρ., οί δέ στρατιώται 240 γρό
σια.

Άντί τής χορηγούμενης ύπό τών Δήμων τροφής, οί στρατιώται τής 
Πολιτοφυλακής εδικαιούντο άποζημιώσεως, καταβαλλόμενης είς χρήμα 
ύπό τής Τοπαρχίας. (Διά τούς ύπαξιωματικούς 4 γρ. καί διά τούς δεκα
νείς καί ένωμοτάρχας 2,5 γρ. ήμερησίως).

Η. 16. Ό  'Οργανικός Νόμος τής ’Ανατολικής Ρωμυλίας συνετά- 
γη ύπό τής Διεθνούς ’Επιτροπής, βάσει τής άρχής δτι: «πλήρους ίσότη- 
τος καί αύτοδιοικήσεως ίκανότητος πρέπει ν ’ άπολαύωσι πάσαι αί έν τή 
Τοπαρχία εγκατεστημένοι εθνότητες». Άτυχώς δμως, ή ζωή τής ήμι- 
αύτονόμου ταύτης ’Επαρχίας, ύπήρξε πολύ σύντομος, λόγω τής βιαίας 
ένώσεώς της τό 1885 μέ τήν Βουλγαρίαν.

14, 15. ’Οργανικός Νόμος Ά να τ. Ρωμυλίας 1879 σελ. 194 -  200.
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Είς τήν παρούσαν μελέτην «Οικονομική καί Κοινωνική Ζωή τοΰ 
Ελληνισμού τής Θράκης κατά τήν Τουρκοκρατίαν», κατεβλήθη προσ
πάθεια, κατόπιν έπισταμένης άναζητήσεως, ένδελεχοΰς έρεύνης καί άνα- 
διφήσεως δσον το δυνατόν περισσοτέρων πηγών, νά άποδειχθή δτι, τό
σον ποιοτικώς, δσον καί άπό πλευράς πληθυσμιακής καί οικονομικής, 
έπρωτοστάτησεν ό Ελληνικός παράγων είς τόν νευραλγικόν θρακικόν 
χώρον, καθ’ δλην τήν διάρκειαν τής ίστορουμένης περιόδου.

Διεπιστώθη δτι, κατά τούς πρώτους χρόνους τής δουλείας έπήλθε 
πτώσις τοΰ βιοτικοΰ καί πολιτιστικού έπιπέδου- ή ύπαιθρος ήρημώθη καί 
τά άστικά κέντρα ένεφάνιζον έκδηλον οικονομικόν μαρασμόν, ή δέ συ
νοχή τοΰ Έλληνικοΰ πληθυσμού διεσπάσθη, κατόπιν τής έγκαταστά- 
σεως είς όλα τά έπίκαιρα σημεία Μουσουλμάνων άγροτών τής ’Ανατο
λής, μέ σκοπόν τήν καταπίεσιν καί έξόντωσιν τών γηγενΰίν «ραγιάδων».

Άπό τά μέσα δμως τοΰ Ι7ου αίώνος, χάρις είς τήν άνάμιξιν τής 
’Ορθοδόξου Ρωσίας είς τήν πολιτικήν ζωήν τής Ευρώπης καί τήν έπιρ- 
ροήν της έπι τών Χριστιανών τής Ανατολής, ώς καί τήν φιλοπρόοδον 
πολιτικήν (διορατικών Τούρκων άξιωματούχων, έβελτιώθησαν οί δροι 
διαβιώσεως τοΰ θρακικοΰ Ελληνισμού, ό όποιος έδραστηριοποιήθη καί 
έπραγματοποίησεν άλματώδη πρόοδον.

’Έκτοτε οί έκπρόσωποι τών Ε λ λ η ν ι κ ώ ν  Κ ο ι ν ο τ ή τ ω ν ,  
έκλεγόμενοι κατά κανόνα διά ψηφοφορίας, είργάζοντο μέ άπαράμιλλον 
ζήλον διά τήν έθνικήν άναγέννησιν, άντιληφθέντες δέ δτι βασικός συν
τελεστής τής άνορθώσεως ήτο ή άνάπτυξις τής Π α ι δ ε ί α ς ,  ίδρυσαν 
σχολάς, δπου έδίδαξαν αξιόλογοι διδάσκαλοι, πολλοί τών οποίων είχαν 
μετεκπαιδευθή είς Εύρωπαϊκά Πανεπιστήμια.

Οί ύπό τών Ελληνικών Κοινοτήτων, έξ άλλου, ίδρυθέντες Φιλεκ
παιδευτικοί Σύλλογοι, είς πολλάς θρακικάς πόλεις καί κωμοπόλεις, διά 
διαλέξεων, κοινωνικών συγκεντρώσεων καί θεατρικών παραστάσεων, 
συνετέλεσαν είς τήν πνευματικήν έξέλιξιν, ώς καί τήν τόνωσιν τής έθνι-
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κής συνειδήσεως. Τούς σκοπούς αυτούς εξυπηρέτησαν έπίσης και τά 
ύπό πολλών Φιλεκπαιδευτικών Συλλόγων ίδρυθέντα Μ ο υ·>σ ε ϊ α, 
δπου διεσώθησαν καί έξετίθεντο ενδιαφέροντα τοπικά εύρήματα άρχαιο- 
τάτης εποχής, ώς και Βυζαντινά έργα τέχνης, νομίσματα κλπ. Πολλοί 
Σύλλογοι διέθετον έπίσης Βιβλιοθήκας και ’Αναγνωστήρια.

Τό έργον τών Ελληνικών Κοινοτήτων τής Θράκης, ιδίως κατά τόν 
19ον αιώνα, ύπήρξε πολύπλευρον. Έκτος τών Σχολών, Συλλόγων καί 
’Αδελφοτήτων, έλειτούργουν Ναοί, Νοσοκομεία, Γηροκομεία, ’Ορφανο
τροφεία καί άλλα Εύαγή 'Ιδρύματα. Δέον νά σημειωθή οτι ή άξιοθαύ- 
μαστος αυτή δραστηριότης τών Ελληνικών Κοινοτήτων συνετελέσθη ύπό 
δυσμενεστάτας συνθήκας, λόγω τών συνεχών διώξεων, ώς καί τής βα- 
ρυτάτης φορολογίας, τήν οποίαν έπέβαλλον αί έκάστοτε Τουρκικαί Κυ
βερνήσεις είς τούς «ραγιάδες».

Παρά τήν καταθλιπτικήν δμως φ ο ρ ο λ ο γ ί α ν ,  αί θρακικαί 
Κοινότητες ώργανώθησαν μέ άριστον τρόπον, συντελέσασαι είς τήν δια- 
τήρησιν τής εθνικής ένότητος καί άνάπτυξιν τής οικονομικής όντότητος 
τού Ελληνισμού τής περιοχής.

"Οσον άφορα τάς π λ ο υ τ ο π α ρ α γ ω γ ι κ ά ς  π η γ ά ς  τής 
Θράκης, άνεφέρθη δτι κατά τήν Τουρκοκρατίαν, έπί συνολικής έκτά
σεως 4.000.000 εκταρίων, τά 476.222 (ήτοι τό 12% περίπου τής συνολι
κής έπιφανείας τής περιοχής), έκαλύπτοντο ύπό γεωργικών καλλιερ
γειών. Ύπερεϊχεν ή παραγωγή δημητριακών καί κυρίως σίτου. Οί άγροί 
έλιπαίνοντο μέ ζωϊκήν κόπρον. Οί αμπελώνες έξ άλλου έκάλυπτον έκ- 
τασιν 40.000 εκταρίων.

Έ νώ  κατ’ άρχάς τά μέσα καλλιέργειας ήσαν πρωτόγονα, άπό τό τέ
λος τού 19ου αίώνος ήρχισεν ή εισαγωγή έκ Γερμανίας, Αύστρίας, 
Ηνωμένων Πολιτειών τής ’Αμερικής, ώς καί άπό τήν έλευθέραν Ε λ 
λάδα, γεωργικών εργαλείων καί μηχανών.

Ώ ς βασικαϊ άνασταλτικαί αίτίαι τής προόδου τής γεωργίας άνεφέρ- 
θησαν: Ή  έλλειψις Τραπεζών, τά επιβαλλόμενα ύπό τών Τούρκων άδι
κα καί καταπιεστικά μέτρα είς τούς 'Έ λληνας καλλιεργητές, αί πλημμύ- 
ραι τού ποταμού 'Έβρου, καί ή επικρατούσα άνασφάλεια.

Έτσνίσθη συνάμα δτι κατά τήν Τουρκοκρατίαν, ό πραγματικός κυ
ρίαρχος τής γής ήτο ό Σουλτάνος, ό όποιος διένεμε διά φιρμανίων εκ
τάσεις είς Τούρκους άξιωματούχους, είς Τεμένη ή είς «ραγιάδες». Ού
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σιαστικώς όμως οί κτηματίαι έστεροϋντο της πραγματικής κυριότητος έπϊ 
τών γαιών των. Αί παρεχόμενοι εις τούς 'Έ λληνας γαϊαι ήκολούθουν" 
διάφορα συστήματα έγγειων σχέσεων: τό συντροφικόν—τό καλογερικόν 
—τό τριτάρικον καϊ τό γαιόμορον.

Κατά τά τελευταία έτη τής Τουρκοκρατίας, πολλά «τσιφλίκια» πϊερι- 
ήλθον είς 'Έ λληνας κτηματίας, διότι οί Τούρκοι ίδιοκτήται των, νιοχε- 
λεΐς καί στερούμενοι επιχειρηματικού πνεύματος ένεπιστεύοντο τήν δια- 
χείρισιν τών κτημάτων των ή τά έπώλουν είς «ραγιάδες».

Άνεφέρθη έπίσης ότι παραλλήλως προς τούς τσιφλικούχους, συν- 
υπήρχον "Ελληνες καί Τούρκοι μικροκτηματίαι.

Αξιόλογα είς ποιότητα καϊ ποσότητα ήσαν τά κτηνοτροφικά προϊόν
τα, έτονίσθη δμως δτι ή κ τ η ν ο τ ρ ο φ ί α  θά ήδύνατο νά παρουσιά- 
ζη μεγαλυτέραν άνάπτυξιν, διότι αί Απέραντοι θρακικαί πεδιάδες προσ- 
εφέροντο διά 4)πλάσιον άριθμόν κτηνών. Ή  πραγματοποιηθεϊσα έστω καί 
έλλειπής άνάπτυξις τής Γεωργίας καί Κτηνοτροφίας ώφείλετο άναμφιβό- 
λως είς τήν Ελληνικήν πρωτοβουλίαν, έφ ’ δσον τό 50% τών παραγο- 
μένων προϊόντων προήρχετο άπό Έλληνικάς χεϊρας, τό 40% άπό Τουρ
κικός καί τό 10% άπό τάς ύπολοίπους μειονότητας.

Άπό τόν Ιδον αιώνα, οί 'Έ λληνες έδημιούργησαν νέας σημαντικός 
πλουτοπαρ αγωγικάς πηγάς διά τής σ η  ρ ο τ ρ ο φ ί α ς  καί  τής κ α- 
π ν ο κ α λ λ ι ε ρ γ ε ί α ς .  Άντιθέτως, ή δ α σ ο κ ο μ ί α  διενηρ- 
γεϊτο άλογίστως, μέ συνέπειαν τήν καταστροφήν μεγάλων δασικών έκ- 
τάσεων. Ή  ά λ ί ε ί α άπησχόλει σημαντικόν άριθμόν έκ τών κατοί
κων τών παραλίων περοχών. Ό  ο ρ υ κ τ ό ς  π λ ο ύ τ ο ς ,  λόγω 
τών πρωτογόνων μέσων έξορύξεως έμενεν ούσιαστικώς Ανεκμετάλλευ
τος.

'Ό ,τι συνέβη μέ τούς πρωτογενείς παράγοντας τής Οικονομίας, τό 
αύτό έπισημαίνεται καί διά τήν Β ι ο τ ε χ ν ί α ν ,  διά τήν άνάπτυξιν 
τής οποίας έπρωτοστάτησε τό Ελληνικόν στοιχεϊον.

Άπό τά μέσα τού 18ου αίώνος, τό 70% τής παραγωγής, έκάλυπτον 
Έλληνικαί Βιοτεχνίαι. Χαρακτηριστικώς άνεφέρθη δτι έκ τών έξ μετα
ξουργείων, τά πέντε άνήκον είς 'Έ λληνας επιχειρηματίας, ομοίως δέ 
καί τά περισσότερα βυρσοδεψεία. Τά 3)4 τών παραγομένων κεράμων 
καί πλίνθων, ώς καί τών στρατιωτικών αμαξών, κατεσκευάζοντο άπό Έ λ 
ληνας. Τά δύο μεγάλα έργοστάσια παραγωγής οίνων (τό έν είς Ραιδε-
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στον και τό ετερον εις Σαράντα Έκκλησίας), ήσαν Ελληνικά. Γενικώς 
αί περισσότεροι και σημαντικώτεραι βιοτεχνίαι παραγωγής ύφασμάτων, 
κλινοσκεπασμάτων, δερμάτων κλπ., ησαν επιχειρήσεις Ελληνικοί.

’Αλλά καί είς τήν άνάπτυξιν του Ε μ π ο ρ ί ο υ  οί 'Έ λληνες 
διεδραμάτιοαν πρωταρχικόν ρόλον. Χαρακτηριστικώς έτονίσθη δτι τό έμ- 
πόριον δημητριακών, διεξήγετα άποκλειστικώς άπό τούς 'Έλληνας.

Είς τό ε ξ ω τ ε ρ ι κ ό ν  ε μ π ό ρ ι ο  ν έχρησιμοποιεϊτο τό νό
μισμα είς τάς συναλλαγάς, συχνά δμως καί ό άντιπραγματισμός. Συνή
θως οί άσχολούμενοι μέ αυτό ήσαν συγχρόνως καί ίδιοκτήται ιστιοφό
ρων, μέ άνταποκριτάς είς διαφόρους Εύρωπαϊκούς λιμένας (Μασσα
λίαν, Τεργέστην κλπ.). Τά κέρδη ήσαν μεγάλα, άλλά άπειροι καί οί 
κίνδυνοι έκ τής πειρατείας, τής δολιότητος τών συναλλασσομένων, τών 
αυθαιρεσιών τοΰ Κατακτητοϋ, τής άτελείας τών μεταφορικών μέσων 
κ.λ.π.

Μετά τήν Συνθήκην τοΰ Κιουτσούκ—Καϊναρτζή, τό Ελληνικόν 
έ μ π σ ρ ι κ ό ν  ν α υ τ ι κ ό ν  ίσχυροποιήθη: Είς τάς θαλασσίας με
ταφοράς γενικώς, έκυριάρχει τό Ελληνικόν στοιχεΐον, πολλά δέ Έ λ 
λη νπ<ά πλοία ένηολογοΰντο ύπό ξένας σημαίας (Γαλλικήν, Γερμανικήν, 
Αυστριακήν, Ρωσικήν). Άντιθέτως, δσον αφορά τό διαμετακομιστούν 
έμπόριον τοΰ έσωτερικοΰ, αί μεταφοραί τών έμπορευμάτων έγίνοντο τό
σον όδικώς, δσον καί βραδύτερον σιδηροδρομικώς, κυρίως άπό Τούρκους. 
Τό 30% τών μεταφορικών έπιχειρήσεων ήσαν Έλληνικαί, τό 60% Τουρ- 
κικαϊ καί τό 10% άλλων μειονοτήτων.

Άπό τά μέσα τοΰ 18ου αίώνος, Θράκες έ 'μ π ο ρ ο ι ,  συναλλασσόμενοι 
μέ 'Έλληνας έμπορους, έγκατεστημένους είς Ευρωπαϊκός χώρας, άνέ- 
πτυξαν Τ ρ α π ε ζ ι κ ό ς  έ ρ γ α σ ί α ς .  Τδρύθησαν ούτως Ε λ λ η 
νικοί Τραπεζικοί Οίκοι είς Βιέννην, Τεργέστην, Λειψίαν κ.λ.π., οί 
όποιοι διεδραμάτισαν σημαντικόν ρόλον είς τάς διεθνείς οικονομικός 
συναλλαγάς.

Οί έξαγωγεϊς έμπορευμάτων είς τήν Εύρώπην, Μ. Άσίαν, Ανατο
λήν καί Έλευθέραν Ελλάδα, ήσαν κυρίως 'Έ λληνες, ώς έπίσης καί οί 
σημαντικώτεροι εισαγωγείς ξένων προϊόντων. Όμοίως τό καταναλωτι
κόν κοινόν τών βιομηχανικών ειδών ήτο, κατά συντριπτικήν πλειοψη- 
φίαν, Ελληνικόν, διότι οί 'Έ λληνες ήγάπων τήν πρόοδον καί έπεδίω·
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κον τήν βελτίωσιν τών δρων διαβιώσεώς των, ένώ οί Τούρκοι, έκ φύ- 
σεως ρέποντες πρός τήν νωχέλειαν καί τήν δυσπιστίαν, δέν έδείκνυον ' 
ένδιαφέρον διά τά είσαγόμενα έξ Εύρώπης βιομηχανικά προϊόντα. Διά 
τόν λόγον τούτον, από του 18ου κυρίως αίώνος, ώς έξάγεται έξ έξηκρι- 
βωμένων πηγών, τό 70%, τόσον τών βιοτεχνιών, δσον καί τών έμπορι- 
κών έπιχειρήσεων, άνήκεν είς "Ελληνας, τό 20% είς Τούρκους μικρεμ
πόρους καί μικροεπιχειρηματίας καί τό 10% είς τάς ύπολοίπους μειονό
τητας.

Τέλος, δσον άφορςί τά έ λ ε ύ θ ε ρ α  έ π α γ γ έ λ μ α τ α ,  οί 
"Ελληνες άντεπροσώπευον είς τήν Θράκην τό 50% περίπου, ένώ οί 
Τοϋρκοι τό 40% καί αί λοιπαί μειονότητες τό 10%. Υπερτερούσαν οί 
"Ελληνες ιατροί, δικηγόροι καί έκπαιδευτικοί, ένφ οί δημόσιοι υπάλλη
λοι, στρατιωτικοί, μικροεπιχειρηματίαι, μικροπωληταί, ζαχαροπλάσται, με
ταφορείς, άγωγιάται καί οί χειρόνακτες ήσαν συνήθως ’Οθωμανοί. Έτο- 
νίσθη έπίσης δτι είς τήν ’Οθωμανικήν Αύτοκρατορίαν, μέχρι τό τέλος 
τοϋ 18ου αίώνος, δέν ύπήρχον άξιόλογοι Τραπεζικοί ’Οργανισμοί. Αί 
αυθαίρετοι έπεμβάσεις έξ άλλου τών έκάστοτε Τουρκικών Κυβερνήσε
ων, έδυσχέραιναν τάς έμπορικάς συναλλαγάς. ’Επειδή ή λήψις τόκου 
κατεδικάζετο άπό τό Κοράνι, οί δανειζόμενοι κατέφευγον είς ίδιώτας, 
οί όποιοι έδάνειζον μέ έπιτόκιον άπό 10—15%, δταν ύπήρχεν έμπρά- 
γματος έγγύησις καί 25—30%, είς περιπτώσεις μή ύπάρξεως τοιαύτης. 
Σημειωτέον δτι ή τιμή τοϋ γροσίου δέν ήτο ή αυτή είς δλας τάς περι
φέρειας τής Θράκης, δι’ αύτό ή έργασία τοϋ άργυραμοιβοϋ ήτο πολύ 
έπικερδής. Τό Τουρκικόν νόμισμα έξεδίδετο ύπό τοΰ Σουλτανικοϋ Τα
μείου, ή δέ έπίσημος τιμή του δέν ήτο σταθερά. Άξιοσημείωτον έπίσης 
είναι δτι περί τά τέλη τοϋ 19ου αίώνος ύπήρχε σπάνις νομισμάτων, μι
κρός άξίας, δι’ αύτό πολλαί Έλληνικαί Κοινότητες τής Θράκης, ήναγ- 
κάσθησαν νά προβοϋν είς τήν εκδοσιν χάρτινων ώς καί μεταλλικών 
συμβόλων, ή « ύ π ο κ α τ α σ τ ά τ ω ν  χ ρ η μ ά τ ω ν » .

Είς τήν οικονομικήν άνάπτυξιν τοϋ Γένους δέν άπουσίασεν ή ’Ε κ 
κ λ η σ ί α .  Χάρις είς τά παραχωρηθέντα προνόμια (πολλά τών οποίων κα- 
τεπατήθησαν), αϋτη κατώρθωσε νά διαφυλάξη τήν Χριστιανικήν πίστιν 
καί νά έμψυχώση τό ποίμνιόν της, διά τήν άντιμετώπισιν τής σκληρότη- 
τος τοΰ δυνάστου καί τήν όργάνωσιν τοϋ άγώνος διά τήν άποτίναξιν τοϋ 
ζυγοϋ.

Διά τής διατηρήσεως κτηματικής περιουσίας, αί Μοναί τής Θράκης
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άνέπτυξαν οικονομικήν αυτοτέλειαν, τήν οποίαν έχρησιμοποίουν διά 
ποικίλους κοινωφελείς σκοπούς, πού άμέσως ή εμμέσως, συνέτέιναν 
εις τήν άνοδον τοΰ βιοτικού και πνευματικού επιπέδου τοΰ Έλληνισμοΰ. 
"Ώς είναι γνωστόν, τό Φανάρι, ό 'Άθως και πολλαί θρακικαί Μοναί, δέν 
ύπήρξαν μόνον τά προπύργια τοΰ Χριστιανισμού, άλλά και τά λίκνα τής 
ελευθερίας, διότι ήσαν τόποι συγκεντρώσεως και καταφυγής δλων τών 
γενναίων άγωνιστών τής Μεγάλης 'Ιδέας.

Είς τήν μελέτην περιέχονται έπίσης πληροφορίαι διά τήν διοικη
τικήν, οικονομικήν καί κοινωνικήν όργάνωσιν τής βραχυβίου Αύτονό·· 
μου 'Επαρχίας τής Άνατ. Ρωμυλίας (1878—1885), ή οποία συνεστήθη 
διά τής είς Βερολϊνον συνομολογηθείσης τήν 13.4.1878 Συνθήκης.

Οι Θράκες ύπήρξαν άξιοι θαυμασμού δι’ δσα επέτυχαν μέ τήν ερ
γατικότητα, ύπομονήν καί επιμονήν των. Παρά τάς καταπιέσεις καί τάς 
ύπονομεύσεις τών κατακτητών καί τών επιδόξων διαδόχων των Βουλ
γάρων, ή Θράκη διετήρησε είς το ακέραιον τόν Εθνικόν της χαρακτήρα, 
ώστε δικαίως ό Γάλλος Charles VcEay, είς τήν μελέτην του L ’ Irre- 
denbisme Hellenique (1919) σελ. 93, νά ύποστηρίξη: «Οι "Ελληνες
άντιπροσωπεύουν τήν πολυπληθεστέραν κοινότητα, τόσον τής Μακε
δονίας δσον καί τής Θράκης. Δέν κατέχουν δέ τήν πρώτην θέσιν μόνον 
άριθμητικώς: ή ένεργητικότης καί ή καλλιέργειά των τούς εξασφαλί
ζουν συντριπτικήν ύπεροχήν, δχι μόνον έναντι τών Βουλγάρων, άλ
λά καί αύτών τούτων τών Τούρκων, τών κάτοικού ντων είς τάς έν 
λόγω περιοχάς. ΟΙ "Ελληνες είναι άναμφισβητήτως οί πραγματικοί κυ
ρίαρχου τιόσον είς τήν Κοινωνικήν δσον καί είς τήν Οικονομικήν 
Ζωήν».



DAS W IRTSCHAFTS UND SOZIALLEBEN DER GRIECHEN IN 
TH RA ZIEN  W AEHREND DER TURKENHERRSGHAFT

ZUSAMMENFASSUNG

Aus meiner gegenwartigen Arbeit liber das W irtschafts-und Sozial- 
leben in Thrazien seit der Eroberung durch die Tiirken geht es hervor, 
dass das Griechentum sowohl qualitativ als auch bevolkerungs- und 
wirtschaftsmassig in diesem Raum der wichtigste Faktor gewesen ist.

Zunachst habe ich allgemein die Frage der Bevdlkerung von Thra
zien behandelt, um dann auf die Senkung des Lebensstandards wah- 
rend der ersten Jahren der Tiirkenherrschaft hinzuweisen. Das H inter
land war verwustet und die stadtischen Siedlungen wiesen einen deut- 
lichen wirtschaftliehen Verfall auf. Was den Landbesitz anbelangt,wur- 
de das Land in Form von Lehnsguter an die tiirkischen hoheren Beam- 
ten  der Verwaltung verteilt. Andererseits wurde der Zusammenhang der 
griechischen Bevolkerung durch Ansiedlung von tiirkischen Volkerschaf- 
ten von niedrigem Zivilisationsniveau in alien wichtigen Stellen des 
Landes zersplittert. Die Unerdriickung der Unterworfenen war une- 
traglich und qualend.

Ich erwahne, dass nach der Eroberung von Konstantinopel durch 
die Tiirken viele Griechen nach W esten zogen und sich dort ansie- 
delten und die Kompanien grlindeten, die dem unterjochten Grie
chentum in jeglicher Art und Weise geholfen haben. Die unter Joch 
gebliebenen Griechen hatten  eine Menge von widrigen Verhaltnissen zu 
iiberwinden. W ahrend der ersten Jahrhunderten war die «hausliche 
Wirtschaft» und das Tauschgeschaft bei den lokalen Geschaften vorherrs- 
chend. Die Einwohner von Thrazien waren hauptsachlich in der Land- 
wirtschaft, Viehzucht, Fischerei und W aldbau ebensowie in den ande- 
ren Gebieten des griechischen Bodens tatig.

Nichts desto weniger seit der Mitte des 17. Jahrhunderts. Dank 
der progressiven Politik gewisser tiirkischen W iirdentrager, aber auch 
dank dem Erscheinen des orthodoxen Russlands im politischen Leben
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Europas und seinem Einfluss auf die Christen des Ostens wurden die 
Lebensbedingungen Griechentums in Thrazien besser geworden. Da- 
durch wuchs auch das griechische Bevolkerungspotential auf, so dass 
bei den Volkszahlungen des 19. Jahrhunderts, die von den Tiirken 
durchgefuhrt wurden, diese die Tatsache der Ueberlegenheit des grie- 
chischen Elementes in Thrazien nicht verheimlichten. Dies ist klar 
auch in der Zeitfolge bis zum Frieden von Lausanne, wie es aus den 
angefiihrten Daten sowie aus denjenigen, die sich auf andere wirtscha- 
ftliche Kategorien beziehen, ersichtlich wird.

Das Zentrum aber von Thrazien, das Herz seines wirtschaftlichen 
Kreislaufes, Konstantinopel war das den Kern des Griechentums wah- 
rend der Turkenherrschaft darstellte, wo die Bevolkerung der nord- 
lichen Bollwerke der Heimat eine ubermenschliche Anstrengung 
gemacht hatte, um die wirtschaftliche und die kulturelle Wie- 
derherstellung der Nation zu erzielen. Deshalb habe ich wirtschaftliche 
Auskiinfte angefiihrt, die hauptsachlich den Schilderungen von Kauf- 
leuten und Diplomaten entnommen wurden, die auch die iibrigen stad- 
tischen Siedlungen von Thrazien wahrend der Turkenherrschaft besicht- 
igt hatten, womit ausserdem bewiesen wird, dass dieser reingriechis- 
che Raum nicht allein ein landwirtschaftliches Land darstellte.

Zweifellos Avar das griechische Element seit dem 17. Jahrhundert 
aktiviert. Durch die Entwicklung der Schiffahrt wurde der Verkehr der 
Griechen mit der europaischen Aufklarung erleichtert, die Giiter hat- 
ten sich vermehrt, eine schnellere Beforderung derselben erzielt und das 
Burgertum hatte  sich reorganisiert.

Auf diese Weise waren thrakische Stadte wie Adrianopel, Raede- 
stos, Aenos, Philippoupolis, Saranta Ekklesiae, Komotini, Didymo- 
teichon u.a. bedeutende Handelsplatze geworden.

Die griechischen Gemeinden von Thrazien bemuhten sich wahrend 
der Turkenherrschaft sehr intensiv zur Renaissance des Hellenismus bei- 
zutragen. Sie merkten, dass die wichtigste Bedingung dazu die Entwick
lung eines entsprechenden Unterrichtprogram m s war. So grundeten sie 
viele Schulen, in denen bedeutende in europaischen Universitaten pro- 
movierte Gelehrten unterrichteten. Ausserdem wurden in verschiedenen 
Stadten zahlreiche Institu te gegrundet, die durch Vortrage, Versammlun- 
gen und Theaterauffuhrungen sowohl zur geistigen Entwicklung wie
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auch zur Starkung des nationalen Gefuhls beigetragen haben. Diesen 
Zielen dienten auch die von vielen solchen Institu ten  eingerichteten, 
Museen, in denen interessante Gegenstande aus alteren Zeiten ausge- 
steJlt wurden. Yiele Vereine besassen auch nennenswerte Bibliotheken 
und Lesesale.

Die Bedeutung der griechischen Gemeinden, die im 19. Jahrhun- 
dert noch grosser wurcle, was vielseitig. Ausser den Schulen, Vereinen 
und Briiderschaften wurden viele Kirchen, Krankenhauser, Weisen- 
heime und andcre ahnliche soziale Einrichtungen gegrlindet.

Diese wundervolle Bemiihungen erfolgten unter den schwierigsten 
Umstanden, wegen der standigen und verschiedenartigen Massnahmen 
und Steuer, durch die die jeweiligen turkischen Regierungen immer 
wieder versuchten, die griechische Bevolkerung unter Druck zu setzen.

Es ware nicht zwecklos, glaube ich, wenn man noch dazu erwahnte, 
dass ein Merkmal des wirtschaftlichen W ohlstandes der griechischen 
Gemeinden von Thrazien aber auch der Neigung derselben zum kultu- 
rellen Aufstieg, die Tatsache darstellt, dass es im Jahre 1910 im Kreis 
von Adrianopel 760 Volks'- und M ittelschullehrer gegeben hatte. Fer- 
ner gab es 409 griechische Schulen mit 34.859 Schiilern, was durch 
offiziellen statistischen Angaben des Patriarchats von Konstantinopel 
(d.h. dass es 8 Schuler je 100 Einwohner gegeben hat) bestatigt und 
aus der nachstehenden statistischen Tabelle ersichtlich ist.

Wictigste Stadt Schuler Einwohner

Adrianopel 9.154 114.425
Herakleia 6.881 86.012
Didymoteichon 4.580 57.250
Bizye 1.726 21.575
Maroneia 1.642 20.525
Agathoupolis 700 8.750
X anthi 2.100 26.250
Ganochora 1.485 18.562
Ortakioy 1.406 17.575
Kallipolis 2.350 29.375
Elaiofyton 1.800 22.500
Aenos 1.035 12.938

Insgesamt 34.859 435.737



248

Nun fragt man sich, unter welchen steuermiissigen Verhaltnissen 
standen damals die wirtschaftlich aktiven Griechen? Die Steuern waxen 
beschwerlich und bedrlickend fiir die Rajahs, wahrend, was die Tiirken 
anbelangt, deren staatshaushaltsmassige Organisation hinkend war.

Es gab viele direkte und indirekte S te u e rn , die durch die Staats- 
schatzkammer (Meri) und durch die besondere Schatzkammer des Sul
tans (Hasne) bestimmt waren. In erster Linie kamen in Thrazien die 
Grund und Boden betreilenden Steuern vor. Oft haben aber die ortli- 
chen tiirkischen Verwaltungsbeamten Sonderabgaben auferlegt. Aus der 
Vergleichstabelle (Seite 102) geht hervor, dass die Hauptquelle von 
Reichtum in Thrazien die Landwirtschaft war, zumal die Grundsteuer, 
die Tierbestand-Steuer und die Zehnte 58,30 % der Gesamtsteuer des 
Gebietes wahrend der entsprechende Durchschnitt fiir das Osmanenreich 
nur 42,85 % ausmachte.

Andererseits waren die griechischen Gemeinden mit der Befreiung 
von Gefangenen belastet.

Was die primare Produktion anbelangt, haben wir folgendes an- 
zumerken. Wie von Alex. Antoniades berichtet, waren in Thrazien 
wahrend der Tiirkenherrschaft bei einer Gesamtoberflache von 4.000. 
000 ha 476.222 (d.h. ca. 12 %  der Gesamtoberlache) landwirtschaft- 
lich bebaut. Es herrschte die Getreidekultur, vor allem von Weizen vor. 
Als hemmende Faktoren fiir die weitere Entwicklung der Landwirts
chaft galten der Mangel an Banken, die Ueberschwemmungen des Eu- 
ros-Flusses, die durch die Tiirken von Zeit zur Zeit getroffenen unge- 
rechten Massnahmen, die den griechischen Landwirten zu Lasten au
ferlegt waren. Die Aecker unterscheideten sich in Raubgutland und in 
ferngelegenes Ackerland. Die Diingung erfolgte m it Tierdiingemitteln. 
Die Weinberge nahmen eine Oberflache von 40.000 ha. Grundsatzlich 
waren die in der Landwirtschaft angewandten Arbeitsverfahren primi- 
tiv. Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts hat man mit der Ein- 
fuhr von landwirtschaftlichen Geraten bzw. Maschinen aus Deutschland, 
Oesterreich, den Vereinigten Staaten, sowie aus dem freien Griechen- 
land begonnen.

Wie vorerwahnt, war der Sultan wahrend der Tiirkenherrschaft, 
der wirkliche Herr des Landes und verteilte es durch Fermane an 
die tiirkischen W iirdentrager, an Moscheen bzw. an die «Rajahs» 
Tatsachlich waren aber die Grundbesltzer keine wirkliche Herren ihrer 
Lander, da sie iiber kein anderes Recht verfiigten ausser dem zur 
Eintreibung von Steuern, die ihnen der Sultan als Gegenleistung fiir
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Militardienstleistungen iiberliess. Das an die Griechen eingeraumte Land 
war nach verschiedenen Normen bestim m t und dabei waren verschie." 
dene Verhaltnisse angew andt: das gemeinschaftliche, das monchen- 
massige, das tertiare und das des Landteilens.

Wegen der Unfahigkeit der turkischen Grossgrundbesitzer gingen 
viele Grossgrundbesitze in Thrazien wahrend der letzten Jahre der Tur
kenherrschaft in die griechischen Hande fiber. Ausser den Grossgrund
besitzer gab es griechische und turkische Kleingrundbesitzer.

Die tiirkischen Bauern in Thrazien waren jedoch weniger arbeit- 
sam und weniger sparsam als die griechischen Kleingrundbesitzer und 
ihre Grundstiicke waren viel kleiner und weniger rentabel, und deshalb 
war ihr Einkommen bescheiden.

Die Tier- bzw. Viehzucht in Thrazien war auf das ausserste entwik 
kelt, obwohl die Grosse des Landes m it Rucksicht auch auf die wei- 
ten  Ebenen, sogar ein Vierfaches an Tieren ernahren konnte.

Es ist unbestritten, dass die Entwicklung der Landwirstchaft und 
der Viehzucht in Thrazien den Griechen zu Gute zu schreiben ist, wenn 
man berucksichtigt, dass 50 % der Produktion des Landes yon Grie
chen, 40 % von Turken und 10 % von den ubrigen Minderheiten be- 
reitgestellt war.

Seit dem 18. Jahrhundert haben die Griechen von Thrazien eine 
zusatzliche Reichtumsquelle durch die Entwicklung der Seidenraupen- 
zucht erworben. So, wahrend im Jahre 1888 die Zenhte aus der Seiden- 
raupenproduktion F . F .  336.000 betragt, war der Zehntendurchschnitt 
zwischen den Jahren 1905 - 1910 auf ca. 2 Mill. FF  gestiegen.

Auch die Tabakkultur wurde in hohem Grade entwickelt. Im Jahre 
1911 wurden im Kreis von Adrianopel 6.001.169 Kg. ausgezeichneter 
Qualitat produziert.

Was den Waldbau anbelangt, so war dieser unverniinftig getrie- 
ben und auf diese Weise kam es zur Zestorung von grossen Waldfla- 
chen.

Bedeutenden Einnahmen brachte auch die Fischerei.
Die Ausgrabung der wertvollen Mineralien erfolgte auf primitive 

Weise. Nennenswert ist, dass naturliche Heilquellen in Thrazien recht 
haufig sind.

Wie bekannt, verabscheuten und befiirchteten die Turken die
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Modernisierung. Dagegen verbesserten sich die Griechen wegen des dau- 
ernden Verkehrs m it den mehr entwickelten Volkern Europas sowohl 
kulturell als auch wirtschaftlich. Auf diese Weise wurde die Wirtschaft 
zu einer Misehwirtschaft geworden (hauslich-handelsmassig-stadtisch).

Bei dem aufwartigen Kurs der Entwicklung des Ilandwerks 
standee an der Spitze die Griechen. Seit der Mitte des 17. Jahr- 

hunderls wurden die 70°/0 der Handwerksproduktion durch griechische 
Kleinbetriebe gedeckt. Kennzeichnend erwahne ich : aus den sechs 
Seidenfabriken waren die fiinf in Handen von griechischen Unterneh- 
mern und ebenso die meisten Gerbereien. 3 /4 der erzeugten Dachzie- 
geln und Mauersteine sowie 3 /4  der Militarwagen wurde von Griechen 
hergestellt. Aus den elf Walzenmiihlen von Thrazien zehn waren in 
griechischen Handen. Die zwei grossen Weinraffinerien (eine in Raede- 
stos und eine in Saranta Ekklesiae) waren griechisch. Im allgemeinen, 
die meisten und bedeutendsten Kleinbetriebe ftir die Erzeugung von 
Stoffen, Bettzeug, Leder usw. waren griechisch.

Aber auch bei der Entwicklung des Handels spielten die Griechen 
die bedeutendste Rolle. Nacli dem Frieden von Kiigiik Kainarji (1774) 
hat sich die griechische Handelsmarine bedeutend vergrossert. Viele 
griechische Schiffe segelten unter der russischen Flaggc im Schwarzen 
Meer und hatten dieselben Privilegien genossen, die die Pforte an 
Russland abgetreten hatte. Auf diese Weise haben sich die Ilandels- 
geschafte vielfaeh vermehrt.

Was den Getreidehandel anbelangt, dieser war ausschliesslich in 
griechischen Handen.

Im Aussenhandel war bei den Geschaften die W ahrung verwendet, 
oft aber kam es zum Tauschgeschaft. Des ofteren waren diejenige, die 
im Aussenhandel tatig  waren, gleichzeitig auch Eigentumer von Segel- 
schiifen mit Agenturen in vielen Hafen. Europas (Marseille, Venedig, 
Triest u.a.). Die Gewinne waren gross, aber unendlich viele waren auch 
die Gefahren : Piraten, Hinterlist der Geschaftspartner, Willkur der Ero- 
berer Turken, UnA'-ollkommenheit der Transportm ittel usw.

Bei den Seetransporten herrschte das griechische Element und 
viele griechische Schiffe segelten unter fremden Flaggen (franzosischer, 
deutscher, osterreichischer, russischer). Dagegen waren im Inneren 
des Landes die Transporte von Handelsgiitern sowohl durch das 
Strassennetz als auch, spater, m it der Eisenbahn, hauptsachlich 
von den Turken ausgefuhrt. Die 30 % der Speditions- bzw. Trans-
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port-Unternehmungen waren griechisch, 60 % turkisch und 10 % von 
anderen Minderheiten.

Es muss desweiteren erwahnt werden, dass seit dem 18. Jahrhun- 
dert thrazische Handelsleute, die im Geschafte mit griechischen Ilan- 
delsleuten in europaischen Landern standen, haben auch Bankgeschaf- 
te entwickelt. Auf dieser Weise wurden griechische Bankhauser in 
Wien, Triest, Leipzig und anderen Stadten gegrundet, die eine bedeu
tende Rolle im internationalen Geschaftsverkehr gespielt haben.

Wie die Exporteure nach Europa, Kleinasien, Osten und freien 
Griechenland hauptsachlich Griechen waren, so auch die wichti- 
gsten Importeure von auslandischen Waren. Auch die Abnehmer 
von industriellen Erzeugnissen und die Endverbraucher waren zum 
grossten Teil Griechen, weil die Griechen progressiv waren und nach 
Besserung ihrer Lebensverhaltnisse suchten, wahrend die Turken 
von Natur aus Neigung zur Tragheit hatten  und gar kein Interesse fiir 
die industriellen Produkte zeigten, die aus Europa eingefuhrt wurden. Aus 
diesem Grunde (hauptsachlich seit dem 18. Jahrhundert, wie es aus 
glaubwurdigen Quellen hervorgeht) waren 70 % der handwerklichen aber 
auch der Ilandelsunternehmungen griechisch 20 % unter, turkische 
Kleinhandler und Kleinunternehmer, wahrend 10 % in den Handen 
der ubrigen Minderheiten waren.

Schliesslich, was die anderen freien Berufe anbelangt, haben die 
Griechen in Thrazien ca. 50 %, die Turken 40 % und die ubrigen Min
derheiten 10 % vertreten. So waren hauptsachlich die Griechen, die 
den Beruf des Arztes, des Rechtsanwalts, des Professoren ausubten, 
wahrend die Turken Staatsbeam te, Militar Kleinunternehmer, Kas- 
sierer, Konditoren, Spediteure, M aultiertreiber, A rbeiter usw.

Voraussetzung des Handels und im allgemeinen der W irtschaft in 
ihrer Entwicklung war das Vorhandensein einer W ahrung und eines 
Kreditwesens. W ahrend der Turkenherrschaft gibt es bis Ende des 18. 
Jahrhunderts keine Bankanstalten, wahrend die willkurlichen Interven- 
tionen der jeweiligen tiirkischen Regierungen die Geschafte im allgemei
nen erschwerten.

Die Finanzierung erfolgte durch Privatleute, und der Zinsensatz 
war 10 -15 % bei vorhandener sachlicher Sicherheit und 25 - 30 %, 
wenn eine solche Sicherheit nicht gegeben war.- Desweiteren fiihrte ich 
an, dass die Kaufkraft des Groschens nicht dieselbe in alien Kreisen von
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Thrazien und daher der Beruf des Geldwechslers sehr gewinnreich. 
war. Die tiirkische W ahrung wurde von der Schatzkammer des Sultans" 
herausgegeben, und ihr offizieller Preis war nicht stabil. Merkwiirdig 
ist auch, dass um das Ende des 19. Jahrhunderts die kleine Geld- 
einheiten selten waren. Viele Gemeinden von Thrazien mussten, 
Papiersymbole bzw. Ersatzgeld herausgeben

Beim W irtschaftsleben aber waren die griechischen Gilden an der 
Spitze ftihrend. Letztere hatten  auch hum anitare und kulturelle Ziele.

Bei dieser Gesamtstellung der W irtschaft der Nation war auch die 
K irche  gar nicht abwesend. Auf Grund von durch den Sultan gewahr- 
ten Privilegien, hat sie es bewerkstelligt, den christlichen Glauben zu 
bewahren und in sehr vielen schwierigen Umstanden ihre Gemeinde von 
Christen aufzumuntern.

Dadurch dass sie liber unbewegliches Vermogen verfiigten, haben 
die Kloster eine wirtschaftliche Unabhangigkeit entwickelt, die fur 
verschiedene Wohlfahrtszwecke angewendet war, welche sei es direkt, 
sei es indirekt, zu dem Aufstieg des Lebensstandards und des kulturellen 
Niveaus des Griechentums beigetragen haben. Wie bekannt, Fanarion, 
Athos und viele thrazische Kloster, wichtige Bollwerke des Christen- 
tums, waren auch die Wiegen der Freiheit, weil sie ja  als Durchgangs- 
und Sammelstellen der tapferen Kampfer der Freiheit dienten.

Die Thraker sind einer Bewunderung wiirdig wegen allem was 
sie durch Arbeitsamkeit, Geduld und Bestandigkeit erlangt haben.

Sie haben ihren Haum verwertet, und zwar trotz der Unterdruckun- 
gen der Eroberer und derer Nachfolger, der Bulgaren, ist es ihnen 
gelungen, den nationalen Charakter von Thrazien unversehrt zu 
erhalten, so dass m it Recht der franzosische Forscher Charles Vellay 
folgendes behauptet h a t : «Die Griechen stellen die grosste Gemeinde 
sowohl von Mazedonien als auch von Thrazien dar. Sie sind an der er- 
sten Stelle nicht nur zahlenmassig. Ihre A ktivitat und ihre 
K ultur sichert ihnen eine unbestrittene Ueberlegenheit nicht 
nur Bulgaren sondern auch den Turken selbst gegenuber, 
die in den fraglichen Gebieten wohnen. Es ist unbestritten, dass 
die Griechen die tatsachlichen Herrscher sowohl im Bezug auf Kultur 
als auch im Bezug auf die W irtschaft sind».



S U M M A R Y

ECONOMIC & SOCIAL L IFE  OF TH E GREEKS IN THRACE 
UNDER OTTOMAN RULE

As I state in my above study, greek population had been, for a 
long time, not only the most numerous and civilized, bu t also the far 
more prosperous, in the area.

However, during the 15th and 16th centuries, standards of living, 
fell vertically, in Thrace. Fertile lands had been deserted, or neglected 
and formerly thriving towns declined. This, mainly, because Ottoman 
Authorities, for reasons of security, settled the country with back
ward and bigoted moslems, brought there from Anatolia, in order to 
split, the dangerous continuity of the «rayah» territory, into small and 
isolated, from each other, spaces, barren for the most part. Every va
luable expanse of land as well as every paying employment were given 
to the new settlers. Thus, the enslaved natives, had to fight against 
great odds. Naturally, a long period of darkness and poverty resulted.

Towards the middle of the 17th century, owing to a liberal policy 
adopted by some open-minded officials of the Ottoman Empire, on 
one hand and on the other to Russias concern about the fate of the 
Orthodox Christians in Near East, life conditions began to improve 
all over Thrace. The population increased rapidly and so did its acti
vities.

Henceforth, the G reek  C o m m u n itie s  aiming always to the fulfil
ment of their national aspirations, had to work very hard. W hat they 
cared first was education. A great number of new school were built 
and able teachers were engaged to teach in them. In m any cases, learn
ed professors, of greek origin, were invited, from european universi
ties, to im part their knowledge to the youth.

Further-more, these established Educational Societies orga



256

nised lectures, theatrical performances and other social manifestations, 
for the purpose of raising the intellectual level of the Greeks.

A number of communities founded even museums where, antiqui
ties, as well as objects of byzantine art were exhibited. Over and above, 
they also erected churches, and created brother hoods. These latter 
were entrusted with the care of libraries, hospitals, homes for the aged, 
orphan asylums and the like. All tha t, of course, even in the 19th cen
tury, in spite of heavy taxation imposed and cruel persecution inflict
ed by the ruler.

During the whole period of ottom an domination and by the stan
dards of th a t time, a g r ic u ltu re  and fa rm in g , in general, were well 
enough developed in Thrace. At a total area of 15.625 sq.miles, 12 % of 
the surface of land, i.e. 1864 sq. miles approximatively, were cultivated 
with cereals, mainly wheat. The only substance, used then as fertili
zer, was manure. Agricultural practices and implements were rudimen- 
tal. Nevertheless, things changed since, the Thracians late in the 
second half of the 19th century, began to import machinery and tools 
from the U .S .A ., Germany, Austria and independent Greece.

I t  is to be noted, on this occasion, th a t agricultural progress was 
also hindered by deficient banking organization, Hevros river overflow
ings and the severe economic restrictions layed upon Greek cultivators 
by the ottoman governments. Besides, as the Sultan had been the 
unique possessor of lands, he distributed land - properties to mosques 
and to  individuals, Turks or Greeks either (the latter had not, in rea
lity, the ownership). So, for instance, the State paid no salaries to the 
officers of the army, because they, having become themselves land
lords, had the right to collect the taxes of their own lands.

Little by little, and mainly near the end of the 19th century, 
thanks, on one hand to the various systems of cooperation 
adopted by the Greeks and on the other, to the incapacity of Moslem 
land - owners to keep their own, the greater number of farms (tsiflikia) 
in Thrace, changed hands and passed to the property of Greek land
owners. There were, yet, serf people, but also, among them, free labou
rers, cultivating their own fields.

Stock-farming has been flourishing in Thrace. However, it is ge
nerally admitted, th a t live stock, which could be fed in its wide plains, 
owed to be four times as much.
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Taking into consideration th a t 50 % of the whole yield (agricul
ture and farming), is to he ascribed to the Greeks and only 40 % to 
the Turks, one can easily support th a t Greeks were the chief contri
butors to the rural effort in Thrace.

Among other lucrative activities of parallel or even greater impor
tance, we pick up : silk production, tobacco growing and trading of 
both (especially from the 18th century). Fishing as well as forestry 
were then prosperous, though the la tte r had been insufficiently orga
nized (a great number of woods had been destroyed).

Minerals, another wealth of thracian «substratum», were also la
vishly exploited, as being excavated by primitive methods.

Last but not least, Thrace has in its soil, many mineral springs 
(spa). Some of them, of very ancient fame, are, as yet, used for cure 
purposes.

Already, since the 18th century, 70 % of manufactured goods 
were produced by greek factories. Among 6 of them, 5 belonged to 
Greeks. Equally, 3 /4 of earthen ware (pottery), military carriages^ 
clothing, bed-spreads and other pieces of handiwork were also products 
of greek handicraft.

Greek women, in Thrace, were famous for their skillfulness; a lot 
of hand-macle lace, such as «tsevredes» (byzantine origin of handicraft), 
needleworks, Knitted and woven garments were exported abroad.

— The m ajority of cereal merchants were Greeks. So were the im
porters and exporters of other goods, in general, hence we may say 
tha t, trade in Thrace, was dominated by Greeks (70 %).

— In their large proportion, Greek merchants, were sailing-shipow- 
ners and had sale-agents in various european ports as Marseille, Venice, 
Trieste etc.

Realised, profits were very high, but so were risks run (piracy, va
rious intrigues, economic restrictions imposed by Ottoman Govern
ments, deficiencies in land-transport and the like).

At th a t time, the greek m erchant navy, was predominating, in the 
Mediterranean. Many greek tradingvessels (merchantmen) flyed flags of 
foreign nationalities (French, German, Austrian or Russian). Transpor
tation of goods by caravans, across the country, were, usually, made

17
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by ottom an companies (60 %). Greek «Karabatzides» (travelling-mer- 
chants) carried goods abroad : in Vienna, Leipzig, Odessa and other 
towns (30 %). Since the second half of the past century (19th, a French 
Railway Company undertook the conveyance of goods in Thrace, al
most along the west bank of the river «Hevros».

By th a t time, one could easily observe the striking difference exist
ing between the two elements, Greeks and Turks, living in Thrace. 
The former liked progress. T hat was obvious from their preference to 
imported manufactures, in contrast with the mass of the Turks, which, 
being backward and suspicious, could not be accustomed with anything 
new.

The 50 % of the Greek inhabitants of Thrace, were busy in learn
ed professions, such as clergy, medicine, law, teaching etc., while, the 
relatively few Turks, who happened to be educated, were civil servants 
or army officers.

In the whole of the Ottoman Empire, till the end of the 19th century, 
banking organization was almost absent. Consequent on this, commer
cial transactions were extremely difficult. Towards the middle of the 
above century, m any greek merchants of Thrace, were led to the solu
tion of the problem, by beginning bank exchanges with greek banks 
established abroad : Trieste, Vienna, Leipzig etc. Meanwhile, private 
businessmen (especially Jews) borrowed money at high rates of inte
rest (10 -15 %, when property was given as guarantee, otherwise, the 
rate rose from 25 - 30 %). Owing to the fact th a t the «piastre» had not 
the same value everywhere in the Empire, money lending became a 
very profitable business.

It has been ascertained also, th a t the piastre, issued by the «Has- 
ne» (Sultans treasury) had seldom a fixed official value. That because 
of Sultans «manoeuvres» according to their own needs of the moment. 
A terrible inflation, due to the deficient economic policy of the O tto
man Empire, followed.

About the end of the 19th century, coins of low value became so 
scarce, th a t many Greek Communities, in Thrace, in order to face the 
conjuncture, were obliged to issue «symbols» which were used as «money 
substitutes».

The Greek Orthodox Church led the Greek Nation, in all its strug
gles against Ottoman rule. The Monasteries of Thrace, offered, their
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protective asylum, as well as their m aterial assistance, to all those fight
ing for independence. «Phanar», «Mount Athos» together with the above- 
mentioned Monasteries, had been not only the ram parts of Christen
dom, but also the cradles of freedom.

On this occasion, allusion has been made to the «Philhellenism» 
of Europe and the U. S . A.

In this study, it has also been described the administrative, eco
nomic and social organization of Earstern Romylia (1878-1885), created 
by the Congress of Berlin.

In conclusion, we may support th a t  the Thracians deserve much 
praise for their achievements. In spite of Ottoman oppression and Bul
garian malevolence, they did not surrender. They have asserted their 
rights, over the land of their Ancestors, so well, th a t Charles Vellay 
has written in this subject :

«On voit par ce tableau, que, les musulmans mis a part, les Grecs 
representent Γelement de beaucoup le plus nombreux de la popula
tion de la Macedoine et de la Thrace. Mais ce n ’est pas seulement par 
le nombre, qu’ils occupent la premiere place. Leur activite et leur cul
ture leur assurent une predominance considerable, non seulement sur 
les Bulgares, mais encore de toute cette region au point de vue intellec- 
tuel et economique.
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