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ΑΝΑΣΤ. Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΥ
Καθηγητοϋ τοΰ Πολυτεχνείου — Ακαδημαϊκού

ΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ Μ ΝΗΜ ΕΙΑ Τ Η Σ  ΒΗΡΑΣ

Έ π Ι τής τελματώδους καί αύχμηράς πεδιάδος, ήτις εκτείνεται κατά μή
κος τής δεξιάς όχθης τοΰ "Εβρου, 30 περίπου χιλιόμετρα προς Β. τής Ά λε- 
ξανδρουπόλεως (Δεδεαγάτς) εύρίσκεται επί χθαμαλού πεπλατυσμένου γηλόφου 
μικρόν πόλισμα, δπερ επί μεν τής Τουρκοκρατίας άνομάζετο Φερετζίκ νυν δέ 

'Φέραι(') και υπό τοΰ λαοΰ « τά Φέραι » (πβλ. Κυριακίδην, Θρακικά I σελ. 108). 
'Η  νέα αυτή ονομασία καίπερ πλησιάζουσα πολύ προς την τουρκικήν δεν 
άνταποκρίνεται εν τοΰτοις προς την άρχαίαν τοπωνυμίαν διότι ώς γνωρίζο- 
μεν εκ τοΰ Καντακουζηνοϋ ('Ιστορ. I 263 καί 275 Βόνν.) ή πόλις των Φε- 
ρών έκειτο παρά τήν Ζίχναν. ’Αποκλεισμένων λοιπόν των Φερών ποιαν 
παλαιάν πόλιν ή πόλισμα πρέπει νά ταυτίσωμεν προς τό ύπ’ ό'ψιν χωρίον, 
δπερ περικλειόμενον υπό παλαιού πυργωτού τείχους φέρει επί τού ύψηλο- 
τέρου σημείου του σπουδαίον βυζαντινόν ναόν; Μέ τό ζήτημα τούτο ήσχο- 
λήθησαν ήδη παλαιότεροι καί νεώτεροι έρευνηταί. Ούτω ό πρώτος διά βρα
χέων δημοσιεύσας τον είρημένον ναόν διαπρεπής Ρώσος βυζαντινολόγος 
Θεόδωρος Ούσπένσκυ (Izvestija τού Ρωσ. Ίνστ. τής Κ/πόλεο)ς τόμ. 12 σελ. 
3 —28) ύπεστήριξεν ότι ιό Φερετζίκ άνταποκρίνεται προς τήν βυζαντινήν 
Βήραν, περί ής οϊ βυζαντινοί χρονογράφοι καί μάλιστα ό Κατακουζηνός 
(I, 310) αναφέρει οτι ήτο «φροΰριόν τι καρτερώτατον παρά τον "Εβρον», 
δπερ πρότερον μεν ήτο φροντιστήριον άνδρών μοναζόντων (μονή) επί δέ τής 
εποχής τού Καντακουζηνοϋ (μέσα 14ου αι.) πόλισμα «κατωκισμένον υπό 
αγροτών τινων». Ά φ ’ ου λοιπόν καί ή θέσις τού Φερετζίκ καί τά επ’ αυτού 
λείψανα τείχους ■(πύργοι) καί ό εν τή περιοχή του ύψοΰμενος βυζαντινός 
ναός συμπίπτουσι προς μαρτυρίας τών βυζ. χρονογράφων περί τής βυζαντι
νής Βήρας, έταύτισεν αυτήν 6 Ούσπένσκυ προς τό Φερετζίκ. Προχωρών δέ 
μάλιστα περαιτέρω ύπεστήριξεν ό αυτός Ρώσος σοφός—ακολουθών εις τούτο-* 
τον Μ. Γεδεών (Έκκλ. Άλήθ. 1898 σ. 145)—ότι ό εν τώ μέσω τής ώχυ-

1) Καί ό Μελέτιος ('Γβωγρα<ρία, Βενετία, 1807 σελ. 102 καί 101) άποκαλεϊ τό 
‘Φερετζίκ «ή ’Φέρε».
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ρωμένης περιοχής τοΰ Φερετζ'ικ ύψοΰ μένος περικαλής βυζαντινός ναός ειναΐι 
το καθολικόν τής υπό τοΰ σεβαστοκράτορος Ίσαακίου 3Αγγέλου Κομνηνοΰ 
ανεγερθείσης τώ 1152 μονής τής Θεοτόκου Κοσμοσωτείρας, ής τό· τυπικόν κατά 
κώδικα περισωθέντα εν τινι μονή τής Κεφαλληνίας, έδημοσίευσε κατ’ απο
σπάσματα μέν πρώτος ό Μανουήλ Γεδεών (3Εκκλ. "Αλήθεια 1898 σ. 112,. 
144, 188) ολόκληρον δέ άργότερον ό Σεβ. Louis P e tit (Izvestija τοΰ Ρωσ.. 
Ίνστ. τής Κ/πόλεως τόμ. 13 σελ. 19 ε.). Και ό μέν Γεδεό)ν έτοποθέτησε 
την μονήν (άρα και τήν Βήραν, εν ή παρεδέχθη δτι έκειτο ή μονή) «παρά: 
τάς έκβολάς τοΰ 'Έβρου, εν θέσει καλούμενη σήμερον Βουλιαγμένη» (Γε
δεών έ. ά. σελ. 112), ό δέ P e tit έταΰτισεν αυτήν προς τήν δίωρον από 
από τής Αίνου κείμενην μονήν τής Παναγίας Σκαλωτής (φωτογραφίαι ταΰτης. 
παρά Λαμπάκη Δελτ. Χρ. Ά ρχ. Έ τ. Θ' σελ. 52).

Προς ταΰτισιν δέ τοΰ εν Φερετζ'ικ ναοΰ προς τό καθολικόν τής μονής. 
Κοσμοσωτείρας έστηρίχθη ό Οΰσπένσκυ έπ'ι χωρίων τοΰ είρημένου τυπικοΰ 
έξ ών συνάγεται: 1) ότι ή μονή «άνηγέρθη εις τόπον πρώην έρημον και 
πλήρη όφεων και σκορπιών, όστις πρότερον ωνομάζετο Βηρός» 2) ότι έκειτο· 
παρά^ τον 'Έβρον, τοΰθ3 όπερ δέν λέγεται μέν ρητώς εν τω τυπικώ, συνά
γεται δ3 όμως έκ τοΰ λεγομένου, ότι ό ηγούμενος τής μονής είχε δικαίωμα 
νά έχη πλοιάριον έν τή Μαρίτσα ('Έβρο)) άφ’ ενός μέν χάριν αλιείας άφ3 
ετέρου δέ προς διακομιδήν των μοναχών εις Αίνον καί 3) ότι ή μονή ύπή- 
γετο υπό τήν εκκλησιαστικήν δικαιοδοσίαν τοΰ μητροπολίτου Τραΐανουπό- 
λεως. Κειται δ’ ή Τραϊαν.ουπόλις είς μικράν από τοΰ Φερετζ'ικ προς νότον 
άπόστασιν παρά τά χωρία Ουγιουντζ'ικ και Λιτζάκιοϊ, ώς εξακριβοΰται έκ 
πολλών σωζομένων λειψάνων της, περ'ι ών και ημείς θέλομεν άσχοληθή άλ
λοτε (ή. 3Εκ δέ τών νεα>τέρων έταΰτισε τήν Βήραν προς τό Φερετζ'ικ ό Στίλ- 
πων Κυριακίδης (Θρακικά τόμ. 1 σελ- 108) στηριχθε'ις άφ3 ενός μέν έπ'ι τών 
μνημονευθέντων,χωρίων τοΰ Καντακουζηνοΰ άφ3 ετέρου δ3 έπ'ι τών μαρτυριών 
δυο παλαιών περιηγητών: τοΰ B ertrandon de la Broquiere (1433) και 
τοΰ R obert de D reux  (1660).

Έ ν  τοιίτοις παρά τάς τόσας εΰνοϊκάς μαρτυρίας ή ταΰτισις τής Βήρας 
προς τό Φερετζ'ικ συναντά χα ί τινας δυσκολίας· διότι ναι μέν τά είρημένα χω
ρία συμβιβάζονται προς τήν έν Φερετζ'ικ τοποθέτησιν τής Βήρας ύπάρχουσιν 
όμως και άλλα χωρία και μαρτυρίαι περιηγητών, αΐτινες σαφώς δηλοΰσιν 
ότι ή Βήρα έκειτο παρά τάς έκβολάς τοΰ "Εβρου. ’Ιδού δέ ποια είναι ταΰτα:; 
Παρά Νικ. Χωνιάτη (595 Βόνν.) λέγεται «Άφιγμένος δέ (ό ’Άγγελος) κατά 
Στάγειραν, ήτις Μάκρη λέγεται νΰν, συλλαμβάνεται και τον έσχατον ήλιον 
θεασάμενος άμφω τώ όφθαλμώ μικρόν ύστερον έξορύττεται κατά τήν έν

1) ΙΙερί τής ταυτίσεως τής Τραϊανουπόλεως δρα D um ont-Η omolle Rapport sur. 
un voyage archtologique en Thrace σ. 224.
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Βήρσι μονήν, ής δομήτωρ ό του βασιλέως ’Ανδρονίκου τοκεύς Ίσαάκιος». 
Κατά τό χωρίον τούτο ή Βήρα, και άρα ή μονή τής Κοσμοσωτείρας, έ'κειτο 
τ̂ταρά την Μάκρην, ήτοι παρά την παραλίαν του Αιγαίου. 2) Παρά Καντα- 

οτουζηνφ (III 348, 2) άναγινώσκομεν «Έ λθών δέ (ο βασιλεύς) εις Βήραν 
£νθα αύτφ ώρμίζοντο αί νήες κατά τον "Εβρον ποταμόν . . . »  3Εκ τού χω
ρίου τούτου συνάγομεν δτι ή Βήρα εκειτο παρά τάς έκβολάς τοϋ "Εβρου 
ένθα θά έσχηματίζετο λιμήν· διότι καίτοι ό "Εβρος τυγχάνει πλωτός δμως 
είναι δύσκολον νά παραδεχθώμεν δτι τά μεγάλα πλοία τού αύτοκραχορικού 
στόλου τον άνέπλεον επί 30 χιλιόμετρα, ΐνα όρμίσωσι παρά τό Φερετζίκ, δπερ, 
είρήσθω, δεν κεϊται παρά τον ποταμόν άλλ’ εις άπόστασιν ήμισείας περίπου 
ώρας άπ’ αυτού. 3) ή μαρτυρία τού περιηγητοΰ Belon, έπισκεφθέντος την 
Θράκην περί τό 1550 (O bservations de p lusieurs s in g u laritez  κ.τ.λ. σ. 
141) ήτις διδάσκει δτι ή Βήρα εκειτο παρά την θάλασσαν καί ούχί «10 ώρες 
βορείως τής Μάκρης», δπως θέλει ή σημείωσις τού Εκδότου των Θρακι- 
κών (τόμ. 1 σελ. 113 σημ. 1) άφ’ ού λέγει «αντίκρυ από τό λιμένα, σέ 
άπόστασι ενός τετάρτου τής λεύγας (1100 μ. περίπου) περάσαμε μιά μικρή 
πόλη απάνω σ’ ένα λόφο σέ πολύ όμορφο μέρος, πού τήν λεν Βήρα, πού 
είναι κλεισμένη γύρω μ’ ενα παληό κάστρο». Τέλος 4) ό D u C ang^ σχο
λιάζουν τον G eoffrey de V ille H ard o u in  τοποθετεί τήν Βήραν παρά τάς 
έκβολάς τού "Εβρου, λέγων «Cette abbaye (de V era) n ’est au tre  que 
le lieu appele des G recs Βήρα, e t es to it un  fort chasteau  de T race 
pres re rab o u ch u re  de la riv ie re  M ariza, non loin de la v ille d ’Ai- 
nos» (O bservations σελ. 167).

Έ κ τω ν  ανωτέρω μαρτυριών συνάγομεν, δτι πλήν τής έν Φερετζίκ τοπο
θετούμενης Βήρας υπήρχε καί άλλη κειμένη παρά τάς έκβολάς τού "Εβρου, 
μεταξύ Αίνου καί Μάκρης καί δτι αύτη περιεβάλλετο υπό οχυρού τείχους 
περιέκλειε δέ τήν υπό τού Ίσαακίου ’Αγγέλου ίδρυθεΐσαν μονήν τής Κοσμο
σωτείρας. Καί είναι μέν αληθές δτι τόποι χέρσοι μέ άγρίαν επ’ αυτών βλά- 
στησιν συχνά άπεκαλούντο υπό τών Βυζαντινών «βηρός»(1) καί δτι επομένως 
κάλλιστα ήδύνατο νά ύπάρχη καί άλλος τόπος παρά τάς έκβολάς τού "Εβρου 
φέρων τό όνομα Βήρα, άλλ’ είναι λίαν άπίθανον καί ή δευτέρα αύτη Βήρα 
νά περιεβάλλετο υπό οχυρού τείχους καί νά περιέκλειε μονήν. Διά τούτο 
παρά πάσας τάς ανωτέρω καταλεχθείσας υπέρ τής παραδοχής καί δευτέρας 
.Βήρας μαρτυρίας έχω τήν γνώμην δτι μία καί μόνη Βήρα υπήρξε παρά τον 
"Εβρον καί δή έν Φερετζίκ.(2) Εύοδούται δέ ή παραδοχή αύτη άν τήν έκφρα-

1) Αυτό τούτο τό τυπικόν τΰς Κοσμοσωτείρας λέγει «■ έρημικοϊς τόποις καί άμ· 
«ριλαφέσι τό πρότερον, τοΐς καί Μηρός καλουμένοις τη κοινή συνηθείφ.» (Petit, 
ε. ά. σελ. 20).

2) Καί ό Μελέτιος έν τη Γεωγραφία του (έκδοσις Βενετίας 1807 τομ. Β' σελ. 104,
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σιν «παρά τάς έκβολάς», ήν παρέχει ή δεύτερα όμάς των χωρίων, δεν έρμη, 
νεύσωμεν ατενώς ως μικράν λωρίδα παρά τήν ακτήν του Αιγαίου (έφ’ ής 
είναι ζήτημα άν ύπάρχη ώχυραμμένος λόφος) αλλά θεωρήσωμεν ώς περιλαμ- 
Οάνουσαν ολην τήν όπισθεν πεδιάδα (H in terland) μέχρι τοϋ Φερετζίκ· 
Ώπωσδήποτε τό ζήτημα θά λυθή όριστικώς διά τής έρεΰνης τής από Αϊνου 
εις Μ άκρην χώρας. (*) Έ ά ν  έν τή ειρημένη περιοχή δεν εΰρεθή ώχυρωμένον 
κάστρον περικλειον τά λείψανα βυζαντινής μονής, τότε ασφαλώς ή Βήρα 
έκειτο έν Φερετζίκ, ύ δ’ επί τοΰ λόφου αυτού ναός είναι πράγματι τό καθο
λικόν τής Μονής Κοσμοσωτείρας.

Έρχόμεθα ήδη εις τήν έξέτασιν τών έν Φερετζίκ βυζαντινών λειψάνων, 
ά'τινα άποτελοΰσι τό κύριον θέμα τής ήμετέρας μελέτης.

Τρία είναι τά έν Βήρα διατηρηθέντα βυζαντινά μνημεία:
Ιον cO έπϊ τής κορυφής τοϋ χθαμαλού γηλόφου(2), άριστα σώζόμενος, βυζαν

τινός ναός, δν οι κάτοικοι τοΰ Φερετζίκ όνομάζουσιν Ά γ . Σοφίαν.
2ον. Τό κατά τήν όφρΰν τοΰ αυτοΰ γηλόφου συγκρότημα τών πύργων τοΰ 

περιβάλλοντος ποτέ τον ναόν οχυρού τείχους και 
3<>ν Τό μέγα κάτωθεν και προς δυσμάς τοΰ λόφου τοξωτόν ύδραγωγεΐον, 

όπερ έτροφοδότει τήν μονήν καί τό φροΰριον.
"Εκαστον τών μνημείων τούτων θά έξετάσωμεν κεχωρισμένως.

Α \  Ό  ναός.

Ώ ς καί ανωτέρω έλέχθη πρώτος περί τοΰ ναού τής Βήρας ε'γραψεν ό 
διευθυντής τοΰ έν Κ/πόλει Ρωσσικοΰ αρχαιολογικού ’Ινστιτούτου Θεόδωρος 
Οΰσπένσκν, όστις έν τή έμΟριθεΐ αυτοΰ περί τών κωδίκων τοΰ έν Κ/πόλει 
Σεραγίου μελέτη, ήτις καταλαμβάνει ολόκληρον τον 12ον τόμον τών Izvestija, 
αφιέρωσε πέντε μόνον σελίδας (22-27) είς τήν περιγραφήν τοΰ ναού καί τής 
περιοχής του, παρέσχε δέ μόνον τήν κάτοψιν αυτού καί φωτογραφικός τοΰ 
έξωτερικοΰ καί έσωτερικοΰ απεικονίσεις. ‘Ο Ούσπένσκυ έμελέτησε τον ναόν 
προ .ΘΟετίας περίπου δτε ακόμη ήτο τζαμί καί διετήρει τον μιναρέν του (βλ- 
είκ. 1)· τούτου ένεκα, φαίνεται, ή μελέτη του έγένετο έν σπουδή καί παρου
σιάζει μεγάλας άτελείας όφειλομένας βεβαίως καί εις τό ΰτι τό θέμα δεν ήτο

λέγει «Πέραν τοϋ "Εβρου ποταμού είναι ή Βερροία (προφανώς Βήρα) κοινώς λεγο- 
μένη Φέρε... Εϊτα ή Τραϊνοΰπολις κλπ.»

1) Ή  υπό τοΰ Petit προταθεΐσα μονή τής Σκαλωτής αποκλείεται τής έξετάσεως : 
διότι ώς συνάγω εκ φωτογραφιών τής συλλογής τής Χρίστ- Άρχαιολ. Εταιρείας ή 
Μονή αϋτη ανήκει είς χρόνους πολύ μεταγενεστέρους τοΰ 12ου αίώνος, ότε Ιδρύθη ή 
μονή τής Κοσμοσωτείρας.

2) Τό άπό τής θαλάσσης ΰψος τοΰ γηλόφου τούτου δέν υπερβαίνει κατά τόν Vi-
vjuesnt-1 τά 40 μέτρα. (Voyages dans la Turquie d’Lurope, 1868 τόμ. II 6. 161).



8 ‘Α να σ τ. Κ . ’ Ο ρλάνδου

τής απολύτου ειδικότητας του σοφού μεσαιωνοδίφου. "Έτη τινά μετά την άπδ 
τοΰ Τουρκικού ζυγοΰ άπελευθέρωσιν τοΰ δυτικώς τοΰ "Εβρου κειμένου τμή
ματος τής Θράκης άπεστάλην υπό τοΰ Υπουργείου Παιδείας προς έξέτα- 
σιν τοΰ βυζαντινού ναοΰ τοΰ Φερετζίκ και έκτέλεσιν έργων στερεώσεως αύ- 
τοΰ. Κατά την διάρκειαν των εργασιών τούτων, περί ών έγραψά τινα εν 
"Επετ. Έταιρ. Βυζ. Σπουδών τόμ. 6ώ σελ. 448, επελήφθην τής λεπτομερούς 
μελέτης τοΰ ναοΰ έκπονήσας τά παρατιθέμενα ενταύθα αρχιτεκτονικά σχέδια 
των κατά μήκος και πλάτος τομών τοΰ ναοΰ, κατόψεων τών τρούλλων καί 
άλλων αρχιτεκτονικών λεπτομερειών. "Ανεΰρον δ3 επίσης και νέα σπουδαία 
τεμάχια εκ τοΰ αρχιτεκτονικού καί τοΰ γλυπτικού διακόσμου τοΰ ναοΰ καί 
τέλος προέβην εις την μερικήν άπόξεσιν(ι) τών καλυπτόντων τούς εσωτερικούς 
τοίχους κονιαμάτων καί άποκάλυψιν σπουδαιοτάτων διά την ιστορίαν τής βυ
ζαντινής ζωγραφικής τοιχογραφιών τοΰ 12ου αίώνος. Περί πάντων τούτων 
θά κάμω ενταύθα λόγον εν συντομία.

1. Α ρχιτεκ το ν ική .
Ό  ναός έχει έν κατόψει (είκ. 2) περίγραμμα περίπου τετράγωνον (1 2 3) 

(17.60x20.00 μ.) κατά την ανατολικήν πλευράν τοΰ οποίου προβάλλουσι 
τρεις κόγχαι, ών ή μεν μέση, μεγαλυτέρα τών άλλων, είναι πεντάπλευρος, 
αι δε δύο άκραι τετράπλευροι(α). "Εντός τοΰ τετραγώνου περιγράμματος εί
ναι εγγεγραμμένος ελληνικός σταυρός φέρων δηλ. τρεις ΐσομήκεις κεραίας 
("Αν., Νοτ. καί Βορ.) καί μίαν (Δυτ.) μακροτέραν, επί τής διασταυρώσεως 
τών οποίων ισταται ό τροΰλλος. 'Ως στηρίγματα τοΰ τρούλλου καί τών κα
λυπτόντων τάς κεραίας κυλινδρικών θόλων χρησιμεύουσι προς άνατολάς μεν 
δύο χονδροί τοίχοι χο>ρίζοντες τό κύριον βήμα από τής προθέσεως καί τοΰ 
διακονικού—άτινα συγκοινωνούσα προς τό βήμα διά μικρών τοξωτών θυρών 
—προς δυσμάς δε δύο ζεύγη κιόνων άντικρυζόντων παραστάδας τοΰ δυτικού 
τοίχου, προς άς οί κίονες συνδέονται διά τόξων. Καί ή μεν στέγασις τών κε
ραιών τοΰ σταυροΰ επιτυγχάνεται, ώς συνήθως, δι> ισοπλατών καί ισοϋψών 
κυλινδρικών καμαρών, ή δέ τών τμημάτων, άτινα καταλείπονται μεταξύ τοΰ 
σταυροΰ καί τοΰ τετραγώνου περιγράμματος διά χαμηλοτέρων ήμισφαιρικών 
τρουλλίσκων· τοποθετημένων επί τυμπάνων φερομένων επί τόξων Ισοϋψών 
προς τά συνδέοντα τούς δυτικούς κίονας προς τάς αντιστοίχους παραστάδας. 
Διά τής τοιαύτης διατάξεως ή εξωτερική όψις τοΰ ναοΰ δεν παρουσιάζεται ώς 
βαρύς τις κύβος, άλλ" ώς ανάγλυφος πυραμίς κορυφουμένη εις τον κεντρι-

1) Ελπίζω νά δυνηθώ προσεχώς νά προβώ καί είς την δλοσχερή άποκάλυψιν 
τών τοιχογραφιών και τήν ακριβή αΰτών άπεικόνισιν.

2) Ή  βόρειος καί ή νοτία πλευρά τοΰ ναοΰ παρουσιάζουσι θλάσιν μή σημείου* 
μόνην έν τή κατόψει τοΰ Οόσπόνσκυ. ("Ορα Izvestija τόμ. 12 πίν. 5).

3) Καί ούχί τρίπλευροι ώς σχεδιάζονται λν τή. κατόψει τοΟ Οΰσπόνσχυ I. ά-
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Ε ίχ . 2. Κάτοψις καί κατά μήκος τομή τοΰ ναοδ.
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κόν τροΰλλον, δ στις έπικαθήμενος επί των υψηλών και σαφώς τονιζόμενων 
κεραιών του σταυροΰ δορυφορείται υπό τεσσάρων μικρότερων τρουλλίσκων, 
άριστα πληροΰντων τά εκ τής ύψώσεως τών κεραιών δημιουργού μένα κενά 
τών γωνιών τοϋ τετραγώνου.

Και ώς προς μεν την διάταξιν τής κατόψεως παρατηροϋμεν δτι αΰτη,

ΕΙκ. 3. Κατά πλάτος τομή τοΰ ναοΰ εις τόν δεύτερον άξονα·

ανήκει εις τό «δικιόνιον» άποκληθέν σχίστημα, δπερ έφηρμόσθη συνηθέστατα 
μέν εις τάς βυζαντινάς επαρχίας καί δή τήν κυρίως 'Ελλάδα (ι), σπανιώτατα 
δέ, αν μή ουδόλως, εις την ζώνην τής Κωνσταντινουπόλεως (1 2). "Ωστε τό ήμέ- 
τερον παράδειγμα δύναται νά θεωρηθή ώς 6 πλέον προς Άνατολάς προκε- 
χιορημένος άντιπρόσοχπος του δικιονίου τΰπου. Παρουσιάζει δ’ ό εξεταζόμενος;

1) M ille t, L’ecolc grecque dans I’architecture byzantine οελ. 63.
2) M illet ε. ά. 57 οημ. 2.
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ναός ταΰτην την παραλλαγήν, ότι αντί δύο απλών στηριγμάτων (κιόνων ή 
πεσσών) άντικρυζόντων τούς τοίχους τού ίεροΰ, φέρει ζεύγη κιόνων, ών μάλιστα 
οι προς τό κέντρον είναι παχύτεροι τών συντρόφων των. Ή  μετά διδύμων 
κιόνων διάταξις αυτή εφηρμόσθη αναμφιβόλους ενταύθα λόγφ τής μεγάλης, 
σχετικώς διαμέτρου (7.00 μ.) ήτις έδόθη εις τον κεντρικόν τρούλλον και άντι.

Ε ίχ . 4. Κατά πλάτος τομή τοΰ ναοΰ εις τόν νάρθηκα.

στοίχως εις τάς βασταζούσας αυτόν καμάρας, αΐτινες έν σχέσει προς τά άκρα 
κλίτη έ'χουσι την αναλογίαν πλάτους 1:2,5. Είναι προφανές ότι ό άρχιτέκτων 
τοΰ ναού φοβούμενος τάς εκ τού μεγέθους τών καμαρών καί τού τρούλλου 
προκυπτούσας ίσχυράς ωθήσεις επεδίωξε νά ύποδεχθή ταύτας κατασκευάζων 
Ισχυρά ποδαρικά* και προς 3Αν. μέν τό επέτυχε διά τής κατασκευής τών δύο 
έξαιρετικώς παχέων τοίχων (1,20— 1,80 μ.), οϊτινες χωρίζουσι τό ιερόν, προς 
Δ. δέ, επειδή ή τοποθέτησις ενός και μόνου χονδρού στηρίγματος θ° άπέ- 
βαινεν αισθητικώς και πρακτικώς δυσάρεστος, έπενόησεν ευφυέστατα τήν επί
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δυο κομψών κιόνων στήριξιν, ών ό ύπεράνω τοίχος έχει ακριβώς τό πάχος 
του άνατολικοΰ. Την φροντίδα του δε περί τής δσον οιόν τε καλυτέρας έξου- 
δετερώσεως των ωθήσεων των θόλων έπεξέτεινεν ό άρχιτέκτο>ν καί εις τούς 
εξωτερικούς τοίχους τοΰ ναού κατασκευάσας αυτούς προς άνατολάς μεν πα
χύτερους, προσθέσας δέ προς Δυσμάς έλαφράς αντηρίδας (εικ. 2) κατά τά 4 
σημεία εφαρμογής των ωθήσεων. Αί προφυλάξεις τοΰ ήμετέρου άρχιτέκτονος

Εικ. 5. Όριξοντία τομή των τρούλλων καί κάτοψις των στεγών τοΰ ναοΰ.

δικαιολογούνται ού μόνον έκ τοΰ μεγέθους των διαμέτρων, άλλα καί εκ τής 
ποιότητος τοΰ τελικού δομής δπερ είχε πρόχειρον καί δπερ συνίστατο έκ 
μικρών σχετικώς καί ακανόνιστων λίθων, οΰς διαβλέπει τις κάτωθεν τοΰ ενι
αχού καταπεσόντος εξωτερικού επιχρίσματος (δρα εικόνα 1).

Ού μόνον δ’ ως προς τήν μορφήν άλλα καί ώς προς τάς γενικάς αυ
τής άναλογίας 'ή κάτοψις τοΰ ναοΰ τής Βήρας πλησιάζει προς τούς ομο
λόγους ναούς τής επαρχίας τοΰ ,11ου καί 12ου αί. Τό δέ μόνον στοιχειον 
δπερ τήν πλησιάζει προς τούς ναούς τής πρωτευοΰσης είναι τό πολύεδρον 
τών κογχών αυτής.
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Ά ν  δμως ή κάτοψις σύμφωνη προς τούς ναούς της επαρχίας δεν συμ
βαίνει τό αυτό καί ως προς την εξωτερικήν διάπλασιν τής μάζης τοϋ ναού.

Πράγματι ό μεθ1 2 3 ενός κεντρικού καί τεσσάρων κατά τάς γωνίας κει
μένων τρούλλων τύπος ναού, παραληφθεΐς πιθανώτατα έξ αρχαίων ανατο
λικών — μεσοποταμιακών ιδία (‘) — προτύπων, ένθα αντί τρουλλίσκων έχο- 
μεν τυφλούς σφαιρικούς θολούς, έφηρμόσθη τό πριοτον κυρίως έν Κωνσταν- 
τινουπόλει κατά τον 9ον αιώνα υπό τής δυναστείας τών Μακεδόνων έν τή 
υπό τού Βασιλείου τού A ' άνεγερθείση Νέα εκκλησία, ώς συνάγομεν έξ 
άπεικονίσεως αυτής έπί χειρογράφου (2) περί ής αλλαχού θά κάμωμεν έκ- 
τενέστερον λόγον. 3Έσχε δέ ό τύπος οΰτος εΰρεΐαν διάδοσιν τόσον έν Κων- 
σταντινουπόλει δσον καί εις τάς λοιπάς χώρας [τής βυζαντινής αυτοκρατο
ρίας. Καί κατά μέν τον 1(>ν — 12ον αιώνα ή χρήσις τών γωνιαίων τρουλ
λίσκων υπήρξεν οργανική, είργάζοντο δηλαδή οΰτοι πραγματικώς άντιτιδρών- 
τες εις τάς ωθήσεις τού κεντρικού τρούλλου, άργότερον, δμως (από τού 13°ν 
αι.) παρανοηθέντος τού κυρίου αυτών σκοπού, έχρησιμοποιήθησαν οί γωνιαίο 
τρουλλίσκοι «διακοσμητικώς» προς αύξησιν τής γραφικότητος τού εξωτερικού. 
Καί εις μέν τήν πρώτην όμάδα δύναταί τις νά καταλέξη 1) τούς μονώροφους 
(=ά'νευ γυναικωνίτου) ναούς τής Τεγέας, (9 10) Παντανάσσης παρά τήν Μονεμ- 
6ασίαν 5 6,(4) Νέρες(Β), Ροσάνου(β) καί Στύλου(7) (Καλαβρίας) καί 2) τούς διωρόφους 
τού Μυστρά(8). Εις δέ τήν δευτέραν 1) τούς μονώροφους 'Αγ. ’Αποστόλους 
τής Θεσσαλονίκης (9) καί 2) τούς διωρόφους: Παρηγορήτισσαν τής ’Άρτης, (‘ή 
καί Ναγκορίτσινου, (11) Γκρατσανίτσας, (12) Ραβανίτσας, (13 14) Μανασίγιας (Ι4) καί
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1) Ρούσαφα Sarre-H erzfeld  Archaoi. Reise im Euphrat-und Tigrisgebiet τόμ. II  
σ. 39.

2) Μηνολόγιον χ,φον Βιβλ. Βατικανού ύπ’ «ρι9. 1162. Π menologio di Basilio, 
Milano, 1907.

3) Είκών τοϋ εξωτερικού παρά S tru ck  Mistra, Wien 1910 είκ. 9 σελ. 22.
4) Ό  ναός οΰτος άγνωστος εϊσέτι εις τήν επιστήμην δημοσιευθήσεται προσεχώς, 

ΰπ’ έμοΰ.
5) M illet Ecole grecque είκ. 102.
6) H oria  Teodoru  Ephemeris Dacoromana V, 152. D iehl L’art byzantin dans 

l’ltalie Mdridionale σ. 190.
7) B ertaux  L’art dans I’ltalie Meridionale. Paris 1904 σ. 120· Teodoru zA. a. 153...
8) Μητρόπολις S tru ck  Mistra είκ. 30. ’Αφεντικό M illet Mon· byz. de Mistra πίν- 

23. Παντάνασσα M illet Mon. byz. de Mistra πίν. 35.
9) M ille t Ecole grecque είκ. 98.

10) Ό ρλάνδος  Άρχαιολ. Δελτ. 1919 σελ. 13 είκ. 4.
11) M illet L’ancien art Serbe Paris 192 είκ. 95—98.
12) M illet ε. ά· εικ. 103—106.
13) M illet ε. ά. είκ. 179—184.
14) M illet ε. ά. είκ. 237—239.
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Ματεΐτσας (‘) τής ΓΙαλαιάς Σερβίας. Έ κ  των σερβικών δέ τούτων ναών πα- 
ρελήφθη ή χρήσις τών τρουλλίσκων εις Ρουμανίαν (1 2) {Βλαχίαν, Μολδαβίαν 
κλπ.) καί Ρωσίαν, ιδία κατά τούς μετά τήν άλωσιν αιώνας.

Τοσαΰτα ώς προς τήν γενικήν διάταξιν καί την μορφήν. Έρχόμεθα 
ήδη εις τάς λεπτομέρειας. eH είσοδος εις τον ναόν έτελεΐτο κυρίως διά τής 
δυτικής θύρας, ανοίγματος 1.62x2.60, ήτις φραχθεΐσα, δταν ό ναός μετε- 
βλήθη εις τζαμί, ήνοίχθη καί πάλιν εσχάτως καί χρησιμεύει έκ νέου ώς ή κυ
ρία θΰρα τής είς την λατρείαν του Χριστού άποδοΟείσης εκκλησίας. Πλήν 
δε τής θύρας ταΰτης υπήρχε καί δεύτερα εν τώ μέσω τής νοτίας κεραίας τού 
σταυρού. Ή  δ’ έν τή κατόψει σημειουμένη επί τής άντηρίδος τής νοτίας 
πλευράς μικρά θύρα ανήκει προφανώς είς τάς υπό τών Τούρκων έπενεχθεί- 
σας μεταρρυθμίσεις. Έ κ  τών δύο παλαιών θυρών ή δυτική μόνον διετήρησε

ΕΙη . 6. Πλαίσιον ΐής δυτικής θύρας τοΰ ναοΰ.

μέχρι σήμερον το ώραΐον αυτής μαρμάρινον πλαίσιον συνίσταται δέ τούτο 
έκ σειράς βαθύνσεων καί ενός βεργιού, ά'τινα θέουσι κατά τάς τρεις πλευ
ράς, έν φ ύπεράνω τού ανωφλιού υπάρχει στέψις λοξότμητος κοσμουμένη δι’ 
άναγλύπτων ανθεμίων καί λωτών. Τομήν τού πλαισίου καί λεπτομέρειαν τοΰ 
κοσμήματος παρέχει ή είκών 6. Προ τής δυτικής θύρας υπήρχε πιθανώ- 
τατα δικιόνιον προστώον, ώς συνειθίζετο κατά τον 11ον καί 12°ν αιώνα ('Αγ. 
Μονή Ναυπλίου, Βλαχέρναι 3Ηλείας κλπ.). Εικάζω δέ τούτο έκ τής ύπάρ- 
ξεως λειψάνων δύο στενών παραστάδων εκατέρωθεν τής θύρας (εΐκ. 2). Τήν 
μετά προστώου δέ λύσιν θεωρώ πιθανωιέραν τής μετά συνεχούς νάρθηκος

1) M illet ε. ά. είκ. 126, 127.
2) "Ορα πλείστα παραδείγματα παρά B a ls  L’art Roumain σποράδην καί Ν·

O h ika  B udesti Evolutia Arhitecturii in Muntenia si in Oltenia, σποράδην.
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εκτεινόμενου καθ’ δλον to  πλάτος της προσόψεως· διότι κατά τάς γωνίας 
τοΰ ναοΰ δεν φαίνονται ίχνη παραστάδων δικαιολογουσών την είρημένην 
■διάταξιν.

cO φωτισμός τοΰ ναοΰ έπετυγχάνετο διά παραθύρων άνοιγομένων άλ
λων μεν υψηλά κατά τά ή μικυκλικά τμήματα των κεραιών τοΰ σταυρού, 
άλλων δέ κατά τούς τρούλλους. Τά μόνα χαμηλά τοποθετημένα παράθυρα 
ύπάρχουσιν επί των κογχών τοΰ ιερού, εν τρίλοβον·είς την μεγάλην κόγχην, 
«χον κατά τον Κ/πολιτικόν τύπον τούς κιονίσκους κατά τάς άκμάς τοΰ πεν
τάεδρου πρίσματος τής κόγχης (ή καί άνά εν δίλοβον εις την πρόθεσιν καί τό 
διακονικόν. Τά παράθυρα ταΰτα τοΰ ιερού φαίνονται εύκρινώς επί τής εί- 
κόνος 4.

Πλήν δέ τών τοΰ ιερού πάντα τά λοιπά τοΰ ναοΰ παράθυρα είναι το
ξωτά μονόλοβα. ’Ιδιαιτέρως τά επί τών κεραιών τοΰ σταυρού άνοιγόμενα 
τρία παράθυρα, παρακολουθοΰντα την καμπύλην τοΰ κυλίνδρου εινε κατε- 
σκευασμένα τό μεν μέ ή μικυκλικόν ύπέρθυρον, τά δέ άκρα μέ τεταρτοκύ- 
κλιον. Έξωτερικώς δέ πάντα τών παραθύρων τά ανοίγματα περιθάλλονται 
υπό ομολόγου πλαισίου σχηματιζομένου διά βαθύνσεως τής επιφάνειας τοΰ 
τοίχου, έφ’ ού ανοίγονται.

’Άξιος προσοχής είναι ό σχηματισμός τών τρούλλων, οΐτινες κατά ^ π ο 
λιτικά πρότυπα είναι (ώς αί κόγχαι τοΰ ιερού) πολύπλευροι καί έ'χουσι τάς 
γωνίας των ενισχυμένας διά κιονίσκων (εικ. ο). Οΰτω δ μέν κεντρικός τροΰλ- 
λος είναι δωδεκάπλευρος μέ ορθογωνίους κιονίσκους κατά τάς γωνίας, οΐ δέ 
τέσσαρες μικρότεροι οκτάπλευροι μέ τάς γωνίας ενισχυμένας δι’ ήμικυκλικών 
κιονίσκων. Έ φ ’ έκάστης δέ πλευράς τών τρούλλων ήνοίγετο άνά έν τοξωτόν 
παράθυρον τούτων δμως τά πλεϊστα είναι σήμερον πεφραγμένα- φαίνεται 
εν τούτοις δτι τινα τούτων—τά προς τούς τοίχους τών κεραιών τοΰ σταυροΰ— 
ειχον καί άρχικώς φραχθή, Γνα παρεμποδίζεται ή εις τον ναόν διείσδυσις 
τών όμβριων ύδάτων.

Ή  εσωτερική επιφάνεια τοΰ τυμπάνου τών τρούλλων κατεσκευάσθη διά 
συνεχών άβαθών κογχών άνερπουσών καί όλονέν σμικρυνομένων πρύς την 
κορυφήν τών τρούλλων ένθα καί άποσβένυνται. Ή  δίάταξις αυτή είναι χαρα
κτηριστική τών ναών τής πρωτευούσης (1 2), εν ή ήτο έν χρήσει ήδη από τής 
Αποχής τοΰ ’Ιουστινιανού ("Αγ. Σέργιος καί Βάκχος). ’Έξω δέ τής πρωτευού-

1) "Ομοια παραδείγματα έν Κωνσταντινουπόλει: Ναός Παναχράντου Ebersolt Miss, 
sciont. 1911, iasc. 3 πίν. IX. Παμμακάριστου : M il ling  en  Byz. Churches in C/ple 
πίν. XXXVIII. Παντοκράτορος : M illingen  ε. ά. πίν. LXIX.

2) Παραδείγματα: Ναός Παμμακάριστου M illingen·. Byzantine Churches in C/ple 
είκ. 51. Λιακονίσσης : Millingen έ. ά. πίν- L. ΙΙαντεπόπτου έ. ά. είκ. 73. Παντοκράτορος 
•ε. α. είκ. 79 καί 80. c Ay. Θεόδωρόν Τίρωνος ε. ά. είκ 81 καί 85, — Χώρας ε. ά. είκ.
105 καί 106.
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σης άπαντά εις ναούς τής σφαίρας επιρροής τού Βυζαντίου, ως π. χ. έν τώ· 
εσωνάρθηκι τής Νέας Μονής Χίου (*). Έ ν  δέ τή κυρίως Έλλάδι τό μόνον 
γνωστόν εις εμέ παράδειγμα είναι ό 'Αγ. Σώζων τής Σκριπούς(1 2).

Τά ημισφαίρια δι3 ών καλύπτονται οΐ τρούλλοι (έπενδεδυμένα διά φύλ
λων μολύβδου) καταλήγουσιν εις γείσα οριζόντια, ως και εις πλείστους ναούς 
τής Κ/πόλεως.

"Οσον δ3 αφορά τήν πλαστικήν διαμόρφωσιν και τήν διακόσμησιν των 
εξωτερικών επιφανειών τού μνημείου τούτου και αύτη παρουσιάζεται συμ- 
φώνως προς τά Κ/πολιτικά πρότυπα. Ούτω αί κεραϊαι τού σταυρού καταλή- 
γουσιν ούχί εις αετώματα, ως εν Έλλάδι, άλλ3 εις τά έκφράζοντα άληθέστε- 
ρον τήν εσωτερικήν κατασκευήν καμπύλα γείσα, μετά τών χαρακτηριστικών 
όμοκέντρατν διαδοχικών βαθύνσεων, αΐτινες δίδουσιν εϊς τό κτήριον ποιάν 
τινα πλαστικότητα. Πλήν τούτων ούδεμία άλλη — κεραμοπλαστική ή άνάγλυ- 
πτος— διακόσμησις έφαίδρυνε τάς εξωτερικός επιφάνειας του, εξαιρέσει τριών 
μικρών κογχών τοποθετημένα^ ευθύς υπό τά παράθυρα τών κεραιών τού 
σταυρού. Ή  έ'λλειψις εξωτερικής διακοσμήσεως οφείλεται προφανώς εις τήν 
ποιότητα τών υλικών δομής· όντως αί διακοσμήσεις συμβαδίζουσι πάντοτε 
μέ τήν ευγένειαν τού υλικού τών προσόψεων. ’Επειδή δμως ενταύθα οι με
γάλοι μαλακοί πιορόλιθοι — τούς οποίους τόσον συχνά χρησιμοποιοΰσιν οί 
βυζαντινοί — σπανίζουσιν ή παντελώς έλλείπουσι κατεσκευάζοντο. αί προ
σόψεις διά μικρών λίθων καί πηλού καί έπεχρίοντο, πιθανώτατα άρχήθεν,. 
διά κονιάματος. Μόνον δέ τήν γραμμήν τών γείσων έσημείωνε απλή οδον
τωτή ταινία, ής τμήματα διεσώθησαν εις τάς γωνίας τών χαμηλών τμημάτων 
(είκ· 1). "Οσον δμως πτωχόν καί άν ήτο τό εξωτερικόν τού ναού τής Βή- 
ρας, δμως έπεβάλλετο διά τών επιτυχών αναλογιών τού οικοδομικού σκελε
τού, αιτινες είναι πράγματι ωραΐαι. ’Όντως ο μέγας τρούλλος, δστις δίδει 
τόσην ευρύτητα εις τό εσωτερικόν ουδόλως φαίνεται βαρύς έξωτερικώς, οί 
δέ δορυφορούντες αυτόν τρουλλίσκοι κατεσκευάσθησαν επίτηδες χαμηλοί ώστε 
νά μή αποκρύπτουν ούτε τον τρούλλον ούτε τάς ίσχυρώς τονιζομένας κε
ραίας τού σταυρού, αλλά νά πληρούν άρμονικώς τά μεταξύ των δη μιουρ
γούμενα κενά. Ούτα> δέ τοποθετημένοι, ου μόνον εργάζονται όργανικώς ως 
άντίρροπον τών εσωτερικών ωθήσεων, αλλά καί έξωτερικώς συμβάλλουσι 
εις τήν εύρυθμίαν τού συνόλου.

2. Γ λυ π τικ ή .  Λιτή ώς τό εξωτερικόν είναι καί ή εσωτερική άνάγλυ- 
πτος διακόσμησις τού ναού. Μιά απλή λοξότμητος ζώνη (κοσμήτης) περι- 
θέουσα δλον τό οικοδόμημα τονίζει τήν γραμμήν τών γεννήσεων τών 
κυλινδρικών θόλων, μία δ3 άλλη όμοια ταινία υπογραμμίζει τήν βάσιν τού·

1) O rlandos: Monuments byzantins de Chios, Athenes 1930, πίν· 10 καί 11.
2) 3Ορλάνδος : Έπετ. Έ ιαιρ· Βυξ. Σπουδ. Τόμ. Η ', σελ. 327 είκ· 11.
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τυμπάνου του τροΰλλου. Τά μόνα μέλη άτινα διεκοσμήθησαν πλουσίως είναι 4- 
τά κιονόκρανα των τεσσάρων εσωτερικών κιόνων. Οί κίονες οτίτοι έχοντες 
εν συνολω ύψος 3-60 μ. αποτελούνται εκ βαθμιδωτής βάσεως, κορμοΰ άρ-

Β ίκ . 7. Κίονες μετά γύψινων μεταγενεστέρων κιονόκρανων.

ραβδώτου, εξ εστιλβωμένου (*) σκοτεινοχρόου μαρμάρου και του κιονοκράνου 
φέροντος ύπεράνω ταπεινόν άβακα. "Οτε τό πρώτον επεσκέφθην τον ναόν 
τά κιονόκρανα ταυτα παρουσίαζον την μορφήν, ήν παρέχει σήμερον ή εί- 1

1) Τά έστιλβωμένα μάρμαρα ώνόμαζον οί Βυζαντινοί «γανωτά» (Πορφνρογένπμος 
Περί βασιλ. τάξ. 72,7).

Θ ρ α κ ι κ ά Δ 2



18 Α να σ τ. Κ . ° Ο ρλάνδον

κών 7. 'Ομολογώ δτι ουδόλως μέ ένεθουσίασε ή δυσανάλογος προς τον λεπτόν 
κορμόν μάζα των ακόμη δέ περισσότερον ή χονδροειδής μορφή των. Έ ξε- 
τάσας δμως αυτά εκ τοΰ πλησίον παρετήρησα μετ5 εκπλήξεως δτι ήσαν 
γύψινα- Ή  διακόσμησίς των άπετελεΐτο εκ φΰλλων άκάνθης περιβάλλον-

Ε Ιη. 8. Κίονες μετά μαρμάρινων κιονόκρανων.

των εκτυπον στέφανον τό εσωτερικόν τοΰ οποίου είχε καταστραφή, διότι 
πιθανώς θά εΐκόνιζε σταυρόν ή άλλοτι χριστιανικόν μονογράφημα. Ή  εκ 
γύψου εκτέλεσις τών κιονοκράνων, μελών οργανικών βασταζόντων δλον τό 
υπερθεν βάρος μοί έφάνη λίαν ύποπτος, όχι διότι οί βυζαντινοί δεν έξετέ-
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•λουν πολλάς διακοσμήσεις^) και μικρά αρχιτεκτονικά ακόμη μέλη έκ γύ
ψου (') αλλά διότι λόγω τής οργανικής σημασίας τοϋ μέλους, ήτο παράλογος 
ή τοποθέτησις γύψινων κιονόκρανων επί μαρμάρινου κορμού. Άπεφάσισα λοι
πόν νά καταστρέψω μικρόν τμήμα τής γύψινης διακοσμήσεως, ί'να διακρίνω μή- 
πο>ς υπήρχε, έσωτερικώς τουλάχιστον, πυρήν μαρμάρινος. 3'0ντως δε ευθύς αμέ
σως παρετήρησα οτι ούχί απλούς ακατέργαστος πυρήν μαρμάρινος έκρΰπτετο 
υπό τό γύψινον περικάλυμμα άλλ5 ολόκληρον δΤ αναγλύφου διακοσμήσεως κε- 
κοσμημένον κιονόκρανου. Διέταξα λοιπόν τότε την καταστροφήν των γύψινων

Είκ. 9. Λεβητοειδές κιονόκρανον έκ Βήρας.

περικαλυμμάτων τού ενός ζεύγους των κιόνων, διατηρήσας τά τού ετέρου. 
ΤΙοία δε ωραία, κομψή και εύάρμοστος προς τύν λεπτόν κορμόν μορφή κιο- 
νοκράνου προέκυψε φαίνεται εις τήν παρακειμένην εικόνα 8. Πρέπει κατά 
ταΰτα νά δεχθώμεν δτι αί γύψιναι επενδύσεις ανήκουν εις μεταγενεστέραν τινά 
περίοδον. Τά παλαιότερα κιονόκρανα είναι τοϋ λεγομένου λεβητοειδοϋς τύ
πον (K esselkapitell) φέροντα άνωθεν τοϋ «λέβητος» ταπεινόν τετράγωνον 
άβακα. Ή  επιφάνεια των 4 πλευρών τοϋ «λέβητος» κοσμείται δι3 άβιάστως 
■είργασμένων άκανθοειδών ανθεμίων—εναλλάξ πενταφύλλων καί τριφύλλων.— 
Δι’ όμοιων δε συνεχών ανθεμίων καλύπτονται καί οΐ ά'βακες, οΐτινες ση- 1 2

1) "Οσιος Λουκάς Φωκίδος Schulz a n d  B arnsley  The Monastery of St. Luke 
■of Stiris a. 26 καί πίν. 28 ταινία βάσεως τρούλλου, πίν. 12 φεγγίται παραθύρων.

2) Βουλγαρέλλι, τέμπλον παναγίας Βελλάς ’ Ορλάνδος Ηπειρωτικά Χρονικά τόμ. 
© ' είκ. 20 σελ. 164, Κάτω Παναγιά νΑρτης, φεγγίτης παραθύρου νοτίας πλευράς.
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μειωτέσν δεν η σαν ηνωμένοι, ώς εις τά μεταγενέστερα γύψινα έγένετο, άλλα· 
χωριστοί. Ώ ς προς δέ τον λεβητοειδή τύπον του κιονόκρανου παρατηρούμεν 
ότι ουτος, καίπερ συγγενεύων ώς προς την μορφήν προς τον δωρικόν έχίνον,

/ όμως πρέπει να θεωρηθή έξέλιξις τοϋ ιωνικού κιονόκρανου, ούτινος δ έχΐνος. 
έξογκούμενος βαθμηδόν κατέληξε νά λάθη την μορφήν γάστρας,. των έλί- 
κων όλονέν έλαττουμένων εις μέγεθος. Ίήν έξέλιςιν δέ ταύτην άριστά δει- 
κνύουσιν ήμιν παλα ιοχρ ι στ ιανικά κιονόκρανα έξ ’Αρμενίας (ή κα'ι αυτής τής 
ΓΑγ. Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως (2). Κατά δετήν  μεσοθυζαντινήν εποχήν 
αί έλικες κατηργήθησαν όλοσχερώς απέμειναν δέ μόνον ό a6ας και ό κά
τωθεν αυτού εξογκωμένος έχίνος, δστις και πλουσίως διεκοσμήθη. Λεθη- 
τοειδή κιονόκρανα διετηρήθησαν και εν Κ ων σταντιν ου πόλε ι (:ι) και αλλαχού

ΕΙχ. 10. Κωνόκρανον καί έπίκρανον έκ Βήρας.

Και εν Βήρα δέ άνεΰρον έν τώ περιθόλω τού ναού δύο άλλα τού αυτού 
τύπου κιονόκρανα, ών το μέν (είκ. 9) προερχόμενον πιθανώς εκ τού πρό· 
τής εισόδου προστώου έχει, έκάστην των πλευρών του κεκοσμημένην διά 
κλασσικίζοντος ανθεμίου περιβαλλομένου υπό κλαδίσκου, τό δέ φέρει (εΐκ. 10) 
διακόσμησιν έξ ανθεμίων κα'ι τριφύλλων. Πλήν δέ τών δύο τούτων διασωζε- 
ται και τρίτον κιονόκρανου έχον τήν μορφήν άντεστραμμένης κολούρου πυρα- 
μίδος, ής αΐ πλευρά! κοσμούνται εναλλάξ διά πολυφύλλου ανθεμίου και δύο 
εκατέρωθεν αυτού κλαδίσκων (εικ. 11) καί σταυρού μετά δύο πυροστροθίλων. 1 2 3

1) S trzygow ski Die Baukunst dcr Armenier I είκ. 361, 364 κλπ,
2) Γυναικωνίτης *Αγ. Σοφίας Ebersolt Arch. Miss. Scicnt. fasc. 3 πίν. XV 

είκ. 2.
3) "Ay. Άνδρέας έν κρίσει M illingen  Churches in C/pel πίν. XXVI. Παμμου- 

κάριστος I. ά. πίν. XL.
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’Ως (V 6 λεβητοειδής ουτω καί 6 δεύτερος οΰτος «πυραμιδοειδής» τύπος (K a m -  
ipferkapitcll) έλκων την καταγωγήν εκ παλαιοχριστιανικών προτύπων(!) έχρί]-

ΕΙκ. 11. Πυραμιδοειδές κιονόκρανον.

·σιμοποιήθΐ|, μεθ" ήπλοποιημένης όμως διακοσμήσεως, κατά τούς μέσους βυ
ζαντινούς αιώνας εν Κωνσταντινουπόλει (2) και άργότερον αλλαχού (s).

Είκ. 12. ’Επιστύλια τοΰ τέμπλου.

1) A. C olasanti L’artc bizantina in Italia πίν. 48,49 (Ραβέννα), πίν. 51 (Gi'ado).
2) Μονή χώρας M illingen  Bvz. Churches in C/pel LXXXIV, Μοναστήρ-Τζαμί 

JEbersolt Arch. Miss. Scient. fasc. 3 πίν; X είκ. 14.
3) Μυστράς, Ευαγγελίστρια M illet Monum. Byz. de Mistra πίν. 57 είκ. 1, 2 καί 3.
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'Ως τελευτάίαν γλυπτικήν διακόσμησιν αναφέρω τά λείψανα επιστυλίων' 
τοΰ τέμπλου, άτινα εΰρον κατεσπαρμένα εις τά πέριξ τοϋ ναοΰ (είκ. 12). Την 
έκ τοϋ τέμπλου προέλευσιν των τεμαχίων τούτων μαρτυρεί ασφαλώς ή δια- 
τομή των (είκ. 13) ήτις είναι χαρακτηριστική των χαμηλών βυζαντινών εικο- 
νοστασίων. 'Ως δέ παρατηρεί τις τά εδρεθέντα τεμάχια άνήκουσιν εις δυο 
τϋπους, ών ό μέν έχει ϋψος 0.19, ό δέ 0,15. Και τά μέν υψηλά, φέροντα 
έμπροσθεν διακόσμησιν εκ συνεχών τρίφυλλων άκανθοειδών ανθεμίων (εικ. 
12) διακοπτόμενων υπό κομβίων (cabochons) προέρχονται εκ τοϋ μεσαίου 
τμήματος, δπερ λόγω τοϋ μεγαλυτέρου ανοίγματος έπρεπε νά κατασκευασθή 
παχΰτερον καί ύψηλότερον. Τά δέ χαμηλότερα, διακοσμούμενα δι’ έναλλασ- 
σομένων τρίφυλλων καί πεντάφυλλων ανθεμίων, εχρησίμευον ώς επιστύλια 
τών δυο άκρων τμημάτων—προθέσεως καί διακονικοϋ. Δυστυχώς πλήν τών 
επιστυλίων δέν ήδυνήθην να άνεύρω άλλα τμήματα τοΰ τέμπλου (κιονίσκους 
κλπ.) μόνον δ5 ίσως τό επί τής είκόνος 10 μετά πλέγματος διακεκοσμημένον 
τεμάχιον ανήκει πιθανώς εις τά εκατέρωθεν τής ωραίας ΙΤΰλης τιθέμενα.

^  Πάντως τό τέμπλον πρέπει νά φαντασθώμεν ώς άποτελοϋμενον από χαμη
λούς κιονίσκους (τέσσαρας εν ολω πιθανώτατα) έφ’ ών ήδράζοντο τά περι-

f........0 4-2 ..........1f.......................1 |--------- ---------- |Τ

Εικ. 13. Τομή επιστυλίων τοϋ τέμπλου,

γραφέντα επιστύλια εισδύοντα κατά τά άκρα εις τούς χωρίζοντας τό Ιερόν 
παχεις τοίχους, τά μέτωπα τών οποίων θά έκαλύπτοντο διά μαρμάρινων 
προσκυνηταρίων, ώς έν Ό σ ίω  Λουκά, Πόρτα Παναγιά, Μυστρά καί αλλαχού. 
Περαίνοντες τον περί τής γλυπτικής διακοσμήσεως τοΰ έσωτερικοϋ λόγον 
προσθέτομεν δτι τά κάτω μέρη τών τοίχων τοϋ ναοϋ, θά ήσαν πιθανώτατα 
επενδεδυμένα δι’ δρθομαρμαρώσεως έκ ποικιλοχρώμων μαρμάρων. Τοϋτο δέ 
καθίσταται βέβαιον— αν όντως ό ναός τοΰ Φερετζίκ είναι τό καθολικόν τής 
μονής τής Κοσμοσωτείρας—καί έκ τοϋ τυπικού, δπερ αναφέρει δτι ό ναός 
έκοσμήθη «μαρμάρων μαρμαρυγαις καί χρυσαΐσμασιν» (Petit, Izvestija  
τόμ. 12 σελ. 59). 'Ομοίως διά μαρμάρων έστρωμένον ήτο καί τό δάπεδον 
τοϋ ναοϋ (P etit ε. ά. σελ. 60).

3. Ζ ω γρα φ ική . Οί τοίχοι από ώρισμένου ύψους καί οι θόλοι τοϋ ναοϋ 
έκαλύπτοντο άλλοτε διά τοιχογραφιών, ών τμήματα άπεκάλυψα κατά τήν διάρ
κειαν τών έργασιών στερεώσεως κάτωθεν τού παχέος κονιάματος, δι’ ου οΐ 
Τούρκοι έπέχρισαν τό εσωτερικόν, δταν μετέβαλον τον ναόν εις τζαμί. Τινάς 
τών τοιχογραφιών φαινομένας έν τώ διακονικώ είχεν ΐδει καί ό Ούσπένσκυ 
(Izvestija ιόμ. 12 σελ. 27) ώς π.χ. τούς ε’ις ϋψος 1.75 από τοϋ έδάφους είκο-
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νιζομένους όλοσώμους 'Αγίους: Σίλβεστρον, [Γρηγόριον] τον Διάλογον, Ρω- 
μύλον καί Βικέντιον. Ά νήγαγε δέ περιέργως ό Ούσπένσκυ τάς τοιχογραφίας 
ταΰτας εις τον Ιβον α’ιώνα. Ά λ λ ’ ώς θά ίδωμεν ή χρονολόγησις αΰτη είναι 
αδύνατος δχι μόνον διά στυλιστικούς καί τεχνικούς λόγους, αλλά και διότι 
ήδη τό 1433 ό ναός είχε μεταβληθή εις τζαμί, ώς ρητώς μανθάνομεν έκ τοϋ 
B ertran d o n  de la  B roquiere (Θρακικά I σελ. 123). Ε π ε ιδή  δ3 από του 
1433 μέχρι τής προσφάτου άπελευθερώσεως τής Δυτ. Θράκης ό ναός έξη- 
κολούθει νά λειτουργή ώς τέμενος του ’Αλλάχ έ'πεται δτι αί τοιχογραφίαν 
είναι πάντως άρχαιότεραι του 1433.

Αί νέαι τοιχογραφίαι άπεκαλΰφθησαν αί μέν εις τά τύμπανα τής Β*

Bite. 14. Τοιχογραφία ιεράρχου.

και Ν. κεραίας του σταυρού είκ. 21, 22 και 23 ή δέ επί του μετώπου του 
επί του νοτίου ζεύγους των κιόνων βαίνοντος τοίχου. Καί ή μέν επί του 
βορείου τυμπάνου (είκ. 14) παριστά ιεράρχην άγιον, έστραμμένον προς τον θεα
τήν κατά τά 3/ 4 καί κρατούντα προ αΰτοϋ άνεπτυγμένον είλητάριον, δπερ άνα- 
γινώσκει. Ή  κόμη καί τό βραχύ σχετικώς γένειον είναι λευκά. Λευκόν δ’ επί
σης καί τό φαιλόνιον ούτινος αί πτυχαί είναι δηλωμέναι διά μελανών γραμ
μών. Τό βάθος τής είκόνος ήτο κυανούν. Αί δέ επί τοϋ βορείου τυμπάνου 
τοιχογραφίαι είναι προτομαί δύο εστεμμένων αγίων κρατουντών τό σκήπτρον 
διά τής δεξιάς καί στρεφόντων τήν κεφαλήν κατά 3/ 4 προς τά δεξιά. Καί ό 
μέν άγιος τής είκ. 15 φέρει μέλανα στρογγυλόν πώγωνα ό δέ τής είκ. 16 
είναι αγένειος καί έχει τήν κόμην καταπίπτουσαν εις οϋλους βοστρύχους μέχρι



24 Ά ν α σ τ . Κ . Ό ρλά νδο ν

του αΰχένος. Τέλος ή τοιχογραφία τής είκ. 17 παριστάνει άγγελον καί δή 
πιθανώτατος λόγω τής θέσεως έν ή εΰρηται καί τής στάσεως τοΰ αγγέλου, 
τον αρχάγγελον Γαβριήλ εκ τής σκηνής τοΰ Ευαγγελισμού- ή Παναγία θά 
παρίστατο, ως συνήθοκ, επί τοΰ μετώπου τοΰ συμμετρικοΰ (βορείου) τοίχου· 
cO "Αρχάγγελος είκονίζεται, ώς συνήθως, ολόσωμος έστραμμένος προς τ ’ αρι
στερά κατά τά 3/ 4. Στη ριζών τό βάρος τοΰ σώματος επί τοΰ δεξιοΰ ποδός 
έχει τον αριστερόν κεκαμμένον καί προτείνει την δεξιάν εΰαγγελιζόμένος την 
Θεοτόκον. Τό βαθέως κυανοΰν πεδίον έφ’ οΰ είκονίζεται κάμνει ζιοηράν αντί 
θεσιν προς τό λευκόν ίμάτιον, δπερ άναδιπλοΰμενον επί τοΰ αριστερού του

Είκ 15. Πρόιομή άγιου-

ώμου καταπίπτει εις ωραίας πτυχάς. Ή  κεψαλή, σχετικώς μικρά, περιβάλλεται 
υπό τής ουλής καστανής κόμης, έν ω οί οφθαλμοί είνε προσηλωμένοι επί 
τοΰ θεατοΰ. Καίτοι δε τό ΰψος εις τό όποιον είκονίζεται ό άγγελος είναι άνω 
των τεσσάρων μέτρων, όμως τό σώμά του δεν παρεστάθη έπιμηκυσμένον— 
διά λόγους προοπτικής—άλλ’ έχει τάς κανονικάς αναλογίας.

Όσον δ’ αφορά τον τεχνικόν χαρακτήρα των τοιχογραφιών τής Βήρας 
παρατηροΰμεν τά εξής: Αϊ μορφαί έν γένει είκονίζονται πλατεΐαι, τά πρόσ
ωπα είναι στρογγυλά, ή δε φωτοσκίασίς των είναι απλή. Δεν έχουν οΰτε την 
λεπτήν επεξεργασίαν οΰτε τό σοφόν δοΰλευμα, άτινα χαρακτηρίζουν τά πνευ- 
μ,ατικώτερα καί συμβατικώτερα μεταγενέστερα έργα τοΰ 14ου αΐώνος (Μυστρα), 
άτινα διακρίνει ή χάρις καί ή όαδινύτης, αλλά παρουσιάζουσι ένα ρεαλισμόν
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προσεγγίζοντα τά όρια του βαρβάρου (*). Ίδ ια ς  προσοχής άξιος είναι ό Α ρ 
χάγγελος, όστις έξετελέσθη κατά την γραμμικήν εκείνην μέθοδον, ήτις χαρα
κτηρίζει τον 11ον και 12ον αιώνα, δηλ. μέ τάς πτυχάς διαδεχομένας άλλή- 
λας εις κανονικός καμπΰλας. Μεγάλας αναλογίας παρουσιάζουσιν αΐ ήμέτε- 
ραι τοιχογραφίαι προς άλλα έργα της Μακεδονικής σχολής και ιδία τής 
ΙΙαλαιας Σερβίας. Ουτω π. χ. ό αρχάγγελος μέ την αληθώς κλασσικήν πτΰ-

Ε ίχ . 16. ΙΙροτομή αγίου.

χωσιν έχέι μεγάλην ομοιότητα προς τον Χριστόν τής Zi?a (1 2) (1218), ό 
ιεράρχης μας προς τον δωρητήν τής M ora?a (3) (1252) παρουσιάζει τήν αυτήν

1) Ό  είδημονέσεατος περί τάς βυζαντινός τοιχογραφίας λόγιος ζωγράφος κ. Φ. 
Κόντογλους διακρίνει είς τάς τοιχογραφίας μας πολύ «λαϊκόν πνεύμα».

2) VI. Petkovitch. La peinture Scrbe 1930 σελ. 5 είκ. d.
3) Petkovitch  ε. ά. σελ. 6 εΐκ. α.
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αντίληψιν τής πτυχής, προφανής δέ είναι ή συγγένεια των τοιχογραφιών τής 
Βήρας προς τάς του M ilesevo (*). Μεγάλας επίσης αναλογίας παρουσιάζου- 
σιν αι εξεταζόμενοι τοιχογραφίαι και προς τάς του νάρθηκος τής εν Ή πείρ ιμ  
Παναγίας Βελλάς (1 2) (1281). Συνελόντι δ5 ειπεΐν είναι ασφαλώς έργα τής αΰ- 
λικής σχολής, ήτις τόσον ζωηρώς εμφορείται από ελληνιστικός αναμνήσεις (3 *).

Είκ. 17. ’Αρχάγγελος τοϋ Ευαγγελισμόν.

4. Τά κ ινη τά  Α ντικείμενα. "Ολίγα είναι τά κινητά αντικείμενα άτινα
άπέμειναν. Είναι δέ ταΰτα:

1) χαλκούς σταυρός με κεραίας καταληγοΰσας εις σφαιρίδια (είκ. 18). 
’Έχει πάχος 0.005 και ΰψος 0.40. Έ ν  τω μέσω τής κάτω κεραίας φέρει έμ6ο-

1) Petkoviteh  ε. ά. σελ. 11.
2) Όρλάνδος ’Ηπειρωτικά Χρονικά Τόμ. Β' σελ. 160.
ΰ) Πλείονα περί των τοιχογραφιών τής Βήρας Οέλομεν γράψει μετά την ολο

σχερή άποκάλυψιν τής τοιχογραφήσεως τοΰ ναόν.
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λον, δβ οΰ θά ένεπηγνυετο εντός βάσεως πιθανώς λίθινης. Φέρει δι’ ώραίοιν
, ν , , X  ' >  ̂ W / Γ\ C \ \

γραμμάτων την συντετμημενην επιγραφήν | C XC Ν I ΚΑ· Ευρεθη υπο το 
τό δάπεδον τοΰ ιεροΰ βήματος δπου θά είχε βεβαίως κρυβή κατά την κατά- 
κτησιν.

2) Ε πιγραφ ή (είκ. 19) λαξευμένη επί σκληρού πωρολίθου διαστάσεων - 
0 .92x0 .88  μ. Τό ΰψος των γραμμάτων της ποικίλλει από 0.03 έως 0.065 μ.

ΕΙχ. 18. Χαλκούς σταυρός.

Είναι έμμετρος. Έδημοσιεΰθη τό πρώτον υπό τοΰ Οΰσπένσκυ (ή. "Ιδού πώς: 
έχει τό κείμενον μεταγεγραμμένον:

Αΐσθησιν έμπικραίνων ή καί καρδ[ίαν] 
άλΧ ώ βραβευτά των καλών των ενθάδε 
>.(χϊ πάλιν αν τά λαμθάνων επάν θέλης 
ώς ατάχνν, ώς μάργαρον, ώς γλυκύ μέλι 

5 ταΧς άποθήκοις τούτον θησανρίοαις 
ώς ευθαλές τι δένδρον εις τρυφής πέδον 
καταφντενσαις οόν λάτριν τον δεσπότην.

Προς την άνάγνωσιν τοΰ Οΰσπένσκυ διαφωνώ μόνον εις την αρχήν 
τοΰ δευτέρου στίχου, ήν ό Οΰσπένσκυ άναγινώσκει «ά'λλων βραβευτά»· άλλα 
και έκ τοΰ χαράγματος καί εκ τον νοήματος ασφαλέστερα συνάγεται ή άνά- 
γνωσις «άλλ5 ώ βραβευτά»· διότι υπάρχει επί τοΰ λίθου καί ή ψιλή καί ή- * *

1) Izvestija Ρωσικού Ίνστ. Κ/πόλεως Σόφια Τόμ. 12 1907 σελ. 26. Ή  ήμετερα.
*1κών ελήφθη έκ τής αυτής μελέτης (πίν. 1).



:28 Ά ν α σ τ . Κ . ’ Ο ρλάνδου

περισπωμένη του ώ, τό δέ Ν ούδαμοϋ τής ήμετέρας επιγραφής έγράφη τα
χυγραφικούς υπεράνω άλλου γράμματος.

'Ως δέ ήκασεν ό Ούσπένσκυ πρόκειται περ'ι τής επιτύμβιου πλακός μέ
λους τής αυτοκρατορικής οίκογενείας φέροντος τον τίτλον του δεσπότου. Δέν 
άναφέρεται δμως ρητώς άν πρόκειται περί τοϋ Σεβαστοκράτορος Ίσαακίου,

Εί η . 19. Έπιγραψή έττιεομβίου πλοϊκός. Φωτοχροιφίοι έζ έκεύπου.

όσης είχε ταφή έν τή μονή τής Κοσμοσωτείρας, ή περί άλλου τινός. Πάν
τως ό επιγραφικός χαρακτήρ των γραμμάτονν ανήκει εις τον 12ον ή τον 13ον 
μ. X. αιώνα- είναι δ’ ή επιγραφή ελλιπής, περισιυζουσα τό τέλος μόνον τοΰ 

■ επιτύμβιου ελεγείου.

Χ ρονολογία  καταακενής τοϋ ναοϋ. "Ας προσπαθήσωμεν ήδη νά συ-
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ναγάγωμεν τον χρόνον κατασκευής τού ναοϋ ασχέτως προς τήν ταΰτισιν αύτοΰ 
μέ τό καθολικόν τής Κοσμοσωτείρας, οΰτινος είναι απολύτως ασφαλές τό έτος 
τής ΐδρΰσεως (1152). Προς τούτο θά βοηθηθώμεν 1) εκ του αρχιτεκτονικού 
τόπου και των αναλογιών τοϋ κτηρίου, 2) έκ τής μορφής των κιονόκρανων 
και του είδους τής γλυπτικής έν γένει διακοσμήσεως και 3) έκ των τοιχο
γραφιών.

Και όσον μεν αφόρα τον αρχιτεκτονικόν τόπον, οΰτος παρουσιάζεται, ως 
εΐπομεν ήδη, από τοΰ 9ου αιώνος. Λόγω δμως τών καμπύλων γείσων, εις 
α καταλήγουσιν αϊ κεραΐαι τοϋ σταυροϋ, ό ήμέτερος ναός δεν δόναται νά 
είναι αρχαιότερος τοϋ 12ου αιώνος (Χ). Ά φ ’ ετέρου ένεκα τής λελογισμένης 
χρήσεως καί λειτουργίας τών γωνιαίων τρουλλίσκων δεν δυνάμεθα νά τάξω- 
μεν αυτόν μετά τον 13ον αιώνα. Τοϋτο άλλως τε μάς έπιβάλλουσι και αί 
άναλογίαι τής τε κατόψεως και τής τομής, αϊτινες δεν είναι έπιμηκυσμέναι, 
ως αί τών ναών τοϋ 14°υ καί 15ου αιώνος, αλλά πλησιάζουσι τό τετράγωνον 
(ή κάτοψις) καί τό ισόπλευρον τρίγωνον (ή τομή).

Εις τήν αυτήν εποχήν (12ον— 13ον αιώνα) πρέπει νά καταταχθή ό ναός 
τής Βήρας καί λόγω τής μορφής τών κιονοκράνων του καί λόγω τοϋ είδους 
τής γλυπτικής αϋτοϋ διακοσμήσεως, ακόμη δέ καί λόγω τής τεχνικής τών τοι
χογραφιών του, αί όποΐαι ώς έκ τής συγγένειας των προς χρονολογημένος 
σερθικάς τοιχογραφίας, πρέπεΐ;νά έξετελέσθησαν κατά τό δεύτερον ήμισυ τοϋ 
12ου ή τό πρώτον ήμισυ τοϋ 13ου αιώνος.

Κατά ταΰτα καί ή τεχνική έξέτασις τοϋ ναοϋ, καταλήγουσα εις τήν κατά 
τό δεύτερον ήμισυ τοΰ 12ου αιώνος χρονολόγησιν αύτοϋ, ευνοεί τήν προς τό 
καθολικόν τής Κοσμοσωτείρας ταότισίν του. ”Αν δέ τοϋτο ούτως έχη απομέ
νει μόνον ή εξής απορία: Ποΰ είναι τά τόσα καί τόσα κτίσματα, (νοσοκομεία, 
λουτρά, κινστέρναι κλπ.) άτινα, κατά τήν μαρτυρίαν τοΰ τυπικοϋ, περιελάμ- 
βανεν ή μονή τής Κοσμοσωτείρας; Πώς ούδέν αυτών ίχνος υπάρχει πλέον; 
Εις τήν απορίαν ταότην δυνάμεθα ν ’ άπαντήσωμεν δτι δέν είναι άπί- 
θανον άνασκαπτομένου τοϋ περί τό καθολικόν χώρου, δστις κατέχεται υπό 
διαφόρων έρειπωμένων οίκίσκων, νά άποκαλυφθώσι τά λείψανα τών έν 
λόγω κτηρίων. ’Ίσως δέ τότε εύρεθή καί τό θεμέλιον τής κατά τό τυπικόν 
«αριστερά τοϋ νάρθηκος» κατασκευασθείσης προεξοχής, έν ή είχε τεθή δ τά
φος τοΰ κτήτορος τής μονής τής Κοσμοσωτείρας σεβαστοκράτορος Ίσαακίου 
’Αγγέλου.

2 . 01  Π ύ ρ γ ο ι .

'Ως πάσαι αί βυζαντινά! μοναί οϋτω καί ή τής Βήρας περιεβάλλετο υπό

1) D iehl Manuel d’art byzantin 1910 σελ- 411.
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ασχυροΰ περιβόλου, οσας συχνά έχρησίμευεν ώς άμυντήριον των μοναχών 
ενίοτε δέ και των αρχών τοΰ τόπου κατά τών επιδρομών τών πειρατών ή 
τών εχθρών (*).

3Εκ του περιβόλου τής μονής τής Βήρας διετηρήθησαν περιέργως μόνον

Είκ. 20. ΤθΓτογραφικόν διάγραμμα τής έν Βήρςι ώχυρωμένης μονής.

τρεις πύργοι, ών δυο μέν κεινται προς νότον του ναού καί εις άπόστασιν 
α π ' αύτοΰ 18 καί 30 μέτρων (εικ. 20) εις δέ προς Β. εις άπόστασιν 50

1) Βλέπε σχετικώς 3 Ορλάνδου Μοναοτηριακήν αρχιτεκτονικήν ΆΟήναι 1927 
-ίϊελ. 5.
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μέτρων. Των μεταπυργίων δεν κατώρθωσα να διακρίνω σαφή ΐχν η : Φαίνε
ται δτι ταϋτα, έκτισμένα άμελέστερον, κατηδαφίσθησαν ευκόλως υπό των 
νεωτέρων κατοίκων τού Φερετζίκ, εις ους παρέσχον τούς προς κατασκευήν 
των οικιών των λίθους. Μή σωζομενών λοιπόν των μεταπυργίων ουδέ άλλων 
πύργων δύσκολος, αν μή αδύνατος, επί τοϋ παρόντος τουλάχιστον, αποβαίνει 
σ καθορισμός του γενικού διαγράμματος τού περιβόλου, δστις περιέζωνέ ποτέ 
τήν μονήν. Πάντως δμιυς οϋτος θά ήκολούθει τήν όφρΰν τού γηλόφου καί 
θά είχε πιθανώς τό εν τή άνωθεν είκόνι σχήμα.

Ε ίκ . 21. *0 Ν. Α. πύργος.

Έ κ  τών πύργων κάλλιον διατηρημένοι είναι οί προς νότον (είκ. 21). 
Έ κ  τούτων δέ πάλιν ό δυτικός, έξωτερικώς τετράγωνος καί έσωτερικώς κυ
κλικός διασώζεται εις ύψος 8 περίπου μέτρων καί είναι εκτισμένος κάτω μεν 
διά μεγάλων ορθογωνίων λίθιον (είκ. 21) άνω δέ διά μικροτέρων, μέ αρμούς 
οριζοντίους πληρουμένους διά παχέος καί σκληρού κονιάματος Κατ* αποστά
σεις δέ 2.50 περίπου μέτρων, παρεμβάλλονται μεταξύ τών λίθων ζώναι εξ 
ερυθρών παχειών πλίνθων. Ό μοίαν μορφήν καί κατασκευήν παρουσιάζει καί 
ό ανατολικός πύργος, δστις δμως διατηρείται εις μικρότερον ύψος. Τέλος ©
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τρίτος πύργος (βόρειος), έσωτερικώς και εξωτερικώς τετράγωνος, έ'χει τοιχο
ποιίαν πλέον άκανόνιστόν (εικ. 22).

Ή  χρονολογία κατασκευής των πύργων δεν δύναται ασφαλώς νά όρι- 
σθή. Πάντως δμως ούτοι. δεν δύνανται νά είναι αρχαιότεροι του τέλους τού 
13ο« αίώνος, οπότε ή μονή— άν πράχματι είναι ή τής Βήρας— έγκαταλει-

Ε ίχ . 22. Ό  Νότιος πόρνος.

ψθεΐσα υπό των μοναχών (Καντακονζηνός 'Ιστορ. I σ. 310 Βονν.) άπέβη 
οχυρόν φρούριον.

Ε ιχ . 23. Τό πρός Δ. τής μονής ύδραγωγεϊον.
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3. Το ύδραγωγεϊον.

'Ο  γήλοφος έφ’ ού κεΐται ό ναός παραρρέειαι κατά την δυτικήν αυ
τού πλευράν υπό άβαθοϋς χειμάρρου, δστις ενιαχού έχει διαβρώσει την κλι
τόν του. Καθέτως προς τον χείμαρρον τούτον διαστίζεται, ερχόμενον άπ’ 
ανατολών, αγνοώ πόθεν, υψηλόν ύδραγωγεϊον, ούτινος διατηρούνται σήμε- 
ρον δυο άκέραιαι καί ήμίσεια καμάρα (είκ- 23) διατεταγμένοι εν κατόψει 
εις σχήμα καμπΰλον (είκ. 24). Κατά τήν προέκτασιν των είρημενών καμα-

Ε ίκ . 24, Τόξα τοϋ υδραγωγείου.

ρών υπάρχει προς άνατολάς μέγας ορθογώνιος όγκος τοιχοποιίας ανεστραμ
μένος (είκ. 25), δστις ανήκει προφανώς εις το τελευταΐον ποδαρικόν του 
υδραγωγείου.

Τό πλάτος τοϋ υδραγωγείου είναι 1.30, τά δε τόξα του εκτισμένα διά 
ζωηρώς ερυθρών πλίνθων έχουσιν άνοιγμα 7.00 καί, ύψος 5 μ., παρουσιά- 
ζουσι δέ κατά τήν κορυφήν των ελαφράν θλάσιν, ώς τά αραβικά. 'Η  με
ταξύ τών τόξων τοιχοποιία είναι έπιμελώς κατεσκευασμένη διά κανονικών πω
ρολίθων μετά πλίνθων παρεμβαλλόμενων κατά τούς οριζοντίους αρμούς. Τό 
σΰνολον, λόγιο τής μεγάλης κλίμακος ύφ* ήν έξετελέσθη, τής άρίστης κατα
σκευής του καί τέλος τής χρωματικής του αρμονίας, είναι επιθλητικώτατον- 
3Άν, ώς πιστεύω, ό ναός ον περιέγραψα ανωτέρω, είναι, τό καθολικόν τής 
μονής τής Κοσμοσωτείρας, τότε δεν είναι άπίθανον τό ύπ* ό'ψει ύδραγωγεϊον 

Θ ρ  α κ ι κ ά  Δ '  3
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νά κατεσκευάσθη διά βασιλικών εξόδων, νά είναι δηλονότι κα'ι αυτό εργον 
του σεβαστοκράτορος Ίσαακίου. ’Έχομεν άλλως τε εν τώ τυπικώ (ε. ά. σελ. 
37) και σχετικήν ενδειξιν «περί τοΰ διαπορθμευθέντος παρ’ ημών (τοΰ Ίσ α - 
ακίου) ΰδατος εις την μονήν», ήτις εγένετο «πολλοΐς ΐδρώσι και δαπάνη 
πολλών νομισμάτων». Ή  θλάσις εν τοΰτοις, ήν παρουσιάζομαι τα τόξα κατά

Είκ. 25. Ποδαρικόν τοΰ υδραγωγέίου.

την κλείδα, καίπερ όχι άγνωστος κα'ι εις βυζαντινά εργαβ) μοι εμβάλλει 
την υπόνοιαν μήπως πρόκειται περί έργου Τουρκικού τοΰ 15ου αίοδνος* 
διότι και τό σύστημα τής τοιχοποιίας είναι διάφορον τοΰ τοΰ ναοΰ καί με
γάλη ν παρουσιάζει ομοιότητα προς ασφαλώς τουρκικά κτίρια τής γειτονικής 
Ύραϊανουπόλεως, περί ών άλλοτε θά γράψω τινά ενταύθα.

1) 'Απαντα π. χ. εις τά μεγά?.α εσωτερικά τόξα τής εν "Λρτη Παρηγορητίσσης. 
Όρλάνδος Ά ρχ. Αελτ. 191'.) είκ. 24.
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ΚΑΣΤΡΟΝ Μ ΑΡΩΝΕΙΑΣ

Εις την ιστορίαν τής μεσαιαννικής Θράκης πολύτιμον παρέχουσι συμβο
λήν αί περισωθεΐσαι εκ μόλυβδου σφραγίδες (μολυβδόβουλλα), αί άνήκουσαι 
εις την πολιτικήν, στρατιωτικήν και εκκλησιαστικήν διοίκησιν αυτής. 'Ως 
γνωστόν, κατά τήν βυζαντιακήν περίοδον, οτε ή αυτοκρατορία διηρέθη εις 
διοικητικός περιφερείας, αϊτινες εκαλούντο θέματα, μικρόν τμήμα τής αρχαίας 
Θράκης άπετέλει τό θέμα τό φέρον τό όνομα αυτής, ένω τό μέγιστον 'τμήμα 
τής χώρας άπετέλει τό θέμα τής Μακεδονίας, περιβάλλον πανταχόθεν τό 
θέμα τής Θράκης, από του Αιγαίου Πέλαγους μέχρι τοΰ Ευξείνου Πόντου. 
Των δυο τούτων Θεμάτων περιεσώθησαν πολυάριθμοι σφραγίδες έκ μολΰ- 
βδου, στρατηγών, κατεπάνω, πραιτόρων, τονρμαρχών, πρωτονοταρίων, χαρ- 
τουλαρίων, κριτών, κομμερκιαρίων, αρχόντων πόλεων, τοποτηρητών και άλ
λων τιτουλαρίων τής πολιτικής και στρατιωτικής ιεραρχίας. 'Ωσαΰτο>ς περιε- 
σώθησαν πολυάριθμοι σφραγίδες μητροπολιτών, άρχιεπισκόπων και επισκό
πων των διαφόρων θρόνων των δυο θεμάτων.

Αί π?ιεΐσται των άνωτέρω σφραγίδων έδημοσιευθησαν υπό Α· M ordt- 
m ann  (‘), G. S ch lum berger ( ’) καί Κ. Κωνσταντοποΰλου (·) αί δέ άλλαι 
σποραδικώς εις νομισματικά καί βυζαντιολογικά περιοδικά.

Πολλαί των σφραγίδων τούτων δεν έδημοσιευθησαν μετά τής προση- 
κουσης ακρίβειας, παρουσιάζουσαι παραναγνώσεις καί εσφαλμένος αποδόσεις. 
'Ωσαύτως ή χρονολόγησις πολλών ές αυτών είναι εσφαλμένη. Επιφυλασσό
μενος εις προσεχή τόμον τών «Θρακικών» νά δημοσιεύσω διορθώσεις εις 
τάς γνωστός έκ μόλυβδου σφραγίδας τής Θράκης, νΰν δημοσίευα) μίαν

1) Παράρτημα Φιλολαγ. Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως τόμ. 13., σελ. 84—94.
2) Sigillographic de Γ Empire Byzentin σελ. 111-168 καί 729-732.
3) Βυζαντιακά μολυβδόβουλλα εν τφ Έ θνικφ  Νομισματικφ Μουσείφ* Journ. 

Inter d. Archeol. Numismatique τόμ. 5 σελ. 153—161 καί 9 σελ. 163—165 καί τής είς 
ίδιον τόμον έκδόσεως σελ. 5—13 καί σελ.. 283—289. Τοΰ αυτού Βυζ. μολυβδ. Συλλ. 
~Α. Σταμούλη σελ. 7. 8, 9, 11, 12, 13.
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ανέκδοτον, προερχομένην έκ συλλογής άγορασθείσης υπό τοΰ Έθνικοΰ Νο
μισματικού Μουσείου έν έτει 1925.

Ή  σφραγίς διαμέτρου 21 χιλιοστών τοΰ μέτρου, φέρει έπ’ αμφοτέρων 
των όψεων έπιγραφάς εντός κύκλων συγκεκολ. σφαιριδίων.

Ή  επιγραφή τής εμπρόσθιας ό'ψεως έχει ώς εξής:

. . 6 .  . 
τω cco 
δ ' ι ω

'Η  τής οπίσθιας
. . . jc'.
kACTP.
Μ ΑΡοΗ-

AC

[+Κ(ΰρ,)]ε [β(οή)θ](έΟ
τω σω
δ(ούλφ) 3Ιω(άννη)

καστρ[ου] 
Μ άρον [ι] 

ας.

'Η  σφραγίς ανάγεται εις μεγάλην κατηγορίαν μολυβδίνων σφραγίδων,, 
ών κύριον γνιόρισμα είναι ότι φέρουσιν έπ3 αμφοτέρων των ό'ψείΰν έπιγρα
φάς, άνευ θρησκευτικού τίνος τύπου, ήτοι σταυρού ή εΐκόνος τής Θεοτόκου 
ή αγίου. Ή  κατηγορία αύτη χρονολογικώς τάσσεται εις την ένδεκάτην ή δω- 
δεκάτην εκατονταετηρίδα. Τούτο εξάγεται καί έκ τού ρυθμού των γραμμά
των καί τής έν γένει τεχνοτροπίας των σφραγίδων καί έκ τού γεγονότος 
ότι πολλάς έξ αυτών δυνάμεθα ν’ άποδώσωμεν εις πρόσιυπα γνωστά έκ τής 
ιστορίας, ζήσαντα κατά τάς δύο ταύτας εκατονταετηρίδας.

Ή  χρονολόγησις τών έκ μολύβδου βυζαντιακών σφραγίδων, ήτις πα
ρουσιάζει πάντοτε πολλάς δυσχερείας, δύναται νά έπιτευχθή, μετά σχετικής 
πάντοτε ακρίβειας, διά τής συστηματικής έρεύνης τής βαθμιαίας έξελίξεως, 
ήν παρουσιάζουσιν αύται είς τον ρυθμόν τών γραμμάτων καί την τεχνοτρο
πίαν τών τύπων. Τάς παλαιοτέρας, αΐτινες ασφαλώς άνήκουσι είς την έκτην 
καί έβδόμην εκατονταετηρίδα, τόσον το πάχος τοΰ πετάλου τοΰ μολύβδου, 
όσον καί ή τραχύτης έν γένει τής τεχνοτροπίας, διακρίνει σαφώς από τών 
μεταγενεστέρων, είς άς έμφανίζεται έπί τής έμπροσθίας ό'ψεως τό σταυ
ροειδές μονόγραμμα τό άναλυόμενον είς Κύριε ή Θεοτάκε βοήθει μετά τών 
λέξεων έν ταις γωνίαις τοΰ μονογραφήματος τω σω δονλω. Αί σφραγίδες 
αύται άνήκουσιν είς την όγδόην καί έννάτην εκατονταετηρίδα, ώς εξάγεται.
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πλήν άλλων τεκμηρίων, Ιδία τής έπικρατήσεως των είκονο μαχών κατά την 
εποχήν ταυ την, άλλα καί εκ τοΰ δτι πολλαί σφραγίδες του τύπον τοτίτου 
δΰνανται Vs άποδοθώσιν εις πρόσωπα γνωστά καί εξ άλλων πηγών.

Κανονικήν έξέλιξιν τής ανωτέρω κατηγορίας αποτελεί άλλη, ιής αι. σφρα
γίδες αντί στατιροειδοΰς μονογραφήματος φέρουσι επί. τής εμπρόσθιας όψεως 
σταυρόν άπλοϋν ή διπλοΰν επί βάσεως, έχοντα συνήθως εκατέρωθεν έλικο- 
ειδεΐς εκβλαστήσεις καί πέριξ τήν επιγραφήν Κύριε η Θεοτόκε βοήθει. Τάς 
σφραγίδας ταυτας δυνάμεθα να τάξωμεν εις τήν δεκάτην εκατονταετηρίδα 
καί τό πρώτον ήμισυ τής ενδέκατης, διότι περιεσώθησαν δημόσια έγγραφα 
τών χρόνων τούτων, έχοντα κάτωθεν έξηρτημένας σφραγίδας τοΰ ανωτέρω 
τΰπου. Τά παλαιότερα υποδείγματα αυτών δΐ’νανται νά ταχθώσι καί ε’ις τά 
τελευταία έτη τής έννάτης έκατονταετηρίδος.

Τής κατηγορίας ταυτης συνέχειαν αποτελεί άλλη, ής αί σφραγίδες φέ" 
ρουσιν έπ1 2 3 αμφοτέρων τών όψεων έπιγραφάς, άνευ θρησκευτικής τίνος είκό- 
νος. Αύται εμφανίζονται κατά τήν ένδεκάτην καί δωδεκάτην εκατονταετη
ρίδα (*). Περιεσώθησαν σφραγίδες τοΰ τύπου τοΰτου, αϊτινες άνήκουσιν ασφα
λώς εις πρόσωπα γνωστά καί εξ άλλων πηγών (2). "Οσον αφορά ποΐαι εξ 
αυτών δΰνανται νά ταχθώσιν εις τήν ένδεκάτην, καί ποΐαι εις τήν δωδεκά
την, τοΰτο εξάγεται εκ τοΰ ρυθμοΰ τών γραμμάτων καί τής εν γένει τεχνο
τροπίας" τών σφραγίδων, διότι υπάρχει ουσιώδης ώς προς τοΰτο διαφορά καί 
είναι ζήτημα εξοικειώσεως προς τά επιγραφικά ταΰτα μνημεία. Καθ’ δσον 
•δυνάμεθα νά κρίνωμεν, επί τή βάσει τών ανωτέρω έκτεθέντων, ή ένταΰθα δη
μοσιευόμενη σφραγίς έν ή μνημονεύεται τό κάστρον Μαρωνείας, δύναται νά 
ταχθή μετά πολλής πιθανότητος εις τό δεύτερον ήμισυ τής ένδεκάτης ή τά 
πρώτα έτη τής δωδεκάτης έκατονταετηρίδος.

"Ο,τι καθιστά τήν προκειμένην σφραγίδα μνημεΐον ιστορικόν μεγάλης 
σπουδαιότητος, είναι οτι έν αυτή εμφανίζεται τό όνομα κάστρον, δπερ σπα- 
νιώτατα συμβαίνει εις τήν βυζαντιακήν σιγιλλογραφίαν. Μέχρι τοΰδε ήτο 
γνωστόν τό αξίωμα καστροφνλαξ έξ ενός βυζαντιακοΰ δακτυλίου, εΰρεθέντος 
εν Έλευσΐνι καί δημοσιευθέντος τό πρώτον υπό τοΰ Fr· L enorm ant (3)· 'Ο

1) Παραλλήλως πρός τήν κατηγορίαν ταύτην. κατά τήν αύτήν εποχήν, έμφανί- 
■ζεται καί ή άλλη είς τάς σφραγίδας τής οποίας έν μέν τή έμπροσθί^ δψει είκονί- 
ζονται άγιογραφικοί τύποι έν δέ τή όπισθίςι ευρηνται έπιγραφαί δηλοϋσαι τό ονομα 
καί τό τιμητικόν καί πραγματικόν αξίωμα τοΰ κτήτορος τής σφραγΐδος.

2) Σφραγίς Πόθου Αργυρού κατεπάνιο ’Ιταλίας (1032-1034) Σφραγίς Κωνσταν
τίνου Αιογένους κατεπάνω Θεσσαλονίκης (1028 — 1029). Σφραγίς Νικήτα κατεπάνω 
’Αντιόχειας (1030 -1034) Σφραγίς Μιχαήλ κατεπάνω Αντιόχειας (ή Μιχαήλ Σπονδύ* 
λου 1028—1030 ή Μιχαήλ Ουρανού 1056—1059).

3) Fr. Lenormant, Recherches archeologiques a Hleusis, σελ. 387. Schlumborger, 
Sigillographie de I’Empire Byzantin. σελ. 170 καί 322.
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δακτύλιος ούτος, φέρων έμμετρον επιγραφήν, ανήκει χρονολογικώς εις τα τε
λευταία έτη τής ενδέκατης ή την δωδεκάτην εκατονταετηρίδα (*).

Δυστυχώς εν τή προκειμένη σφραγίδι δεν εοώθη τδ όφφίκιον τοΰ κτή- 
τορος αυτής Ίωάννου. Έ ν  τή επιγραφή τής οπίσθιας ό'ψεως, εν τω πρώτα) 
στίχφ, εν μόνον γράμμα σώζεται εύκρινώς, το 8, έχον και κεραίαν συντμή- 
σεως. "Οτι έν τω στίχφ τουτω είναι δυνατόν ν ’ άναγνωσθή ή λέζις διοι
κητή δεν φαίνεται πιθανόν, διότι προ μέν τοΰ 1< σώζεται άμυδρόν γράμμα, 
δπερ είναι ασφαλώς Ο έκ δέ τών δυο προ αυτοΰ γραμμάτιου τό μέν πρώ
τον ήμιεφθαρμένον δεν δΰναται νά άναγνιοσθή μετά τίνος πιθανότητας, το 
5έ δεύτερον είναι Α, Δ  ή Λ· '"Οπωσδήποτε ενταύθα πρόκειται περί άρ* 
χοντος τοΰ κάστρου Μαρωνείας, άδηλον όμως πώς τιτλοφορούμενου.

'Η  μνεία τής Μαρωνείας ως κάστρου είναι λίαν ενδιαφέρουσα από 
Ιστορικής έπόψεως. Κατά τους βυζαντιακους χρόνους ή πόλις περιεθάλλετο 
υπό ΐσχυροτάτου τείχους καί ήτο έν τών σημαντικωτέριον φρουρίων τής 
προς τό ΑίγαΤον Πέλαγος θρακικής ακτής. Τό τείχος τοΰτο σώζεται 
μέχρι τοΰδε, καίτοι ήρειπωμένον, εϊς μεγάλην έκτασιν. Ίδοΰ  τί γράφει 
περί αυτοΰ ό Μ. Μελίρρυτος έν τή έκδοθείση έν Κωνσταντινουπόλει κανά 
τό έτος 1871 πραγματεία «Περιγραφή ιστορική και γεωγραφική της επαρ
χίας Μαρωνείας» σελ. 11. «ΓΗ παλαιά Μαρώνεια εις τό παραθαλάσσιον 
ευρισκόμενη, έσυνόρευεν ή έγειτνίαζε προς δυσμάς μετά τής λίμνης Ίσμα- 
ρίδος, τής νυν καλουμένης τουρκιστί 3 Ανά - Κιολοΰ. Τό τείχος αυτής έξε- 
τείνετο έκ τοΰ παραλίου καί έσχημάτιζε τρίγωνον προς τήν θάλασσαν καί 
ημικύκλιον έκ τοΰ χερσαίου μέρους καί είχε περιοχήν δυο ωρών, ώς φαί
νεται μέχρι τής σήμερον. Τά ερείπια τών τειχών έξ ασβέστου, άμμου θα
λασσίου καί ακανόνιστων τό πλεΐστον λίθων έκτισμένα, ειχον πάχος 7 — 10 
ποδών, ή δέ μεγάλη πΰλη τής εισόδου ήν, δπου σήμερον ή λεγομένη με
γάλη καλυβη. ”Αν είχε καί ά'λλας μικροτέρας εις διαφόρους πλευράς τοΰ 
τείχους, δεν διακρίνοΥταί που, ώς έκ τής έπελθοΰσης καταστροφής τοΰ παν- 
δαμάτορος χρόνου». 1

1) 'Υπό τοΰ Lenormant άνεγνώσβη ή έμμετρος επιγραφή τοΰ δακτυλίου: 
ΟΦΡΑΓΙΟ KACTPOOYAAKOC ΔΕΡΜ ΟΚΛΗΤΟΥ- Τήν άνάγνωσιν ταύτην άπε- 
δέχθη καί ό Schlunberger, Ό  αείμνηστος όμως καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου ημών 
Σπ. Λάμπρος έν τφ. προλόγφ τοΰ έργου αυτοΰ Collection des romans Grecques 
en langue vulgaire et en vers (σελ. XLVI) παρατηρήσας δτι έκ τής άναγνώσεως. 
τοΰ Lenormant παραμένει ό στίχος ένδεκασύλλαβος, αντικατέστησε τό Α τής λέ- 
|εως ΔΕΡΜ ΟΚΛΗΤΟΥ δΓ ενός Α καί οϋτω δχι μόνον άπεκατέστησε τον τρίμε- 
τρον ιαμβικόν στίχον όμαλώς δωδεκασύλλαβον, άλλ’ άνέγνω όρθώς καί τό έπώνυμον 
τοΰ καστροφύλακος ΔΕΡΜ ΟΚΛ ΗΤΟΥ (Δερμοκαΐχου) έπώνυμον γνωστότατης βυζαν
τινής οικογένειας. Πρβλ. καί Κωνσταντόπουλον έν Journ. d. Archeol. Numismatique 
τόμ· Θος σελ. 318.
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Ή  Μαρώνεια παρ" δλα δσα ύπέστη έκ των επιδρομών και των δηώ- 
σεων τής δυτικής Θράκης, ιδία κατά τούς χρόνους των Κομνηνών και των 
Παλαιολόγων, δμως διετηρεΤτο εν σχετική ακμή μέχρι τής τουρκικής κατα- 
κτήσεως. Βραδύτερον έμαράνθη καί ήρημώθη, ένεκα κυρίους των πειραα- 
κών επιδρομών, τών κατοίκων μεταναστευσάντων εϊς την σημερινήν Μα- 
ρώνειαν.

Τά λείψανα βυζαντιακών τειχών καί οχυρωμάτων τών πόλειυν τής δυτι
κής Θράκης δεν έμελετήθησαν μέχρι τοϋδε μετά τής προσηκούσης ακρίβειας. 
Ή  ωραία μελέτη τοΰ Στίλπωνος Κυριακίδου περί τοΰ Μ πουρού - Καλέ 
παρά τά βορειοδυτικά άκρα τής λίμνης Μποΐ’ρούς, τής Βιστονίδος τών αρ
χαίων, τό όποιον ταυτίζει ούτος προς την Άναστασιούπολιν, την ύστερον 
μετονομασθεΐσαν Περιθεώρων υπό ’Ανδρονίκου Β ' τοΰ Π α λα ιολόγου είναι 
ίσως ή μόνη ή παρέχουσα σαφή ιδέαν περί τού τρόπου τής τειχοδομίας τών 
φρουρίανν τής Δυτικής Θράκης κατά τούς υστέρους βυζαντιακούς χρόνους (‘). 
Εις τούτο δέ συντελοΰσι καί αι δημοσιευόμενοι έκ φωτογραφιών εικόνες 
τών πύργων καί τών άλλων λειψάνων τού τείχους τού Μπουρού-Καλέ (1 2). 
’Από την ανωτέρω λίαν σύντομον περιγραφήν τού Μελιρρύτου, περί τώ>ν 
τειχών τής Μαρωνείας δυνάμεθα νά. κρίνω μεν ότι μέρος τουλάχιστον αυτών θά 
ανήκει εις τούς υστέρους βυζαντιακούς χρόνους και θά είναι άναλόγου τει
χοδομίας προς τά περισωθέντα λείψανα πύργων και τειχών τού Μπονρού - 
Καλέ. Τά τείχη ταύτα τής Μαρωνείας είναι άξια άκριβεστέρας μελέτης. cΑρ
μού ιώτατος δέ πρύς τούτο θά ήτο ό Στίλπων Κυριακίδης, δστις διά τής άνω- 
τέρα) αυτού εργασίας περί του Μπουρού - Καλέ κατέδειξεν δτι, έχων γνώσιν 
ακριβή τών πηγών τής μεσαιωνικής Ιστορίας τής δυτικής Θράκης, δύναται 
νά διαφώτιση ασφαλώς πολλά ιστορικά καί τοπογραφικά ζητήματα τών 
πόλεων αυτής. ’Ίσως δέ ή επιτόπιος ‘μελέτη τών τειχών τής Μαρωνείας νά 
έπιχύση νέον φώς εις την άνεπαρκώς γνωστήν ιστορίαν αυτής κατά τούς 
βυζαντιακούς χρόνους.
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1) ‘Ημερολόγιον Μεγάλης Ελλάδος 1931 σελ. 195—220.
2) Εις μίαν ήμιηρειπωμένην πύλην τοΰ Μπουροϋ-Καλέ καί εϊς δύο πύργους 

έοώθησαν μονογραφήματα σχηματιζόμενα διό πλίνθων οπτών, <δν δύο μέν είναι τά 
χαΐ άλλοθεν γνωστά μονογραφήμοτα τών Παλαιυ?ωγων έν δέ (εις τον ανατολικόν 
πύργον) δέν δύναται ν' άναγνωσθή ασφαλώς, ίσως δμως νά περιέχη την λέξιν κτίση·.
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ΑΡΧΑΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 

ΑΠΟ ΤΗ  ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΑΜΟΥΛΗ

Κατά τό 1924 δωρήθηκε στο Νομισματικό Μουσείο των "Αθηνών 
από τον "Αναστάσιο Σταμούλη, μιά σημαντική Συλλογή από αρχαία και 
βυζαντινά νομίσματα και μολυβδόβουλλα (*), πού καταρτίστηκε αποκλειστικά 
στή Σηλυβρία τής Θράκης. "Έτσι ή Συλλογή έχει ενδιαφέρον σά σύνολο, 
γιατί βλέπομε τί νομίσματα κυκλοφορούσαν στήν περιοχή αυτή τής Θράκης 
από την αρχή ώς τό τέλος τής αρχαίας καί ρωμαϊκής νομισματοκοπίας, 
ώστε νά έχω με τή χρήσιμη από πολλές απόψεις εικόνα τής επικοινωνίας 
με τις διάφορες πόλεις. "Αλλά έκτος άπ’ αυτό περιέχει και πολλά σπάνια και 
ανέκδοτα νομίσματα και άπ" αυτά είναι κι" αυτό, πού περιγράφεται πάρα κάτω 
τού Βυζαντίου κα'ι ένα άλλο από τή Σκήψι τής Τρωάδος, πού θά δημοσιευτή 
στύν προσεχή τόμο τών «Θρακικών». Είναι καί τά δυο χαλκά, ρωμαϊκών 
χρόνων τό ένα με μιά νέα παραλλαγή γνωστού τύπου, τό άλλο μέ τύπο, 
καθώς φαίνεται όλως διόλου ανέκδοτο, πού αξίζουν πιο πολύ από τήν 
απλή περιγραφή μέσα σ" ένα κατάλογο: (1 2) τό ένα σάν ιστορικό, καθώς 
νομίζω, μνημείο τό άλλο γιά τον τύπο του.

Σεπτίμιος Σευήρος
Πρόσθιο. AY.K.A.Cerr C6YHPOC Π€Ρ·

Προτομή τού Σεπτ. Σευήρου δεξιά μέ στέφανο από δάςτνη, θώρακα και 
από πάνω χλαμύδα, πού πορπούται στον αριστερό ώμο. Γύρω κύκλος από 
μικρά σφαιρίδια.

Πίσω. Ε Π Ά Ρ Χ Μ Ά Υ  ΡΑΝΤΩ Ν  I Ν Ο Υ Β Υ Ζ Α Ν ΤΙΩ Ν  γύρω, στο 
έ'ξεργο ΒΤICIC. Στο αριστερό μέρος ό αύτοκράτωρ ό'ρθιος, γυρισμένος 
προς τά δεξιά. Φορεΐ χιτώνα μακρό και από πάνω ιμάτιο. Μέ τό δεξι χέρι 
χύνει από μιά φιάλη σπονδές στον αναμμένο βωμό, πού είναι μπροστά του" 
τό αριστερό τώχει σηκωμένο. Πέρα από τό βωμό μιά πλεχτή λαμπάδα, με-

1) Τά μολυβδόβουλλα δημοσιεύτηκαν άπό τον Κ. Κωσταντόπουλο.
2) Τά αρχαία καί ρωμαϊκά νομίσματα της Συλλογής βγαίνουν σέ ^ιδιαίτερο 

βιβλίο.
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γαλή δσο και ό «ύτοκράτωρ, μέ θρυαλλίδα που μοιάζει άνέγγιχτη. Γύρω 
κύκλος από σφαιρίδια.

Διάμ. 37.5 χμ. Βάρος 24.72 γρ. Πάχος 3.5 χμ.
Τό νόμισμα καθώς φαίνεται και από την εικόνα είναι 

πολύ καλά διατηρημένο μέ πράσινη πάτινα. Ό  αρχών Μ. Αύρήλιος 
"Αντώνιος, πού τό όνομά του είναι γραμμένο γύρω από την όπισθία δψι 
τού νομίσματος, είναι ό γυιός τού Σεπτιμίου Σευήρου Καρακάλλας, πού 
καθώς θά δούμε παρακάτω, οΐ κάτοικοι τού Βυζαντίου είχαν ιδιαίτερο λόγο 
νά ευγνωμονούν. Στην παράστασι διακρίνονται καθαρά τά χαρακτηριστικά 
τού αύτοκράτορος πού θυσιάζει, καί ή θυσία γίνεται στην ’Άρτεμι Λαμπα- 
δηφόρο η στην Εκάτη πού είναι γνωστό, δτι τις λάτρευαν στο Βυζάντιο. 
’Αντί την ίδια τή θεά ό τεχνίτης έβαλε τό σύμβολό της, την λαμπάδα (‘).

'Η  παράστασις είναι χαραγμένη μέ μεγάλη επιμέλεια, οί γραμμές των 
πτυχώσεων είναι αρκετά λεπτές καί τό περίγραμμά της καθαρό—στο χτύπημα 
μονάχα έχει ξεφύγει λίγο καί γ ι’ αυτό χτυπήθηκε δυο φορές. — Είναι επίσης 
αρκετά ανάγλυφη, πράγμα πού δέν παρατηρεΐται συχνά στά ελληνικά νομί
σματα αυτής τής εποχής χωρίς γιαυτό νά λείπη ή ψυχρότητα πού έχει κάθε 
ανάγλυφο ρωμαϊκής εποχής.

Στο κέντρο τού νομίσματος καί από τις δυο όψεις είναι μιά μικρή κοι

1) Πολλοί ακολουθώντας χή γνώμη χοϋ Sestini καί χοΰ Kckhel πιστεύουν πώς 
είναι κυρτός χοΰ ψαρέμματος. cO Σβορώνος όμως απέδειξε (Έφ. Άρχ. 1889 σ. 84 κ.έ.) 
πώς είναι, λαμπάδα μέ μεγάλο ανέπαφο φυτίλι καί ή γνώμη του ψαίνεται πώς μάλ
λον έχει έπικραχήσει. Βλ. P ick, N m nisinatische Zeitsehrift 1895 Τόμ. 27 σ. 28. 
M acdonald Coin types 1904 σ. 1G5. S track . Die Miinzen N ordgriechen lands
II, 1 o. 234 καί 464. H ead 1 2 H isto ria  Num. 1911 σ· 270. Ό  D ieudonne (Revue 
N um ism atique 1903 σ. 337, προσπάθησε νά απόδειξη όχι πρόκειται γιά ανάθημα 
σχή Δήμητρα, πού τό σχηματίζουν κοφίνια τό ένα μέσα σιό άλλο, ύστερα όμως (έ. α' 
1909, 265) ομολογεί πώς ή γνώμη χοΰ Σβορώνου είναι πιό πιθανή·
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λότητα, πού οφείλεται βέβαια σέ τεχνικούς λόγους καί σχεδόν πάντα τή> 
βλέπομε στα μεγάλα νομίσματα τής Θράκης τής εποχής αυτής.

Τό θέμα τής θυσίας μέ τον αύτοκράτορα μπροστά από ένα βωμό, 
άπαντα σέ πλήθος πόλεις τοΰ ελληνορωμαϊκοί κόσμου, όπως καί στα κα
θαυτό ρωμαϊκά νομίσματα. Έ δ ώ  δμως ή λαμπάδα, πού δεν άπαντά παρά 
στο Βυζάντιο καί τις πόλεις, πού οπωσδήποτε συνδέονται μαζί του— Μέγαρα, 
Νίκαια, επίσης καί στήν Άγχίαλο τής Θράκης, — δίνει στον τύπο καί το
πικό χαρακτήρα. "Ομοιο νόμισμα είναι γνωστό καί στο Μουσείο τοΰ Βερο
λίνου (K at. 152, 82) καί στο Μουσείο τοΰ Μιλάνου (Mus. S anclem ente 
2, 248, P ick  έ. ά. σ. 43 Anm· 76).e Η επιγραφή δμως στο έ'ξεργο τοΰ μεταλ
λίου— KTICIC—πού άπαντά μάλιστα πρώτη φορά σέ νόμισμα, δσο μπορώ 
νά ξέρω, τοΰ δίνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καί επιτρέπει, νομίζω, νά δεχτούμε 
πώς άναφέρεται σέ ώρισμένα γεγονότα τής ιστορίας τοΰ Βυζαντίου.

Τά μεγάλα χαλκά νομίσματα—ή μετάλλια—των ελληνικών πόλεων στούς 
ρωμαϊκούς χρόνους (καίκαμμιά φορά καί ολόκληρες σειρές μικρών νομισμάτων) 
τά έκοβαν, καθώς είναι γνωστό, σέ εξαιρετικές ώρισμένες περιστάσεις όπως 
π. χ. είναι διάφορες θρησκευτικές εορτές, άγώνες,— μερικοί μάλιστα παρα
δέχονται πώς μερικά μέ άγωνιστικές παραστάσεις δινόταν γιά βραβεία στούς 
νικητές ( αντίθετα ό M acdonald coin types σ. 159 κ. έ .) — συμμαχία 
μέ άλλες πόλεις, άνοδος στο θρόνο ενός αύτοκράτορα, θρίαμβος ή μια νίκη 
του, έπίσκεψίς του στήν πόλι, πού έκοψε τά νομίσματα (ΓΙ.χ. Γορδιανός στή 
Θράκη. D ie A n tik en  Μ· N ordgriech· Π  1, 1 σ 216 Καρακάλλας στο 
Πέργαμο ν. F ritze  die M unzen von Pergam on), εγκαίνια ενός νέου 
χτίσματος ή άνακαίνισις ενός παλαιότερου κ.λ.π. καί δεν θά έχρησίμευαν 
σάν χρήμα ( βλ. R eg lin g  M iinzkunde E inl. in A ltertum w - G ercke κ. 
N orden, B ernhard  H andbuch  d. Miinz. d- K aiserze it σ. 26, M attin g ly  
R om an Coins σ. 202). Επόμενο είναι καί οί παραστάσεις συχνά νά άνα- 
φέρωνται άμεσα στήν τελετή τοΰ εορτασμού, γιαυτό καί παραστάσεις μέ 
θυσία είναι συχνότατες.

Οί επιγραφές στά νομίσματα αυτά άλλοτε άναφέρονται στύ γεγονός, 
πού έγινε αφορμή τής κοπής τοΰ νομίσματος, όπως καί στά ρωμαϊκά, από 
τά όποια συχνά παίρνουν καί τις επιγραφές σέ μετάφρασι ή απλώς μετα
γραφή μέ ελληνικά στοιχεία, «ομόνοια.» γιά τή συμμαχία μέ κάποια πόλι 
ή γιά τις καλές σχέσεις μέ τον αύτοκράτορα (Pick D ie M unzen N ordgrie- 
chenlands I σ. 195, Μαρκιανόπολις, Γορδιανός) «επιδημία» μέ τον αύτο
κράτορα μέσα σέ πλοίο γιά την άφιξι τοΰ αύτοκράτορα σέ νόμισμα τοΰ 
Βυζαντίου—ad v en tu s  σέ νομίσματα ’Αντιόχειας επί Άδριανοΰ (Num ism · 
C hronicle 1904 126)— «Πύθια», «Σευήρια νύμφια», «Άντωνίνεια σεβαστά» 
κ.τ.λ. σέ νομίσματα, πού κόπηκαν γιά άγώνες καί μέ παραστάσεις ανάλογες. 
’Άλλοτε έπεξηγονν. τις παραστάσεις, «Νώε» έξαφνα άπάνω σέ νόμισμα τής
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Ά παμείας μέ την Κιβωτό τοΰ Νώε (H ead 2 ΗΝ. 666), ή άναφέρονται στις 
άλληγορικές παραστάσεις τοΰ νομίσματος σύμφωνα μέ τά ρωμαϊκά πρότυπα, 
Πίστις, Ελευθερία, Πηγή κ.τ.λ., άλλοτε είναι κολακευτικές για τον αΰτο- 
κράτορα ή την ’ίδια την πόλι που έκοψε τά νομίσματα κ.τ.λ. (Βλ. M attin 
gly έ. ά. 202 κ. έ. M acdonald ε. ά. M iinsterberg  N um . Zeit. 1914 
Τόμ. 47 σ. $0). Καμμιά φορά δμως καί παράστασις καί επιγραφή είναι 
ά'σχετες μέ τήν αφορμή τής κοπής.

eH λέξις «κτίσις» σέ αλληγορία δέν άναφέρεται βέβαια, γιατί τέτοια δέν 
είναι γνωστή- επομένως πρέπει ή θυσία νά συνδυασθή μέ τον εορτασμό γε- 
γονότος, πού κυριολεκτικά σημαίνει ή λέξις, δηλ. τήν ιδρυσι, τό χτίσιμο· καί 
ξέρομε πώς τό χτίσιμο ενός νέου κτιρίου ή ή άνακαίνισις ενός παλιού εθεω- 
ρήθηκαν ικανά γιά νά κοπή καί σειρά ολόκληρη νομισμάτων (Βλ. Im hoof 
B lum er G riechische M iinzen ο. 56 καί Jour. H ell. Stud· X V III  167 
κ. ε.). ’Αλλά πολύ πιθανώτερο είναι, δτι τό κτίσις δέν άναφέρεται στο χτί
σιμο ή στήν άνακαίνισι ενός ώρισμένου κτιρίου, αλλά σέ γενικώτερα γεγο
νότα, πού ίσοδυναμοϋν μέ τή κτίσι τής πόλεως καί τότε μέ τή λέξι γίνεται καί 
μία έμμεση κολακεία στον αύτοκράτορα, πράγμα πού δέν είναι ξένο προς, 
τις συνήθειες τής εποχής αυτής, άν καί όχι τόσο δσο στη Ρώμη. ’Αντί δηλ. 
νά δώσουν στον αύτοκράτορα τον τίτλο τοΰ «Κτίστου», τοΰ «οικιστοΰ» ή 
τοΰ «κτίσαντος» (Βλ. M ionnet II  336) πού συνήθως δίνουν στούς ήρωες 
καί τούς μυθικούς χτίστες τής πόλεως ·σέ νομίσματα καί επιγραφές δπως π. 
χ. τον 'Ηρακλή τής ΙΙερίνθου, τον Κΰζικο τής Κυζίκου, τον Τόμο τής Τό- 
μεως κ.τ.λ. καί κάποτε καί στούς αύτοκράτορες ιδίως στον 'Αδριανό καί άλλα 
ιστορικά πρόσωπα—λατινικά conditor ή creato r (Βλ. Paulys R E  XI 2, 
2083 κ. έ.)—ονομάζουν τις πράξεις του κτίσι.

’Από τήν ιστορία τοΰ Βυζαντίου θά μπορούσε, νομίζω, νά στηριχτή 
ή εξήγησις αυτή τής λέξεως καί νά κερδίσωμε έτσι ένα ακριβώς οπωσδήποτε 
χρονολογημένο μνημείο. Τό Βυζάντιο, καθώς ξέρομε, από τήν εποχής πού οι 
Ρωμαίοι άρχισαν νά επεμβαίνουν στα πράγματα τής ’Ανατολής, βρισκόταν 
σέ πολύ καλές σχέσεις μαζί τους καί γιά τούτο εκτός από μικρές διακοπές 
ήταν πόλις ελεύθερη μέ μεγάλα προνόμια πού έκοψε καί αργυρά νομί
σματα (Βλ. M attingdy έ'. ά. pi. X L IX  2), ένα μάλιστα τετράδραχμο τοΰ 
Τιβερίου, (Σβορώνος έ. ά. σ. 78) τό δεύτερο πού γίνεται γνωστό, περιέχει και 
ή Συλλογή Σταμούλη. Στήν εποχή τοΰ Κομμόδου — άγνιοστο γιατί — παύει 
νά κόβη νομίσματα, επί Σευήρου δμως είχε τά παλαιά της προνόμια- αλλά, 
επειδή στον αγώνα μεταξύ Σεπτιμίου Σευήρου καί Πεσκεννίου Νίγρου, έτά- 
χθηκε μέ τον δεύτερο, στρατός καί στόλος τοΰ Σευήρου έπολιόρκησαν τή 
πόλι από τό 193— 196 ή κατ’ άλλους ώς τό Δεκέμβριο τοΰ 195 (P auly  
W issow a R E  II Α2 σ, 1962), δταν δέ κυριεύτηκε o’ Σευήρος τήν Ιτιμώ- 
ρησε σκληρότατα άφαιρώντας τήν ελευθερία της καί καταστρέφοντας όλα τά
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θαυμάσια μνημεία της (Βλ. D om aszew ski Gesch- d- Rom- K aiser σ. 254.) 
Μετάνοιωσε όμως καί ϊσο>ς μέ τή μεσολάβησι τοϋ γυιοΰ του Καρακάλλα 
—πού το όνομά του έχομε στην επιγραφή τοϋ νομίσματος—όχι μονάχα ξα- 
νάδωσε στο Βυζάντιο ολα τά παλαιά του προνόμια, άλλα κα'ι νέες οικοδο
μές έκανε καί τις παλιές ανακαίνισε καί τά περίφημα τείχη του, πού τό 
χτίσιμό τους απέδιδαν ατό μυθικό οικιστή Βύζαντα καί πού ό Σευήρος 
είχε τελείως γκρεμνίσει, πιθανότατα ξανάχτισε, ώστε εύλογα ή δράσις του 
στο Βυζάντιο νά μπορή νά θεωρηθή σαν νέο χτίσιμο τής πόλεως. Ποιο 
χρόνο ακριβώς έγινε αυτή ή έπανόρθωσις δεν είναι απόλυτα εξακριβωμένο από 
τούς ιστορικούς. "Αλλοι νομίζουν λίγο μετά την τιμωρία, όταν ό Σευήρος γυρί
ζοντας στήν Ρώμη πέρασε από τό Βυζάντιο, άλλοι στα 202, όταν μετά από τις 
νικηφόρες εκστρατείες του στή Μ. ’Ασία ξαναπέρασε από τό Βυζάντιο (Βλ. 
R E  έ. ά. σ. 1974). Πάντως στήν περίοδο αυτή άπο τά 197—202 θά κό
πηκε καί τό μετάλλιο—ή τεχνοτροπία του θά ήταν αδύνατο νά μάς όρίση μέ 
ασφάλεια ακριβέστερα—καί στήν φροντίδα πού έδειξαν ό Καρακάλλας καί ό 
Σευήρος γιά όλη τήν πόλι καί τή γενική άνακαίνισί της θά άναφέρεται ή 
επιγραφή (').

1) Πολύ ορθά ό Pick στή μελέτη του γιά τά ονόματα των αρχόντων τοϋ Βυζαν
τίου έ. ά. σ. 43, στή σειρά των νομισμάτων μέ τό όνομα τοϋ Καρακάλλα, τά ομοια 
μέ τής Συλλογής Σταμούλη, τά βάζει πρώτα καί τά χρονο?ωγεΐ 200 περίπου μ. X.

/



ΔΗ ΜΗΤΡΙΟΥ Π. ΤΓΑΣΧΑΛΗ

Β ΙΖΥ Η Σ ΙΩΑΣΑΦ Μ ΑΡΜ ΑΡΑΣ 

(1790 — 1846)

Έγεννήθη εις το χωρίον Συνετ'ι τής νήσου ’Άνδρου κατά το 1790, έξε- 
παιδεΰθη δέ εις την περιώνυμον Σχολήν των Κυδωνιών προστασία κα'ι δα
πάνη του εκ πατρός θείου του Αυξεντίου Μαρμαρά, δστις διετέλει ηγούμε
νος τής έν ’Άνδρω εύαγοΰς μονής τής Παναχράντου. Μνεία τοΰ Αυξεντίου 
Μαρμαρά γίνεται εν επιγραφή τοΰ έτους 1784 σωξομένη επί τοΰ έν τή μνη- 
σθείση μονή λαμπροΰ και καλλιτεχνικαΐς γλυφαΐς εΐργασμένου έπισκοπικοΰ 
θρόνου, δστις κατά την επιγραφήν ταΰτην «έπεχρυσώθη δαπάναις Αυξεντίου 
καθηγουμένου Μαρμαρά» (ή.

cO επίσκοπος Βιζΰης έτιτλοφορείτο αρχικώς Βιζοΰ ή Τραβιζΰης, κοινό- 
τερον δέ Βιζΰης. ΓΙερ'ι τής Επισκοπής ταΰτης λέγει ό Μελέτιος (φ. 440). 
«δτι νά ήτον υπό τον Ήρακλείας μητροπολίτην». Αλλ’ εις τούς ορούς των 
πατέρων (φ. 90) άναφέρεται δτι έτέλει ύπύ τον Άδριανουπόλεως. Μετά 
ταΰτα δέ φαίνεται δτι ΰπήχθη υπό τον 'Ηράκλειας. Μεταγενέστερον ό Βι- 
ζΰης προαχθείς εις μητροπολίτην έτιτλοφορειτο «Μητροπολίτης Βιζΰης, υπέρ - 
τιμος και έξαρχος Μαΰρης Θαλάσσης». Εις τήν Βιζΰην 37 Μάρτυρες έλα- 
βον τον υπέρ Χριστοΰ μαρτυρικόν θάνατον παρά τοΰ Άπελλιανοΰ, αύθέν- 
του τής Βιζΰης (Συναξ. αύγ. η').

Ό  προσωπικώς γνωρίσας τον Βιζΰης εύπαίδευτος επίσκοπος Θήρας Ζα
χαρίας Μαθάς γράφει περί αύτοΰ τά εξής έν τή βιογραφία τοΰ από Χάλκη- 
δόνος οικουμενικού πατριάρχου Α γαθάγγελου:

« Ό  Αγαθάγγελος, ως καί ό ’Άνθιμος, άνέδη εις τον πατριαρχικόν 
θρόνον από τής τοΰ Μποσταντζήμπαση φυλακής, δπου από τοΰ 1821 μέ
χρι τοΰ 1827 έφυλακίζοντο διάφοροι όμοΰ κατά διαδοχήν αρχιερείς εις 
ένέχυρον τής προς τήν τουρκικήν κυ6έρνησιν των χριστιανών υπηκόων 1

1) Δ. ΓΙ. Πασχάλη, Μονασχηριολογία τής νήαου “Ανδςιου. ’Ανέκδοτος.
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πίστεως κα'ι υποταγής. Τον δέ 3 Αγαθάγγελον διεδέχθη εις την φυλακήν τή 
2 Σεπτεμβρίου 1826 έτους ό έξ "Άνδρου τότε Βιζΰης ενάρετος και πε
παιδευμένος μητροπολίτης Ίω άσαφ Μαρμαράς, δ'στις έπαθε μεν πολλά 
κα'ι παντοΐα δεινά, δτε έποίμαινε την τής Βιζΰης επισκοπήν, άφαρπασθείς 
υπό των Τούρκων καί κινδυνεΰσας πολλάκις καί αυτήν ΐήν ζωήν, έπαθε δέ 
και άφορητότερα, δτε, εμβληθείς εις τήν τρομεράν τοϋ Μποσταντζήμπαση 
φυλακήν υπέρ τοϋ έθνους, ολόκληρον έτος ύπέμεινε πολυειδεΐς δεινοπαθείας 
καί κίνδυνους τής ζωής, προσαποκτήσας έν τή φυλακή καί τό πάθος τής λι- 
θιάσεως (ή. Καί δμως έλθών εις τήν πατρίδα αϋτοϋ ’Άνδρον τω 1830 ησύ
χαζε παρη μέλη μένος καί στερούμενος· καί έν ω οίλλοτ τινές αρχιερείς, μηδό
λως μηδαμού κινδυνεΰσαντες υπέρ τής πατρίδος, μη δέ τίνος στερηθέντες, έχαι- 
ρον κατέχοντες λαμπράς εκκλησιαστικός έπισκοπάς, αυτός τοσοϋτον παρη με- 
λήθη παραγκωνισθείς υπό τής τότε Κυβερνήσεως καί τής Συνόδου, ώστε τρυ- 
χόμενος τω πάθει τής λιθιάσεως, καί τή ένδεια, έτελεΰτησε τω 1846» (1 2).

Τον Βιζΰης Ίω άσαφ διέκρινε παίδευσις συστηματική, πίστις ανυπόκρι
τος, άπλότης ευαγγελική καί παραδειγματική φιλοπατρία. Καί πεποιθότως δυ- 
νάμεθα νά εΐπωμεν περί αΰτοΰ, δτι ύπήρξεν έκ των κλεινών ιεραρχών τής 
3Ορθοδόξου Ανατολικής "Εκκλησίας. Τήν Μητρόπολιν Βιζΰης τής έν Θράκη 
έποίμαινε κατά τους χαλεπούς έκείνους καί κρίσιμους καιρούς τής Ελληνικής 
3Επαναστάσεως, αλλά συνετός ών καί πεπειραμένος εις τό έξευμενίζειν τήν 
αυθαιρεσίαν καί τό αίμοβόρον τών Τούρκων, κατώρθωσε νά διατηρήση άλώ- 
βητον τό ποίμνιόν του. Καί έπροτίμησε νά ύποστή ό ’ίδιος άνεκδιηγήτους 
ίβασάνους καί νά καταστρέψη άνεπανορθώτως τήν υγείαν του, έγκαθειρχθείς 
τω 1826 έπί έτος καί πλέον εις τήν φρικαλέαν, ως προείρηται, ειρκτήν τοϋ 
Μποσταντζήμπαση, παρά νά πάθη έστω καί εις μόνος έκ τών υπό τήν πνευ
ματικήν του ποιμαντορίαν χριστιανών.

"Οτε δέ κατά τό έτος 1829 ο! Ρώσσοι κνριεΰσαντες τήν Βάρναν προ-

1) Περί της φυλακής τοΰ Μποσταντζήμπαση καί τών φρικωδφν βασανιστηρίων, 
τά όποια ύφίσταντο οί είς αυτήν εγκάθειρκτοι, βλ. De Tott, Memoires, V 44. — OH 
vier, Voyage dans l’Empire Ottoman etc., σ· 48 κ· έ. — Z a llo n y , Essai sur les Fanario- 
tes, σ. 85. Περί δέ τών Μποσταντζήδων, οιτινες άπετέλουν τήν αύτοκρατορικήν φρου
ράν τοϋ Σουλτάνου, βλ. D 'O hsson , Tableau general de l’Empire Ottoman, τ. VII (Pa
ris 1824), σ. 27. — Σκαρλάτου A. τον Βυζαντίου, Ή  Κωνσταντινούπολή, τ. Α ’, σ. 148 
και Γ ', σ. 43 καί 82.

2) Ζαχαρίον Ν. Μαθα, Κατάλογος ιστορικός τών πρώτων επισκόπων καί τών εφε
ξής πατριαρχών τής εν Κωνσταντινουπόλει 'Αγίας καί Μεγάλης τοΰ Χρίστου Εκκλη
σίας, εκδ. Β , σ. 33Β-4 (καί σ. 289-290 Α' έκδ.). — Α. Ν. Γούδα, Βίοι Παράλληλοι, τ. 
Α', σ. 16. Πρβλ. Κ. Οικονόμου τοϋ εξ ΟΙκονόμων, Τά Σφζόμενα ’Εκκλησιαστικά Συγ
γράμματα, τ. Β', σ. 490, σημ. β', έν ή ό Οίκονόμος ψέγει τήν μή άνάΟεσιν τής έπι- 
•σκοπής "Ανδρου είς τον Βιζύης.
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ήλαυνον ακατάσχετοι δπως καταλάβωσι καί τάς λοιπάς επαρχίας τής ευρω
παϊκής Τουρκίας, ό Ίω άσαφ διέμενεν εις την επί τοϋ Εύξείνου Πόντου 
Μήδειαν, την άρχαίαν Σαλμυδτ^σσότ^ έδραν τότε οΰσαν τής επαρχίας Βι- 
ζΰης. Ε πειδή  δε ή Μήδεια ήτο οχυρωμένη πατείχετο υπό τρισχιλίων άτα
κτων Τούρκων, οϊτινες καθ’ εκάστην ήπείλουν νά διαπράξωσι τα τρομερώ- 
τερα των κακουργημάτων κατά των Ελλήνων κατοίκων. Ά λλ’ ό αοίδιμος 
ιεράρχης καί εν τή δεινή ταύτη περιστάσει έσωσε τό ποίμνιόν τοιί εκ βε
βαίου ολέθρου, καθ’ α διηγούντο μέχρι προ πεντηκονταετίας οί εκεί χρι
στιανοί. ’Ιδού δέ μία των κατά την κρίσιμον ταΰτην περίοδον πράξεων αυ
τό ' αξία νό μνημονευθή εν τή ιστορία.

Ό  ρωσσικός στόλος είχεν επί ματαίο) προσβάλλει την Μήδειαν. Βλέ- 
πων δέ ό Ρώσσος ναύαρχος ότι εκ μέρους μόνης τής θαλάσσης ήτο αδύνα
τον νά κυριεύση την όχυράν πόλιν. ένήργησεν άπόβασιν στρατού, δπώς συν- 
•δυάση κατ’ αυτής διπ?ήν σύγχρονον ενέργειαν από τε ξηράς καί θαλάσσης. 
’Επειδή δέ τά έκ μέρους τής ξηράς οχυρώματα δέν ήδύναντο επί πολύ νά 
άνθέξωσιν εις τάς προσβολάς των Ρώσσων καί επειδή ά'παξ πολιορκηθέντες 
οί εν τή πό/ει Τούρκοι δέν ειχον πού κατόπιν νά ύποχωρήσωσι, καί επειδή 
προς τούτοις δέν ύπήρχεν εντός τού φρουρίου άρκούν πόσιμον ύδωρ, έ'κρι- 
νεν έπάναγκες ό αρχηγός τού τουρκικού στρατού νά εγκατάλειψη μετά τής 
ύπ’ αυτόν δυνάμεως τήν Μήδειαν καί νά οπισθοχώρηση προς τήν Κων- 
σταντινούπολιν.

Ά παντες οϊ χριστιανοί έκρύβησαν τότε περίτρομοι, διότι οί Τούρκοι 
διεκήρυττον από πολλού δτι καθ’ ήν περίπτωσιν ήναγκάζοντο νά εγκαταλεί- 
ψιοσι τήν Μήδειαν θά διεπέρων εν στόματι μαχαίρας τούς κατοίκους, άν- 
δρας τε καί γυναίκας. Μόνος ό αληθής αυτών ποιμήν έτόλμησεν εις τήν 
τρομεράν αυτήν περίστασιν νά παρουσιασθή εις τον εξηγριωμένον Τούρκον 
στρατηγόν καί νά καθικετεύση αυτόν υπέρ τής σωτηρίας τοϋ ποιμνίου του. 
Πράγματι δέ καμφθείς οΰτος εις τάς ικεσίας τού ιεράρχου, διέταξεν ούδείς 
νά μή ένοχλήση τούς χριστιανούς καί συνεκράτησε τούς αποθηριωμένους ά'ν- 
δρας του. ’Αφού δέ οί Τούρκοι έκάρφωσαν τά τηλεβόλα καί έσκόρπισαν 
είς τούς δρόμους τήν πυρίτιδα, δσην δέν ήδύναντο νά μεταφέρωσιν, έξήλ- 
θον τού φρουρίου, εγκαταλείψαντες άβλαβή τήν Μήδειαν.

’Αλλ’ ό συνετός καί προορατικός Ίωάσαφ, μή επαναπαυθείς είς τάς 
υποσχέσεις τού Τούρκου στρατηγού, παρήγγειλεν ά'μα τή άποχωρήσει τοϋ 
στρατού νά όπλισθώσιν οί χριστιανοί μέ τά κρυμμένα δπλα των, νά περι- 
συλλέξωσι τήν είς τάς οδούς διαχυθεϊσαν πυρίτιδα καί νά καταλάβωσιν αυ
τοί τά έγκαταλειφθέντα οχυρώματα. Ή  πρόνοια δέ καί ή εύτολμία αυτή 
τοϋ μητροπολίτου Ίωάσαφ έσωσε τούς "Ελληνας τής Μηδείας άπό βέβαιον 
όλεθρον διότι έν τμήμα τοϋ άποχωρήσαντος τουρκικού στρατού, οί λεγόμε
νοι ντελημπάσηδες (τρελλοκέφαλοι), άποσπασθέντες Ιπανέκαμψαν όπως θύ-
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σωσι και άπολεσωσι, λαφυραγωγούντες την πόλιν και αίχμαλωτίζοντες τούς, 
κατοίκους.

Ά λ λ ’ , αγαθή τύχη, οι χριστιανοί, άρχηγοΰμενοι και ένθαρρυνόμενοι υπό 
τοΰ ιεράρχου των, κατώρθωσαν ν’ άποκρούσωσι τους επιδρομείς. ΙΙροβλέ- 
πων τότε ό Ίω άσαφ έτι σπουδαιότερου κίνδυνον, διότι οί άποκρουσθέντες 
μετ’ απωλειών άτακτοι Τούρκοι ήτο λίαν ενδεχόμενον νά έπανήρχοντο τα
χέως μετά και τοΰ άλλου τουρκικού στρατού, έσπευσε νά ειδοποίηση επει
γόντως τούς 'Ροόσσους, προσκαλών αυτούς νά καταλάβωσι την άπαλλαγεισαν 
των Τούρκων Μήδειαν. Βεβαιωθέντες δ’ οί. 'Ρώσσοι δτι οί Τούρκοι έξεκέ- 
νωσαν πράγματι τό φρούριον προήλαυνον προς κατάληψιν αυτού, παιανι- 
ζούσης τής μουσικής.

'Ο  Ίωάσαφ, καταθέσας τότε τό ξίφος και άναλαβών την αρχιερατικήν 
βακτηρίαν, περιεβλήθη την χρυσοΰφαντον στολήν και τήν λιθοκόλλητου μί
τραν, καί παραλαβών τον ύπ’ αυτόν κλήρου, ομοίως τά επίσημα ιερατικά 
του άμφια περιβεβλημένον, καθώς καί άπαξάπαντας τούς χριστιανούς σύν γυ- 
ναιξί καί τέκνοις, έξήλθεν, ηγουμένου τού Σταυρού καί των Έζαπτερύγων, 
εις προϋπάντησήν τού ρωσσικού στρατού, δν ύπεδέχθη ψάλλων τό : «Έλευ- 
θέρα μέν ή κτίσις γνωρίζεται, υιοί δε φωτός οί πριν εσκοτισμένοι» κλπ. Οί 
δέ 'Ρώσσοι προ τού Σταυρού καί τού Ιεράρχου έκλιναν τάς σημαίας των 
προς χαιρετισμόν. Καθ’ δλον δέ τον χρόνον τής ρωσσικής κατοχής διέμεινε 
προστατεύων τό ποίμνιόν του, τών'Ρώσσων τά μέγιστα σεβομένων τον ενά
ρετου ιεράρχην καί έπιδαψιλευόντων προς αυτόν πάσαν τιμήν καί βοήθειαν 
προς άνακούφισιν τού δεινώς πάσχοντος πληθυσμού. Ά λ λ ’ δτε μετά τήν συν
θήκην τής Άδριανουπόλεως έπρόκειτο νά παραδώσωσιν αύθις οί 'Ρώσσοι 
εις τούς Τούρκους τάς καταληφθείσας χώρας, φοβηθείς τήν οργήν τής τουρ
κικής κυβερνήσεως συναπήλθε μετά τών Ρώσσων καί μετ’ ού πολύ κατέφυ- 
γεν εις τήν πατρίδα του ’Άνδρον τω ΙβδΟί1 *).

Εις ’Άνδρον προσφυγών ο Ίωάσαφ εγκατεστάθη εις Κόρθιον παρά τή 
εκεί ύπάνδρω αδελφή του Ειρήνη 'Ρεμούνδου, άπολαύων απείρου σεβασμού 
καί αυτό τούτο αληθινής λατρείας έκ μέρους τών κατοίκων δλης τής νήσου. 
Διό καί άμα ώς ή επισκοπή ’Άνδρου περιήλθεν εν χηρεία διά τού κατά 
τήν 4 ’Οκτωβρίου 1842 έπισυμβάντος αιφνίδιου θανάτου τοΰ εν αυτή επι- 
σκοπεύοντος μητροπολίτου πρώην Σμύρνης Σεραφείμ Γράσου, καί σύμπασα

1) Μιχαήλ Ν. Κωνοταντινίδου, ’Ανέκδοτα περί Βιζύης ιστορικά σημειώματα. Ό  
συγγραφέας διέτριψεν επί πολλά έτη έν Βιζύη παρά τω θείω αύτοΰ Γρηγορίφ, μη
τροπολίτη Βιζύης, από τοΰ 1837 μέχρι τοϋ 1856, συλλέξας τάς πληροφορίας έκ διη
γήσεων τών κατοίκων Μήδειας. Βλ. καί Μανουήλ31. Γεδεών, ΙΙερί τινων μητροπολιτών
Βιζύης, έν «’Εκκλησιαστική ΆληΟείφ», έτος Γ , σ. 421.
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ή νήσος κατ’ έπανάληψιν και πανηγυρικώς εξεδήλωσε την ζωηρών αυτής 
επιθυμίαν όπως ύπαχθή υπό την πνευματικήν ποιμαντορίαν ιεράρχου τής 
παιδείας, τής αρετής και του καθ’ δλου ήθους του πρώην Βιζΰης μητροπο
λίτου Ίωάσαφ.

Έ ν  άνταποκρίσει εξ ’Άνδρου προς την «Αθήναν», δι’ ής αγγέλλεται 
ό έπισυμβάς θάνατος τοϋ κατά την ’Επισκοπήν ’Άνδρου μητροπολίτου Σε
ραφείμ, προστίθεται καί τά έξης : «Οί Ά νδριο ι διττώς έλυπήθησαν, διότι
καί τον επίσκοπόν των έχασαν, καί δεν θέλουν άξιωθή άλλου κατά τό δε
καδικόν μέτρον. Ά λλ’ άν τοϋτο συμβή, δεν μάς λέγει ή 'Ιερά Σύνοδος πώς 
θέλει διοικεΐσθαι ό χριστιανικός λαός τής ’Άνδρου από ένα έν Σΰρω καθή- 
μενον επίσκοπον; Οΰτος θά περιοδεΰη ή ό χ ι; Αλλά πώς εινε δυνατόν νά 
επαρκή εις ’Επισκοπήν άποτελουμένην από τόσας καί τόσον πολυανθρώ- 
πους νήσους, οίαι ή ’Άνδρος, Τήνος, Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Θήρα, Μή
λος, Σίφνος, Κέα, Κύθνος καί λοιπαί νήσοι; ”Η τάχα υποτίθεται ό Κυκλά
δων παιδείας καί μεγάλων γνώσεων άνθρωπος, ώστε νά δΰναται νά διοική 
πνευματικώς τόσας χιλιάδας λαόν, περικυκλοΰμενον μάλιστα καί έπαπειλοΰ- 
μενον από σμήνος ’Ιησουιτών του Πάπα; ”Η  μήπως νομίζει ό Ά γιος Κυ
κλάδων, δτι θέλει άρκεσθή μόνον νά έχη εις τάς νήσους αντιπροσώπους του 
τόσους άναλφαβήτους παπάδας, δσοι θέλουν είναι ικανοί μόνον διά τό έρ- 
γον τής χρη ματολογ ίας ;

«Οι Ά νδριο ι τέλος πάντων άπαιτοϋσιν αρχιερέα- διότι εξ άμνημονευ- 
των αιώνων ειχον τοιοϋτον καί δεν δυνανται ήδη νά στερώνται αΰτοΰ. ’Άν 
άπαντώνται δυσκολίαι χειροτονίας νέου επισκόπου, έχουν ακόμη τήν τύχην 
οί Ά νδριο ι νά εύρίσκεται εις τήν νήσον των ό συμπολίτης των άγιος 
πρώην Βιζΰης κ. Ίωάσαφ, άνθρωπος καί έξιδιασμένης παιδείας καί ιΛανό- 
τητος, καί πολλών άλλο>ν αρετών καί δικαιωμάτων απείρων κάτοχος; διότι 
καί εις τήν τρομεράν φυλακήν τοΰ Βοσταντζήπαση εβλήθη άλυσσοδεμένος 
έν δλον έτος, τό 1826, διά τήν φίλην πατρίδα του τήν Ελλάδα, πάσαν 
ημέραν περιμένων νά άπαχθή έξ αυτής εις τό μακελλεΐον, ως οί προ αυ
τοί) φυλακισθέντες, καί εις τήν ’Επισκοπήν Βιζΰης προ τής φυλακίσεώς του, 
καί μετά τήν φυλάκισίν του, έδοκίμασεν άπειρα δεινά από τούς Τοΰρκους, 
κινδυνεΰσας πολλάκις ώς Έλλην, καί τό 1830 μεταβάς εις τήν πατρίδα τής 
γεννήσεώς του έλαβε μέρος ενεργητικόν εις τήν διακήρυξιν τής ανεξαρτη
σίας τής Ελληνικής ’Εκκλησίας, προσκληθείς καί αυτός μετά τών λοιπών 
επισκόπων τού Κράτους εις Ναΰπλιον τω 1833. ’Αλλά καί παραιτηθείς τής 
’Επισκοπής Βιζΰης κανονικώς, άνεχώρησεν εκ Κωνσταντινουπόλεως εις τήν 
πατρίδα του, όχι καθώς άλλοι τινές, αλλά με έγγραφον απολυτήριον επίση
μον τού πατριάρχου Κωνσταντίου τού από Σιναίου. Α λλά χωρίς τών άλ
λων, μόνον συστατικόν τής έναρέτου διαγωγής καί τής πολιτείας αυτού έν 
‘Ελλάδι είναι τό δτι δώδεκα ήδη έτη έφησυχάζων εις τήν πατρίδα τον δεν 

Θ ρ α κ ι κ ά  A ' 4
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ήνόχλησέ ποτέ την Κυβέρνηαιν, οΰτε διά θέσεις, ούτε διά συντάξεις, οΰτε 
δ ι1 άλλας, ώς άλλοι, αξιώσεις καί απαιτήσεις» ί1).

Το δ’ "Επαρχιακόν Συμβούλων ’Άνδρου συνελθόν τω 1842 εκ έκτα- 
κτφ συνεδριάσει έξέδοτο περί τούτου τό έξης ψήφισμα:

Ά ριθ . 4.

Τό 3 Επαρχιακόν Συμβούλων “Ανδρον

Συγκείμενον παρά τοΰ προέδρου Μιχαήλ Λ. Καΐρη, τοϋ αντιπροέδρου 
Μιχαήλ Καμπάνη, των μελών Ά ντ. Καμπάνη, Γιαννούλη Δημητρίου, Μιχ. 
Μπίστη, Δημητρίου Γιαννούλη, Ζ. Λ. Δαπόντε, Ζ. Λ. Καμπάνη, Σταματέ- 
λου Μπίστη, Λαζάρου Πετράκη κα'ι τού γραμματέως Ν. Α. Καΐρη.

Συνεδριάσαν σήμερον τήν 23 Δεκεμβρίου 1842, ημέραν Τετάρτην και 
ώραν 11 π. μ. εις τό Κατάστημα των Συνεδριάσεων, παρόντος τού Βασι
λικού ’Επιτρόπου Χαραλάμπους Δεληγιάννη.

Θεωρούν ότι μετά τήν άποβίωσιν τού εν μακαρία τή λήξει Άρχιερέως 
Σεραφείμ, εκκλησιαστικού ποιμενάρχου τής ’Επαρχίας ’Άνδρου, ή Ε παρχία  
•αύτη, ποιμαινομένη προ αιώνων πνευματικούς. Θέλει στερηθή τού λοιπού μο
νίμου καί έδρεύοντος εις αυτήν Άρχιερέως, συγχωνευθείσης τής Επισκοπής 
ταύτης εις εκείνην των Κυκλάδων, καί ότι ή διαρκής απουσία επισκόπου από 
τήν νήσον ταύτην, τής οποίας οί κάτοικοι έβλεπον ανέκαθεν αυτόν μέ όμμα 
«ύάρεστον καί θρησκευτικήν άφοσίωσιν, θέλει επιφέρει λύπην πολλήν καί 
ψυχικήν άθυμίαν.

Σκεφθέν κατά νόμον τολμά ευσεβάστως νά κάμη τάς κάτωθεν παρατη
ρήσεις, επομένως δε καί τάς ίκετηρίους παρακλήσεις του.

Παρατηρούν, ότι ή εκκλησιαστική έπιτήρησις, τό μόνον έλατήριον τής 
πολιτικής τού τόπου κοινωνίας, δεν θέλει επιφέρει τήν άπαιτουμένην εις τον 
τόπον ωφέλειαν, καθότι είναι αδύνατον, ώστε έ'νας καί ό αυτός επίσκοπος 
νά έπαρκέση είς τοσαύτας νήσους, έχούσας μεταξύ των τοσαύτην άπόστασιν 
διότι άχρις ότου από Σύρον διά μέσου πλήθους νήσων καταντήση είς τήν 
νοτιωτέραν αυτών, τήν Θήραν, καί έκεΐθεν δι’ άλλων πολλών έπιστρέψη είς 
τήν βορειοτέραν τών Κυκλάδων, τήν ’Άνδρον, δεν έξαρκεΐ εις τοιοΰτον άπέ- 
ραντον περιοδείας κύκλον τριετία, μήτε τετραετία όλη, άλλ’ ούτε ή τυχόν 
ττυμπίπτουσα είς τήν επαρχίαν ταύτην κατά τετραετίαν παρουσία του δύνα- 
ταί ποτέ νά επιφέρη τον παραμικρόν τής εύσεβείας καί πνευματικής ωφέ
λειας καρπόν, ώς παροδικού καί διαβαίνοντος τού επισκόπου τούτου, καί μή 
θειορουμένου μονίμου επί πολύ ή διαρκούς πάντοτε επί τού τόπου.

1) Έφημ. «Άθηνα», ετ. 1842, άριθ 968.
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Παρατηρούν, ότι το ικανόν 'Ιερατείου τής νήσου ταύτης τό χρήζον είς 
πολλάς και παντοίας περιστάσεις χειραγιογίαν κα'ι νουθεσίαν πνευματικού πα- 
τρός ώς προς την μετ’ ακρίβειας έκτέλεσιν των άνατεθέντων εις αυτό ιερών 
καθηκόντων τό πολυπληθές τοΰ τόπου μοναχικόν τάγμα διαμένον εις τέσ- 
σαρα επίσημα ιερά καταγώγια, τής Ζώοδόχου Πηγής, τοΰ 'Αγίου Νικολάου, 
τής Παναχράντου καί τής Παναγίας των Τρομαρχίων, μη έπιτηροΰμενον εκ 
τοΰ σύνεγγυς από τον άνώτατον τοΰτον ποιμενάρχην, δχι μόνον ενδέχεται 
νά περιπέση εις παντοίας δυσχερείς περιπετείας, άλλα θέλει δίασπάσει καί 
τον κανονίζοντα τά εντός των Μοναστήρίων περιωρισμένα καθήκοντά των 
μοναχικόν κρίκον καί ούτως ενδέχεται νά ύποκυψουν εις ανυπερβλήτους δυ
σχερείς περιστάσεις τά ιερά ταΰτα καταγώγια, καταχρώμενα άπό τοιούτους 
μονάχους.

Θεωροΰν, δτι καί όλους αυτούς τούς περί Μοναχών λόγους εάν παρα- 
τρέξη τό Συμβούλιου τοΰτο, παρατηρεί όμως εύσεβάστως ότι μη δυνάμενοι 
ούτοι νά μεταβαίνωσί ποτέ εις Σύρον ουδέ περί αυτών τών κατεπειγουσών 
εκκλησιαστικών καί μοναστηριακών διαφορών των θέλουν διασπαράττεσθαι 
άφεύκτως μεταξύ των διά την έ'λλειψιν επιτόπιου εκκλησιαστικής αρχής, τών 
ιερέων πάλιν αί συγκρούσεις θέλουν κορυφοΰσθαι, τών γάμων αί παρανο- 
μίαι θέλουν προοδεύει, ή δέ επικίνδυνος αύτη στάσις θέλει επιφέρει διαφθο-: 
ράν εις την θρησκείαν καί ασέβειαν είς την πολιτείαν, αί δέ θρησκευτικά! 
επιβουλαί, ευρίσκουσαι τότε ελευθέραν την είσοδόν των, εΐμποροΰν νά είσ- 
δύσουν καί φέρουν αύθις νέους σπαραγμούς εκκλησιαστικών Ιρίδων (ή.

Θεωροΰν, ότι ή νήσος ’Άνδρος επ’ άγαθώ τών κατοίκων της σώζει εν 
τοΐς ζώσι τον αύτόχθονα αρχιερέα 5 Ιωάσαφ, Μητροπολίτην πρώην Βιζύης, 
κάτοχον τοσαύτης αρετής καί παιδείας, δστις, αν καί μικρά τά δικαιώματα 
τής Επισκοπής ι,αύτης, δύναται ώς αύτόχθων καί ολιγαρκής νά άπαντα τάς 
άνάγκας του μέ αυτά τά άνέκαθεν νόμιμα μικρά δικαιώματα -καί τά ενυ- 
πάρχοντα ολίγα του κτήματα.

Λαβόν ύπ’ ό'ψιν τό άρθρ. 39 τοΰ περί ’Επαρχιακών Συμβουλίων νό
μου, καί τοι σεβόμενου τάς περί συγχωνεΰσεως τών ’Επισκοπών διατάξεις, 
τολμά δμως διά τάς εκτεθείσας παρατηρήσεις του νά θέση εύσεβάστως διά 
τής αρμοδίου Β. Γραμματείας ύπ’ δψιν τοΰ τρισεβάστου ’Άνακτος την ίκε- 
τήριον ταύτην πράξίν του, εύχόμενον όπως εύαρεστηθή νά διατάξη τόν διο
ρισμόν είς την επισκοπικήν ταύτην έδραν ώς μονίμου επισκόπου τοΰ δια- 
ληφθέντος ’Ιωάσαφ, πρώην Βιζύης Μητροπολίτου.

*Η πράξις αύτη, άναγνωσθεΐσα εύκρινώς εν πλήρει συνεδριάσει, ύπε-

I.) ΤΗσαν τήν έχοχήν εκείνην έν ακμή καί φλεγμαίνοντα τά τής Καϊρείου θΐθ· 
σεβείας. Βλ. Δ. Π. Παοχάλη, Θεόφιλος Καΐρης, Ιστορική καί φιλοσοφική μελέτη, εν 
Αθ ήναις 1928, σ. 1-266.
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γραφή παρά των κατωτέρω μελών κατά τον νόμον καί κατεχωρίσθη εις τό> 
οικειον πρωτόκολλον των πράξεων του Συμβουλίου.

Έγένετο έν ’Άνδρφ, την 23 Δεκεμβρίου 1842.

Τά μέλη τον ’Επαρχιακόν Συμβουλίου

'Ο  Πρόεδρος 
Μ. Λ. Καΐρης 

Ά ν τ . Καμπάνης 
Μιχαήλ Μ  πίστης 
Ζ. Λ. Ααπόντες 
Σταματέλος Μπίστης

Διά τον αγράμματον Λάζαρον ΙΙετράκην 
Πιαννονλης Λ ημητριόν

' Ο Αντιπρόεδρος 
Μιχαήλ Καμπάνης 
Γιαννονλης Δημητρίον 
Δη μητριός Γιαννοΰλη 
Ζ. Λ. Καμπάνης

' Ο Γραμματευς 
Ν. Α. Καΐρης

Δημοσιεύουν ό «Αιών» τό ανωτέρω ψήφισμα καί κατακρίνων διά μα·- 
κρών καί δριμέως τό μέτρον τής συγχωνευσεως των ’Επισκοπών καί τον 
περιορισμού καθ’ δλον τό Κράτος εις δέκα, όσοι ήσαν καί οί Νομοί, προσ
θέτει δτι αί περί του μητροπολίτου πρώην Βιζΰης Ίω άσαφ εκφράσεις τον 
’Επαρχιακού Συμβουλίου ’Άνδρου έχονται πάσης αλήθειας, πλέκων δέ τό δί
καιον έγκώμιον τοΰ ευπαιδεΰτου καί έναρέτου ιεράρχου προσθέτει δτι ό μη
τροπολίτης Βιζΰης υπήρξε κοινωνός ειλικρινής πασών τών προ τοΰ Ά γώ νος 
εθνικών ενεργειών καί ύπέφερε τρομερούς καταδιωγμούς καί φυλακίσεις υπό- 
τής έξηγραυμένης ένεκα τής Ελληνικής Έπαναστάσεως οθωμανικής εξου
σίας (‘).

Άτυχώς ή Κυβέρνησις καί ή Σύνοδος, διά νά μή φανώ σι παραβιάζου- 
σαι ευθύς έξ αρχής τον περί περιορισμού τών Έπισκοπιύν νεαρόν νόμον,, 
κυρίως δέ διά νά πραγματοποιηθή ή υπό τής Βαυαρικής ’ Αντιβασιλείας έπι- 
διωκομένη συγχώνευσις τών Επισκοπώ ν εις τάς καθορισθείσας έν ταϊς πρω- 
τευοΰσαις τών Νομών δέκα μονίμους τοιαΰτας, δεν έξεπλήρωσαν την πάν
δημον ταΰτην ευχήν τών κατοίκων τής νήσου ’Άνδρου, καί ό Βιζΰης παρέ- 
μεινε μέχρι τοΰ μετά τετραετίαν έπελθόντος θανάτου του επίσκοπος πρόσ- 
φυξ, κατατρυχόμένος υπό ένδειας καί μόλις ποριζόμενος τά προς τό ζήν έκ. 
τών ολίγων οικογενειακών του κτημάτων καί τής περιθάλψεως τών οικείων 
του. ’Αλλά καί έν τοιαΰτη οικονομική δυσπραγία, διατελών έδώρησεν εις:

1) «Αιών», άριθ. 422 ιής 28 ΦεβρουαρΌυ 1843·.
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την ευαγή Μονήν τής Παναχράντου, ήτις ήτο ή Μονή τής μετάνοιας του, 
πολυτιμοτάτην χρυσοΰφαντον αρχιερατικήν στολήν, βυζαντινών χρόνων τε
χνούργημα, θαΰμα ΐδέσθαι. Εις τήν Ιδίαν Μονήν άπέστειλε τφ 1827, ώς έν 
τώ Κώδικι αυτής σημειοΰται, και διάφορα άγια λείψανα εντός τορνευτών 
αργυρών ναρθήκων έγκεκλεισμένα.

Προσθέτομεν, ΰτι τω 1833 κληθείς μετέβη εις Ναύπλιον κα'ι μετέσχε 
■των εργασιών τής ’Επιτροπής περί άνακηρύξεοος ως αύτοκεφάλου τής Ε λ 
ληνικής Εκκλησίας καί' τής συστάσεως προς διοίκησιν αυτής διαρκούς Συνό
δου, υπέγραψε δέ καί τό προς τοΰτο συνταχθέν τήν 15 Ιουλίου 1833 πρω- 
τόκολλον, ύποκΰψας και ό Βιζύης άτυχώς εις τής άλλοδόξου Άντιβασιλείας 
τό κέλευσμα, δι’ ού άντικανονικώς ή ’Εκκλησία τοΰ νεοσυστάτου Ε λληνι
κού Κράτους άνεκηρΰσσετο αυτοκέφαλος άνευ έγκρίσεως καί άνευ καν είδή- 
σεως τοΰ υφ’ δ ύπήγετο αυτή Οικουμενικού Πατριαρχείου (ι).

Είχε 5’ ό Βιζύης καί αδελφόν νεώτερον, τον Θεοδώρητον, έκπαιδευ- 
θέντα καί τούτον εις τήν Σχολήν τών Κυδωνιών, διατελέσαντα δ’ επί τριά
κοντα συνεχή έτη ΓΙ ρ ου το σ ύγκελλ ον τής Μητροπόλεως ’Αθηνών, ήν ούσια- 
■στικώς αυτός διηύθυνεν. ’Αλλά περί τοΰ Θεοδωρήτου, δστις ήτο φυσιογνω- 
■μία όχι κοινή, αν ήθελε δέ θά έγίνετο καί ούτος επίσκοπος, άσχολοΰμεθα 
-εν Ιδιαιτέρα μονογραφία.

Φέρεται δ’ ό Βιζύης υπογεγραμμένος έν τφ κατά μήνα Ιούλιον τοΰ 
1800, έπινεμήσεως γή έκδοθέντι περί τής έν Ά νδρω  Μονής Παναχράντου 
-σιγγιλίω τοΰ οικουμενικού πατριάρχου Νεοφύτου τοΰ Ζ'.

Καί έν έπεισόδιον τοΰ Βιζύης:
"Ο Βιζύης κατωκει, ώς εϊπομεν, εις τό Κόρθιον, ήκμαζε δέ τήν έπο- 

,χήν έκείνην ή έν ’Άνδρω διάσημος Καΐρειος Σχολή, τό Όρφανοτροφεΐον, 
■ώς ώνομάζετο, εις τό όποιον τότε έφοίτων εξακόσιοι περίπου μαθηταί, συρ- 
ρεύσαντες έν Ά ν δ ρ φ  εκ τής δίψης τής μαθήσεως καί χάριν τής φήμης τοΰ 
σοφού καί έναρέτου διδασκάλου πανταχοθεν τής ελληνικής χερσονήσου.

Ά λλ’ ήρχιζεν ήδη υπόκωφος νά διατρέχη ή φήμη τών καινοτόμων θρη
σκευτικών διδασκαλιών τοΰ Θεοφίλου Καΐρη, οτε κατά τινα εις Κόρθιον εκ
δρομήν τών μαθητών τής Σχολής — συχνάς δ’ οΰτοι έπεχείρουν τοιαύτας έν 
σώματι έκδρομάς κατά τό έν Ελβετία κρατούν παιδαγωγικόν σύστημα τοΰ 
Πεσταλότση, όπερ υπό τοΰ Καΐρη εισήχθη τό πρώτον εις τήν Ελλάδα καί

1) Βλ. Κ. Οικονόμου τοΰ έξ Οικονόμων, Τά Σιρζόμενα Εκκλησιαστικά Συγγράμ
ματα, τ· Β', σ. 217. Βλ. και σ. 174, ένθα επικρίνεται ή συμμετοχή αυτή τοΰ Βιζύης 
«ΐς τάς αποφάσεις περί άνακηρύξεως τοΰ αύτοκεφάλου τής Ελληνικής Εκκλησίας. — 
L- M aurer, Das Gr:echische Volk, t. A' a. 476.—Στεφ. Γιαννοπονλον, Συλλογή τών εγ
κυκλίων τής ‘Ιεράς Συνόδου τής "Εκκλησίας τής Ελλάδος κτλ. άπό τοΰ 1833 μέχρι 
«ήμερον (εν Άθήναις 1901), σ. 17.
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δή εις τό εν ’Άνδρο) Όρφανοτροφεϊόν του — οΰτοι έπεσκέφθησαν τον μο- 
νάζοντα εκεί εύπαίδευτον επίσκοπον της Βιζυης. ’Επωφελήθη ΰθεν ούτος. 
τής ευκαιρίας άπευθύνων προς αυτούς διαφόρους ερωτήσεις τεινούσας εμμέ
σως εις την έξακρίβωσιν των περιαδομένων φημών. ’Επειδή δε έλαβεν υπό 
τινων έξ αυτών απαντήσεις, τάς οποίας δεν έκρινε καθ’ ολοκληρίαν ίκανο- 
ποιητικάς, ειπεν εν έξάψει προς τούς μαθητάς; «’Εάν ό διδάσκαλός σας τέ
τοιο φαρμάκι σταλάζει στήν καρδιά σας, ένα καθήκον έχετε, καθήκον προ?· 
τήν συνείδησίν σας, προς τό έθνος σας, προς την οικογένειαν σας, νά πάτε 
όλοι στο βουνό νά κάμετε ό καθένας σας από ένα γομάρι φρύγανα, και νά 
καΰσετε και τό σχολεϊον καί τον διδάσκαλόν του».

Ό  Βιζυης έτίμα τά μέγιστα καί έσέβετο βαθύτατα τον Καίρην, μεθ’ 
ού είχε στενώτατα συνδεθή εις τήν σχολήν τών Κυδωνιών, ένθα συνέμαθή- 
τευσαν, υφιστάμενος τήν γνωστήν άκαταμάχητον γοητείαν, τήν οποία)' ήσκει 
δ υπέροχος άνήρ προς πάντα πλησιάζοντα αυτόν. Ά λλ’ ήτο προ πάντων 
’Επίσκοπος τής ’Εκκλησίας τοΰ Χριστού καί είχε πλήρη τήν συνείδησίν τών 
προς τήν ’Εκκλησίαν καί τό ’Έθνος ύποχρεώσεών του- άνήρ δε προ παν
τός φιλόπατρις, νοήμων καί εύμοιρών ορθής καί βαθείας κρίσεως, διέθλεπεν 
εις οποίον άπαίσιον απώλειας βάραθρον εξωθεί δ Καΐρης τήν πατρίδα του 
καί τον Ελληνισμόν δλόκληρον, αποπειρώμενος τήν θρησκευτικήν τού έθνους 
διαίρεσιν, άμβλυωπών εις άναμφισβήτητον ιστορικήν αλήθειαν, κυρουμένην 
υπό τών αΙώνων, καθ’ ήν τά έθνη τά θρησκευτικώς διαιρούμενα κακά κα
κώς άπόλλυνται εν διχοστασίαις καί έν έμφυλίοις σπαραγμοΐς, αφού αυτή 
αύτη τού ελληνικού έθνους ή έπανάστασις, δι’ ής κατωρθοόθη ή άπελευθέ- 
ρωσις τοΰ μικρού ελληνικού βασιλείου, ώφείλετο πρωτίστως εις τήν ενότητα 
τής πίστεως καί εις τοΰ θρησκευτικού αισθήματος τήν ακμήν.

’Εν τούτοις δ Βιζύης από τής στιγμής εκείνης έχασε τήν ψυχικήν του 
γαλήνην. Μέ πολλήν τραχύτητα ώμίλησε καί πολύ βαρεία ήτο ή άπαγγελ- 
θεϊσα ύπ’ αυτού καταδίκη. Είχε δίκαιον, άναμφιβόλως είχε δίκαιον. Ά λ λ ’ ή 
άσπιλος καί αγαθή συνείδησίς του διέβλεπε τήν πλάστιγγα τής δικαιοσύνης 
κυμαινομένην. ’Εάν δεν ήννόησε καλώς τάς προς αυτόν διφορούμενος απαν
τήσεις τών μαθητών, άλλ’ έν τή αγανακτήσει του παρενόησεν ό,τι άλλως 
έπρεπε νά άντιληφθή; ’Εάν τά διαδιδόμενα ήσαν άπλαΐ φήμαι,. σπερμολο- 
γίαι τών τριόδων, τερθρεΐαι γραϊδίων τών τυχόν προσωπικών εχθρών τον 
Καίρη πλεκτάναι καί έντεχνοι συκοφαντίαι;

Ό  επίσκοπος Βιζυης ήτο άνήρ άγαθός καί ενάρετος, άκεραίαν καί 
αγνήν έχων τήν συνείδησίν. ’Έκρινεν όθεν εαυτόν καί κατέκρινε. Συνησθά- 
νετο ότι ίσως ήδίκησε τον γηραιόν σοφόν, καί ότι δεν έπρεπεν, άνέυ άναμ- 
φισβητήτων άποδείξεων, τοιαύτην νά τηρήση γλώσσαν άπέναντι τίνος; Τού 
Θεοφίλου Καίρη. Τού Θεοφίλου Καΐρη, τον δποΐον έγνώριζε μέχρι τής στιγ
μής εκείνης συγκεντρούντα έν Ιαυτφ πάσαν σοφίαν, πάσαν άρειήν, πάντα
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μέχρις αυτοθυσίας πατριωτισμόν. Διότι ό Θεόφιλος Καΐρης ήτο και διά τον 
Βιζύης δ,τι δι’ δλον τό μέχρι τής εποχής εκείνης έθνος, άντικείμενον υπά
του σεθασμοΰ κα'ι αγάπης άμα, ή όποια έφθανε μέχρι λατρείας.

Και τον άνθρωπον, ή μάλλον τον ύπεράνθρωπον αυτόν, αυτός ό τιμώ
μενος διά τής φιλίας του, ό θαυμαστής του, ελαφρά τή συνειδήσει έκρινεν 
άξιον τοΰ πυράς. Εις τό πϋρ! 'Οποιος φοβερός Τορκουεμάδας! Ή  συνείδη- 
σίς του έξηγέρθη. Ώ  μίλησε περί τοΰ Θεοφίλου Καΐ'ρη ώς αυστηρός τιμητής, 
ώς κατήγορος αμείλικτος, καί ήδη ήσθάνετο εαυτόν καθιστάμενον ένοχον 
απέναντι εκείνου, τον όποιον προ ολίγου τόσον σκληρώς κατεδίκασεν. Ή  
συνείδησις τοΰ τιμίου ανθρώπου έχει τοιαΰτας επαναστάσεις.

Οί μαθηταί είχον ήδη αναχωρήσει. Έπήλθεν ή νύξ. Ό  Βιζΰης δεν 
ήθέλησε νά δειπνήση. Έζήτησε νά κατακλιθή. Ε πειδή  δε ειχεν ωρισμένας 
συνήθειας, ήπόρησαν οί οικείοι του. Δυο ώραι παρήλθον καί παρά την συ
νήθειάν του, καθ’ ήν κατακλινόμένος άπεκοιμάτο αμέσως, δεν κατώρθωσε 
νά ήσυχάση. Οί έν τή οικία ήκουον αυτόν από τοΰ παρακειμένου θαλάμου 
μονολογοΰντα. ’Έτειναν τό οΰς έκπληκτοι καί άνησυχοΰντες περί τής υγείας 
τοΰ επισκόπου, αλλά δεν κατώρθωσαν νά άντιληφθώσι τί έλεγεν. Ώ μίλει 
6αιά τή φωνή καί ώς καθ’ εαυτόν.

Ή το  περασμένου πλέον τό μεσονύκτιον, δτε αίφνης έξηγέρθη σαν έκ
των βηματισμών άνθρουπου περιπατονντος. Ειδον δέ τον έπίσκοπον ένδε- 
δυμένον, φέροντα τό αρχιερατικόν του έγκόλπιον καί κρατοΰντα φανόν άνημ- 
μένον. 'Υπέθεσαν δτι ό δεσπότης επασχεν ϊσα)ς σοβαρώς καί ή αδελφή του 
ανατιναχθεΐσα έσπευσε νά τον έρωτήση τί ζητεί τοιαΰτην έυραν. — «Τίποτε^ 
άπήντησεν ήσΰχως. ’Έχω απόλυτον ανάγκην νά υπάγω εις τό Κάτω Κά
στρου (J). Πρέπει νά αναχωρήσω αμέσους καί καλόν θά ήτο νά μέ συνώδευε 
κάποιος».

’Ά ν καί γέρων καί σαθράς υγείας έμεινεν ανένδοτος εις τάς παρακλή
σεις των νά άναβάλη διά την πρωίαν. ’Εδέησε νά ύποκΰψουν άνευ ά'λλης 
τίνος έξηγήσεως καί άνεχώρησαν αυτοστιγμεί. Καθ’ δλον τό διάστημα τής 
δίωρου καί πλέον πορείας, διηγούντο οί συνοδοί του, δεν έπρόφερε λέξιν, 
οΰδ’ έστάθη διά νά άναπαυθή. ’Αλλά καί οί άκολουθοΰντες αυτόν, ύπεί- 
κοντες ασυνειδήτους εις οΰκ οΐδαμεν όποιον άγνωστον εις αυτούς αίσθημα, 
ήσαν άφωνοι καί σκυθρωποί. ’Εβάδιζον ώς σκιαί άκολουθοΰσαι φάντασμα. 
Καί φάντασμα ήτο ό γέρανν έπίσκοπος, βαίνουν έπί των έρημων ατραπών 
τοΰ ό'ρους εις την σκοτεινήν νύκτα, ήν μόλις που ηΰγαζον δύο ή τρία εις 
τον ουρανόν τρεμοσβύνοντα άστρα, μέ τό ράσου του κολπι.ύμενον υπό τοΰ 
ανέμου, απαίσιους συρίζοντος, καί τον πώγωνα κυματίζοντα βαθύν καί κα- 
τάλευκον.

1) Κάτω Κάστρον λέγεται ή πόλις τής "Άνδρου, ένθα ή Καίρειος Σχολή.
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’Έφθασαν εις τό Κάτω Κάστρον, νυκτός ετι οΰσης. "Ο επίσκοπος διηυ- 
θύνθη αμέσως εις τό ’Ορφανοτροφείων τοΰ Θεοφίλου Καΐρη, κροΰσας ισχυ- 
ρώς και επανειλημμένους την πύλην. Παράθυρόν τι ήνεώχθη και μορφή 
ανήσυχος ήρώτησε τί συμβαίνει. «Είμαι ο Βιζύης. ΤΗλθα αυτήν τήν στιγ
μήν από τό Κόρθι καί εΐνε ανάγκη νά ΐδω αμέσως τον διδάσκαλον». CH 
θυρα ήνοιξε καί είσήλθεν ό επίσκοπος, έπιτάξας εις τούς συνοδεύοντας αυ
τόν νά τον περιμένωσιν έ'ξωθεν.

Τί έλέχθη μεταξύ τοΰ πρώην επισκόπου Βιζύης καί τού γηραιού φιλο
σόφου διέμεινε μυστήριον. Άνέτελλε μόλις ό ήλιος, δταν ώφθη έξερχόμενος 
τής Σχολής ό επίσκοπος, τεταραγμένος καί κάτωχρος- Ά λ λ 5 ή συγκίνησις ή 
είκονιζομένη επί τής μορφής του ήτο δλως διάφορος εκείνης, τήν οποίαν 
ήσθάνετο τήν προτεραίαν. ’Ανέκφραστος τις πικρία διεχύνετο επί τοΰ προ
σώπου του, άποκρυσταλλουμένη εις άλλόκοτόν τινα επί των χειλέων του σπα
σμόν, καί δύο χονδρά δάκρυα έκυλίοντο επί των ήλιοκαών καί υπό τού 
χρόνου ήρωτριωμένων παρειών του.

?Αρά γε ό άνθρωπος ένίκησε τον επίσκοπον; Τό βέβαιον εΐνε δτι ό 
Βιζύης από τής ημέρας εκείνης άπέφευγεν έπιμελώς πάντα περί τού Θεο
φίλου Καΐρη λόγον.
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(ΑΡΧΑΙ ΤΟΥ ΙΘ ' ΑΙΩΝΟΣ)

Κατά μετάφρασιν 

A. Α. Σ.

Σαράντα  Έ χ κ λη σ ία ι, Α ονλεβουργάζ, Καριστιράν.

Ο σ.Ιδ. Robert Walsh (1772- IS 52) συγγραφέας τον κατωτέρου άπο- 
σπάσματος, έχοημάτιοε εφημέριος δ'ις τής έν Κωνσταντινονπόλει Α γγλικής  
πρεσβείας. Έ γένετο αυτόπτης μάρτνς τον απαγχονισμού τον ’Εθνομάρτυρας 
ΙΙατριάρχον Γρηγορίον τον Ε \  του Μητροπολίτου Δέρκων εις τά Θερα
πεία, και τον έξανδραποδισμον των Χίων μετά τάς σφαγάς τής νήσον.

' Ο D r  W alsh φαίνεται εκτάκτως προσεκτικός παρατηρητής.
Δεν αναφέρει τό έτος τον ταξειδίον τον, άλλά φαίνεται, δτι έγένετο 

τό 1827.
Μεταφράζονται ενταύθα τά σχετικά περί Σαράντα Εκκλησιών (K irkies7 

με έν k) κατά τους χρόνους τής 'Ελληνικής 3 Επαναστάσεως, διότι καί καθ’ 
έαντά είναι ενδιαφέροντα, καί διότι σχετικώς ελάχιστοι ταξειδιώται ήκολονθονν 
αυτόν τόν δρόμον.

Μάς δίδει καλήν περιγραφήν τής αγγειοπλαστικής τον Αονλέ Βουργάζ, 
καί μάς αναφέρει όνομαστί τόν δερέθεν τής πόλεοος, προ των χρόνων φαί
νεται τής 3 Επαναστάσεως: τόν D e lh i K h a tr i

3Εν Καριστιράν περιγράφει τόν φόνον τον ” Αγγλον Wood καί τόν εκεί 
μέγαν γήλοφον τοΰ Σονλτάν Σουλενμάν κτλ. 3Εν γένει μάς περιγράφει 
πράγματα τά οποία πολλοί άλλοι διελθόντες, δεν εϊδον.

« H ito περίοδος καθ’ ήν εις πολλάς πόλεις έδέσποζον Πασσάδες, οί 
όποιοι συνετήρουν στρατόν περί αυτούς καί έπιτρέποντες εις τούς στρατιώ- 
τας των ελευθερίαν, έξετέλουν ούτοι επιδρομάς είς την ύπαιθρον.

Εις αυτών, ό Delhi K hatri, έδέσποζε τοΰ Βουργάζ με τέσσαρας χι
λιάδας κακοποιούς, οι όποιοι καθ’ εκάστην διέπραττον παρεκΐροπάς καί οί 
όποιοι δεν ήσαν ή κοινοί κλέπται, ούτως ώστε κανείς δεν εταξείδευε ειμή έν 
μεγάλη συνοδεία ή μέ ϊσχυράν φυλακήν, ήτις άπετελειτο από αυτά τά ίδια
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άτομα, τά όποια επ’ αμοιβή παρεχώρουν οΐ. Πασσάδες προς τον σκοπόν- 
αυτόν.

'Ο  W ood έπέστρεφε από Κωνσταντινοΰπολιν εις ’Αγγλίαν διά ξηράς 
και έ'φθασε εις Τσορλοΰ με ένα γενίτσαρον και ένα σουρουτζή. ’Εκεί εύρε 
μερικά καραβάνια, άναμένοντα νά εκκινήσουν από κοινού είς όλίγας ημέρας, 
Ό  γενίτσαρος κα'ι ό σουρουτζής του προσεπάθησαν νά τον πείσουν νά κάμη 
τό αυτό και εκείνος. Ά λ λ ’ εκείνος έπέμενε και δταν ήρνήθησαν νά τον συν
οδεύσουν ήρπασε τό άλογόν του και έξεκίνησε μόνος. Φοβηθέντες, δτι θά 
εχανε τον δρόμον του τον ήκολούθησαν, καί, δταν έφθασαν εις την βρύσιν 
περί τό μίλιον από τό Καριστιράν, καί έσταμάτησαν νά πιουν νερό, άπροό- 
πτως , περιεκυκλώθησαν από πέντε ώπλισμένους ’Αλβανούς. Τούς τρομακτι
κούς αυτούς ανθρώπους τούς άνεγνώριζέ τις τότε από τά κόκκινα σαρίκια 
των. Αυτούς δ σουρουτζής προ ολίγου τούς άνεκάλυψε εις χαράδραν, και ώς 
πρώτος έτρεξε καί διέφυγε, οί λοιποί συνελήφθησαν καί ώδηγήθησαν άνω 
τής κλιτύος είς τό μοναχικό δένδρο. ’Εδώ 6 W ood καί ό γενίτσαρος εδέ- 
θησαν, καί οί κλέπται ήρχισαν νά τούς ξεγυμνώνουν. 'Υπό τάς περιστάσεις 
αύτάς, δ W ood, δστις ώμιλούσε καλώς την τουρκικήν, εΐπεν δτι τούς έγνώ- 
ριζε καί δτι θά κάμη τά παράπονά του είς τον κύριόν των, D elhi K ha tri, 
δταν φθάση είς Βουργάζ. ’Αμέσως είς τών κλεπτών ώρμησε επάνω του μέ 
τό γιαταγάνι του καί τού έκοψε τον λαιμόν, καί εις άλλος έκαμε τό ίδιον 
είς τον γενίτσαρον. Ό  υπηρέτης, τον όποιον δεν είχον ακόμη δέσει, δταν 
είδε τά συμβαίνοντα, προσεπάθησε νά διαφύγη, αμέσως δμως έπυροβόλησαν 
εναντίον του, εκείνος μέ ετοιμότητα πνεύματος έ'ρριψε εαυτόν είς τά χόρτα, 
δπου παρέμενε ύποκρινόμενος τον φονευμένον. Οί λησταί έρριψαν επάνω 
του ενώ έ'κειτο πολλάς βολάς καί ένόμισαν δτι έκαμαν τό σώμά του διά- 
τρυτον, άφήρεσαν δ,τι εύρον είς τά δέματα καί άνεχώρησαν έγκαταλείποντες 
τά ακρωτηριασμένα σώματα τού W ood καί τού γενιτσάρου νά κρέμωνται 
από τό δένδρον. 'Ο  υπηρέτης, δστις παρέμεινε αβλαβής, έσυρε τώρα εαυ
τόν προς τά άνω τού λόφου, είς την άλλην πλευράν τού δποίου ήτο τό Κα- 
ριστιράν. Άφιχθείς έκει έκαμε γνωστά τά συμβάντα. ’Αποστολή σταλεϊσα 
δεν κατώρθωσε νά συλλάβη τούς φονεις. Τά ακρωτηριασμένα σώματα τού 
W ood καί τού γενιτσάρου κατεβιβάσθησαν από τό δένδρον καί ετάφησαν 
ούχί μακράν, δπου ακαλαίσθητος λίθος εμφαίνει τον τάφον των.

Εις τάς δώδεκα έφθάσαμεν εις την γέφυραν τού Καριστιράν. Ή  κω- 
μόπολις κειται έξω τής δδού, δλίγας εκατοντάδας υάρδας προς τά δεξιά. 
’Επειδή δεν υπήρχε λόγος νά παρεκκλίνωμεν τής δδού μας, δεν είσήλθομεν είς 
αυτήν. Είς τήν γέφυραν εύρομεν καλύβην μέ γέροντα Βούλγαρον, δ οποίος 
έπώλει γιαούρτι καί καφέ. ’Εδώ μάς παρέθεσε τό πρωινόν μας είς πράσι- 
νην αύλήν-j’Αναμίξας ζάχαριν μέ τό γιαούρτι, τό εύρον πολύ καλόν, καί τόν- 
έαυτόν μου τελείως άναζωογονημένον.
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Ό τε  άπεμακρύνθημεν από εδώ, ενεφανίσθη προ ημών είς τον ορίζοντα 
υπερμεγέθης λόφος και μετά μίαν ώραν εύρισκόμεθα εις την βάσιν του. Ό  
μέγιστος αυτός γήλοφος είναι μεγαλύτερος του εν Τροία, καί ίσως είναι ό 
μέγιστος όλων τών τεχνιτών λόφων, οί όποιοι ποτέ άνηγέρθησαν δι3 ανθρωπί
νων χειρών. Είναι όμως γνωστόν, ότι είναι νεωτέρας κατασκευής. 'Όταν δ 
Σουλεϋμάν Α', τό 1528, έξεκίνησε από Κωνσταντινοΰπολιν νά επανακτήση τήν 
Βούδαν, κατεσκήνωσε, κατά τον Καντεμίρ, είς τήν εΰρεΐαν αυτήν πεδιάδα, 
όπως όλαι του αί δυνάμεις τής Ευρώπης άθροισθούν εδώ. Καί όπως παρα- 
μείνη μνημεΐον τι τής διαβάσεώς του καί τής εκστρατείας του, εχρησιμο- 
ποίησε κάθε άνθρωπον τοΰ στρατού του νά άνεγείρη τον λόφον αυτόν, καί 
όταν άπετελειώθη, έπηξε είς τήν κορυφήν τοΰ κώνου τήν σημαίαν τοΰ Μωά
μεθ καί ώς εκ τοΰτου ό γήλοφος αυτός καλείται μέχρι σήμερον από τους 
Τούρκους Βουγιούκ Σαντζάκ Τεπέ- 'Ομοιάζει καθ’ όλα άλλους λόφους τό 
σχήμα καί τήν κατασκευήν, μόνον ότι τούς υπερτερεί κατά τον όγκον. Ε ΐ- 
δομεν δύο άλλους από κάτω είς άπόστασιν, καί από τήν κορυφήν μέγας 
αριθμός αυτών ήτο ορατός είς τον άπώτερον ορίζοντα.

Οίαδήποτε καί άν υπήρξε ή γένεσις τών τεχνιτών αυτών λόφων είς τάς 
χώρας αύτάς, είναι βέβαιον, ότι τινές εξ αυτών, καί είς αρχαίους καί εις 
νεωτέρους χρόνους, άνηγέρθησαν, όχι ώς τύμβοι, αλλά δι3 άλλους σκοπούς. 
Βεβαίως προσδίδουν είς τά μέρη αυτά ίδιάζοντα χαρακτήρα. Τό ότι είναι 
τάφοι προσδίδει εις αυτούς καί έτέραν σημασίαν, ότι ταξειδεύει τις εκατον
τάδας μιλιών μέσον ύπερμεγέθους νεκροταφείου, όπου βλέπει ό οφθαλμός τά 
λοφώδη αυτά μνημεία, καί όπου άνδρες τής άρχαιότητος αναπαύονται είς 
τήν μεγαλοπρεπή αυτή μοναξιά.

'Όταν έπλησιάσαμεν τήν κωμόπολιν Βουργάζ, συνηντήσαμεν λείψανα 
λιθοστρώτων οδών, κατεσκευασμένων από μεγάλους επιπέδους λίθους. Αί 
οδοί τών Ρωμαίων καί αί τών Τούρκων ομοιάζουν τόσον, ώστε δεν είναι 
εύκολον νά κάμη τις διάκρισιν μεταξύ τών παλαιών καί τών νέω ν.Ά μφότεροι 
φαίνονται ακατάλληλοι καί επικίνδυνοι. Μέρος τής λεωφόρου αυτής, ήτις 
κεΐται εξω τής παρούσης όδοϋ καί ύψοΰται ύπεράνω της, είναι πλήρης χόρ
των καί κατά τό φαινόμενον είναι αρχαίας εποχής. 'Η  έτέρα όμως, ήτις 
αποτελεί μέρος τοΰ σημερινού δρόμου, είναι έργον τών Τούρκων, καίτοι δεν 
διαφέρει κατ’ ούδέν τοΰ άλλου ή μόνον κατά τήν ηλικίαν. Άμφοτέρων εξ 
ίσου δεν γίνεται χρήσις. Οί Τούρκοι ποτέ δεν κατασκευάζουν λιθόστρωτου ή 
διά μέσου επιφάνειας καλυπτομένης από νερά ή διά μέσου βαλτωδών επιφα
νειών. Είναι λεωφόροι διά χονδρών, μεγάλων μή επιπέδων λίθων, τόσον κακώς 
συνηρμοσμένων, ώστε παραμένουν κενά μεταξύ των, εις τά οποία διαρκώς τό 
άλογον ολισθαίνει καί βαδίζει με προσοχήν καί βραδέως μέ άμεσον κίνδυ
νον νά θραύση είτε τά πόδια του ή τον λαιμόν τού έπιβαίνοντος. Καί διά 
τούτο οί ταξειδιώται προτιμούν νά διέρχωνται διά μέσου νερού και λάσπης
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μέχρι τής ζώνης ή νά ακολουθήσουν τά λιθόστρωτα. "Ο,τι απομένει από λι
θόστρωτα είς τον τόπον αυτόν είναι παρόμοιας κατασκευής.

Εις τάς τέσσαρας έφθάσαμεν είς Βουργάζ, καί είσήλθομεν είς την πό- 
λιν διά μιας των κακώς κατεσκευασμένων τοιοΰτων λεωφόρων. CH πόλις πα
ρουσιάζει καθαράν καί νοικοκυρευμένην όψιν, τό όποιον εν μέρει οφείλει 
είς την βιομηχανίαν τής αγγειοπλαστικής.

Πλησίον, προς τον σκοπόν αυτόν, ευρίσκεται καλής ποιότητας γη, από 
την οποίαν κατασκευάζουν διάφορα είδη αγγειοπλαστικής. Τά προϊόντα 
αυτά τής βιομηχανίας των δεν φέρουν επίχρισμα, λειαίνονται όμως επιμε
λέστατα καί κοσμούνται δι’ έπιχρυσωμάτων, καί οΰτω εκτίθενται είς τό πα
ζάρι, τό όποιον είναι ή κυριωτέρα οδός τής πόλεως. Τά καταστήματα, όπου 
πωλουνται, έχουν εις τό έδαφος ψάθες καί διατηρούνται καθαρά |καί νοι- 
κοκυρευμένα, καί τό συνολον προσδίδει πλουσίαν καί επιδεικτικήν άποψιν. 
Διά την μικροβα>μηχανίαν τής πόλεως τ<υν είναι υπερήφανοι οι κάτοικοι καί 
πωλοϋν σχετικώς τά προϊόντα των ακριβά. Όλίγιστοι ταζειδιώται διέρχονται 
εκεΐθεν χωρίς νά προμηθευθοΰν είδη τινά. Ή γόρασα καί εγώ μίαν κούπαν, 
ένα φλιτσάνι καί τέσσαρες λουλάδες τσιμπουκιού διά δώδεκα γρόσια, τά 
όποια εν Κωνσταντινουπόλει θά ήγόραζα είς την ήμισείαν τιμήν.

cO D r C larke  (’) ένόμισε, ότι άνεκάλυψε τον ποταμόν Τέαρον έν 
Βουργάζ, εκεί όπου ό ρΰαξ καλείται D eara-deri, παραφθορά, ως λέγει, 
τής ονομασίας Τέαρος. 'Α πό Βουργάζ άνεχωρήσαμεν την επομένην είς τάς 
τρεις τής πρωίας.

Εύρισκόμεθα τώρα είς τό όριον τής Ρωσσικής εκστρατείας του 1810. 
Τό κύριον σώμα τοΰ στρατού δεν είχε προχωρήσει πέραν τής Σοΰμλας. 
Σμήνη όμως Κοζάκων, Τατάρων διέβησαν τον Αίμον καί ιππέυσαν μέχρι τών 
προαστείων τοΰ Βουργάζ, (τό όποιον απέχει όγδοήκοντα τέσσαρα μίλια από 
την Κιονσταντινούπολιν), δηώσαντα τον τόπον καθ' όλην των την διάβασιν.

Περί τάς 9 τής πρωίας έφθάσαμεν είς δάσος. Τά δένδρα του ήσαν 
τά πρώτα, τά όποια συνηντήσαμεν, άφότου εΐχομεν αφήσει την Κωνσταντι
νούπολή, άπόστασιν εκατόν μιλλίων. Τό δάσος αυτό ήτο ευάρεστος αλλαγή, 
καί έξηκολοΰθησε επί τρεις ώρας, μέχρι πλησίον τών Σαράντα ’Εκκλησιών, 
K irklesii όπου έφθάσαμεν περί μεσημβρίαν. Ή  λέξις K irk lesi είναι σύν
θετος τής τουρκικής λέξεως σημαινούσης τεσσαράκοντα καί τής ελληνικής λέ- 
ξεως σημαινούσης έκκλησίαι, καί καλείται από όλα τά ευρωπαϊκά έθνη είς 
την ιδίαν των γλώσσαν ή πόλις τών Σαράντα Εκκλησιών, δεν κατώρθωσα 
όμως νά μάθω τον λόγον. Δεν υπάρχουν ίχνη ή παράδοσις τοιούτων εκκλη
σιών είς την παρούσαν πόλιν τοΰ K irklesi- (1 2)

1) Οδτος διήλθε τήν Θράκην δέκα όκχώ έτη προ χοΰ Dr Walsli. 1'. Μ.
2) Πβρί, τής ονομασίας τής πόλεως βλ. Θηακικά Τ. Β' σ. 441, 442 Κ. Χατζο- 

πούλου (Σ. τ» Δ.).
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Οί Τούρκοι λέγουν ή ορθή ορθογραφία τού ονόματος είναι K irkkem si, 
σαράντα πρόσωπα, διότι ή πόλις άλλοτε είχεν άγιασθή, οΰσα ή κατοικία 
ίσου αριθμού αγίων άνδρών, εις τούς οποίους έχουν άφιερωμένον μικρόν 
τέμενος ή μεστσίτ.

CH K irk lesi είναι μεγάλος, ρυπαρός, ερειπωμένος τόπος, έγκλείων περί 
τάς τέσσαρας χιλιάδας οικίας, κατοικουμένας από Τούρκους, πολύ χυδαίων 
καί άξέστων τρόπων.

Πρός τοΰτοις υπάρχει αξιόλογος Ελληνικός πληθυσμός χιλίων πεντακο- 
σίων οικογενειών. "Οταν τά πέριξ έδηοϋντο από συμμορίας στρατιωτικών 
ληστών, οί κάτοικοι πολλών μικρών πόλεων εΰρον άναγκαΐον νά περιβάλ- 
λωσι τά χωρία τών με προχώματα πρυς προφύλαξιν από ένδεχομένην απρόο
πτον έπίθεσιν. Καί αυτά είναι ακόμη ορατά εις πολλάς κωμοπόλεις.

Πολλα'ι όμως άλλαι κωμοπόλεις έγκατελείφθησαν, καί καθ’ ολοκληρίαν 
κατεστράφησαν, όπως μαρτυρούν τά ερείπιά των. "Οσοι έκ τών κατοίκων 
διέφυγαν, κατέφυγαν εις τά μάλλον προστατευμένα μέρη. Καί κατ’ αυτόν 
τον τρόπον οί "Ελληνες πολλών μικρών συνοικισμών ήθροίσθησαν εις K ir. 
klesi, όπου είναι τώρα μεγάλη καί εύημερούσα κοινότης. "Ιδρυσαν σχολήν 
αλληλοδιδακτικού συστήματος, όπου διδάσκεται ή αρχαία Ελληνική, τό δέ 
αλληλοδιδακτικόν σύστημα θά έφαρμοσθή εις άλλην μεγαλυτέραν σχολήν,, 
όπου διδάσκεται ή άπλο-'Ελληνική.

'Ο  νεωτερισμός αυτός εις τον τρόπον τής διδασκαλίας είναι κατά το- 
σούτον αξιοπαρατήρητος εις τήν πόλιν αυτήν, καθότι μία μόνον άλλη σχολή, 
υπάρχει έν Τουρκία, εις τήν οποίαν τό σύστημα αυτό έγινε δεκτόν.

Τόσον αντίθετον είναι τό όνομα K irk lesi εις τήν παρούσαν κατάστα- 
σιν τών πραγμάτων, ώστε, καίτοι ό Ελληνικός πληθυσμός είναι τόσον πο
λυάριθμος, δεν έχουν εκκλησίαν, καί δεν ήδυνήθησαν, μετά επανειλημμένος 
αιτήσεις, νά λάθωσιν άδειαν νά κτίσωσι μίαν.

Έξηκολουθήσαμεν έφιπποι διά μερικών πενιχρών, ρυπαρών οδών, εις 
τον πενιχρύτερον έτι καί ρυπαρότερον σταθμόν τού ταχυδρόμου. Διότι εδώ 
ή υπηρεσία τού σουρουτζή από τήν Κωνσταντινούπολη' έληγε.

Κατόπιν από εδώ οί σταθμοί συναντώνται, κάθε δέκα ή δώδεκα ώρας 
τά άλογα αλλάζονται, καί ή ταχύτης τού ταξειδίου γίνεται τόσον ταχεία, 
όσον τις επιθυμεί. Δι’ αυτήν τήν υπηρεσίαν πληράινει τις μόνον είκοσι πα- 
ράδες ή ήμισυ γρόσιον δι’ έκάστην ώραν καί έκαστον άλογον. Δηλαδή λαμ
βάνει τέσσαρα άλογα καί ένοπ?ων οδηγόν, καί ταξειδεύει τις όσον ταχέως 
θέλει αντί πέντε pence κατά μίλλιον, ή μίαν πένναν δι’ έκαστον ίππον.

'Ο  σταθμός τού ταχυδρόμου είναι άθλια καλύβη, κατασκευασμένη από 
λάσπην, μέ παράθυρα χάρτινα. Τό εσωτερικόν όμως έχει καφενείον, εις μίαν 
γωνίαν τού οποίου ό υπάλληλος τού σταθμού καί τινες νοικοκυραίοι Τούρ
κοι έκάπνιζαν καί έπιναν καφέ. Εις τήν άλλην γωνίαν έτέθησαν τό έπα-
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νωφόρι και τά σακάκια μου και εξαπλώθηκα επάνω των, άναμένων νά 
λάβω κάτι τι διά πρόγευμα.

'Όταν ό Μουσταφάς ήλθε μέσα, τον ηρώτησα κάτι τι είς την 3 Αγγλι
κήν, εις την ερώτησίν μου δμως δεν άπήντησεν. Ύποθέσας δτι δεν ήκουσε, 
επανέλαβα την έρώτησιν πλέον μεγαλοφώνως. Τότε κατελήφθη μέ παράδο
ξον τρεμούλα. ’Αμέσως σηκώθηκε καί έξήλθεν από τό δωμάτιον. Τον ευρον 
κατόπιν εις τήν αυλήν προσπαθούντα νά δώση κάποιο μπαχσίσι εις τον υπάλ
ληλον του σταΰλου· τό χέρι του, δμως έτρεμε τόσον, ώστε οί παράδες διε- 
σκος,πίσθησαν εις τήν αυλήν. Κατόπιν βιαστικά μέ πήγε έξω, και άναβαί- 
νων εις τό άλογόν του, ιππευσε γρήγορα άναχωρών, άφήνων με νά τον 
ακολουθήσω δπως ήδυνάμην. Τον ήκολούθησα εις τά περίχωρα τής πόλεως, 
δπου εσταμάτησεν εις Βουλγαρικόν καπηλειον, καί, άφοϋ είσήλθεν είς Χρι
στιανικόν κατάστημα, ήρχισεν ή τρεμούλά του νά έλαττοΰται, καί προσεπά- 
θησε νά έξηγήση τήν δλην ύπόθεσιν. Οί Τούρκοι του τόπου είναι τόσον 
άξεστοι καί αμαθείς, ώστε νομίζουν, δτι είναι προσβολή είς ένα άνθρωπον 
νά εννοή άλλην γλώσσαν από τήν Τουρκικήν. "Οταν λοιπόν τοϋ ωμίλησα 
εις τήν ’Αγγλικήν εις τον σταθμόν του ταχυδρόμου, δεν ήδυνατο νά απάν
τηση, καθόσον θά μάς έξέθετεν άμφοτέρους είς προσβολήν καί τήν περι
φρόνησήν των ομοφύλων του, οί όποιοι εύρίσκοντο εκεί, καί καθ’ ήν στιγ
μήν δεν θά είχε τά μέσα προς ύπεράσπισίν του. Τοΰτο τοϋ συνέβη, είπεν 
είς τό ίδιον μέρος προηγουμένως, καί άμφοτέρους καί εκείνον καί τύν κύ
ριον τον όποιον συνώδευε, τούς έπετέθησαν καί εύρέθησαν είς μέγαν κίν
δυνον. Τό τοιοΰτον δέν είναι κοινόν μόνον είς τό K irklesi·

Τώρα άρχίσαμεν νά ταξειδεΰωμεν διά λογαριασμόν τής κυβερνήσεως 
καί Ιπομένως ούδεμία προσοχή ήτο αναγκαία νά δοθή είς τά δυστυχή ζώα. 
Τό κανονισμένον είναι, άν άποθάνουν καθ’ οδόν μεταξύ σταθμού καί στάθ
μου, ό ταξειδιώτης πληρώνει δι’ αυτά. Δυναται δμως νά τά τρέξη μέχρι θα
νάτου χωρίς νά κατηγορηθή διά τούτο.

Ό  κατόπιν μας σταθμός ήτο ή F ak ih , άπέχουσα δωδεκάωρον, καί 
άπεφασίσαμεν νά άποζημιωθώμεν διά τό μέχρι τοΰδε ταξεΐδι μας καί νά 
νά φθάσωμεν εκεί είς τό ήμισυ τοϋ χρόνου.

’Εντός τεσσάρων ωρών έφθάσαμεν εις E rek ler, χωρίον κατοικούμενον 
από Βουλγάρους.

Τό εσπέρας μετά τήν ανατολήν τής σελήνης έφθάσαμεν είς άλλο χωρίον 
κατοικούμενον καθ’ ολοκληρίαν από Βουλγάρους, τό D oolath  H aghe , καί 
εδώ άπεφασίσαμεν νά διέλθωμεν τήν νύκτα. Τό ώρισμένον μέρος διά τήν 
υποδοχήν τών ταξειδιωτών ήτο ό σταθμός τοϋ ταχυδρόμου. ’Αλλά ή άθλια 
έλλειψις άναπαύσεως είς τοιοϋτο μέρος, μέ έκαμε νά προτιμήσω καλύβην 
ποιμένος, έστω καί άν ήτο τόσον ταπεινή καί έστερημένη κάθε εύμαρείας.

Έπροχωρήσαμεν είς τό άνοικτόν κέντρον τοϋ χωρίου, δπου τά ζώα τών



κατοίκων συνηθροίσθησαν. ’ Εκεί ό σουρουτζής προχωρήσας εις τό μέσον, 
μεγαλοφώνως καί εις ρυθμικόν τόνον έφώναξε τρεις φοράς: Κι-α-η-ά. Εις 
όλα αυτά τά χωρία είναι εις μόνος Τούρκος, ό Σουβασής δηλαδή ό διοικη
τής, ό δέ K iaya είναι ό Βούλγαρος, όστις είναι υπό τάς διαταγάς του ώς 
βοηθός. 'Ο  πρώτος εισπράττει τό χαράτσι και τούς άλλους φόρους, δ δέ δεύ
τερος ρυθμίζει όλας τάς άλλας υποθέσεις τοΰ χωρίου. Μετά τήν τρίτην πρόσ- 
κλησιν μία φαο'ή άπήντησε από ένα ύψωμα καί ιδού δ K iaya εμφανίζεται 
μέ δοχεΐον γεμάτο νερόν από τον ποταμόν. Τού έξηγήσαμεν τήν άπόφασίν 
μας νά διέλθωμεν έκει τήν νύκτα, καί επειδή δέν υπάρχει χάνι είναι χρέος 
του νά προμηθεύση μίαν καλύβην διά κατάλυμα. Ά φήκε κατά γης τό νερό 
καί αμέσως ήλθε μαζή μας προς τον σκοπόν αυτόν. Mac έφερε πρώτον 
εις καλύβην από τήν όποιαν άρκεταί γυναίκες ειχον έξέλθει, καί ήρχισαν νά 
ομιλούν όλαι δμοΰ ζωηρώς, όταν κατωρθώσαμεν νά έννοήσωμεν περί .τίνος 
επρόκειτο, έπληροφορήθημεν, ότι οί άνδρες τής οίκογενείας απούσιαζαν, καί 
επειδή ήσαν μόναι γυναίκες εις τήν κατοικίαν, δέν ένόμιζαν φρόνιμον ή 
ορθόν νά δεχθούν ξένους. Έσεβάσθημεν τήν επιθυμίαν των καί μετέβημεν 
είς αναζήτησή άλλης κατοικίας. Τέλος εύρομεν κατοικίαν μέ δύο δωμάτια^ 
τό εν τής οικογένειας καί τό άλλο κενόν. Είς τό κενόν δωμάτων υπήρχε 
εστία, είς τήν οποίαν ζωηρά φωτιά ταχέως είχε άναφθή, έσκούπισαν τό έδα
φος, μερικά χονδρά χαλιά άπλώθησαν καί είς ήμίσειαν ώραν εύρέθημεν 
καλύτερον αναπαυμένοι ή είς τό πλέον καλό τουρκικό χάνι ή καφενεΐον 
τής αυτοκρατορίας αυτής. Ή  ακόλουθός μας έράηησις ήτο τί ήτο δυνατόν νά 
έχωμεν νά φάγωμεν, μάς άπεκρίθησαν όμως τίποτε, καί οί δυστυχείς μάς εξή
γησαν τον λόγον. Καθ’ δδόν τό πρωί συνηντήσαμεν μεγάλο απόσπασμα 
τοπτσήδων, μέ τάς σημαίας καί τούς αξιωματικούς των. Διά τήν κακήν μας 
τύχην τό απόσπασμα αυτό τήν προηγουμένην νύκτα κατέλυσε είς τό χωρίον, 
καί τό ειχον απογυμνώσει κατά τήν παραμονήν των, ούτως ώστε ού'τε ένα 
αυγό δέν έμεινε καί άνεχώρησαν χωρίς νά πληρώσουν ού'τε ένα γρόσι. Πράγ
ματι οί δυστυχείς χολικοί, άπηλπισμένοι από τούς εκβιασμούς των, είπον, 
είς τόνον απελπισίας, ότι τό χωρίον των ήτο καλόν μόνον νά τό καύσουν, 
διότι τίποτε δέν έμεινε, τό οποίον νά άξίζη νά διασωθή. ’Άν τοιαύτη είναι 
ή προστασία καί ένθάρρυνσις, ή οποία παρέχεται είς τούς δυστυχείς χωρι
κούς, θά άπαιτήση πολύν χρόνον νά συνοικήσουν τάς έρημωθείσας εκτάσεις 
τής Θράκης. cO K iaya άνεχώρησε όμως πάλιν καί έφερε, όταν έπέστρεψε, 
ολίγον πρόβειον κρέας, κρασί καί ρακί, εδώδιμα τά όποια διέφυγαν τούς 
επιδρομείς. Καί ούτω, ή boba δηλαδή ή νοικοκυρά τής οικίας μας ετοίμασε 
τό θρεπτικόν βραδυνόν φαγητύν. ’Εκείνο τό όποιον έπληρώσαμεν ήτο διά τό 
κρασί, ρακί καί κρέας εξήντα παράδες, διά τά άλογα καί λοιπά εκατόν πα- 
ράδες, έν όλω διά φαγητόν καί περιποίησιν τριών ατόμων καί τεσσάρων 
αλόγων, τέσσαρα γρόσια.

Ά π ο  ζην  στεριήγησιν τον Robert W alsh  03



<>4 A Α. Σ.

Άνεχωρήσαμεν εις τάς πέντε με ανοικτόν ουρανόν. Οί πετεινοί τοΰ χω
ρίου έχαιρέτισαν την πρωίαν, διότι καί μέ όλην την δήωσιν των Τούρκων, 
αν καί αί ό'ρνιθες δεν κατώρθωσαν νά διασιοθοΰν, τουλάχιστον οί πετεινοί 
έσοοθησαν, καί εγώ ομολογώ δεν ειχον ποτέ ακούσει προηγουμένως τοιαύ- 
την συναυλίαν άλεκτρυόνων. Έ φαίνετο δτι εις κάθε κατοικίαν ήσαν πολλοί 
πετεινοί, καί μέ τό πρώτον σύνθημα άπήντησαν εις ταχεΐαν διαδοχήν από 
κατοικίας εις κατοικίαν, καί εις τό τέλος δλοι όμοΰ. Ή  συναυλία αυτή ειχέ 
τι τό άσυνήθως ευάρεστου καί τερπνόν τής φωνής καί έσταμάτησα έως ού 
έτελείωσε.

Ά π ό  τό D oolath  Hagfhe ή έκτασις είναι δασώδης καί λοφώδης, καί 
εδώ ό Μουσταφας διά πρώτην φοράν ένόμισε κατάλληλον νά άρχίση τό γα- 
λόπ, διότι ό δρόμος δέν ήτο πλέον ανοικτός καί ευθύς, αλλά ύπήρχον εμπό
δια, ήτο ανώμαλος καί επικίνδυνος. ’Ησθανόμην εαυτόν πολύ κουρασμέ
νου καί ή παραμικρά ακόμη κίνησις μοΰ έπροξένει πόνους. Ά φ οΰ  ίππευα 
καθ’ δλην τήν ή μέραν επί πολλάς ημέρας κατά συνέχειαν, καί τήν νύκτα 
έκοιμώμην μέ τά ένδύματά μου κατά γης, χωρίς τίποτε νά μαλακώνη τό·· 
σκληρόν καί ανώμαλον έδαφος, παρά κανέν χαλί, δέν έπεθύμουν νά πάθω· 
αναπόφευκτου βιαίαν κίνησιν. Συνεχώς ό σουρουτζής ηΰζανε τήν ταχύτητά 
του, ό Τάρταρος τον εμιμεΐτο, καί τοιαύτη είναι ή ακατανίκητος συνήθεια 
αυτών τών ζώων, ώστε καί τό ιδικό μου ά'λογον ήτο αδύνατον νά κρατηθή· 
όπίσω καί ούτω εντός ολίγων λεπτών δλοι έτρέχαμεν ολοταχώς, επάνω εις 
δρόμον, εις τύν όποιον καί νά περιπατή κανείς ακόμη απαιτεί προσοχήν. 
Άνερχόμεθα υψώματα καί κατερχόμεθα κατωφερείας, έσκοντάπταμεν εις- 
πέτρας καί πεσμένα δένδρα καί διερχόμεθα μέσα εις κλαδιά, έβυθιζόμεθα 
είς λάσπην καί έδρεχόμεθα από τά τρέχοντα νερά τοΰ βουνού. Έ π ί  δώδεκα 
μίλια σχεδόν δέν έσύραμεν τούς χαλινούς, μέχρις ου έφθάσαμεν είς Fakih,. 
τον ακόλουθον σταθμόν τοΰ ταχυδρόμου».

Δύο ταξειδ ιώ τα ι δ ιέρχοντα ι διά τώ ν Σαράντα Ε κκλησ ιώ ν  
τό 1 7 0 9  και 1 7 4 6 .

I

’ Εκ τον κατά τό 1709 εις Κωνσταντινονπολιν τοξειδίου τον πρώτον 
εφημερίου τής εκεί Σουηδικής πρεσβείας M ichel Eneihan. Τό χειρόγραφον 
ενρίσκεται είς τήν βιβλιοθήκην τον Πανεπιστημίου τής Upsala· Η  γαλλική 
μετάφρασις εγενετό υπό τον κ. Κ· I. Καρατζά, έδημοσιενθη <3έ εν τή R evue  
Historique du S u d  - E s t τοΰ 1929. Παρατίθενται ενταύθα μόνον τά περί 
Σαράντα 3Εκκλησιών και τών πλησίον αυτών σταθμών.
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«Τήν 10 Δεκεμβρίου, ή ώρα εξ άνεχωρήσαμεν εξ A ldus και διεσχίσαμε 
τά M onts A lbanais (sic)· Έ ν  αργόν καί δΰσκολον ταξείδιον εις τήν Ρω- 
μανίαν, τήν άρχαίαν Θράκην, ή οποία κατεκτήθη άλλοτε από τους Γότθους 
μας, οι όποιοι παρέμειναν ολίγον καιρόν, έχοντες ώς επίσκοπον τον U P  
phila- Ουτος μετέιρρασε τήν Καινήν Διαθήκην εις γοτθικήν γλώσσαν, τής 
οποίας διατηροΰμεν χειρόγραφον εις τήν Βιβλιοθήκην τής Upsala·

Ό  πληθυσμός των μερών αυτών έχει έναν ιδικόν του τρόπον νά ψήνη 
τό ψωμί του. Δεν έχουν φοΰρνους, άλλα τήν ώραν του γεύματος ή όταν 
πεινοΰν, άνάπτουν φωτιά από ξηρά κλαδιά, μετά ταύτα δέ κάμνουν μίαν 
ζύμην από άλευρον και ύδωρ, τήν οποίαν καλύπτουν κατόπιν από στάκτην 
ψήνοντες οΰτω εν είδος άρτου.

Εις τάς 11, ή ώρα 7, άνεχωρήσαμε διά F ack i (U m urfaki) όπου έφθά- 
σαμε εις τάς 11 χωρίς νά σταματήσωμεν είς αυτά τά μέρη κατεγίνοντο τώρα 
νά σπείρουν σιτάρι. Τά άροτρα έσυροντο από τέσσερα* πέντε ή έξ ζεύγη 
βωδιών τόσον δύσκολον διά τήν καλλιέργειαν ήτο τό έδαφος. Στο Facki 
εύρίσκεται ένας μεγάλος λόφος στεφανωμένος από τά τείχη ενός αρχαίου 
πύργου. Εις τάς 12 έκάναμεν τήν πορείαν μεταξύ του Cabalneck, όπόθεν 
άνεχωρήσαμεν είς τάς 7 1/ ί καί K irkclisie  μία μεγάλη καί ωραία πόλι, 
όπου έφθάσαμε εις τάς 4 */2' εις τάς 13 άνεχωρήσαμε διά B urgaz κτλ.»

II

Είς την βιβλιοθήκην τον ίδιον Πανεπιοτημίον ενρίσκεται τδ χειρόγρα
φον τον κατά το 1746 ταξειδίον τον είς τήν υπηρεσίαν τής εν Κωνσταντι- 
νονπόλει Σουηδικής Πρεσβείας Παύλον Ζαμτζόγλον, από Κωνσταντινουπό
λεως είς Στοκχόλμην, δστις συνώδενε τον παρά τή Πύλη πρεσβευτήν και 
προϊστάμενόν τον E dvard  Carlrson κατά τήν είς Στοκχόλμην επιστροφήν. 
'Η  μετάφρασις είναι υπό τον αντον κ. Καρατζά και δημοσιεύεται εν τώ 
αντω περιοδικώ τον έτους 1030-

«Τήν 25 ’Ιουνίου 1746 καί τήν 14 ημέραν τής σελήνης τής ονομαζό
μενης R adjeb 1159 τής Έγείρας, κατά τάς 10 τό πρωί έγκατελείψαμεν 
τήν Κωνσταντινούπολην, τής ακολουθίας μας όρισθείσης κατά τον εξής τρό
πον. Προηγούντο τέσσερες Γενίτσαροι τής υπηρεσίας τής Αυτού Έξοχότη- 
τος, καλοί ιππείς επί ωραίων ίππων καί στολισμένοι, ήκολούθουν οί θερά
ποντες ένδεδυμένοι κατά τον τουρκικόν τρόπον καί όδηγούντες πεζή τρία 
άλογα, δύο καλώς σελωμένα κατά τον γαλλικόν τρόπον, τό στόλισμα τής κε
φαλής τού ενός ήτο σκεπασμένο με άργυρο, όχι έπίχρυσον με τό capa- 
ragon* τά άκρα των πιστολίων εις βελούδον bleu χρυσοκεντημένον, τό 
άλλο άφ’ ετέρου ήτο στολισμένου μέ άργυρον μή επιχρυσωμένου με τό ca- 

© ρ α κ  ι κ ά Λ ' 5



66 A . A. 2

para?on  και τά ακρα μέ βελοΰδον κίτρινον κεντημένον με άργυρον. Τό 
τρίτο ήτο θαυμάσια σελωμένο κατά τον ανατολικόν τρόμον. ’Ήρχετο κατό
πιν δ ιπποκόμος τής αύτοΰ έξοχότητος, M onsieur de la R iie και δ V ezir 
A ghassi O dabachi H ad ji M oustapha A gha μέ τούς εξ του Tchohodars* 
οί οποίοι προηγούντο τής άμάξης τού κ. απεσταλμένου, εις την οποίαν εύ- 
ρίσκοντο ομοίως οί κ. Ζαμτζόγλου και D a tan t, δ πρώτος εκ δεξιών, δ δεύ
τερος έξ αριστερών. Ήκολούθουν κατόπιν δ κύριος M oussa, δ Δραγουμά- 
νος κύριος N icolas F rango , πρόξενος τής Σουηδίας εις N arda, δ κύριος 
Πέτρος Ζάμπογλου και δ κύριος Παύλος συγγραφεύς αυτού τού ημερολο
γίου».

Παραλείποντες τους εν τώ μεταξύ σταθμούς παραθέτομεν τά σχετικά 
με  τάς Σαράντα ’Εκκλησίας και τους πλησίον της σταθμούς.

«Την 30ήν ’ Ιουνίου άνεχωρήσαμεν εκ Μπουργάζ εις τάς 6 τό πρωί καί 
έφθάσαμεν εις Κίρκ-Κιλισέ είς τάς 2 τό απόγευμα. Την I Ιουλίου έμεινα- 
μεν εκεί διά νά αλλάξω μεν άλογα καί άμάξας. ’Αφού διωρθώσαμε τάς άπο- 
σκευάς μας, δ Υπουργός ηύηρεστήθη νά κάμη έναν περίπατον εντός τής 
πόλεως διά νά ΐδη αν εύρίσκοντο αρχαιότητες ή ά'λλα αξιοπερίεργα. Δεν 
εύρομεν εν τούτοις παρά παλαιά κτίρια αρκετά ερειπωμένα, αλλά τίποτε τό 
όποιον νά άξίζη νά άναφερθή ιδιαιτέρως. Την επαύριον 2 ’Ιουλίου άνεχω
ρήσαμεν έκ Κίρκ-Κιλισέ είς τάς 6 τό πρωί καί έφθάσαμεν είς τάς 11 είς 
την E rek la  (Ereklio), όπου έλάβαμε τό μεσημβρινό μας γεύμα. Είς τάς 
δύο εσυνεχίσαμε, διελθόντες την νύκτα είς K anara, όπου έφθάσαμε είς τάς
6 τό βράδυ, αφού διεσχίσαμε έναν τόπον όνομαζομενον K odjatarla·

Είς τάς 3 ’Ιουλίου έφθάσαμε κατά τό βράδυ είς F ak j'’ (U m urfaka)· 
Τήν έπαύριον έγευματίσαμεν είς K arapunar, οπού διήλθαμε την νύκτα. Είς 
τάς 5 τού μηνός άνεχωρήσαμεν εις τάς 4 τό πρωί από τό K a rap u n ar καί 
κατά τάς 10 περάσαμε μεταξύ R ussukesse καί C aradjalar, έ'δραν ενός τών 
Σουλτάνων τών Τατάρων.

’Εξακολουθοΰντες τό ταξειδί μας έδειπνήσαμε εις Benly· Είς τάς 6 τό 
βράδυ εΐμεθα είς Aidos· ’Εδώ έμείναμε τήν έπαύριον 6 ’Ιουλίου. Είς τάς
7 τού μηνός άνεχωρήσαμεν άπό αυτήν τήν πόλιν ή ώρα 4 τό πρωί. Ή  ώρα 
7 περίπου ειμεθα είς τάς άρχάς τών Βαλκανίων βουνών, έντός ενός τερα
στίου δάσους καί έμπρός είς ένα τρομερόν ανήφορον δ δποϊος είχε θέαν 
είς ένα αληθινόν κρημνόν. ’Έπειτα άκολουθούν έξήντα-τρεΐς τρομεραί κοι
λάδες, πού χρησιμεύουν ως καταφύγια τών ληστών. Είς κάθε κοιλάδα υπάρ
χει είδος ποταμού, πού πρέπει νά διασχίσωμεν. Συχνά πρέπει νά κάμω μεν 
μεγάλους γύρους. ’Εν καιρώ πολέμου ιδίως αυτή ή περιοχή είναι πολλή 
επικίνδυνη καί κατά τον χειμώνα οί δρόμοι είναι άπολύτως άβατοι. Τέλος 
κατά τάς 7 τό βράδυ έφθάσαμε εις K euprukeui»·
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II I

"Ισως οΐ μελετώντες τήν ιστορίαν τής Άδριανουπόλεως νά ενδιαφέ- 
■ρωνται διά τάς κατωτέρω σημειώσεις εύρισκομένας εις κώδικα του 13ου αΐώ- 
νος τοΰ πρίγκηπος O ttin g en -W allen ste in  εν M aihingen, κατ’ αντιγραφήν 
των Βολλανδιστών πατέρων.

Κώδιξ II  fol. I (657).
εν fol. 180.
Επι έτος ,Ζ Λ Δ ' (1526) ώιχθιονι ιδ', μινι αυγουστου ις τι προτη ιμερα 

τετραδι πεντηξιμερον οτα εκαί ιατριανοπολη, κε τρις εκλισιες ο χριστός, κε 
ι ωδιγητρια κε ο αγηος στέφανος, κε ο τζεπεχανάς

Ε πι έτος / ΖΑΔ ιδιχθιονι ιδ' μινι αυγουστου ις τες Κ' ιμερα δευτέρα 
έκαψα ι τουρκη το διμητρίων το μαρτιρα ις τιν ατριανόπολη ις τι φιλα- 
»ιοξο.

.(’Εδώ λήγει ό κώδιξ).
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Ίατροΰ—Γερουσιαστοϋ "Εβρου

Ο ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΜΑΝΟΥΗΛ
(800 — 813)

ΕΙς τούς αρχιερατικούς καταλόγους τοϋ αειμνήστου αγίου Ά μασείας 
κυροΰ ’Ανθίμου Άλεξούδη καί τού χαλκέντερου καί περισπούδαστου με- 
σαιωνολόγου Μανουήλ Γεδεών μνημονεύεται ώς μητροπολίτης Άδριανου- 
πόλεως κατά τάς άρχάς τής εννάτης έκατονταετηρίδος ό Μανουήλ, μαρτυ- 
ρήσας επί των ημερών τού Μουρτάγωνος, υιού καί διαδόχου τού αίμοβό- 
ρου βασιλέως των Βουλγάρων Κρούμου.

‘Ο Κροϋμος εκστρατεΰσας -κατά τοϋ αύτοκράτορος τού Βυζαντίου Ν ι
κηφόρου καί νικήσας αυτόν κατέστρεψε και κατέσφαξε τον βυζαντινόν στρα
τόν. Ελάχιστοι έξ αυτού διεσώθησαν, μεταξύ των οποίων καί ό υιός τού- 
Νικηφόρου Σταυράκιος, δστις βαρύτατα πληγωμένος κατέφυγεν εις την Ά -  
δριανούπολιν.

’Επί δε τοϋ Λέοντος, δστις διά ραδιουργιών διεδέχθη εις τον βυζαντι
νόν θρόνον τον Νικηφόρον, ό Κροϋμος έλεηλάτησε άνευ άντιστάσεως τήν 
Θράκην, καί άφήσας εν μέρος τοϋ στρατού του προς πολιορκίαν τής Ά δρια- 
νουπόλεως εξεστράτευσε κατά τοϋ Βυζαντίου, τό όποιον έπολιόρκησε. Λύ- 
σας δμως τήν πολιορκίαν τοϋ Βυζαντίου, ώς ανίσχυρος, διέδραμε τήν Θρά
κην καί εφθασεν εις τήν Άδριανούπολιν, ήτις στενώς πολιορκηθεϊσα ήναγ- 
κάσθη επί τέλους νά παραδοθή διά λιμού. Παραλαβών τότε ό Κροϋμος 
μεθ’ εαυτού τούς παραδοθέντας κατοίκους, άνερχομένους εις δέκα χιλιάδας, 
ά'νδρας, εκτός τών γυναικών καί τών παιδιών, ανεχώρησεν εις Βουλγαρίαν 
κατ’ Αύ'γουστον τοϋ 813.

Μεταξύ τών άπαχθέντων αιχμαλώτων ήσαν οι επίσημοι καί ό άρχιε- 
ρεύς τής Άδριανουπόλεως Μανουήλ.

Τον Κροϋμον διεδέχθη ό υιός του Μουρτάγιον, δστις ονομάζεται κατά 
τον βυζαντινόν Θεοφύλακτον Όμβρίταγος ή καί Όρτόμαγος, από δέ τον ιστο
ρικόν Γεώργιον Κεδρηνόν Κρυτάγων. Έ π ’ αυτού έσφάγη ό μαρτυρήσας διά 
τον Χριστόν άρχιερεύς Μανουήλ καί μετ’ αυτού πολλοί άλλοι ’Αδριανοπο-
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■λιται και Θράκες ευρισκόμενοι εις την “Αδριανούπολιν. "Αφορμή δε υπήρξε 
•διά τον μαρτυρικόν θάνατον του Μανουήλ τό γεγονός δτι έδίδασκε τον Χρι
στιανισμόν και είχε προσηλυτίσει πολλούς Βουλγάρους.

"Ιδού πώς ό βυζαντινός ιστορικός Γεώργιος Κεδρηνός περιγράφει τά 
τοΰ μαρτυρίου:

«"Επί δέ Κρούμος ό των Βουλγάρων αρχών, ταις κατά Ρωμαίων ('Ε λ
λήνων) νίκαις πεφυσημένος, μέγα στρατόπεδον άγείρας έπολιόρκει τήν Ά δρ ι- 
ανούπολιν, μηδενός χεΐρα άντάραι τούτω τολμώντος άνυπόπτω τυγχάνοντι 
διά τάς προηγουμένας ευτυχίας, χρόνον τή πόλει παρακαθήσας εφ’ ικανόν 
ώμολόγει ταύτην διά τήν των άναγκαίων ένδειαν παραστήσασθαι, πάντας 
τε τούς έν αυτή, οίς ήριθμειτο καί ό τής πόλεως άρχιερεύς Μανουήλ, εις 
Βουλγαρίαν μετέστησε . . .

cO κλεινός άρχιερεύς άνόθευτον τήν εις Χριστόν πίστιν διατηρήσας πολ
λούς των Βουλγάρων προς τήν ορθόδοξον πίστιν μετήγαγε μήπω τοΰ έθνους 
μετηγμένου προς θεοσέβειαν . . .

Ό  δέ διάδοχος τοΰ Κροΰμου Κρυτάγων, πολλά) τον Κροΰμον νικών 
είς θηριωδίαν, θυμού πλήρης καθίσταται καί τον θειον αρχιερέα Μανουήλ 
πρώτον έπειράτο ήπίως μεταστήσαι, έπεί δέ κρείττονα αυτόν κατενόησε καί 
υποσχέσεων καί απειλών, μετά πολλάς αιτίας, τώ διά μαρτυρίου παρέδωκε 
θανάτω. Καί ό Μανουήλ ό κλεινός άρχιερεύς οΰτω τώ διά μαρτυρίου τέλει 
συνάμα τοΐς ύ π ’ αυτόν έμφανέσι τήν έαυτοΰ επισφραγίζει ζωήν καί πολλούς 
των καθ’ α'ιμα συνέβη προσηκόντων μαρτυρικής εύκλειας άξιωθήναι. (Γεωρ
γίου Κεδρηνοΰ Τομ. Β 7 558).

Τό μαρτύρων τοΰ Μανουήλ μνημονεύεται είς τά παλαιότερα μόνον 
μηνολόγια, ή δέ εκκλησία γεραίρει τήν μνήμην τοΰ Μανουήλ καί τών σύν 
αύτώ άθλησάντων τήν 22 ’Ιανουάριου.

Καί κατά τον συναξαριστήν έχει ούτω:
«Τή αυτή ημέρα, Μνήμη τών 'Αγίων Μαρτύρων Μανουήλ, Γεωργίου, 

Πέτρου, Λέοντος, Σιωνίου, Γαβριήλ, Ίωάννου, Λέοντος, Παρόδου καί τών 
■λοιπών τριακοσίων έβδομήκοντα επτά.

Στχ. Ξίφος Μανουήλ είς μέρη τέμνει δύο, 
τιμώντ’ άτμήτους ουσίας Χριστοΰ δύο.
Γεώργιον καί Πέτρον, οις κοινόν σέβας, 
γέμνουσι κοινή Δεσπότου κοινού χάριν.
’Άρρηκτον είχε τήν προθυμίαν λέων,
•ρήσσοντος αυτού τοΰ ξίφους τήν γαστέρα, 
δέος ξίφους ταθέντος εγγύς αυχένων, 
μακράν Γαβριήλ καί μακράν Σιωνίου.
’Όντως στρατηγοί, μή πτοοΰμενοι ξίφος,
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Ιωάννης τε και Λέων οι γεννάδαι, 
βληθείς Πάροδος, χειροπληθών έκ λίθων, 
οδόν παρήλθον ήδέως την τοϋ βίου.
Τρεις πενταρίθμους εΐκάδας κτεΧναν ξίφος, 
συνήψεν αύτάς, έν δεκαπλή έπτάδι.

Ούτοι οί "Αγιοι εκ διαφόρων επαρχιών καί τόπων όντες την ’Αδρια- 
νούπολιν κατώκουν, Βούλγαροι δε οΐ αχάριστοι καί «γνώμονες ήκον Ρω 
μαίους καταστρεψόμενοι. Θράκας δε καί Μακεδόνας αίχμαλωτίσαντες καί· 
αυτήν τήν βασιλίδα των πόλεων κατατρέχοντες έν Άδριανουπόλει παρεγέ- 
νοντο καί αυτή τρισίν ήμέραις παραμείναντες, είλον. Έπράττετο δέ ταΰτα. 
Λέοντος του δυσσεβοΰς ’Αρμενίου βασιλεύοντος καί Κροΰμου τοΰ Βουλγα
ρικού κατάρχοντος έθνους. Έ π ε ί δέ Κροϋμος εγκρατής εγένετο τής πόλεως,. 
έξέβαλεν έξω πάντας χιλιάδας τον αριθμόν τεσσαράκοντα, συν αύτοΧς δέ τον 
άγιώτατον Επίσκοπον έκβαλών, κατά τοΰ αύχένος υπό γην ριφθέντα πεπά- 
τηκε. Κροΰμου δέ τό ζην άπορρήξαντος, Δοΰκονμος τήν αρχήν διαδέχεται 
καί αΰτοΰ κατά πόδας τεθνηκότος, Δέτζεγγος αρχών των Βουλγάρων γνωρί
ζεται, ώμος καί απάνθρωπος. "Ος τον μέγαν Επίσκοπον Μανουήλ μέσον 
διχάσας καί τάς χεΐρας συν τοΧς ώμοις άποτεμών βοράν τοΐς κυοί παρέθετα· 
καί άορασία πληγείς υπό των οίκείων αναιρείται. Μουρτάγων δέ τήν 
αρχήν δεξάμενος άπαντας τους Χριστιανούς, τούς μή πειθομένους Χρι
στόν άρνήσασθαι, έξ ανθρώπων ποιεί. Καί οΰς μέν δεσμούς καί στρε- 
βλώσεσιν ύποβαλοόν, οΰς δέ άπανθρώποις αίκίαις τιμωρούμενος τής πα- 
ρούσης ζωής άπερήγνυε. Τον δέ έν άγίοις επίσκοπον Δεβελτοΰ Γεώργιον καί 
Πέτρον επίσκοπον, ράβδους άπανθρώπως κατακόψας, ξίφει τάς κεφαλάς αυ
τών άπέτεμεν. 'Ωσαύτως καί έτερον πλήθος τριακοσίους έβδομήκοντα επτά 
τή τοϋ ξίφους τιμωρία υπέβαλε καί έτερον Λέοντα καί Ίωάννην, τούς τών 
χριστιανών στρατηγούς. Λέοντος δέ τοΰ έν άγίοις έπισκόπου Νίκαιας τή θέσει, 
ευνούχου ξίφει τήν γαστέρα διέτεμε. Καί Γαβριήλ καί Σιώνιον μαχαίρα άπέ- 
τεμε. Πάροδον δέ τον ίεροότατον πρεσβύτερον λίθοις βί,ηθήναι κατεδίκασε 
καί πολλούς έθανάτωσεν. Ου μόνον δέ ό δυσσεβής Μουρτάγων, αλλά καί οι 
κατά διαδοχήν Βούλγαροι άρχοντες πολλούς τών Χριστιανών διά ποικίλων 
κολάσειον τφ θανάτω παρέπεμψαν».



ΜΥΡΤΙΛΟΥ ΑΤΤΟΣΤΟΛΙΔΟΥ

Π Ε Ρ Ι Τ Η Σ  Γ Λ Ω ΣΣ Ε Σ  ΤΩΝ ΘΡΑΚΩΝ*

V- ’ Ονόματα βότανώ ν περισω'&έντα έκ  της Δ ακικής γλώ αοης 
(Θ ρακικής δ ια λέκ το υ ;)

§ 1) Ε π ειδή  οι Λακοί, κατά τον Μένανδρον, ήσαν Θρακικόν φΰλον 
κα'ι ομόγλωσσοι τοίς ΓέταιςΡ), καίπερ γεωγραφικώς διά τού ’Ίστρου χωριζό- 
μενοι αυτών, οί δέ Γέται από τοΰ Η ροδότου ήδη κατατάσσονται εις τούς 
Θράκας «Θρηίκων άνδρειότατοικαί δικαιότατοι(2)» καίπερ όμόσκευοι, κατά τον 
Θουκυδίδην(8), τοϊς Σκΰθαις, όπερ δηλοι τήν μετ’αύτών άνάμειξιν, δθεν ό Διο
νύσιος (*) υπολαμβάνει αυτούς μάλλον Σκύθας, νομίζομεν δτι δέον ενταύθα ν’ 
αναγράψω μεν κα'ι τάς παρά τώ Διοσκουρίδη και τώ Ψευδαπουληίω διασω- 
θείσας ένίας Δακικάς λέξεις (ονόματα βότανών), διότι εν ταύταις ενδέχεται 
νά εύρίσκωνται και θρακικαί τινες ένεκα τής επί Ρωμαιοκρατίας ιδίςι συμ- 
μείξεως τών Δακών μετά τών εντεύθεν τού ’Ίστρου Θρακών.

Σημειωτέον δτι ό Διοσκουρίδης, δστις έζησε κατά τον πρώτον μ. X. 
αιώνα επί τών αύτοκρατόρων Κλαυδίου καί Νέρωνος καί εις τήν συγγραφήν 
τού έργου του ώφελήθη έκ τού περ ί βότανώ ν  τού συγχρόνου του Παμφίλου, 
ούδεμίαν Δακικήν λέξιν έμνημόνευσεν, αί δέ εν τω κειμένω του συνώνυμοι 
ταΐς Έλληνικαΐς Δακικαί λέξεις είναι παρεμβόλιμοι προστεθεΐσαι κατά τον 
δεύτερον καί τρίτον μ. X. αιώνα, οπότε ή Δακία έγένετο Ρωμαϊκή επαρχία, 
ώς άπέδειξεν ό W e llm an n (5)· 'Ωσαύτως καί τά εν τω γλωσσαρίω τού Ψευ- 
δαπουληίου άπαντώντα Δακικά συνώνυμα προσετέθησαν κατά τον τέταρτον 
μ. X. αιώνα, συνταχθέντι κατά τον τρίτον καί άντλήσαντι καί έκ τού προ
γενεστέρου εαυτού τού Διοσκουρίδου έργου.

Τά παρά τώ Διοσκουρίδη Δακικά βότανών ονόματα πλήν τών παραλ
λαγών των είναι 42, τά δέ παρά τώ Ψευδαπουληίω 32, έξ ών μόνον 20 
νέα, τ. έ. μή αναγραφόμενα παρά τώ Διοσκουρίδη. 5 Εκ τών 62(β) δέ τού
των Δακικών λέξεων άλλαι είναι, ώς θά καταδειχθή έκ τής έτυμολογίας, πράγ- * 1 2 3 4 5 6

* Συνέχεια άπό σελ. 235 Γ '. τόμου.
1) Στράδίονος, V II, 3, 13 καί 10.
2) 'Η ροδότου , IV, 93.
3) θουκνδίδου, I I ,  96.
4) Διονύσου περίπλ. 41, 22.
5) W ellm a n n , Hermes, τόμ. XX XIII, ετ. 1898, σελ. 375, 369.
6) I. G rim m , Gtschichte der Deutschen Sprache, τόμ. I, έκδ. 3, Λειψία Ιι.

1868.
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μάτι Δακικαί (Σκυθικαί και Δακοθρακικαί), δυο Βησσικαί (Θρακικαί), οίλλαι 
Λατινικαί και αλλαι Ελληνικοί, δπερ δηλοΐ την γενομένην εν τή χώρα 
εκείνη επιμειξίαν των εθνών. Περ'ι των παρά Διοσκουρίδη άπαντώντων Δα- 
κικών βότανών ονομάτων ήσχολήθη πρώτος τώ 1848 ό I. G rim m , πειρα- 
θεις νά έρμηνεΰση ταΰτα τη βοήθεια τής Γερμανικής γλώσσης (’), διότι ύπε- 
λάμβανε τούς Γέτας ώς τούς αρχαίους Γότθους. "Υστερον τώ 1854 έπεχεί- 
ρησε τό αυτό ό Leo τη βοήθεια τή ς ’Ινδικής γλ<ύσσης(2) και τρίτος ό Τ ο - 
m aschek  τή βοήθεια τών Ίνδογερμανικών γλωσσών(8). ’Εσχάτως δέ ή νέα 
κριτική τού Διοσκουρίδου έκδοσις τού W ellm ann(4) και ή τού Ψευδαπουληίου 
υπό τού H ow ald  και S ig e ris t (5) εδωκαν αφορμήν εις τον καθηγητήν τού 
έν Σόφια πανεπιστημίου D etschew  ν ’ άσχοληθή περί τών Δάκικών τών 
βότανών ονομάτων (Η).

§ 2) absentium  rusticum : (7) τό παρά Διοσκουρίδη άψίνθιον βαθύπι. 
κρον{*)· ή λ. Ελληνική έκ τού άψίνθιος-άψινθος (α στερητ.ή-ψίνθος— χίρ- 
ψις) (9).

amolusta (10)' τό παρά Διοσκουρίδη χαμαίμη λον(ί1). 'Η  λ. σύνθετος 
κατά τον D etschew ’ τό πρώτον συνθετικόν αυτής· υπομιμνήσκει τό Ε λ λ η 
νικόν μήλον, δωριστί μάλον, τό δέ δεύτερον us fa (αντί as fa , πρβλ. onustus  
λατινιστί έκ τού onostos) είναι τό Ίνδογερ μανικόν ο dr tin , ίταλ. osth γερμ. 
_/\_st υπό τήν έννοιαν κλάδος(12). 'Ο  T om aschek  όμως υπολαμβάνει τό δεύ
τερον συνθετικόν usta  παραγόμενον έκ τής ρίζης od (οζω-δδωδα), δθεν και 
τό 9Αρμενικόν u s t(13), δπερ φαίνεται ήμΐν πιθανώτερον διότι ούτω ή λέξις 
αποδίδει καθ’ δλα τήν Ελληνικήν σημασίαν τής βοτάνης, ήτις έκλήθη χα
μαίμηλον «διά τήν προς τά μήλα ομοιότητα τής οσμής» κατά τον Διοσκου- 
ρίδην. "Ωστε κατά ταΰτα ή λ. σημαίνει βοτάνη εχονσα do μην μήλον καί

1) Grimm, Geschichte der Deutschcn Sprache, τόμ. I, έκδ. 3, Λειψία ετ. 1868.
2) Leo , Einige Bemerk ungen iiber die Sprache der Geten. Zeitschrift lur vergleich. 

Sprachiorschung, Berlin, I II  Jahrgang, σελ. 176—194.
3) Tom aschek, Die alten Thraker, II, Teil. I It. 1894.
4) W ellm ann , P. Dioscuridis Anazarbei de materia medica I. V, v. I-III, Boro!ini 

It. 1907-1914. Εϊς ταύτην τήν Ικδοσιν γίνονται αί παραπομπαί. κατά τόν Detschew.
5) H ow ald  und S ig e r is t , Corpus medicorum Latinorum vol. IV Pscudoapulci 

liber herbarius, Lipsiae, It. 1917.
6) Detschew  D. Die dakischen Pflanzennamen, Sophia, It. 1928.
7) P seudoapu lei, XIX.
8) Διοακουρίδου, II, 30.
9) ν1δε καί Detschew  αυτόθι, σελ. 6.

10) P seudoapu lei, XXIII.
11) Δωσκονρίδου, II, 146.
12) Detschew, αυτόθι, σελ. 7.
13) Tomaschek, αυτόθι, II, 1, σελ. 28.
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αμφότερα τά έτυμα αυτής συμπίπτουσι τοΐς έλληνικοϊς μήλ-ον και όζω (δδ.) 
-μετά του προσθετικού α τ. έ. (ά)μηλώστη-μηλονστα-μολονστα-άμολούστα.

apiana ,(*) ή' συνώνυμος τή προειρημένη' ή λ. Λατινική εννοούμενου 
τοΰ hcrba έκ τοΰ apis (έμπίς ;=μέλισσα), τ. έ. μελίσσόχορτον, ως το υπό 
των μελισσών κατ’ εξοχήν άγαπώμενον χόρτον.

άναρσεξέ, τό' ή δνοΰρνχίς ή χαμαίπανς κατά τον Διοσκουρίδην (2). ’Ε 
πειδή ή βοτάνη φΰεται «εν καθΰγροις και άργοίς τόποις» (a), ό D etschew  
έπιτυχώς διορθοΐ άμαρσεξέ(β). Οΰτω τό πρώτον συνθετικόν είναι τό Ε λλη
νικόν αμάρα (=τάφρος, υδραγωγός οχετός, τέλμα), τό δέ δεύτερον ζητητέον 
εν τώ Λατινικά) sccale (=βρίζα , σήκαλις). cO D etschew  αναφέρει τοΰτο 
ε’ις τάς ρίζας secg-seisg-hezg (=θρίον, θάμνος) έκ τοΰ sek-ska (ft)·

arpopriaip)> ή' δ παρά τώ Διοσκουρίδη κισσός(7). ’Επειδή τό φυτόν 
έρπει και προσκολλάται, ζητητέον τό πρώιον συνθετικόν τής λ. εν τώ ρήμ. 
ερπ-ω. Λατιν repo, to δέ δεύτερον εν τή ρίζη πρι-πρα, δθεν ή λ. πράιος 
-πρανς, ινδογερμαν. p-rai. preipr  (=άγαπάν) κατά τον D etschew (8)' δθεν 
σημαίνει ό αγαπών ερπειν. Ή  έτέρα γραφή τής λ. arborria φαίνεται εσφαλ
μένη- ταΰτην σχετίζει ό T om aschek  τώ arboreal) τ. έ. arborea herba ( =  
δενδρώδης).

a p ru s(10), ή' ή ξυρίς-ΐρις άγρια παρά Διοσκουρίδη (“ )' ή λ. Λατινική 
έκ τοΰ aprus «να  τοΰ aper, ένεκα τής δμοιότητος τοΰ φυτοΰ προς τήν ΰν  
'(πρβλ. και τά φυτά αίλουρος, σκόρπιός, χαμαάέων, τράγος, lupus (12))·

άσα, τό' βέλτιον καθ’ ημάς παροξΰτονον, άσα, τό '= τό  βήχιον, πέτρινη, 
άκρόφυλλον, χαμαίγερον (13). CH λ. Βησσική, τ. έ. Θρακική(14).

βλίς(ρ&), ή· — βλίτον ή λ. ελληνική, ής ή γενική βλιτός, δθεν βλίτον, τό (16) 
=λάχανον φυόμενον τον μήνα ’Ιούνιον νεοελληνιστί τό βλίτο(ν).

1) P seudoapulei, αυτόθι.
2) Διοακουρίδον, II, 160.
3) Αυτόθι.
4) Detschew , αυτόθι, σελ. 8.
5) Αυτόθι,
6) Pseudoapulei, XCV.
7) Διοακουρίδον, I, 248.
8) Detschew , αυτόθι, αελ. 9.
9) lom aschek,, αυτόθι, II, 1, σελ. 25.

10) P seudoapulei, α υ τό θ ι.
11) Διοακουρίδον, II, 186,
12) Detschew, αυτόθι, σελ. 9.
13) Διοακουρίδον, II, 124.
14) Ί δ ε  τήν ετυμολογίαν ανωτέρω IV, § 1 έν τή λ.
15) Διοακουρίδον, I, 191,
16) 5Αθηναίου, XIV, 649.
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βονδάθλα, ή· καί κατ’ άφομοίωσιν βονδάλλα' =  τό βονγλωοσον (*). Το 
πρώτον συνθετικόν τής λ. έκ τοϋ βονς, τό δε δεύτερον ζητητέον εν τή ρίζη 
δα τοϋ ρ. δαίω-δαίννμι-δαις (=εύωχοΰμαι, γεύομαι) μετά τής καταλήξεως 
θλα-θλη, σημαινούσης τό ό'ργανον (πρβλ. ιμάσθλη). τ. ε. δάθλα, ή = τ ό  ό'ρ- 
γανον δΤ ού τις γεύεται, ευωχείται δηλ. ή γλώσσα. "Ωστε κατά ταΰτα αντί 
τοϋ βονγλωοσον. Το αυτό κατά κακήν γραφήν budata εκ τοϋ βονδάλλα (1 2), 
δθεν καί buclata(3).

γονολ.ήτα, χά— λιθόσπερμον— άετώννχον όνομ. τό γονόλ,ητον ή γονολή- 
τον. Ή  λ. σύνθετος, ής τό πρώτον συνθετικόν γόνος (=σπόρος)—γονή, τό 
δέ δεύτερον ζητητέον έν τώ λάας-λάς, δωρ. λενς (4) (=λίθος)- πρβλ. Λητώ, 
Αατώ- δθεν φαίνεται ήμιν μεταπλασμός τοϋ λιθόσπερμον εις γόνον λίθον. 
Κατ’ άλλην γραφήν γουνολήτα, ής τό α συνθετικόν γοννος, ιωνιστί αντί 
γόνος-

§ 3) δάκινα, χά— λειμώνων, νενροειδές, λογχϊτις (5)- δ ενικός αριθμός 
τό δάκινον έκ τοϋ ρ. δάκ-νω; δθεν δάκος=θηρίον έρπετόν παρά Σουίδα (6), 
εξ ού δακινός— δάκινον.

διελεία, ή καί διελλείνα— νοσκναμος (7)· dielina (8)· 'Η  ρίζα ζητητέα έν 
τώ ρ. δί-ω δί-ομαι (= φενγω  καί τό μέσον συνήθως φοβίζω τινά, τρέπω 
εις φυγήν)' έκ τούτου δί-ελος— διέλειος, δθεν διέλεια καί διέλ(ε)ινος, δθεν 
διέλεινα καί διέλλεινα (πρβλ. καλλώς, διάλλογος)' δθεν σημαίνει βοτάνη φο- 
βίζουσα, τρέποναα εις φυγήν (9).

διέσεμα, τό— φλόμος, λνχνϊτις θρυαλλίς (10 11 12)- ή συσχέτισις τής λέξεως προς 
Σλαυϊκά ονόματα υπό τε τοϋ T om aschek  (n ) καί τοϋ D etschew  (ls) καί 
ή διδομένη ετυμολογία δεν φαίνεται ήμΐν πιθανή. Τό πρώτον συνθετικόν 
τής λέξεως φαίνεται δτι είναι τό dies (ημέρα, φώς λατινιστί), δία (ήμερα 
παρά τοϊς Κρησί) καί όγδό-διον (θυσία τελουμένη Θησεϊ δι’ οκτώ ημερών 
κατά τον "Ησύχιον), σανσκρ. di-, d t-d ja m i=  φαίνομαι, λάμπω), dinas 
(=ήμέρα) κτλ. ’Εάν ή ύπόθεσις τού D etschew  δτι ή λέξις προήλθεν έκ

1) Διοοκονρίδον, I I , 273-274.
2) Αυτόθι, II, 151.
3) Pseudoapulei, X LI.
4) G rim m , αυτόθι σελ. 145.
5) Αιοσκονρίδου, II, 183.
6) Πρβλ. καί Αισχύλον *Αγ. 798.
7) Δ ιοοκονρίδον II  224.
8) P seudoapulei, IV.
9) “Ιδε καί Detschew , αυτόθι τά περί τής ετυμολογίας ανάλογα, σελ- 14.

10) Διοσκονρίδον, II, 258.
11) Tom.asch.ek, αυτόθι II, 1, σελ. 32.
12) Detschew, αυτόθι, σελ. 15.



τοΰ διέσαμα (ι) είναι αληθής, τότε πιθανώς τό δεύτερον συνθετικόν αμα 
είναι άντι τοΰ άμμα (έκ τοΰ απτώ—άπτήρ—άψη), αντιστοιχούν τ.φ θρναλ- 
λίς, λνχνϊτις, βοηθοΰντος προς τοΰτο και τοΰ τοΰ Ψευδαπουληίου diesapter,· 
οπερ άντιπαρατίθεται τώ διοσκουριδείω διέσεμα· ώστε κατά ταΰτα ισοδύνα
με! τώ diesapter  — τ ό αντικείμενον τό άνάπτον φως, θρναλλίς, λνχνϊτις. ,

diesapter, δ' καί κατ’ άλλην γραφήν diessathel και diessacheljf) =  
διέσεμα. Σύνθετον έκ τοΰ dies και τοΰ apter (ap-ter) έκ τοΰ ελληνικού 
απ-τω—αητρα— άπτρίον— αφή (a). Αΐ λοιπαί δυο γραφα'ι φαίνεται ότι, έσχη- 
ματίσθησαν κατά παρετυμολογίαν ή κατ’ έπίδρασιν άλλοτν ξένων λέξεων.

δονώδηλα, τά '=  άμάρακον, άνθεμίς, μαλάβαθρον (*). Παρά τώ Ψευδά- 
πουληίω, diodela z io d e la  (6)·‘Η  κατά ιόν D etschew (6) σΰνθεσις τής λέξεως 
έκ τοΰ δονώ (δυο-duo) καί τοΰ δηλα (= d e la , ρίζ. del σχίζειν)=φΰλλα, 
επομένως σημαινούσης βοτάνην δίφνλλον άντίκειται τή παρατιθεμένη αντιστοι
χώ Λατινική λέξει μιλλεφόλιονμ (=πολνφυλλον)· δ'θεν φαίνεται ήμΐν απίθανος. 
Ό  T om aschek  ώς πρώτον συνθετικόν τής λέξεως υπολαμβάνει τό du, ίραν. 
δνς ελλην., dus ζενδ., και ώς δεύτερον συνθετικόν τό od, έλλ. δδωδα (7), 
επομένως κατ’ αυτόν ή λέξις ισοδύναμος τώ δυσώδης. ’Ανεξήγητος δμως 
φαίνεται ήμΐν ή έκπτωσις τοΰ s (δνς), πλήν έάν ΰποτεθή δτι τό δονώδηλα 
είναι μεταγραφή κακή τοΰ δνσώδηλα (Λ ΟΥ έκ τοΰ ΔΥΟ).

dracontos (herba) ή' (βοτάνη)(9), ή παρά τώ Διοσκουρίδη λιδανωτίς, 
Ικτερϊτις (9)' έκ τοΰ έλληνικοΰ ή τον δράκοντος βοτάνη.

δον  καθ’ ημάς αιτιατική αντί τοΰ δύ(η)ν, ου ή ονομαστική δν(η), ή ,=  
κνήφη, ή κνίδη (ι0). Ά ρ α  αυτό τοΰτο τό όύη, ή, δθεν ρήμα δνάω καί δ ·δννη=  
άλγηδών, δνοτνχία, έκ τοΰ ρήμ. δαίω, 0aF (=καία>). Οΰτω δε ή λ. αποδίδει 
τήν ιδιότητα τής κνίδης (τσουκνίδα), καιοΰσης τήν άνθρωπίνην επιδερμίδα· 
Ά παντα  καί ή κακή γραφή δικν.

ζήνα, τά’=κώνειον (“ )· καί κατ’ άλλην γραφήν δοκοιζηνα (ί2). Κατά τόν 
D etschew  σημαίνει βλάβη καί αντιστοιχεί τώ Ίρανικώ jyanay— zuanay— 1 2 * 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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1) Αυτόθι, σελ. 15, σημ.
2) Pseudoapulei, LXXII.
Β) Detschew, αυτόθι, σελ. 16.
4) Αιοσκονρίδον, II, !47.
5) Pseudoapulei 1C.
6) Detscheiv αυτόθι, σελ. 17.
7) Tomaschek, αυτόθι, II, 1, σελ. 28.
8) Pseudoapulei, LXXX.
9) Αιοσκονρίδον, II, 88.

10) Αυτόθι, II, 251.
11) Αυτόθι, IJ, 239.
12) Πιθανώς : «οΐ δέ δοκοιζηνα» κακή γραφή τοΰ: «οΐ δέ Δάκοι ζήνι
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zyand, και τώ Ίνδογερμανικώ giena  έκ τής ρίζης geie (=έξασθενεΐν) και 
αποδίδει τό παρά Διοσκουρίδη παρατιθέμενον οϋλόμενον (*)■ κατά δέ τον 
T om aschek  είναι αντί τοϋ ζεΐνα, ζένια, έλλην. φέννος (=θάνατος κατά τον 
Ήσυχων), εκ τής ρίζης guhen, guhon  (=παίειν, κόπτειν) (2).

ζονούστηρ, τό' καί κατ’ άλλην γραφήν ζονονστη=άρτεμιοία μονόκλω
νος(3). Εκ τοϋ ςώου-|-στήρ (=στέαρ) σύνθετον κατά τον D etschew , (πρβλ. 
τά παρά Διοσκουρίδη ωσαύτως σύνθετα ζωόνυχον, ζφοδότιον, ζωόφθαλμον). 
Παρά τω Ψευδαπουληίφ (4) άντιπαρατίθεται τό titum en, δπερ είναι κακή 
γραφή τοϋ Λατινικού bitumen  καί τό zired  (zireo, zyreo), δπερ είναι παρά 
τω Πλινίφ φυτόν ούρων— σίριον (5).

§ 4) καρωπίθλα, τά,=κατανάγκη, θύρσων, κήμας, άρκτοπόδιον(6). Κατά 
τον T om aschek, επειδή αί Θεσσαλαί εκ ταύτης τής βοτάνης κατεσκεΰαζον 
φίλτρα, ή λέξις σΰγκειται έκ τής ρίζης κάρω, λατιν. cam s  (=φ ίλος προσφι
λής) καί τοϋ πίθλον, εκ τής Ίνδογερμανικής ρίζης poi, po, pi, έλλην. πί.-νω 
μετά τής καταλήξεως θλον— dhlon (= δ ι5 οϋ τις πίνει, καί ποτόν). "Ωστε 
κατά ταϋτα καρωπίθλον, πληθ. καρωπίθλα=ποτδν έρωτος, φίλτρον (7).

κέρκερ, δ'=άναγαλλις ή φοινική, σανρΐτις, χελιδόνων.(*) Ή  λέξις Λατι
νική αντί τής cerceris, (πρβλ. sincer έκ τοϋ sincerus, hilar έκ τοϋ hila- 
ris, baccar έκ τοϋ baccharis, cidar έκ τοϋ c id rtis  κτλ.)· πρβλ. καί τά 
ελληνικά κερκάς (=ιέραξ), κρέξ (=όρνεον), κερκϊς.(9) Κατά τινα χειρόγραφα 
λέγεται καί τονρα, τά, έκ τοϋ Λατινικοϋ tus-thus γεν. tu r is — Qvov, θυμία
μα, λιβανωτός (10).

κινονδοιλα ή, ή τά'=βρνωνία λευκή, ψίλωθρον, μήλώθρον, δφιος στα
φυλή, άρχέζωστις, κέδρωστις(η ). Ό  D etschew  διορθοΐ εις δινον6οιλα('2). Αί 
έτυμολογίαι τής λέξεως τοϋ τε D etschew (18) καί τοϋ T om aschek(14) δεν φαί
νονται ήμΐν πιθαναί. Παρά τω Ψευδαπουληίφ λέγεται aurametti, dinupula 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1) Detschew , αύτόθι, οελ. 18.
2) Tonaschek, αύτόθι, II, 1, οελ. 31.
3) Διοακονρίδον, II, 125.
4) Pseudapulei, X.
5) Detscheiv, αύτόθι, σελ. 19.
6) Διοακονρίδου, II, 276.
7) Tomaschek, αύτόθι, II, 1, σελ. 33.
8) Διοακονρίδου, I , 247.
9) Detschew , αύτόθι, σελ. 20.

10) Τό παρατιθέμενον κερκεραψρων πάντως κακή γραφή αντί του: κέρκερ, 'Άφροι.
11) Διοσκονρίδον, II, 329.
12) Detschew , αύτόθι, σελ. 22,
13) Αυτόθι.
14) Tom aschek , αύτόθι, II, 1.
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(Βησσικόν) και discopela.{1) To auram etti οφθαλμοφανούς είναι to Λατινι
κόν ανριμετέλλονμ παρά τω Διοσκουρίδη=το βατράχων,(3) έκ τοϋ a u r u m  
και του κοινον metella  (m etula), rneta, m e tti  (=κώνος, κιονίσκος). "Ωστε ή. 
λέξις είναι άντ'ι τής aurim etella^). To dinupula, δπερ φέρεται και nupulaip), 
6 D etschew  υπολαμβάνει σύνθετον εκ του δίνου (Βησσικού), ίνδο- 
γερμ. duisno, λατ. bin i και του pela  ( =φύλλον ), άρα=δίφυλλον( οΰ καί 
συνώνυμον τό discopela, (5) οΰ μετασχηματισμός dicotella· (6) Καθ’ ημάς· 
πιθανώς ή λέξις σύνθετος έκ τοΰ δίσκος-\-πελα {— φέλα—φέλλα—ψελλός=  
λίθος),ζζζδισκοειδης λίθος ένεκα τοΰ σχήματός του. Πρβλ. καί τό επί τοΰ Α ί
μου έμπόριον των Τραϊανέων Δισκοδονράτεραι. (7)

κοαλάμα, ή · = ποταμογείτων, λειμώνων, πολννενρον, νενροειδές, κυνό- 
γλωοοον. (8) Τά παρατιθέμενα ελληνικά όνο'ματα δηλοΰσιν δτι είναι ή ελλη
νική λέξις καλά μη κατά παρένθεσιν τοΰ ο, δπερ κυροϊ και τό Λατινικόν 
άρονδινάλις μίνορ ( arundarm s—arundo— κάλαμος). Κατά κακήν γραφήν 
φέρεται και κοαδάμα.

κοικολίδα, αΐτιατ., κοικολίς, ή, ή όνομαοχ.— άλικάκκαδος, στρύχνος μανι
ακός, δορνκνιον, κακκαλίς.(9) Φέρεται και κοικοδίλα, κνκωλίδα, coecolida, 
καί cohda.{i0) Ή  ρίζα κοικο-κυκω ζητητέα εν τω κόκκνξ, λατ. cucuhs , 
δπερ σημαίνει καί στρύχνος. ‘"Ωσαύτως παρά τω Ψευδαπουληίφί11) λέγεται.· 
herba vac(c)ina, δπερ είναι τό Διοσκουρίδειον ερδα ονατίκινα,(ί2) 5ηλ. vatt- 
cina κατά κακήν γραφήν.

κοτίατα ή κοτήατα, τ ά — άγραωτις ή έπαμήλωτος, αίγικόν, άμαξϊτις.(ί3) Ό  
G rim m (14) ύπολαμβάνων τήν λέξιν ουδέτερον έπίθετον πληθ. άριθμοΰ συσχε
τίζει τω Λιθουανικά» kotas καί ερμηνεύει καυλός. 'Ο  δέ T om aschek(22) συ
σχετίζει αυτήν τω Ά ρμενικφ kot- (=χόρτον, φυτόν) καί νομίζει έπίθετον. Ό  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1) Pseudoapulei, L X II.
2) Αιοοκονρίδου, I, 242.
3) Detschew , αυτόθι σελ. 22.
4) P seudoapulei, VII.
5) Detschew , αυτόθι.
6) P seudoapu lei, V III.
7) Ί δ ε  ανωτέρω I, § 5, σημείωσιν έν tfj λέξει.
8) Διοσκονρίδον, II, 256.
9) Αυτόθι, Π, 231.

10) P seudoapulei, X X II.
11) Αυτόθι.
12) Λιοακονρίδου ,11, 231.
13) Αυτόθι, II, 192.
14) G rim m , αυτόθι σελ. 146.
15) Tom aschek , αυτόθι, II, 1.
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Ψευδαπουλήιος παραθέτει καί to parith ia ,(*) δπερ κατά τον D etschew  είναι 
to  Ελληνικόν παριθέϊα (δηλ. πόα), ου κακαί μεταγραφαί είναι τά parthia  
καί percia ·(*)

κονριοννηκονμ, τό' καί κατ1 2 3 άλλην γραφήν κνριοννηκονμ±=δραχοντία 
μικρά, άρίς, επαρσις, φοινίκεον(Β). Κατά τον D etschew  ελληνική μεταγραφή 
του λατινικού curionicum, έκ τοϋ curionius-curio  κατά τά εις -ικός επί
θετα, δθεν καί ό τονισμός αύτοϋ. Έ πίθετον αντιστοιχούν τή σημασία της 
λέξεως επαρσις, ένεκα τής έπάρσεως του curio (=φατριάρχου), ως προϊστα
μένου φατρίας (curia) (4 5)- Κατά τον Ψευδαπουλήιον λέγεται καί adila{ε), συ
νώνυμον τφ φοινίκεον, έκ τής 3Ινδογερμανικής ρίζης aidh-7iclh (=καίειν, 
έρυθροΰν είναι), έλλην. αϊθος, αΐθων, αΐθωψ, αίθήεις, μακεδονιστι άόή (— 
ουρανός κατά τον 'Ησύχιον)(6), άρα=αίθήρ(7).

κρουοταίη, ύ\’ =χελιδόνι,ον μέγα, δθόννιον(8) 3 Εκ του Λατινικού crusta 
(— λέπος, οστρακον), δθεν έπίθ. crustanus■ Παρά τω ψευδαπουληίω φέρεται 
eurupillene ,(9) καί κατά παραφθοράν erupilline, δπερ είναι ελληνικής προ- 
ελευσεως έκ τοϋ ευρύς-{-πίλος (πρβλ. πιλέω, τιίλημα, πίλικος) καί αντι
στοιχεί τοΐς: χελιδόνων μέγα , δθόννιον, κρονστάνη ( =όστρακοειδής). Τό 
δέ παρ3 αύτφ ebusiione{i0 11) είναι παραφθορά τοϋ κρονστάνη κατά τον 
D etschew (10)·

λάξ, τ]=άνδράχνη άγρια, άείζων άγριον, τηλέφιον (12). Καί παρά Ψευ- 
δαπουληίφ ωσαύτως lax{13). 'Η  λέξις Λατινική la x  (=δολος).

μαντία, ή,=όάτος(14 15). Φέρεται καί μαντοία· Παρά Ψευδαπουληίαή14) m an- 
tu a ■ Κατά τον D etschew  αϊ λέξεις μαντία -m an tua -m an tos  καί ή βάτος 
είναι αί αύταί παραγόμεναι έκ τής Ηνδογερμανικής bhend-, γερμαν. binden 
(=συνδέειν) (16). '0  G rim m  εκλαμβάνει τήν λέξιν ελληνικήν αντί τοϋ μαν-

1) P seudoapu lei, LXXVIII.
2) Detschew , α υ τ ό θ ι,  σελ. 26.
3) Διοσκονρίδου, I ,  233.
4) Detschew, α υ τό θ ι,  σελ. 27.
5) P seudoapulei, XIX.
6) Detschew, α υ τ ό θ ι,  σελ. 27.
7) H offm ann , Die M ak ed o n en , σελ. 37
8) Διοσκονρίδου, I ,  2 50 .
9) Pseudoapidei, L X X IV .

10) Αυτόθι.
11) Detschew, α υ τ ό θ ι,  σελ. 28
12) Διοσκονρίδου, I ,  19δ.
13) Pseudoapulei, C IV .
14) Διοσκονρίδου IT, 196.
15) P seudoapulei, L X X X V III.
16) Detschew, α υ τό θ ι, σελ. 30.



Ή ερΙ τή ς  γλώ σσης τώ ν Θ ρακώ ν 79

χεία καί ερμηνεύει Θάμνον προφήτην ('), 6 5έ Tomaschek (2) συσχετίζει την 
λέξιν τω Ίρανικω  m dnthag, m onth  (=ε!δος κολλητσίδας).

μίζηλα, ή' =  θύμος (3). Κατά παραφθοράν και μίζολα και μόζουλα. 
Ε π ε ιδή  ό Διοσκουρίδης λέγει: «έστι δέ καί ουρητικόν» (*), ό Tomaschek 
παράγει την λέξιν εκ της ρίζης m eig’h , άρμενιστί mizel (=secura effun- 
dere. mingere

§ 5) δλμα, γ\=χαμαιάκτη, ελειος ακτή (6)· ομοίως και παρά τω Ψευδα- 
πουληίφ olm a(7)· Κατά τον T o m asch ek  αντί uolma, έκ τής ρίζης uel- 
uol (=δένειν, κάμπτειν), πρβλ. τά Ελληνικά ελνμος, αυλός, ολμος, ένεκα τής 
κυλινδροειδούς καί καλαμοειδούς σχεδόν μορφής των κλάδων της.(8) Ή  λέξις 
φαίνεται ήμΐν αυτή ή Ελληνική ολμος εκ τού εΐλω, ειλέω, λατιν. νοίνο 
ένεκα τού έσωτερικού κοιλώματος τού φυτού- (πρβλ. δλμοι= τά  κοιλώματα 
των γομφίων οδόντων, ωσαύτως δλμος— το άνώτατον τού αυλού μέρος, εις 
ο εφαρμόζουσιν οι αυλοΰντες τό στόμα, λατιν. pilum)·

δρμεα, Ύ\,=δρμινον ήμερον(9)· άπαντα καί δρμια. Κατά τον D etschew  
είναι αυτό τό Ελληνικόν δρμιά=όρμειά  κατά Λατινικόν μετασχηματισμόν τού 
ει εις ε (10).

usazila καί azila καί usagila  καί κατά παραφθοράν atilia  καί usati- 
Ιί'α(ιι)=κννόγλωσσον, οπλήνιον, σκόλνμος(12). Κατά τον T o m asch e k (18) τό 
πρώτον συνθετικόν είναι όνομα ζώου (βοός, προβάτου, έλάφου), ίραν. οςς ή 
κατά τον Detschew(t4) ενέχει τήν σημασίαν ωμοπλάτη, άρμεν. u S γενικ. usoj, 
εκ τού Τνδογερμανικού dmso (=ώ μος). Τό δεύτερον συνθετικόν ζΐΐα ή ζήλα 
=φύλλον κατά τον αυτόν (πρβλ. καί μίζηλα).

πόλπονμ, τ ό ,=  άνηθον το εοθιόμενον (lfi). Κατά τον D etschew  εκ τού 
δημώδους Λατινικού fiolfius, αίτ. polfium, δπερ είναι τό ελληνικόν πολύ- 
πους. eH λέξις απαντά καί παρά τω Πλινίω υπό τον τύπον p u lp u s \  Πρβλ. 1 2 * 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1) G r im m y α υ τό θ ι,  σ ελ . 1 46 .
2) T o m a s c h e k , α υ τ ό θ ι,  I I ,  1.
Β) Αιοακουρίρίδον , I I ,  48 .
4 ) Αυτόθι, I I ,  49.
5) T o m a s c h e k , α υ τό θ ι,  I I ,  1, σελ. 2 7 .
6) Αιοσκονρίδον, I I ,  322.
7) P s e u d o a p u le i ,  X C II .
8 )  T o m a s c h e k , α υ τό θ ι,  I I ,  1, σ ελ . 34 .
9) Αιοσκονρίδον, I I ,  139.

10) D e tsc h ew  α υ τό θ ι,  σελ. 31.
11) P s e u d o a p u e i ,  X C V I I I .
12) Αιοσκονρίδον, I I ,  274.
13) T o m a sc h e k ,  α υ τ ό θ ι,  I I ,  1, σελ. 33 .
14) D etsch ew , α ύ τό θ ι, σελ. 3 2 .
1Γ>) Αιοσκονρίδον, I I ,  70,
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δέ ωσαύτως και παρά Θεοφράστφ καί αΰτφ τφ Διοσκουρίδη φυτόν πολυπό
δων. Οΰτο> δέ to όνομα αντιστοιχεί τφ παρά τφ Διοσκουρίδη ωσαύτως πα- 
ρατιθεμένφ πολύειδος.

πριάδιλα, τ\'=βρυωνία μέλαινα, άμπελος μέλαινα, βονκράνιον(*)' άπαντα 
ωσαύτως και πριαδήλα, πριαδίλλα. Τό πρώτον συνθετικόν εκ τοΰ Ινδογερ- 
μανικοΰ p ra t-:  p ra i-:  fir , (ΐδε την λ. arfiro firia )' τό δέ δεύτερον συνθ. ζητη- 
τέον έν τη ρίζη del-  έκ τοΰ Ίνδογερμ. d a il  (=κόπτειν) υπό την έννοιαν 
ψύλλον, κλάδος* δθεν =  προσφιλές ψύλλον (1 2). 'Ωσαύτως λέγεται και πέτρινα 
και κατά παραφθοράν πεγρίνα,{8) άντι τοΰ ελληνικού πέτρινη (έκ τοΰ πέτρα), 
ενεκα πιθανώς τής σκληρότητος τών φύλλων του- πρβλ και τό παρά τφ Δι- 
οσκουρίδη πέτρινη άντι τοΰ βήχιον (4 10).

. προδιάρνα, ή· και κατ’ ά'λλην γραφήν προδίορνα, τά (\),=ελλέδορος μέ- 
λας, μελαμπόδιον, πολύρριζον, μελανόρριζον-(Β) Κατά τον T o m asch ek  άφο- 
ρώντα εϊ.ς την ιδιότητα τοΰ θάμνου τοΰ βλάπτειν και διεγείρειν παράγεται ή 
λέξις έκ τοΰ Ίνδογερμαν. firo (=όλοτελώς) (6) καί έκ τής Ίνδογερμαν.. ρίζης 
d e r  (=σχίζειν) ρηγνΰειν) κατ’ άνάπτυξιν τοΰ ήμιφθόγγου i (d ie r)(7) Έ κ  
τοΰτου τό τοπωνΰμιον Δίερνα{Ά) οΰδέν τό κοινόν κατ’ αυτόν έχει προς τό 
Z e r n a , T se rn a  (Έλληνικά)=μέλας.

προπόδιλα, χά,— πεντάφυλλον, πεντάτομον, πενταδάκτυλον, ψευδοσέλινον 
καλλιπέταλον, πεντάκοινον (°). Κατά μεταγραφήν και σΰμφυρσιν ώσαΰτα)ς 
προπέδιλα, προπεδονλά καί πρεπονδούλα(χ°). Κατά τον Ψευδαπουλήιον (11) 
firoced ila , firo c ila , άτινα κακώς μετεγράφησαν άναμφιβόλως έκ τοΰ firofie- 
d ila · Ή  λέξις προφανώς παράγεται έκ τοΰ Έλληνικοΰ πρό-ποδός, δηλοΰσα 
ώς έπίθετον τό έμπρόσθιον μέρος τοΰ ποδός διηρημένον, ώς ή βοτάνι], εις 
πέντε μέρη διά τών δακτύλων, άντιστοιχοΰσα τφ πενταδάκτυλον, πεντάτο
μον, πεντάκοινον-

ραθιδίδα, α’ιτ. ραΟιδίς, ή, ονομαστική,—άστήρ 3 4 5Αττικός, αστερίσκος, άστέ- 
ριον, δονδώνιον, ύόφθαλμον (12). Ε πειδή  ό Διοσκουρίδης χαρακτηρίζει τοΰτο

1) Α υτόθι, Ι ί ,  331.
2) Detschew , α υ τό θ ι. σελ- 33.
3) Διοσκονρίδου, I I ,  332.
4) Αυτόθι, I I ,  124.
5) Α υτόθ ι, I I ,  306.
6) δηλ. τό  προ ώ ς μ ό ρ ιο ν  επ ιτα κ τ ικ ό ν , ώ ς ά π α ν τα  έν τη  έλλην. γλώ σ ση , ο ΐο ν :

πρόπας, πρόπαλαι, πρόδηλος κτλ .
7) Tomaschek, α υ τό θ ι, I I ,  1, σελ. 33. ”Ιδ ε  κ α ί Detschew , α υ τό θ ι σελ. 34.
8) " Ιδ ε  α νω τέρ ω  I ,  §  5 έν τη  λ . Λίεονα 'Πεονα.
9) Διοοκουρίδον, I I ,  200.

10) Αυτόθι.
11) Pseudoapulei, II.
12) I ιοοκουρίδον, I I ,  268.
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ώς ραβδίον ξυλώδες, ήμεΐς ύπολαμβάνομεν τοΰτο ώς υποκοριστικόν τοΰ ρά
βδος, τ. έ. ραβδις-ραβιδίς κατά παρένθεσιν τοΰ ι, ραδιβις-ραθιβίς κατ’ εναλ
λαγήν των συμφίύνων εκ τής ρίζης ράδ-, Λατιν. rad ix , συγγ. τω ράοσω, 
ράδαμνος-ράβδος ή έκ της ρίζης ρέπ.

ribozasta, ή (*)' αντί τοΰ peripomasta κατά τον D e ts c h e w ,— άρκιοκ ή 
προσωπίς, προσώπων, άπαρίνη(2). Έ τεραι μεταγραφαί αΰτοΰ κακαί ή κατά 
μετασχηματισμόν καί σΰμφυρσιν ribobasta, peripobasta■ Υποτιθεμένου δτι 
είναι συνώνυμοι τω προσωπίς ή προσώπων δέον νά θεωρηθή μεταγραφή 
τοΰ Έλληνικοΰ περιπωμάστη εκ τοΰ περιπώ μαστός-περιπωμάζω  (=περικα- 
λΰπτω) κατά τον D etschew  (*)·

§ 6) σαλία, ύ\,— τράγος, τράγων, τραγόκερως, σκορπών (4). Κατά τον 
J o k l(5) συγγενές τω κηλών (ρίζα Ίνδογερμ. sk ’el), άνάλογον τω τραγών. 
c0  D etschew  (f!) υπάγει τήν λέξιν εις τήν Ίνδογερμ. ρίζαν k 'e l  (Έλλην. 
κήλον=βέλος), ιραν. call (=λόγχη).

σέβα, Ύ\,=άκτή (7). Έ κ  τής ρίζης k ’-eu, k ’on-, k ’u, λατιν. cavo, έλλην. 
κό?ος, κό?ειλος, κναρ, κύαμος, κναθος, ένεκα τής εσωτερικής κοινότητος τοΰ 
στελέχους (s), πλήρους εντεριώνης.

σικουπνονξ, τό,=ήρνγγω ν, ερνγηρίς, κάρνον, μνρόκανθον, μώλν (9). Ό  
D etschew  θεωρεί όρθοτέραν τήν γραφήν σικονδνούξ{10) και ώς πρώτον 
συνθετικόν λαμβάνει τήν ρίζαν f i k h a  (=άκρα, κορυφή) κατά τον T om as- 
chek (“ )> ώς δεύτερον δέ τό dnuk- έκ τοΰ kn u d -kn u , λατιν. n u x  (= κ ά -  
ρυον), άρα— ακανθώδες κάρνον.

sipoax καί κατ’ άλλην γραφήν scinpoax , ό, έξ ου καί αί γραφαί sim - 
peax  καί j·ϊρολαχ(12)=άρνόγλωσσον, άρνεων, προβάτεων, κννόγλωσσον, έπτά- 
πλενρον, πολννενρον(13). 'Ο  D etschew  διορθοΐ εις scim plax-σκίμπλαξ καί 
παράγει έκ τοΰ σκι μ -  (σκιμβός-σκίμπους) καί τοΰ πλάξ άποβλέπων εις τά 
μικρά καί ομαλά φύλλα τοΰ φυτοΰ καί τήν ελαστικότητα των νεύρων αΰτοΰ (14).

1) P seudoapu lei, X X V I.
2) Διοσκονρίδον, I I ,  261 .
3) Destchew, α υ τό θ ι σελ. 37.
4) Διοσκονρίδον, I I ,  2 06 .
5) Ebert, R eallex icon  d e r  V orgesch ich te , τό μ  X , σ . 146.
6) Detschew, α υ τ ό θ ι,  σελ. 38.
7) Διοσκονρίδον , I I ,  322.
g) Detschew  α υ τό θ ι, σελ. 39.
9 ) Διοσκονρίδον, I I ,  27.

10) Detschew , α υ τό θ ι, σελ. 39.
11) Tom aschek , α υ τό θ ι, I I ,  1, σελ. 27.
12) P seudoapulei, I.
13) Διοσκονρίδον, I ,  198.
14) Detschew , α υ τό θ ι, σελ. 40 .

© ρ α κ ι κ ά  Δ' β
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σκιάρη, Ύ\,=δίψοκον, κροκοδείλων, γ^αμαιλέων, δνοκάρδιον (1). Παρά τώ 
Ψευδαπουληίω scicire (1 2)· Ή  λέξις προφανώς ή Ελληνική οκιαρά (σκιαρός), 
σκιάρα-ακιάρη.

τεύδιλα κα'ι τεύδειλα, τ\,=καλαμίνθη, δομΐτις, γλήχων άγρία(3). Παρά τώ 
Ψευδαπουληίω tauidela  καί κατά μεταγραφήν taiuidila (4)· Κατά τον T o 
m aschek  ένεκα τής ισχυρας οσμής του, ήτις καίει τήν γλώσσαν, παράγεται 
έκ τής ρίζης tend  (λατιν. tundo) καί σημαίνει δριμεΐα βοτάνη (5). Σημειωτ 
τέον δε καί τό Ελληνικόν κύριον όνομα Τενδας επί νομίσματος τής νήσου 
Κώ. Πιθανώς δμως νά είναι τής αυτής ρίζης τοΰ τενθίς (=είδος σηπίας), 
δθεν καί Τενθίς (πόλις ’Αρκαδίας καί Τενθίς, ό, κύριον δνομα). To taui~ 
dela είναι μεταπλασμός τοΰ τενδιλα, τ.έ. tevd ila-teud ila-tau id ila-tau idela-

τού?Αητα, τά' καί κατ’ άλλην γραφήν τονλδη?.ά, τονθιλά, τονλλά=κεν- 
ταύριον τό μικρόν, λιμνήοιον, ελλεδορίτης, αμάραντος (6). Κατά τον Detschew  
είναι ή λέξις rονλδητα, σύνθετος έκ τής ρίζης tu l  (έλλην. τνλή, τύλος) καί 
τοΰ bila, πιθανώς αρχαίου θρακικοΰ ονόματος, σημαίνοντος φυτόν, φίτη καί 
σημαίνει φντόν οτελεχώδες (7), ού συνώνυμον τό παρά τω Ψευδαπουληίω 
ωσαύτως άπαντών tirsozila καί κατά μεταγραφήν stirsozila ή stirzozila καί 
stirsotila(8)> δπερ σύνθετον έκ τοΰ λατινιστί έκφερομένου tirsus ελληνικού 
θύρσος καί τοΰ ζζ'/#=βοτάνη κατά τον T om aschek  εκ τής ρίζης g ’hel{—  
πράσινος), πρ6λ. Λιθουαν. zole (—χόρτον), σλαυιστί zelije, φρυγ. ζέλκιον(9). 
Παρά τω Ψευδαπουληίω άπαντα ωσαύτως ή συνώνυμος λέξις storsoria καί 
κατά μεταγραφήν strorsoria (10 11). Κατά τον D etschew  έκ τοΰ Λατινικοΰ tor- 
soria (herba). έκ τού torsor (πρβλ. cursorius έκ τοΰ cursor, m icto rius έκ 
τοΰ m ictor) (“ )- Πιθανώς δέ, διότι ή βοτάνη λαμβανομένη ώς φάρμακον 
ένεκα τής πικρότητός της άποτρίβει καί εξάγει τάς εν τω όργανισμω τοΰ αν
θρώπου έ'λμινθας καί ταινίας(12).

1) Διοσκονρίδον, I I  18.
2) Pseudoapulei, X X V .
3) Διοσκονρίδον, I I .  4 7 .
4) Pseudoapulei, X C I.
5) Tomaschek, α υ τ ό θ ι,  I I ,  1, σελ. 27.
6) Διοσκονρίδον, I I ,  12.
7) Detschew, α υ τ ό θ ι,  σ ελ . 43.
8) Pseudoapulei, X X V
9) Tomaschek, α υ τ ό θ ι , I I ,  1, σελ. 26.

10) Pseudoapulei, X X V .
11) Detschew, α υ τό θ ι, σελ. 43.
12) Pseudoapulei, X X X V .
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τροντράστρα και τουτράστρα και κατά διόρθωσιν τοΰ D etschew  οον- 
τάοτρα (*), ή, == κολοκννθίς, αικνα πικρά (1 2). Σύνθετος ή λέξις εκ τοΰ Λατι
νικού ruta, δπερ είναι τό ελληνικόν ρυτη (=πήγανον) και τής καταλήξεως 
astrum-astra  (πρβλ. filia -filiastra  και τά παρά τφ Διοσκουρίάη μεντά- 
οτρονμ, ΐχινάστρονμ, οωλάστρον μ)= πικρά  ή άγρια βοτάνη(3 4). Πιθανώς όμως 
κατά τον αυτόν η λέξις νά προήλθεν έκ τοΰ Λατινικού ωσαύτως fiutrastra  
δηλ. cucutbita , (πρβλ- calvastra caivus) (“)·

χόδελα και κατά μεταγραφήν δολεχά-δοχελά, ή =χαμαίπιτνς, πιτύβρυοις, 
δριωνία άγρια (5). Κατά τον D etschew  ή λέξις προήλθεν έκ τής chordella, 
chordela (έλλην. χορδή) κοινής Λατινικής, δθεν διορθωτέα χορδέλα(6). Οΰτω 
δέ άνταποκρίνεται και εις τήν υπό τοΰ Διοσκουρίδου γινομένην περιγραφήν 
τοΰ φυτοΰ «πόα έ'ρπουσα επί γής, ύπόκυρτος κτλ.» (7). Μεταπλασμοί δέ τοΰ 
χορδέλα φαίνονται καί τά παρά Ψευδαπουληίφ άπαντώντα συνώνυμα dor- 
dila, doctila, docdila κατά τον D etschew  (8)·

φιθοφθέθελα, τό- καί κατά κακήν γραφήν φιθοφθαίθελα καί φιϋοφθε- 
θελά'=πολντριχον, τριχομανές, έδενότριχον, κόριον έννδρόν, άργιον {9). Ό  
D etschew  (10 11) στηριζόμενος εις τήν ερμηνείαν τοΰ Ψευδαπουληίου erherba 
po litricum  (πολΰτριχον) h ab e t ram ulos quas ise ta  porcina» (n) διορθοϊ 
φϊτν φθέλα όξυνοΰστατα. Φίτν, τό, αντί φίτνμα ( =  βλαστός, γόνος) καί φτέλα, 
πτώσεως γενικής τοΰ φτέλας, 6, αντί τοΰ πτέλας (=άγριόχοιρος)., πρβλ. τά 
παρά Διοσκουρίδη ωσαύτως γόνος σκορπίου, κννοκεφάλον, αίλουρου, ουρά 
οκορπίον, ονυξ μυός, δράκοντος πόα (*2).

§ 7) Έ κ  των εξήκοντα δυο Δακικών ονομάτων φυτών παρά τε τφ Διο- 
σκουρίδη καί τφ Ψευδαπουληίφ, κατά τάς γενομένας ανωτέρω ετυμολογίας 
αυτών, κατά τήν ήμετέραν γνώμην δεκαοκτώ είναι Ελληνικά, ών τινα με- 
ταπεπλασμένα κατά τό Δακικόν γλωσσικόν ιδίωμα, ήτοι τα: apsentium  
((άψίνθιον), βλίς (βλίτον), d iscopela (δισκοπέλα-δισκοφέλα), dracontos (δρά
κοντος πόα), δύν (δΰη, αίτ. δΰην δΰν), eurap illene (εΰρυπιλίνη), ζουοΰ-

1) Detschew, α υ τ ό θ ι,  σελ. 44.
2) Διοακονρίδον I I ,  326.
3) Detschew , α υ τό θ ι, σελ. 44.
4) Αυτόθι.
5) Διοσκουρίδου, I I ,  164.
6) Detschew, α υ τό θ ι,  σ ελ . 48.
7) Διοακονρίδον, I I ,  164.
8) Pseudoapulei, X X V I, Detschew, α υ τ ό θ ι ,  σελ. 46.
9) Διοακονρίδον, I I ,  279.

10) Detschew, α υ τό θ ι, σελ. 46.
11) Pseudoapulei, U ,  102.
712) Detschew, α υ τό θ ι.
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στηρ (ζοόου στήρ), zireo (σίριον), κοαλάμα (καλάμη), άλμα (δλμος), δρμεα 
όρμειά), p a r ith ia  (παριθεΐα), peripom asta  (περιπιυμάστη), πέτρινα (πέτρι
νη), ραθιμίδα (ραθιμ'ις-ραβδίς), σκιάρη (σκιαρά), scim plax (σκίμπλαξ), φιθο- 
φθέθελα (φίτυ πτέλα).

Λατινικά είναι δεκατέσσαρα, ήτοι τ ά : apiana, άπρους (aprus 'aper), 
au ru m etti (aurom etellum ), bitum en, κερκέρ (cerceris), κουριοννηκούμ 
(curionicum ), κρ ου στάνη (crustana-crusta), λάξ (lax), πόλπουμ (polpus- 
πολύπους), s to rso ria  (torsoria herba), τρουτράστρα (rutastra), χοδέλα 
(chordela-χορδή), vac(c)ina (vaticina), τοϋρα (thus-thuris, θΰον).

Έλληνικάς ρίζας εχουσι δεκατέσσαρα, ήτοι τά: ad ila (αΐθος,-αΐθων-αι- 
θήεις-άδή=αιθήρ), am olusta  (α+μήλον-δδ-ωδα), arpopria  (έρπ-ω-}-πρι- 
πρα-πραΰς), άσά (άκέων-άκήν, άκά), βουδάθλα (βοΰς+δαίω, κατάληξις θλη), 
γονολήτα (γόνοςή-λάας-λας-Λητό)), δάκινα (δάκινον-δάκινος-δάκος-δάκνω) 
διέλεινα (δίω-δίομαι, διέλος-διέλειος), δουώδηλα (δυς+δδωδον), κοικολίδα 
(κοικολίς-κόκκυξ), μαντία (βάτος), προπόδιλα (προ ποδός), σαλία (κήλονή 
σέβα (κοΓος, κό,Ρειλος, κύαρ, κύαμος, κΰαθος).

Έλληνικάς κα'ι Λατινικάς ρίζας εχουσι τέσσαρα, ήτοι τά: άμαρσεζέ (άμά- 
ρα +  secale), διέσεμα (dies +  άμμα-άπτω), d ie sap te r (dies +  ap te r— άπτω) 
καρωπίθλα (carus +  πί-νω, κατάληξις θλον).

Δακικά δέ υπολείπονται δώδεκα, ήτοι τ ά : ζήνα, dinupela, κινοΰβοιλα, 
κοτίατα, μίζηλα, usozila, πριάδιλα, προδιάρνα, σικουπνοΰξ, τεΰδιλα, τοΰλβη?ια, 
stirsozila, ει καί τινα τούτων φαίνονται ένέχοντα έλληνικάς ωσαύτως ρίζας 
(d in u p ela— πέλα— φέλα, πριάδιλα — πρ — πραΰς, σικουπνοΰξ— nu x  Λατιν.. 
τεΰδιλα—Τεΰδας, stirsozila— θύρσος).

Έ κ  τοΰτων άποδεικνΰεται δτι 5 4 °/0 εκ των Δακικών υπολαμβανόμενων 
λέξεων είναι Ελληνικά! και Λατινικά! εισαχθεΐσαι εξ ά'παντος εις τήν Δακι- 
κήν γλώσσαν διά των Ελλήνων καί Λατίνων άποίκων εις τήν χώραν, 29% . 
εχουσι ρίζας Έλληνολατινικάς κα! 19 %  είναι Δακικα! λέξεις, ει και ήμί- 
σειαι σχεδόν τοΰτων εχουσι τό έτερον των συνθετικών των μερών Ελληνικόν 
ή Λατινικόν. Δεν προκΰπτει λοιπόν εκ τοΰτου, δτι ή Δακική γλώσσα, θεωρου- 
μένη υπό τινων ώς αδελφή τής Γετικής, άρα Θρακική τις διάλεκτος, διάκει- 
ται πλησιαίστερον πάσης γλώσσης εις τήν Ελληνικήν και δτι ή θεωρία τα>ν 
νεωτέρων γλωσσολόγων δτι υπάγεται εις τήν ’Ιρανικήν ομοφυλίαν ως Σκυ- 
θική τις γλώσσα δεν είναι πιθανή ;

Κατά τον D etschew  'Ελληνικά! λέξεις είναι δώδεκα ήτοι at: ζουοΰ- 
στηρ, κρουσταίη, δρμεα, σκιάρη, φίτυ-φθέλα, dracontos, syreon, parith ia , 
eurapillene, peripom asta , scim plax, sciare- Λατινικά! δεκαέξ, ήτοι a t :  
ά'πρους, κερκέρ, κουριοννικοΰμ, λάξ, πόλπουμ, πέτρινα, μουτάστρα, τοΰλα, 
χορδέλα, absentium , am olusta, abiana, bitum en, uaticina, torsoria, au 
rum etti· Δ ί δέ λοιπά! τριάκοντα τέσσαρες Δακοθρακικαί, ήτοι αί άνασερζέ,.
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,βλίς, βουδάθλα, γονολήτα, δάκινα, διέλλεινα (=διέλεια), διέσεμα, δουοδδηλα 
•δΰν, ζήνα, καρωπίθλα, δινοΰβοιλα, κοαλάμα, κοικοδίλα (=κοικοδίλα), κοτί- 
ατα μαντία, μίζηλα, δλμα, πριαδήλα, προδίορνα, προπέδιλα, ραθιβίδα, σαλία, 
σέβα, σικουπνουξ, τεΰδιλα, χοΰλβηλα (=τουλλά), ap ropria , d iesapter, dinu- 
pula, discopela, adila, usazila, tirsozila, ήτοι 19°/0 Έλληνίκαί, 26 °/0 
Λατινικα'ι και 55 °/0 Δακοθρακικαί.(*) Έ κ  τής γενομένης ανωτέρω παραθέ- 
σεως των ετυμολογιών παρ’ έκαστη λέξει, άλλων μεν ασφαλών κατά τό μάλ
λον ή ήττον, άλλων δέ πιθανών, δΰναται δ αναγνώστης νά κρίνη τις στα
τιστική τών λέξεων είναι δρθοτέρα και έκ ταυτης νά έξαγάγη τά προσήκοντα 
και πιθανά πορίσματα.

§ 8) Στηριζό μένος δ D etschew  εις την ετυμολογίαν τών παρά τω 
Διοσκουρίδη και τω Ψευδαπουληίω μνημονευθέντων ανωτέρω Δακικών βό
τανών ονομάτων παρατίθησιν έν τώ τέλει τής μελέτης του πίνακα τών ύπ’ 
•αΰτοϋ εκλαμβανόμενων ως γνησίων Θρακικών λέξεων, ριζών καί στοιχείων^) 
μετά τής ερμηνείας αυτών. Άντιγράφοντες ενταύθα τοΰτον τον πίνακα άντι- 
παρατιθέμεθα εί,ς τάς αντιστοίχους Έλληνικάς ρίζας, κατά την ήμετέραν γνώ- 
■μην, ·δπως καταδείξωμεν και διά τοΰτου την άμεσωτέραν συγγένειαν τής 
•Θρακικής προς την Ελληνικήν γλώσσαν.

ad- (—καίειν, έρυθροΰν είναι), έλλην. αΐθ-, αιθήρ, άδ-ή (μακεδονιστί).
άμαρ- (=τέλμα, έλος), άμάρ-α.
ap te r  (=άπτης, άνάπτης), δίπ-τ-ω, αφή.
arp - (=έρπειν), έρπ-ω.
άσ- (=ήσυχάζειν, ήρεμειν), άκ-ήν, άκ-έων άκ-ά (δωριστί).
β η λ α  (=βοτάνη, χάρταν).
βίδα- ΐδη (—ξυλον), ’Ίδη, Γίδη.
βλιτ- (=ήδΰς), βλίτον.

* β ο ά α  (=φυλλον).
βου- (=βοΰς), βοϋς-βοΰς, βου-,
γόνυ- (=πυκνάς), καθ’ ημάς έκ τοΰ γόνος-γένος-γίνομαι, γέν-(=σπορος).
δάθλα (=γλώσσα), δα-ίς, γεν. δαιτ-άς, δαί-ωή-καταλήξει θλα-θλη.
δακ- (=δάκνειν), δάκ-ν-ω, δακ-εΐν.
δάκος (— λυκος(), δάκ-ν-ω.
δηλα, διλα, dila, δίλλα (—κλάδος, φΰλλον ;).
διελ- (=φοβίζειν, δέος έμβάλλειν), δί-ω, δί-ομαι.
dies-, διεσ-νί=φώς, φωτεινόν), dies Λατιν. δία, διος (εΰ)διος.
dio- δούω (=δύο), δυο.).

1) D e tsc h e w , α υ τ ό θ ι,  σελ, 47.
2) D e tsc h e w , α υ τ ό θ ι,  σελ. 56, 4. — Τ ώ ν  δΤ  α σ τερ ίσ κο υ  σ η μ ε ιο υ μ ένω ν  λέξεω ν δεν 

εΰρ ο μ εν  τά ς α ν τ ισ το ίχο υ ς  έν τή  ελ λ η ν ικ ή  χλώ σ σ η  ρ ίζ α ς .
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* διορ- (=σχίζειν, ρηγνΰειν).
dinu* (— διπλούς), δις, πρβλ. εκεΐ-νος, καθ’ ο δΐ-νος.
disco- (=διπλους;), δίσκος.
δνουκ- (=κάρυον), n u x  Λατιν.
δυ- (=καίειν, άλγειν), δΰ-η, ό-δΰ-νη.

* ζήλα, ζΐλα (=βοτάνη, χόρτον).
* ζην- (=βλάπτειν).

κοαλάμα (=καλάμη), καλάμη, κάλαμος.
καρω (=έράν), car-us Λατιν.
κοικο-, κυκω-, κοικωλ- (=κόκκυξ), κόκκυξ.

* κοτι- (=γαλή).
λητο- (=σπόρος, χώμα σταγών;), καθ’ ημάς λάς, λάας— λητώ (λίθος)..

* μαντ-, m an t- (=κεντρίζειν, συνάπτειν, συνδέειν;)
* μ ι (= ή  μέρος, γλυκός;)

ολ- (=κάμπτειν, στρέφειν), ειλ-έω, εΐλ-ω, ελ-υμος.
* usa (= ά γελάς;).

πεδ- (=πους), πους, ποδ-ός, πέδ-, πεδίός-πεζός.
pela (= φ όλλον;), πέλα, φέλ(λα), φελλός.
πίθλα (=ποτόν), πί-ν-ω, πι- (πι-εΐν) συν τη καταλήξει θλη.
ποδ- (=ποΰς), πους, ποδ-ός.

* pula  (=φΰλλον;)
pri-, πρι- (=άγαπάν, προσδένεσθαι, προσκολλάσθαι) πρα-υς, προ-.
προ (=όλοσχερώς, διαμπάξ), προ (πρόπαλαι, πρόδηλος).
σαλ- (=δηκτικός, ακανθώδης), κήλ-ον.
σεβ- (=··κοιλον είναι), κο^ιλος, κοίλος.
σεξε (=σχοινος, θρυον), sec-ale Λατιν.

* σικον (— άκανθοόδης;).
* τευ- (=οιδαινειν, όγκοΰσθαι).

τευδ- (=καλός, ευάρεστος), πρβλ. Τευδας, τευθίς.
tirso- (=ράβδος, θύρσος), θύρσος.
τουλ- (πάσσαλος, στέλεχος), τυλ-η, τΰλ-ος.
Οΰτω εκ των υποτιθεμένων υπό τοΰ D etschew  πεντήκοντα Θρακικών 

λέξεων και ριζών μόνον δεκατρείς, αί δι’ αστερίσκου σεσημειωμέναι, ών η 
διδομένη ύπ’ αυτοΰ ερμηνεία φαίνεται ήμΐν αμφίβολος, δεν έχουσιν αντι
στοίχους Έλλη νικάς ρίζας, τ. έ. τά 26°/0 τούτων δεν σχετίζονται προς τήν 
Έλλην. γλώσσαν, τά δέ 74°/0 έχουσι τάς αΰτάς ρίζας άπαντώσας υπό τήν 
αυτήν σημασίαν κα'ι έν τή Ελληνική γλιόσση. Τοΰτο σημαίνει προφανώς 
τήν στενωτέραν συγγένειαν τής Θρακικής προς τήν Ελληνικήν ή προς πά
σαν ά'λ^ην γλώσσαν, επομένως πίπτει ή θεωρία, δτι ή Θρακική γλώσσα υπά
γεται εις τήν ’Ιρανικήν ομοφυλίαν (satem)· Άναμφιβόλως δεν διετέλεσεν



Π ερί τής γλώ σσης τω ν Θ ρακώ ν 87

άμοιρος έπιδράσεως ταύτης ένεκα τής γειτονείας των Σκυθόίν και τής προς 
αυτούς επιμειξίας των Θρακών, άλλ’ υπάγεται εις την δυτικήν ομοφυλίαν 
των Ίνδογερ μανικών γλωσσών (centum ), έξ ού ερμηνεύεται καί ή συγγέ
νεια τών Θρακών πρός τούς "Ελληνας (*).

VI- Κ ύρ ια  Θραηιπά ονόματα ηροαώ ηω ν.

§ 1. Ό  κύριος θησαυρός τής Θρακικής γλώσσης είναι τό ίκανώς πλού
σιον λεξιλόγιον τών κυρίοιν ονομάτων άνδρών καί γυναικών, τών ποικιλω- 
νύμων φύλων, τών τοπωνυμιών και τών τοπικών επιθέτων, γνωστών ήμιν 
τό μέν εκ τών αρχαίων 'Ελλήνων και Λατίνων συγγραφέων, τό δέ εκ νομι
σμάτων καί πολλών επιγραφών. Τούτων πάντων τά καταληκτικά φαινόμενα 
είναι έσχηματισμένα κατά τό τυπικόν τής ελληνικής γλώσσης, ένια δέ καί 
κατά τό τής Λατινικής. ’Επειδή δέ τά πλείονα τούτων προέρχονται από τών 
χρόνων τής Ρωμαιοκρατίας καί πολλά έκ τής έκεΐθεν τοΰ Αίμου χώρας, τής 
Μοισίας καί τών παριστρίων τόπων, ένθα ού μόνον επί αιώνας εστάθμευον 
Ρωμαϊκοί λεγεώνες, ών οί στρατιώται έστρατολογοΰντο εκ παντοδαπών τής 
αχανούς αύτοκρατορίας άνδρών, άλλα καί αδιάλειπτος ήτο ή έπικοινωνία καί 
ή επιμειξία τών ιθαγενών μετά διαφόρων ομόρων φύλων καί δή Σκυθικών, 
πιθανώς τινά τούτων εκλαμβανόμενα ώς Θρακικά, είναι ξένα έν ποικίλα) με
τασχηματισμό), άτινα άπαντώσιν έν έλάσσονι αναλογία τών άπαντώντων εν 
μετασχηματισμό» καθαρώς Ελληνικών καί Λατινικών ονομάτων.

Αι καταλήξεις τών κυρίων όνομάτα)ν είναι: -ος (λατιν. « 5),-νΑτος, ’Άβρος 
Βρίλος, Κόσσος, θηλ.-?;, - Μεστόη, Νήση, ’Άφφη, καί-α , -Β ίτα , M a m a ,-a ? -  
Βούβας, Βρίλας, Δάδας, Δίξας,-άς, - Σιτάς, Βιθάς, Ταρσάς,-);ς,-Βύζης, Δόλης, 
Τοτόης, Σεύθης,-ις,- Ζάμολξις, Γίλπερις, Ζήνις,-ίς, (θηλ.),-Βενδίς, Βαξίς, -νς,~ 
Κότυς, Βίθυς, Πόλτυς, Σήλυς,-ίος, θηλ.-ία - Σαβάζιος, Σάδιος, Όρσάλτιος, - 
Βλουκία, Ταταζία, - ων, Κόσων, - ώ (θηλ.) Θεαβώ, - ίδης, - Βοσκείδης, -άδης- 
Μαισάδης,-za, - T a ta z a ,- ix , - Ό ϊάίχ,-^ύς, - Ροιμηζεύς, Σαγκρεύς, Διεύς,-α, 
Μοτίκα, Δίζα, Κέρζα, Τάτα, έκ τής Λατινικής -οι καί -ους, Σίλμους, Σαίκους, 
Π ί στ ους έκ τής Λατινικής us-

Πρός τούτοις εύχρηστοϋσιν αι ύποκοριστικαί καταλήξεις κυρίων ονομά
των, - tila ελλ. - ουλής, - αία, - έλλ.-άλας καί -ήλας, A sdula - Άσδούλης, Di- 
z a la -Διζάλας, Κωβήλας, Cerzula, L enula , S in tu la , Z antiu la , ών ένια τών 
έξ ών παράγονται δεν άπαντώσιν, οιον Lenus, Z antius, Κώθης. Εύχρηστο

ι) *Ιδε κ α ί Μ ΐ'υιίλον  ’Λποατολιύον , π ερ ί τώ ν α ρ χ α ίω ν  Θ ρ α κώ ν . § 7 κ α ί εξής έν 
τ ο ΐς  Θ ρ ς ικ ικο ΐς , σελ. 80  κ α ί εξής,, έτ. I , 192S, Α θ ή ν α ι.
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ταται δέ καταλήξεις των εθνικών η τοπικών επιθέτων είναι ή -ανός, -ηνός, 
λατιν. -anus, - enus, - inus, σπανίως δέ εις -εύς.

Τά σύνθετα κύρια ονόματα συνήθως προέρχονται έκ παραθέσεως δύο 
κυρίων ονομάτων, ών τδ πρώτον κατά γενικήν πτώσιν, τό δέ δεύτερον κατ 
ονομαστικήν, οίον: Αύλου-ζένης ή Αύλούζενις, Μουκα-τράλης ή Μουκάτρου* 
λις, Ρασκου - πόρις ή Ρασκούπορις, καί καθ’ ελληνικήν σύνθεσιν Αύλόζενις, 
Ρασκόπορις κτλ. 5Εκ τούτου εικάζεται ύφ’ ημών δτι ύπήρχεν αρχαιότατα 
έθος παρά τοΐς Θραξί τό όνομα τού παιδός νά έκφωνήται μετά του τοΰ 
πατρός ύπονοουμένου τοΰ παΐς ή υιός, ώς παρά τοΐς 'Έλλησιν, οιον ό Αΰ- 
λου Ζένης, δ Μούκα Τράλης, δηλ. ό τοΰ Αΰλου παΐς Ζένης, ό τοΰ Μούκα 
παΐς Τράλης κτλ.. εξ οΰ ειτα προήλθον τά κύρια ονόματα Αύλουζένης, Μου- 
κατράλης ή Αύλούζενις, Μουκάτραλις, Ρασκούπορις και Αύλόζενις, Ρασκόπο- 
ρις. ’Ανάλογα τούτων είναι τά παρά τοΐς νΰν Κρησίν εύχρηστοΰντα Μαρ- 
κομιχελάκις, Παπαδοπετράκις, Μανουσογιαννάκις κτλ.

"Ως δεύτερον συνθετικόν έν τοΐς συνθέτοις κυρίοις όνόμασιν άπαντώσι 
συνήθως τά ονόματα α ') ” Αλκής, ( πρβλ. άλέκ-ω ), οιον Σιτάλκης, Ροιμη- 
τάλκης· β') Βίθυς-Bithus, (πρβλ. Βίτ-ων), οιον T ra ib ith u s ' γ ') Βίοτας-Βί- 
στος, οιον Βοιρεβίστας, Διτύβιστος' δ') Βλέπχης, (πρβλ. βλέπ-ω), οιον Κερ- 
σοβλέπτης- ε') Ζέλμις-σέλμις. οΐον Άβροζέλμης, Αύλούσελμις, Έβρύτελμις’ 
ζ"') Ζένης-ις, οιον Αύλουζένης, Μουκάζενις· ζή Κένθης-ος,-ξένθης, (πρβλ. 
κεντ-ώ, κέντρον, Κενθίππη παρά Σουίδα, Κενταίβιος παρά Κουμανούδη) (*), 
οιον Βειθύκενθος, Δορζένθης, Έπταικένθης" η ') Κνθης, (πρβλ. κεύθ-ω), οίον, 
Διοσκύθης, Μιλτοκύθης- θ') ’Ό κος (λατιν. ocus, πρβλ. ό'π-, ό'π-ωπ-α, όπ- 
σο-μαι, δ'σσε), οιον Σάδοκος, Άμάδοκος, Σπάρτακος" ι') Πόρις (πρβλ. πό
λις), οίον ‘Αβρόπορις, Γηπαίπορις" ια') Τράλης-ις, (πρβλ. τρέ-ω), οιον Μου- 
κατράλης, Αύλουτράλης· ιβ') Σύρος-Sura, οιον Δήσυρος, Ζισύρας, Moca- 
surai D iisura· Σπανιώτατα δέ τ ά : Αρνλης, Ζέρης, Σκώρις, Σΰκος, Παίδης.

Ό  P au li (1 2 3) αριθμεί Θρακικά ονόματα άπαντώντα έν συνθέσει ώς πρώ
τον ή δεύτερον συνθετικόν τ ά : A hra, B itis, Bista, B u n \ K e n t a, Kerza
K uta, D m , Diza, D iti, Dolt, Gcsta, Muca, N ata , Para, Pol, Pora, 
Raiska, Sa la , Salia, Z ana , Talka (;) Tia, Trana, άτι να προσηυξήθησαν εκ 
κατόπιν εύρεθεισών επιγραφών ώς γενικάς δέ καταλήξεις τών κυρίων ονο
μάτων τάς: ms, cus, lus, nus , sos, sius, tus  καί stos, ών εύκόλως διακρί- 
νονται. αί συμπίπτουσαι ταΐς Έλληνικαΐς. cO αύτός δέ εν τοΐς γεωγραφικοΐς 
δνόμασι, τοΐς τοπωνυμίοις δηλαδή, διαχωρίζει τά συνθετικά μέρη καί πειρά- 
ται νά καθορίση τήν σημασίαν αύτών (:ι). Ερμηνεύει δέ τά: bara, basta,

1) Κουμανονδη , σ υ να γω γή  λέξεω ν α θ η σ α ύ ρ ισ τω ν  ελ λη ν ικ ώ ν , έν τη  λ.
2) P a u l i  G. E ine  v o rg riech ische  In s c h r if t  κ τλ . σελ. 20.
3) Α υτόθι, σελ. 21 — 24.



■dama διά τοΰ οικος, τά dava, deva διά του οίκος, ίδρυμα, χτίσμα, πόλις, 
ωσαύτως και το dapa στηριζόμενος είς τό Ζάλ-6αδα, πόλις τής κάτω Μοι- 
σίας('), και τό Ζάλ-δαπα, πόλις έν τω εσωτερικά) τής Θράκης (1 2 3), τό dzzus 
διά τοΰ φρονριον, οχυρόν (s), τό leva, διά τοΰ, πόλις κατά τον Ησύχιον (4), 
τό 6ρία, mria  ή δρέα διά τοΰ πόλις κατά τον 'Ησύχιον και τον Στράβω
να (ή τό para, paros, paron  διά τοΰ πόρος (°), τό sapa διά τοΰ πηγή, τό 
stana διά τοΰ τόπος, θέσις, τό slurα διά τοΰ οχύρωμα, τόπος ώχνρωμένος 
ή και απλώς τόπος·(7).

§ 2) Κύρια Θρακικά ονόματα άνδρών και γυναικών απλά τε και σύν
θετα, άπαντώντα παρά τοϊς "Ελλησι και Λατίνοις συγγραφεϋσιν επί νομι
σμάτων καί έν έπιγραφαΐς, δσα ήδυνήθημεν νά περισυλλέξωμεν συμπλη- 
ροΰντες έκ μεταγενεστέρων συλλογών καί μερικών δημοσιεύσεων(8 9) τον υπό 
τοΰ D um ont-H om ollef1) φιλοτεχνηθέντα κατάλογον, άναγράφομεν τά ακό
λουθα. Σημειωτέον δέ δτι σχεδόν πάντα τά ονόματα άπαντώσιν υπό διαφό
ρους μετασχηματισμούς καί υπό ποικίλην ορθογραφίαν άναλόγως τής προ
φοράς καί τής περί την γραφήν καί την χρήσιν τής Ελληνικής γλώσσης 
εμπειρίας τοΰ χαράξαντος αυτά επί τών πλακών τεχνίτου. Παρ’ έκάστφ δ= 
δνόματι παρατιθέμεθα, δπου δυνατόν, την ετυμολογίαν αύτοΰ καί τάς αντι
στοίχους ρίζας ή λέξεις έκ τής Ελληνικής γλοόσσης διά την συγγένειαν, καί 
την ερμηνείαν.

’Άδρνς, δ' +  έλλ. άδρυς (άπτω— απαλός)’ κατά ψίλωσιν αίολιστί- Σύνθ.
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1) ’ Ιωάννον 5 6Ανωχέως, σελ . 32.
2) Προκοπίου, π ερ ί χ τ ισ μ ά τω ν  IV .
3) P a u li , α υ τό θ ι, σελ. 2 0 .
4) *Ίδε α νω τέρ ω , I V ,  § 4 , έν τή  λ.
5) Αυτόθι, IV , § 2 , έν τή  λ .
6) 'Ω ς  δ ε ίκ νυ τα ι δ μ ω ς έκ τώ ν πολλώ ν επ ιγ ρ α φ ώ ν , β έλ τ ιο ν  έρ μ η νευ τέο ν  δ ιά  τοΰ: 

γένος, φυλή, αννοικιομός. " Ιδ ε  κ α ί Μ νρτ. ‘Αποοτολίδου, Π ε ρ ί Φ ιλ ιπ π ο υ π ό λεω ς, § 3, 
αελ. 343, Θ ρ α κ ικ ά , I t .  1928, τό μ  Α ' κ α ί M ic lo s ie k , A lban ische, F o rsch u n g en , 2 , 5 

= p h a r a .
7) Π ερ ί τή ς  ετυ μ ο λ ο γ ία ς  κ α ί τή ς  σ η μ α σ ία ς  τώ ν  το π ω ν υ μ ιώ ν  τη ς  Θ ρ ά κ η ς  ή σ χ ο λ ή θ η  

κ α ί ό lomaschelc, έν τ φ  π ρ ο μ ν η μ ο ν ε υ θ έ ν τ ι ο υ γ γ ρ ά μ μ α τ ί του: D ie alten  T h ra k e r, έν 
τ φ  I I  μ έρ ε ι, D ie S p rach res te , P c rso n cn  un d  O rtsn a m en , W ie n , I t .  1893 - 9 4 .

8) έν το ϊς :  Sbornic  sa n a ro d n o  v u m o tv o ren ie , S oph ia  (π ερ ιο δ ικ ό ν ), B u lle tin  de 
la societe a rc h e o i, B u lgare , Sophia κ α ί de Γ In s t i tu t  a rc h c o l. Bulg. Soph ia . Dobrouslcy 
arch eo lo g u itsch esk i isvestia , S o p h ia . K a llin k a , S c h rif te n  der B alkankom ission an tiqua- 
risch e , an tiken  D en k m ale r  in B u lgarien , W ie n . Cagnat, In sc rip tio n es G raecae ad res 
R om anas p e rtin en te s , I ,  P a ris  κ α ί έν το ϊς  A nnua ires τώ ν  μ ουσείω ν Φ ιλ ιπ π ο υ π ό λεω ς κ α ί 
Σ ό φ ια ς .

9) D u m o n t—H om olle, M elanges κτλ. σελ. 542 κ α ί εξής. Λ ί π α ρ α π ο μ π α ί έ κ ρ ίθ η  
π ερ ιττό ν  ένεκα  τοΰ π λ ή θ ο υ ς  νά  σ η μ ε ιω θ ώ σ ι παρ° έκ ά σ τφ  δ ν ό μ α τ ι.



90 Μ υρτίλου  Ά π ο σ το λ ίδ ο ν

3 Αδροζέλμης καί κατά μετασχηματισμόν 1 * 3 Α6ρέτελμις=ό  έ'χων αβρόν (απαλόν) 
ζελμόν ή ζαλμόν (=δέρμα),=«παλόδερμος, (ή αν προήλθεν έκ τοΰ 3Α6ρου- 
ζέ1μης=δ  τοΰ ’Αβροί) Ζέλμης)· ’Αδρούπολις κ α ί3 Αδρούπορις=δ  τοΰ ’Αβρού 
Πόλις ή Πόρις^1) *Αδρότονον, ή, καί κατά μετασχηματισμόν Άδρότινος—  
'Αβρυλλίς- πρβλ. άδρότονον το καί άδρότονος, ή =  ευώδες καί αρωματικόν 
ψυτόν.(2) Παρά Ξενοφώντι 3 Αδρα-δάτας(3), κύριον Περσικόν όνομα.

3Ά δα , ή· άπαντα καί εν Καρία, θυγάτηρ Έκατόμνου καί γυνή Πδριέως;(4) 
πρβλ. καί Άδαι, αί, πόλις Αίολίδος παρά τη Κΰμη(5 6) καί 5Αδαϊος, ό, συνη- 
0ες όνομα παρά τε τοΐς Μακεδόσι καί τοις Έλλησι.(β) Έ κ  τοΰ άδ-εϊν— 
άνδάνειν ( =  άρέσκειν) κατά ψίλωσιν αίολιστί. °Όθεν ’Ά δα  =  'Ηδΰλη καί 
Ά<5αΐος=Ήδΰλος. Συνώνυμον τώ Σαδαΐος-Σαδάλας, πιθανώς.

’Ά θνς, ο· (πρβλ. τά εις -νς νέκυς, Σήλυς, Πόλυς)· συνών τώ ’Ά θ-ω ς  
έκ τής ρίζης τοΰ αΐθ-ω, αίθ-ήρ, αϊθ-ρη όθεν=λαμπρός, αίθριος.

Αιοιμοδης, δ' κατά τά εις ης πρωτόκλιτα- αντί ΑΙοιμόης' έκ τοΰ αΐσιμος 
(-αίσα),—- ίσιος.

5Αμάδοκος, ό" (άνάλ. Σπάρτοκος, Σπαράδοκος, Σαράτοκος, Σκόστοκος)’ 
'Ωσαύτως άπαντα Μήδοκος καί Μήτοκος. Τό πρώτον συνθετικόν ζητητέον 
έν τή ρίζη τοΰ μήδ-ος (βούλευμα, σκέψις), δωριστί μάδος, ρήμ. μήδ-ομα,ι 
καί μεδ-ομαι, λατ. medeor—meditor, όθεν τά κυρία ονόματα Μέδων, Μήδων’ 
τό δέ δεύτερον οκος, λατιν. ocus— oculus εκ τής ρίζης οπ (ΰπ-σομαι, όπ- 
ωπ-α, όσσε — ΰσσομαι) τοΰ δρω κατά τροπήν τοΰ π  εις κ. πρβλ. ίων: κοϋ 
κώς, κοΐος κτλ. αντί ποΰ, πώς, ποιος καί λατιν. quis, quo κτλ. Τό άρχικόν 
α ΰποληπτέον ώς προθετικόν, πρβλ. Μάρδος—Ά μαρδος .(7) 'Επομένους 3 Αμά- 
<5οκος=συνετός—πινυτός, συνώνυμον τώ δαΐφρων-

Άρδης  καί Άρδις, ό" έκ τής ρίζης τοΰ αρδ-ω, άρδ-ενω, άρα=άρδευτής, 
ποτιστής, πρβλ. καί τά ονόματα τών έν Θράκη ποταμών Άρζος καί Ά ρ - 
τιοκός.

3Αρτίλας, ό- μετασχηματισμός τοΰ 3Αρτίλος κατ’ άναλογίαν τών εις — λας 
κυρίων όνομάτιον (πρβλ. Βρίλας, Σαδάλας, Διζάλας). Έ κ  τοΰ άρτιος (ρίζ. 
άρ—, άραρισκω=προσαρμόζω). ’Άρα=άρμόδιος, κατάλληλος.

3Αοβόλις, ό- κατά συγκοπήν έκ τοΰ ’ Ασδόλιος, (πρβλ. Άπολλώνις, Δίονΰ- 
σις, Αύρήλις, Δημήτρις κτλ·), έκ τοΰ άσδόλη (=αίθάλη πυρός, στάκτη). ’Άρα 
=αίθαλόεις, στακτόχρους, τραιός. 5Άοδολος παρ’ Ή σιόδω εις τών Κενταΰ-

1) Η δε κατωτέρω έν τφ όνόματι πόλνς - πόρις.
■>) Νικάνδρον, Θ ηριακά, 66, 91.
3) Ξενοφώντος, Κ. Π. V, 1,1. IV- 1, 45.
4) ’Αρριανον , Α. Ά ν . I, 23, 7, 7.
5) Στράβωνος, XI, 13,3-
6) 3Αρριανοϋ, Α. Αν. I. 22, 7 καί 7.
7) Στράβωνος, X I. 13, 3.
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ρων^1) και λατιν. A sbolus παρ’ Ό βιδίω  εις των κυνών του Άκταίωνος,(2 3) 
προφανώς έκ τοϋ χρώματός των.

’Άσδης, 6' καί ύποκορ. Άσδονλης, λατιν. A sd u la  πρβλ. ασδος (=στήλη 
λίθινη).(9) "Οθεν πιθανώς=στηλίτης, Θεός τις επιχώριος ή μάλλον ήρως πα- 
ριστάμενος έν στήλη, είδος Έρμου. ’Αλλά καί Άοδννις, ή, νήσος τις κατά 
την Μοίριδος λίμνην, ής ό κάτοικος Άοδυνίτης, κατά Στέφανον τον Βυ
ζάντιον. (4 5 6)

Άτας, ό* πρβλ. ατος (— ενρος κατά το μέγα ετυμολογικόν), ή αατος 
(=άκόρεστος, αχόρταστος), "Οθεν ή ευρύς ή ακόρεστος, λαίμαργος, αδη
φάγος.

A uza , ό· πρβλ. αυδή (=λαλιά), άρα=αύδήεις, λάλος. Σΰνθ. Ανζάτρα- 
λις, Ανζάκινθος.

Ανλος, θ' λατιν. A u lu s , οΰ εκτενέστερος τύπος A u lu su s  καί κατά μετα
σχηματισμόν A ulusis. Ά παντα  συνήθως εν συνθέσει ώς πρώτον συνθετικόν 
έν τοΐς Αυλόν βεισταδάκης, Ανλουζένης καί Ανλονζενις καί κατά συγκοπήν· 
Ανλενις (πρβλ· ‘Επτέζενις—Έ πτενις— Έπτένης, Νερουζένης—Νερένης), λα- 
τιν. Auluze7i.es καί κατά μετασχηματισμόν Aulozanus, A uh tsanus, A u l t - 
zanos’ Αυλούκενθος‘ Ανλοκράμης' Ανλονπορις καί καώ άφομοίωσιν Ά λλο ν- 
πορις καί κατά μετασχηματισμόν Ανιλονπορις, λατιν. κατά συγκοπήν A u lu -  
por‘ Ανλονσελμις, Ανλοντραζις, Ανλοντραΐσκος (άντι τοΰ υποκοριστικού Αύ- 
λουτραλίσκος) καί κατά συγκοπήν Ανλοντραϊς, πρβλ. αυλός ( =  σαχλήν καί 
είδος ιχθύος), ανλ.ή, ή, ανλ-ών (=κοιλάς), Ανλίς, ή ( — πόλις έν Βοιωτία), 
ΑνλοΧον τείχος ( = πόλις έν Θράκη), αλλά καί Aulus Λατινικόν όνομα καί 
auhts (τ=σωλήν) καί aula (αυλή). "Οθεν=ιοωλήν, ή ό ώς σωλήν μάκρος καί 
λεπτός. Τό Αυλήτης, ό, είναι δλως άσχετον τοϋ Ανλος, Ελληνικόν, γενόμε- 
νον έκ τοϋ αυλητής (ρ. αύλώ-αυλός)*

Ά φ φ η ,  ή* αντί τοϋ Ά πφ η. Έ ν  Έλληνικαΐς έπιγραφαις άπαντά Ά φ φ ία -  
Ά φφιανός-Άφφιάς-’Αφφιον, αντί τών έκ τής Λατινικής ’Αππία- Αππιανός-- 
Ά π π ίά ς-Ά π π ω ν . Έ άν τό Ά φ φ η  μή προέρχηται έκ τοϋ Λατινικού Appia~ 
A p p iu s  τότε ή ρίζα του ζητητέα έν τώ άπφνς (=πατήρ) παρά Θεοκρίτφ(δ). 
Άνάλογον τώ μήτηρ.

§ 3) Βαζίς, ή καί Βάζεις, λατιν. Bazis' σύνθ. Βαζόβαλις, ού τό δεύτε
ρον συνθετικόν Βαλις υπομιμνήσκει τό Φρυγικόν βαλήν (=βασιλεύς) καί τό 
κύριον όνομα Βάλας (Β), ό. πρβλ. βαδνς (=ήδύς, Fαδύς παρά τοΐς Αίολεϋσι),

1) °Ησιόδου, άσπ. Ή ρ. 185.
2) O vidii, Metam. I ll ,  218.
3) ’Αρκαδίον γραμμ. σελ. 48.
4) Στεφάνου Βυζαντίου, έν ΐ|] λ.
5) Θεόκριτου, XV, 13, 14, καί Βεκκήρον άνέκδ. σελ. 587.
6) Tomaschek αυτόθι, II. 1, 41.
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παρά τοις Ά χαιοις κατά τον Παυσανίαν (*) 'Ό θεν= 'Η δεΙα , συνώνυμον τώ 
Ήδύλη' πρβλ. κα'ι τό °Άδα.

βάσταρ/,ς, (V έκ τοϋ Θρακικοΰ δάστα (=οικος, οχύρωμα), τής αυτήςρί- 
ζης τοΰ βαστάζω (= α ’ίρω επάνω, κρατώ υψηλά), πιθανώς=στερεός, οχυρός. 
Συνθ. Βαστοκείλας καί κατά μετασχηματισμόν καί συμφυρσιν προς τό Βασ- 
σάρα- Βασοαρενς (ή, Βασσοκείλας. Τό δεύτερον συνθετικόν ζητητέον εν τώ 
άναλόγα) ΐκελος-εΐκελος (εϊ-κω, εοικα-είκάζω)=δμ οιος, (πρβλ. τό κύριον 
όνομα ’Ίκελος εν έπιγραφαΐς καί τό άνάλογον Θρακικόν βετθνκεάος)- δθεν 
πιθανώς = ό  όμοιος όχυρώματι, ισχυρός, ανδρείος.

Βδηκονρος, ό' μετασχηματισμός πιθανώς τοϋ 1 2 3 4£'π/κου,ρος=βοηθός.
Βενδώ, ή’ εκ τοϋ Βενδίς (3), εξ ου καί τά σύνθετα καθ’ ελληνικόν σχη

ματισμόν Βενδίδωρος-Βενδιδώρα, αλλά καί Βενδίζήτα, ό ; ου τό δεύτερον 
•συνθετικόν έκ τής ρίζης τοϋ ρήμ. ζητ-έω.

Βεργαϊος, δ' εκ τοΰ βέργα. Λατιν. verga-vuga. (=ράβδος), αλλά καί 
ό κάτοικος τής πόλεως Βέργης εν Θράκη κατά Στέφανον τον Βυζάντιον, 
•δπερ πιθανώς κατά συνεκδοχήν ελήφθη καί ως κύριον όνομα.

Βεργούλη, ή· έκ τοϋ Λατινικού Virgulci (virga-virgula^pafiSiov).
Βεσοδένθης, ό- τό πρώτον συνθετικόν προφανώς είναι τό Βε(σ)σός- 

Βησσός, όνομα Θρακικής φυλής (πρβλ. βήσσα), τό δε δεύτερον τό κένθης 
(=κέντης, κεντώ) κατά μετασχηματισμόν-Ιέν^ς-δένέ^ς (πρβλ. Δορξένθης- 
Δορζένθης, Δεροδένθης), δθεν= ό  τους Βησσοΰς κεντών} πλήττων, επιτιθέμε
νος, πολέμιος, οίονει Βησσομάχος, ή ό τοΰ Βήσσου Κέντης.

Βετέσπιος, ό' πιθανώς μετασχηματισμός τοΰ Οντάσπτος (*).
Βίαρτος δ' σύνθετον έκ τοΰ βίος καί άγι)ρα>=ό τον βίον α’ίρων, ό περί 

τοΰ βίου, τών ζωοτροφιών φροντίζων, πρβλ. τό βίαρχος (=έπιστάτης τών 
ζωοτροφιών τοΰ στρατεύματος), ου πιθανώς είναι κακή γραφή.

Βηρισάδης καί Βηρεισάδης, ό- πιθανώς κατ’ άρχάς πατρωνυμικόν τοΰ 
Βηρισυς, ον ή ρίζα ζητητέα έν τώ Βήρνλλος (=ειδος πολυτίμου λίθου θα
λασσοπρασίνου) ^5).

Βίθνς, ό καί Βεΐθυς, δθεν Βιθυνός, Βειθύνιος-Βειθυνία, Βειθας καί 
Βείθνρις, λατιν. B ithus  καί B itus  καί κατά μετασχηματισμόν B itu m ' Bitilla, 
ή, Βίτα, ή, Βίτων, ό, λατιν. B it ο- Πρβλ. Βίτων, δ περίφημος τοΰ Κλεόβι- 
δος αδελφός 3 Αργείος (6), κατά τά θηλυκά Βιτίη καί Βίττιον (7) καί Βιτ-

1) Πανοανίου, V, 3, 2.
2) *Ιδε ανωτέρω, IV, § 2.
3) Αυτόθι.
4) "Ιδε κατωτέρω έν rfj λ.
δ) Τρνφιοδώρον, 70. ’ΑνΟολ. IX, 544.
6) 'Ηροδότου, 1, 31.
7) ’Ανθολογίας, VI, 286.
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τίς(ή. Πιθανώς της αυτής ρίζης του συς  μετά του F  (ρίτυς), λατ. vilus. ΙΙρβλ. 
ωσαύτως τα ανευ F  Ιινς, υιός Τηρέως και Πρύκνης· καί ’Ίτων χαί Ίτώ νη, 
πόλεις έν Θεσσαλία, Ή π ε ίρ φ  και Βοιωτία(8)( δθεν έπίθ. Αιώνιος και Ίτω νία  
και Ίτω νιάς  ’Αθήνα. Σύνθετα: Βειθνκειλος; Βειθνκενθος; λαην. Bithicen- 
th u s ; Βειθυπήης, πιθανώς κατά μετασχηματισμόν του Βειθνπαίδης' B itho~ 
fihorus έκ του κατά ελληνικόν σχηματισμόν Βιθοφόρος; Bithocus καί κατά 
μετασχηματισμόν B itucus' B itilra lis ' Bitvpel κατά μετασχηματισμόν τού 
Βιθνπολις.

Β λουκια, ή' προφανώς εκ τοϋ Λατινικού Αονκία μετά τοϋ F  (Ρλουκία).
Βόας, ό εκ τής ρίζης τοϋ βόσκω,=βοσκός; εξ ου Βοσκείδης αντί Βο- 

οκίδης καί κατά μετασχηματισμόν κατά τάς εις -λας Βοακείλας.
Βούδας, ό' τής αυτής ρίζης τοϋ βουβών (= ό  μεταξύ τών μηρών καί 

αιδοίων τόπος, ιατρικώς δέ οι αδένες καί αυτό τό αιδοΐον) (4)· δθεν πιθα- 
νώς=άνδρεΐος, γενναίος ύφ’ ήν έννοιαν καί τό Νεοελληνικόν πουτσαράς·-

Βονρκέντιος, ο- λατιν. B uricentidus  κατά μετασχηματισμόν (έκ τοϋ 
Βουρος-\-κέντης), ού μετασχηματισμοί ΒουρηκεΘίας καί Βουρθείδης; Buro- 
όιΒο, Βνρεδίοτας καί Βοιρεδίστας (εκ τού Βονρος-\-βίστας), ον άνάλογον τό. 
Δυτόδιστος. Βονρος, πληθ. Βονροι ή Βούριοι, έθνος Γερμανικόν. Άλλ* ή 
ρίζα βουρ άπαντα καί εν τώ Βονρα, ή (δ)' (— πόλις τής Άχαΐας) καί έν τώ 
Βονρινα, ή' (6) (πηγή περίφημος έν τώ ’Ασκληπιεία) τοϋ Ηπποκράτους έν τή 
νήσω Κω.

Βςααήτραλις, ό' (έκ τοϋ ΒράσιςΗ-Τράλις)- τό δέ Βράοις (πρβλ. Βόσις) 
έκ τού βράζω, δθεν=πλήρης μένους, άρκίφιλος- πρβλ. Βραοίδας-Βραοίλας 
ή ό rou Βράσεος Τράλης.

Βρίλος, ύ, καί Βοίλας, λατιν. κατά μετασχηματισμόν B rilo■ Πρβλ. τό·. 
άχώριστον μόριον βρι έκ τοΰ βοιθύς, δθεν δριάω-δριαρός, δδριμος, Βριά- 
ρεως. ΓΌθεν=βριαρός, ισχυρός. Σύνθ. Βρίζενις και κατά μετασχηματισμόν 
Βρέζενις (εκ τοΰ Βριλονζενις κατά συγκοπήν), λατιν. B rigenis  καί κατά μετα
σχηματισμόν B rigan tm s , καθ’ δ Βρικάνζέρης καί Βρικάνζερις (έκ τοϋ Βγϊ- 
gan- Β ρ ι κ α ν Ζέρης) καί κακά συγκοπήν Βρινκάζεις καί κατά μετασχηματι
σμόν Βρικέσης.

Βροϋζος, ό καί Βροΰσος, δθεν Βρονοιας (γη) καί Βρνσος-Βρνζος} πρβλ.. 
ώσε.ύτως τά Θρακικά δροντιδες (=προφήτιδες), Βρύγες (=φϋλον), Βέδρυ- 1 2 3 4 5 6

1) 'Αθηναίου, XIII, 598-
2) Σ οφοκλίονς , Ή λ. 148. 1 Αριοτοψάνους VQρν. 214.
3) Στεφάνου Βυζαντίου έν ταΐς λ·
4) Μ. Έτυμολογ. ο. 206.
5) Ηροδότου, I, 14δ.
6) Θεόκριτόν,  VII, 6-
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κες(ι) (=εθνος Βιθυνίας) και Βέβρνσσα ή Βεδρνκία (χώρα). Πρβλ. δρυζω- 
δρνττω-ΰρνκω καί τό τοΰ 3 Αρισεοφάνους «βρΰν εΐπείν» (2) (= ζη τώ νά  πιω) 
εκ τοΰ 6ρϋ καί βρον (επιφώνημα ή ύδωρ), δθεν καί τό παρ3 ‘Ησυχίω βροϋς- 
"Οθεν=πότης. Σύνθ. Βρονζενις (έκ τοΰ Βροΰζος-|-Ζένις, Βρουζοΰζενις καί 
κατά συγκοπήν Βρούζενις) καί κατά παρετυμολογίαν καί μετασχηματισμόν 
Βρονζηνός.

Βύζης, ό' πρβλ. Βνζας, ό τοΰ Βυζαντίου ιδρυτής, Βνζης, Νάξιος=τε- 
χνίτης έφευρών την τέχνην τοΰ κόπτειν τά μάρμαρα εις μικρά τεμάχια(3) ' 
βύζην (=πυκνώς, άθρόως, έπαλλήλως)- βνζω (=φω νάζω  βϋ-βΰ ως ό βύας)- 
Βνζηρες, οί- (==φυλή τοΰ Πόντου) (4) καί τά νεοελληνικά βυζί, τό (= μ α - 
στός), βονζα, ή (=κοιλία).

§ 4) Galgesta. ό· πρβλ. Zermodigesta· Φαίνεται μοι οΰχί Θρακικόν.
Γάρουλος, ό- εκ τοΰ Λατινικού garru lus  (— στωμύλος, φλύαρος), πρβλ. 

καί γαρνω (=μεγάλως φωνάζω) καί τό κύριον ό'νομα Γαρονηρις■ στρατηγός 
των 3 Αχαιών (5),

Γενίκελος καί Γεπκείλας, ό’ εκ τοΰ γενικός ή εκ τοΰ Λατινικού geni~ 
culimi ή geniculus  (= γόνυ  ή καμπή γόνατος) κατ’1 αναλογίαν πιθανώς τοΰ 
Βειθνκεάος. 3Ά ρα ταυτόσημον τφ Γονατάς.

Γέρκις, ό· πρβλ. Γέργιθες* οί, (πόλις τής Τρφάδος οΰ μακράν τής Λαμ- 
ψάκου (®), προς δε καί ή κατώτερα καί ή υποτελής τοΰ λαού τάξις εν Μι- 
λήτω).

Γηπαίπορις καί Γηπέπορις καί Γηπαίπνρις. Σύνθετον, (Γήπαι(ς) +  Πό- 
ρις). Γήπαιδες δε έθνος Γοτθικόν κατά τό μέγα ’Ετυμολογικόν.

Γίλπνρ(ρ)ις καί Γίληερις κατά μετασχηματισμόν. Πιθανώς μ,ή Θρακικόν·
Γολείονς, ό· έκ Λατινικού τύπου golems' πρβλ. τό παρ3 Ή συχίφ  γό- 

ληοις (^κακοδαιμονία, m iseria) καί to παρά Σουίδα Γολόη καί Γολόν, το
πωνύμια. "Οθεν πιθανώς=κακοδαίμων.

Γορτάοης, ό· πιθανώς έκ τοΰ εορτάζω, έκ προφοράς κατά συνίζησιν τοΰ 
εο ως jo, )ορτάζω-γορτάζω-γορτάσης, ώσπερ νΰν προφέρεται ]ορτάζωήορτή 
=εορτή). ’Άρα=έορταστής. ’Ίσως όμως είναι καί μή Θρακικόν.

Δάδας ή Λαδάς, δ' λατιν. D ada  καί κατά μετασχηματισμόν Dades. 
Dazas, Dasius, D asentis, D dsantis  πρβλ. όάς-όαόός (δαίω=καίω), ά'ρα= 
λαμπρός, φεγγών. Σύνθετα, Dazienis (εκ τοΰ D azizenis κατά συγκοπήν, 
D aras +  Zenis)' Dazelatts, πιθανώς κατ3 αναλογίαν τοΰ Δερζελάτης.

1) ’Απολλώνιου Ροδίου, II, 2,
2) ’Αριοτοφάνους, Νεφέλ. 13, 28.
3) Πανοανϊου, V, 10, 3.
4) Στράβω νος, XII, 3, 18.
δ) Πολυβίου, III, 5, 73.
-6) Ξενοφώντος, Έλλ. I l l ,  1, 15.
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Ααίκωσος, 0‘ πιθανώς εκ τοΰ Λατινικού decussus (=άποκεκομμένος) 
ή εκ του decussis (=νόμισμα)- πρβλ. το Νεοελληνικόν έπώνυμον Παρέτσας, ό.

Δαλέπορις και Ααλήπορις' Ααλήζαλις' Δαλάζελμις■ Ααλαίτραζις- Τό πρώ
τον συνθετικόν Αάλας, πρβλ. όαλός (εκ τοΰ δ α ίω = κ α ίω ),=  λαμπάς η ξύλον 
άπόκαυμα η δαδίον ήμίφλεκτον κατά τον 'Ησύχιον, δαυλός. "Ο θεν=ό Λαμ
πών, φλέγων, καίων, πυρπολητής. Κατά τον DetschewO) τό Δαλέπορις αντι
στοιχεί πλήρως τω Τσεχικω Dalibor —Dalehor—Dalabor— Τηλέμαχος, άρα 
dala^Trjle, τηλον, τηλόθι.

Δαρζάλας και Δαλζάλας κατ’ άφομοίωσιν πιθανώς εκ τοΰ Αάρσος — 
Αάρρων, Θρακικής προσηγορίας τοΰ "Ασκληπιού κατά τον K azarow (1 2) μετά 
τής καταλήξεως -λας, -αλας.

Δέλτις, ή κα'ι Δελτιανη πρβλ. δέλτα—δέλτος—δελτίον.
Δεμύντις- δ' πιθανώς έκ τοΰ Λατινικού demens—dementis (=έκφρων) 

Δεμέντης' κα'ι κατ’ άνομοίωσιν Δεμόντης· δθεν=παράφρων, νεοελ. παλαβός.
Δένδιλος, ό* σύνθετα, Δενδονπορις και κατά μετασχηματισμόν Δινδίπο- 

ρις και Διντίπορις' Δεντονσνκος καί Δεντνσνκα· Λατιν. Densold Dentu- 
brisa. Πρβλ. δένδ~ρον.

Δεόσπορις' δ' λατιν. Deospor κα'ι Deoporis και κατά μετασχηματισμόν 
Deopztis· Σύνθετον έκ τού Δ ιός (Ζευς) κατ’ έπίδρασιν τοΰ φθόγγου e τοΰ 
Λατινικού deus και τοΰ Πόρις, αντί Διόσπορις. Έ κ  ταύτης τής συνθέσεως 
εικάζεται δτι τό Πόρις (=πόλις, πρβλ. κρίβανος—κλίβανος, φαΰρος—φαύλος 
δο>ριστί)> παράγεται μάλλον έκ τής ρζίης πελ- πρβλ. πέλ-ω, πέλ-ομαι (= κ ι- 
νοΰμαι, είμί, γίνομαι) κα'ι σημαίνει γόνος, τ. έ. ισοδύναμε! τω κούρος■ "Ωστε 
Δεόσπορις=Διόσκονρος.(3) ’Ανάλογα τον σχηματισμόν: Διοοκύθης, Διοσκέν- 
θης κα'ι κατά μετασχηματισμόν Λιόοκονς κα'ι Διοσκούπορις.

Δερείζενις, ό. σύνθετον (έκ τοΰ Δέρις+Ζένις)· ΔεροδένΘης, (έκ τοΰ Δέ- 
ρις ή δέρη +  κέντης). Τό πρώτον συνθετικόν Δέρις, κύριον όνομα, ρίζα δέρ- 
(δέρω) ή δέρη (— λαιμός).

Δερζελάττ]ς και Δερξελάτης' πρβλ. και τό τοπωνύμιον Dersiparus- Πιθα
νώς άρχικώς ήτο Δερζέλα ή Δερξέλα, όπερ είτα κατά παρετυμολογίαν καί

1) Detschew, R ecueil-D iakovitsch , σελ. 312, co n trib u tio n  aux  rappo rts  
linguistiques T hraco-slaves.

2) K azarow , Klio, Vi. σελ. 1G9 καί P rinos na an titschnam a isto ria  na S o
phias. (=Συμβολή είς την άρχαίαν Ιστορίαν της Σόφιας), σελ. 47.

3) cO Detschew, αυτόθι, παράγει to Πόρις βκ της ρίζης h h er -h h o r  σλαυιστί 
beri-bo ru  (=άγωνίζομαι, μάχομαι), κύριον όνομα B o ris , οθεν καΐ τό Λαλέπο/ιις, ταυ
τίζει τω Τηλέμαχος. Ά λλ’ ό κλειστός φθόγγος β (= μ β) αποδίδεται ελληνιστί διά τοΰ 
β καί ούχΐ διά τοΰ άήχου ώσπερ καί ό d  διά τοΰ δ καί ούχί διά τοΰ Ξ. Θεωρεί δέ 
έκ τής αύτής ρίζης προελθόντα τά -βαρις, -πουρις, πυρις, Βουρ(ι)-, Βυρε-, Βοιρε-,
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αναλογίαν των εις -της, -άτης, Ελληνικών επιθέτων έγένετο Δερζελάτης - 
Δερξελάτης. Πιθανώς εκ της ρίζης δερκ-δερε, πρβλ. δέρκομαι ( =  όρώ), δθεν 
και Δ άρψ ς—Δάρων. ’Άρα=έπίσκοπος, επόπτης.

Δίδας δ' λατιν. D id ix  γεν. D idigis' Σύνθετον Διδίπορις. Έ κ  τής ρίζης; 
διό- πρβλ. δίζω (=άμφιβάλλω) ή δίζημαι ( = αναζητώ) καί τό Φοινικικόν κύ
ριον όνομα Αιδώ. ’'Αρα:=άβέβαιος, άμφιβάλλων ή άναζητών, έρωτών, πευθήν..

Δίεύς (πλ. Διής) καί Δϊος (πλ. Δίοι)^1). Πρβλ. δϊος— δίιος (Διός— Ζεύς), 
δία, κτλ. καί τό κύριον όνομα Δίων. Σύνθετα: D iobessus(* 1 2) (εκ τοϋ D ius-j- 
Bessus)- Δίδειθνς' Διερνης (δϊος+έρνος=:κλών;): Διήγνλις· Διόζενι,ς καί κατά 
μετασχηματισμόν Διοζείζενις καί Diozens, δθεν Διόζηος καί Δίζουζος’ Διύ- 
κειλος καί Διούκειλος■ Δίσνρος καί Δήουρυς καί ζίεισορος κατά μετασχημα
τισμόν, λατιν. D nsura ' Διούπορις' Δούτραλις- D iudam us D iurevius.

Δίζας καί Δίζα, ό, καί Δίζος-Δήζος- λατιν. Diza, Disza, Diso, Dizo, 
D izias καί κατά μετασχηματισμόν Diezzace, Disanci' ωσαύτως Διζάλας καί 
Δίζαλις καί Δίζαλος, Δίζαοτος. Τής αυτής ρίζης τοϋ Δίδας. Σύνθετα: Διζά. 
τελμις; Δειζέζενις, Δωακένθης καί Δεοακένθης' Δνζάτραλις καί Διαάτραλις. 
λατιν. D isacentus  καί Disacenthus', D iszatrcivus; D iszatralis·

Διλίπυρις καί Δυλνπορις, ό- Δνλήζελμις' τραίνεται δτι τό πρώτον συνθε
τικόν είναι δούλου (δούλος) - δύλν - δίλι- άρα άρχήθεν Δονλούπορις· Δονλό- 
ζελμις.

D ilusius, ό· πιθανώς έκ τού Λατιν. dilusus (=ύδροχαρής, ϋδατι κε- 
κραμένος).

Δίνας καί Δίνις καί Δινευς καί Δινεϊλος, ό- λατιν. D ines  καί D im s ,- 
Πρβλ. δίνη-δινέω-δΐνος (=στρόβιλ.ος). 5Ά ρ α =  τρικυμιώδης. ταραχώδης. Σύν
θετα: Δινέδινις, Δινίορις’ Δινίκενθος- Δινοικλής. Πιθανώς [δέ έκ τοϋ Δινίλος- 
Δινίλας-Δινίλης προήλθε τό Δίλλης (Δίνλης) κατά συγκοπήν.

Διτνβιστος, ό' Διτιζήλη, ή· έκ τών Δντύβιστος-Δντνζήλη αντί Δυτούδι- 
στος-Δντονζήλη. "Οθεν τό πρώτον συνθετικόν δύτης (δύο).

Δόλης, ό· λατιν. Doles καί Doleus καί D olanus■ Έ κ  τού δόλος (δέ- 
λος,-δέλεαρ), πρβλ. καί Δόλων. ’Άρα=δύλιος, άπατειυν, πανούργος. Σύνθετα: 
Δολειδίδης (έκ τού Δολίδης)· Δωλήπορις καί Δωλεπορις.

Δόρζας καί Δύροος, ό- λατιν. κατά μετασχηματισμόν D uruzis· Ρίζα δέρ- 
(δέρω-δορά). νΑρα=έκδορεύς. Σύνθετα: Δορξένθης καί ΔορζένΘης καί Δορ- 
ζίνβης’ πρβλ. καί τό Δεροδενθης.

Δορύπορις καί Δορνπολις,, ό- σύνθετον τό πρώτον συνθετικόν δύρν-

έξ οΰ συμπεραίνει δτι ό Ίνδοευρωπαϊκός φθόγγος 0 μεταβάλλεται έν τχ\ Θρςικικν) είς 
ύ  (ου) καί εϊτα είς u (υ καί οι).

1) Θονκυδ/δον, VII, 27 καί II, 96.
2) Plinii, hist. n. IV -10.
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Αόρνς (δρύς)-Αόρος, έκ τοΰ Αορούπορις' (υ— ου, πρβλ. Δυλύπορις=Δουλού- 
πορις).

Αρινσείστας, 5' αντί τοΰ Αρννοείστας — Δρυοσείστης' σύνθετον (εκ τοΰ 
δρΰς-δρΰν-(-σειστής, σείω).

Δρωδήγης, ό' πιθανώς το πρώτον συνθετικόν δρυς, τό δέ δεύτερον ζητη- 
τέον εν τώ Αι-ήγνλις κατά μετασχηματισμόν. Φαίνεται το όνομα μή Θρακικόν.

Ανδης καί Δονδης καί Αονδας, δ* έκ τοΰ Λατινικοΰ dudum  (;) (=πά_ 
λαι, πρώην). ’Ά ρ α = ό  πάλαν ή έκ της ρίζης δν- (δύω).

Αύτενις, ό' σύ-νθετον αντί Αντούζενις κατά συγκοπήν. Δντούπορις καί 
λατιν. κατά μετασχηματισμόν Dutoboris' Δντούτραλις. Τό πρώτον συνθετικόν 
δύτης (δύω-δυτός). ’Ίδε καί Διτύΰιοτος Διτιζήλη.

Dyssulla' (;)
§ 5) αΕ6ρος} δ' (=τράγος βατήρ κατά τον Ησύχιον)· "Εθρενις κατά 

συγκοπήν έκ τοΰ Έθρέζενις- 'Εβρνζελμις ή Έβρύτελμις, (έκ τοΰ Έβρου +  
Ζέλμης, υ=ου).

’ Εμίνακος, ό* πιθανώς αντί 3 Εμίνοκος δι’ άνομοίωσιν, άλλα φαίνεται 
μοι μή Θρακικόν πρβλ. καί Έπτημένικα.

3 Επταικένθης καί 3Επταίκενθος καί κατά μετασχηματισμόν 3Ετείκενθος 
καί κατά συγκοπήν "Έπτεθις, ό· λατινιστί Eptacentes, Tptacentes, Eftekcn- 
thus' 3 Επτέζενις καί κατά συγκοπήν 3Έπτενις καί 3 Επτένης- 3Επτημένικα, δ' 
Επτήπορις, λατιν. Heptaporis καί Eptafierus καί κατά κώφωσιν τοΰ ο 
εις ν (= u )  ’ Επτήπνρος καί κατ’ αποβολήν τοΰ τ 3 Επήπνρις' ’Επτέονκος 
καί 3 Επτεονκώ, ή’ 3 Επταίτραλις καί 3 Επτήτραλις. Τό πριΰτον συνθετικόν προ- 
φανοίς είναι ό αριθμός επτά κατά ψίλωσιν, ώσπερ παρά τοΐς Αίολεΰσιν 
εικάζεται, δτι ό αριθμός οΰτος παρά τοΐς Θραζίν ένεΐχε καί ιδίαν σημασίαν, 
πιθανώς θρησκευτικήν ή έσήμαινε πλήθος. Οΰτω πιθανώς αναλογεί τώ ιερός 
ή τω πολύς καί έτίθετο καί ως κύριον ό'νομα, ό Ε πτά .

Ζάμολξις, ο* κατ’ έναλλαγήν φθόγγων αντί τοΰ Ζάλμοξις. ’Εκ τοΰ ζαλ- 
μός ή σαλμός ^), έξ οΰ καί τό παρά τοΐς συνθέτοις άπαντόίν δεύτερον συν
θετικόν Ζέλμις, Σέλμις, Τελμις.

Ζαντιάλα, δ' πιθανώς ή ρίζα ζητητέα εις τό Ζάν (=Ζεύς), / anus, σχη- 
ματισθείσης κατά λατινισμόν τής γενικής Zantis, δθεν μετά τής συνήθους 
καταλήξεως ala, άλα(ς) Ζαντιάλα.

Ζθελοονρδος, δ- καί κατά μετασχηματισμόν Ζιβέλοονρδος, Ζ6έρθονρδος> 
Ζβελθίονρδος, Ζβερθίονρδος. Ώ ς  έπώνυμον τοΰ Διός αποδίδεται διά τοΰ αν
τιστοίχου κεραύνιος, ώς έκφαίνεται έκ τών αναγλύφων τοΰ Διός κεραύνιου, 
έφ’ ών ή λέξις. Φαίνεται ήμΐν ούχί Θρακική.

Ζέρης, δ' πιθανώς αντί Ζείρης, εκ τοΰ ζειρά (2)- πιθανώς δμως αντί τοΰ 1

1) ν Ιδ ε  α νω τέρ ω , IV , § 4. λ. ζαλμός. 2 ) " Ιδ ε  α νω τέρ ω , IV, § 4, λ. ζ ε ιρ ά . 

© ρ α κ  ι κ  ά Δ ' 7
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Λερής (πρβλ. Δερείζενις-Δεροδένθης) κατά την συνήθη παρά τοΐς Θραξί τρο
πήν τοΰ δ εις ζ. Λατιν. Zerula  καί Gerula■ Κατά τον D etschew  (‘) έκ 
του Ίνδοευρωπαϊκοΰ g  her  (=έορίεμαι, χαίρω), άρα ταυτόσημον τφ Χάρης.

Ζενποίτης και Ζειπντης καί Ζνποίτης} ό' (πρ6λ. καί τό τοπωνΰμιον 
Zyparus) πιθανώς κατά συγκοπήν έκ τοΰ Ζειποιήτης' άρα τό πρώτον συν
θετικόν ζειά (πρβλ. ζεί-δωρος)1 2 3 4 Ζείοκωρις, ό· (έκ τοΰ ζειά+σκώρ). Ά παντά  
καί άπλοΰν Ζεϊοις, δ.

Ζήμαρχος, ό” αντί Δήμαρχος} (πρβλ. Ζέρης-Δέρης)' ή ή λέξις είναι ’Ιλ
λυρική Ζίμαρχος παρετυμολογηθεϊσα έκ τοΰ δήμαρχος.

Ζήνις καί Ζεΐνις, δ· Ζηνάς’ Ζήνδης (έκ τοΰ Ζηνίδης)' λατιν. Zinam a  
Σύνθετα: Ζεινόθεμις, ή' ΖηνακένΟης καί κατά συγκοπήν Ζηνικέτης. Πρβλ. 
Ζήνων. Έ κ  τοΰ Ζηνός-Ζήνα, οΰ ή όνομ. Ζάν (=Ζεΰς), λατιν. Ja n u s  (πρβλ. 
Ζαντιάλα).

Ζιδέλμιος, δ' Ζιβοίτης' Ζιδνθίδες (*)’ Ζισύρας. ’Εάν τό πρώτον συνθε
τικόν είναι τό δις (ζι=δι), τότε τό δεύτερον είναι δέλεμνον (— βέλος), βοί- 
της (έκ τοΰ δονς-δον-δο, πρβλ. Βοιά, πόλις Λακωνίας, ής ό κάτοικος Βοιά- 
της) (s) δνθός-δνθιος, sura  (=κνήμη). ’Ενδέχεται δμως τό Ζιδοίτης νά προ- 
ηλθεν έκ τοΰ Ζειποίτης.

Ζιακατράλις, ό' Ζιαμάρκη, ή' τό πρώτον συνθετικόν πιθανώς τό Λιακός 
(Δ Ιος).

Ζίπα, ό' σύνθετον Zipacenthus· Φαίνεται ήμΐν οΰχί Θρακικόν.
Ζονρης, δ' καί κατά μετασχηματισμόν Ζονράζης καί Ζονράζεις καί 

Ζνράζης- ωσαύτως Ζνρις, ό· (γεν. Ζΰριδος. Σύνθετον Ζονρότελμις καί κατά 
παρετυμολογίαν Λωρότελμις. ’ Εκ τοΰ Ζνρις-ιδος πιθανώς ή ρίζα ζνριδ-ζυρδ 
ζορδ ως πρώτον συνθετικόν έν τοΐς Ζορδέγονος, Ζορδηοίοοος. Πρβλ. τό 
Θρακονεοελληνικόν ζονρώ (= φ θ ίνω ) τήκομαι).

Θεαθώ, ή' ΘεαΘιρνς, δ." Έ κ  τοΰ Θέα θεά-ομαι, πιθανώς.
Θίντος. δ’ πρβλ. τό ΘΙς γεν. θινός, θίνιον, άκροθίνιον. Πιθανώς δμως 

κακή άνάγνωσις τοΰ Σίντος.
Θνλης, δ· πρβλ. θνλ-ακος} θΰλ-αξ. Πιθανώτερον δμως ή λέξις Κελτική 

έκ τοΰ τοπικού Θούλη, προ)τευούσης τών Κελτών έν τή υπό τον Αίμον χώρα 
περί τον ποταμόν Τόνζον (*).

’Ιαμδαδονλη, ή· ή Βαμδαδοΰλης, δ' πρβλ. Βάμβη (5) κύριον όνομα, δθεν 
ϊαμδος καί τά εξ αύτοΰ παράγωγα.

1) Detschew , Recueil-Diakovitch αυτόθι, σ. 315, σημ. 2.
2) "Ιδε ανωτέρω, IV, § 4, λ. ζιβυθίδες.
3) Παυαανίον, III, 22, 23.
4) Droysen-Leclerg, histoire de l’Hellenisme τόμ. II, ο. 628-634.
5) cΟμηρον, υμ. είς Δήμητραν 195.
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Ithiostla, ό· ώς πρώτον συνθετικόν φαίνεται τό ιθνς-ΐθειος (=εύθΰς 
ίσος κτλ.) πρβλ. τά σύνθετα, ιθύφαλλος, ίθοκρήδεμνος< ιθύμαχος, ίθυπόρος 
καί άλλα. "Ως δεύτερον δέ ή ρίζα ost μετά τής καταλήξεως Ια.-λα(ς).

ΚαρδένΟης, ο1 2 (εκ του Κάρδα-)-ένΟης=ι:κένθης). Κάρδα παρά Πέρσαις 
~ τ ό  άνδρώδες καί πολεμικόν (ι) καί κάρδ-αξ) ο στρατευόμενος έφηβος (ή'και 
εν γένει ειτα μισθοφόρος στρατιώτης παρά Πέρσαις (3 4 *)· πρβλ. καρδία. ’Άρα 
ταυτόσημον τώ ανδρείος.

Κάρκος, ό' Κάρκινα, ή' (δθεν Καρκινϊτις-Κερκινϊτις). Τής αυτής ρίζης 
τοϋ καρκίνος καί τοϋ Λατινικού cancer καί career-

Κάρωοοος, δ' (πρβλ. καί το τοπωνύμιου Καρασούρα). Έ κ  τής ρίζης 
καρ- πρβλ. κάρ-ος (=λήθαργος, νάρκη), καρόω, ή τό Λατινικόν car-us ( =  
προσφιλής).

.Καίγειοος, ό. Φαίνεται μή Θρακικόν.
Καν.ονδος, ό· έκ τοϋ κακώδης (=κακώ ς όζων, κακοοδία=δυσοσμία) ή 

έκ τοϋ κακοειδης {*) (-—ύ κακήν υψιν έχων, άσχημος). Πρβλ. τό αντίθετον 
Θρακονι;οελληνικόν Καλονδης.

Κασίγνακις, ό- σύνθετον, (πιθανώς έκ τοϋ κάσυς—[— γίνομαι), =κασίγνητος. 
Κοναρος καί ΚάΟαρος, δ· Κελτικόν.

Κεδρόπολίς καί Κεδρήτιολις καί Κεχρίπορις, δ' Κεόρίζερις καί Κετρέ- 
ζερις. Τό πρώτον συνθετικόν κέρδος (—  δένδρον), εξ ού καί τό τοπωνυμιον 
Κε(ν)δρισός(Ά)} χ- έ. Κε^ριούς, δθεν καί Κετρίπορις.Κετρέζερις, έν οίς ό φθόγ
γος d  προφέρεται καί γράφεται τ, (= ό  τοϋ Κέδρου Πόρις-Ζέρις).

Κέρζα., ό· λατιν. Ccrzula- Ρίζα κερδ-, Πρβλ κέρδος ή κείρω. Σύνθετα: 
Κερσοβλέπτης δ τοϋ Κέρσα βλέπτης· Κεοοίβανλος, λατιν. Kcrzi.ba.ulus· °Λ- 
ξιόκεροος- Αξωκέρση, ή' (= ό  τοϋ Άξιοϋ Κέρσος-Κέρση).

Κοοοδς καί Κόσων καί Κοσπονς καί Κοοώνξ καί Κοοαινίτης καί Κό- 
σιγγας, δ. Πιθανώς έκ τούτου καί τό πρώτον συνθετικόν έν τώ Κοσκα-δίζης. 
Πρβλ. τό παρά Σουίδα κύριον όνομα Κόσσας, Παλληνεύς τις περιβόητος έπί 
δικαιοσύνη- ωσαύτως τό κύσοος, δ (—ράπισμα,/ καί τό Αιολικόν κόσσω ( =  
κόπτω) f6) και τό κόσονφος (=πτηνόν, ό κότσυιρας).

Κότυς, δ' (πρβλ. ’Ίτυς, Σήλυς, Πόλυς κτλ.)· λατιν. Coitus καί Kotinus-

Π ε ρ ί  τ ή ς  γλώ σ σ η ς  τω ν  Θ ρ α κ ώ ν

1) Στράβωνος, X V , 3, 18.
2) Α υ τό θ ι.
3) Πολυβίου , V , 79 , 11.
4) Δ. Κασαίου, L X X V III, 9.
δ) Μ υρτίλου Ά ποστολίδου t Π ερί Φιλιππουπόλεανς % 4 , αελ. 846. Θ ρτικικά , τό μ . Α ', 

ετ. 1928 κα ί τοϋ αύτοϋ  A n titsch n iad  P lo v d iv  (— ή α ρ χ α ία  Φ ιλ ιπ π ο ύ π ο λ ις), β ο υ λγα ρ ισ τ ί, 
ετ . 1928, σελ. 3 -9 .

6) Μ . ‘Ετνμολογ. 635. 53.



100 Μ ν ρ τ ί λ ο υ  ‘Αχτοστολ ίδου

ΚοΓτίλσς καί ΚοΘήλας, λατιν. Cothela■ Πρ6λ. χότ-ος (=όργή), κοτέομαι. 
νΑρα=δργίλος.

Κνραας, 6' πρβλ. τό κύριον όνομα Κνροίλος' καί κνροίον (=μειράκιον 
κατά τον 'Ησύχιον), κνροάνιον παρ’ 1 2 3 4 Αριστοφάνει λακώνιστί (χ) (=μειρά- 
κιον). Πιθανώς της αυτής ρίζης του κόρος-κόρη-κούρος. Σύνθετον Κνραίηνης.

§ 6) Λάγγαρις, ό· πρβλ. λάγγα, ή (= ή  τή τροφώ διδόμενη μερίς), 
λαγγάζω  (=δκνώ, βραδύνω), λαγγενω-λαγγαρέω  (=ορεύγω, αποδιδράσκω). 
’Ά ρα=δκνηρός ή δραπέχης. 'Ωσαύτως Λάγγαρυς, βασιλεύς των Ά γριάνω ν(3).

Λαπέπωρ, δ' πιθανώς κατά συγκοπήν τού Λαπέπορις, (πρβλ. Deospor)'· 
'Η  ρίζα τοϋ πρώτου συνθετικού Λάπος-Λάπις, λάπ-, λάπη’ πρβλ. λάπη (== 
ρύπος επιτιθέμενος επί τής έπιφανείας ώς σαπρότης, οίον έπί τού οίνου). 
ΛαπίΟης καί Λάπιθος (= δρος έν ’Αρκαδία) Λαπίθαι, αρχαίος Θεσσαλικός 
λαός παρά τώ Πηνειώ.

Lucalea  καί Lucajus , δ’ εκ τού Luca  (=Λουκάς), εκ τού Λατινικού 
lux-luc is  (=φώ ς), λνκη. Σύνθετα- Λονκαζένης' Λονκίοανδρος.

Μαισάδης, δ- πρβλ. τό κύριον όνομα Μαϊσις (3) καί, μαισων ( = δ  έν 
Ά θήναις ιθαγενής μάγειρος κατ’ άντίθεσιν τώ ξένφ ή έκτοπίω μαγείρω (*)· 
καί έν γένει έν τή κωμωδία τό κωμικόν τού μαγείρου ή τού ναύτου πρό- 
σωπον έκ τίνος ηθοποιού καλούμενου Μαισων (5 6). Κατά τον K retschm er ούχ'ι 
Θρακικόν.

Μάίς, ή- Πιθανώς έκ τού μαία ή έκ τού Λατινικού Μάιος (= M aju s), 
όνομα τού Ρωμαϊκού μηνάς (°).

Μάκεσ(σ)α, ή- Μακεσάτος, δ- πρβλ. μήκος- δωρ. μάκος- μάκρος καί 
Μάκεσαα ή Μάκεττα (— ή Μακεδονίς γή)- «από Μακέσσης, Η μαθίας τε λε- 
γομένης» (7 8) καί Μακεττία (=Μ ακεδονία κατά τον 'Ησύχιον). ’'Λ ρα= μά 
κρος.

Mama·, ή- πρβλ.. /.ιάαα, τό- (=βρώ μα) καί μάμμη  καί μάμμα, ή- (~ή· 
μήτηρ- πρβλ. πάππα— πατήρ- καί ή μάμμη, ή γιαγιά)- «μάμμην καί μαμ- 
μίαν τήν μητέρα οί ’Αττικοί, 'Έλληνες τήν μάμμην» (3).

Μανίμαζος, ο- σύνθετον (έκ τού m a(g)nus +  μαζύς). νΑρα=μεγαλόμα.- 
στος- νεοελλην. 6νζαράς-6νζαρον, ή.

Μαννίς, ή- πρβλ. τό νεοελλην, μάννα (=μήτηρ).

1) Άρωτοφάνονς, Αυσιστρ, 983. 1248.
2) Άρριανον, Ά .  Ά . I, 5, 2. καί Βεκκήρου. Άνέκδ. 106.
3) Πανσανίον, III, Ιο, 8.
4) Αθηναίου, XIV, 659.
5) Αυτόθι.
6) Πλουτάρχου, Νουμδς. 19.
7) Σκύμνον, περιγραφή γής 657.
8) Φρυνίχου, 258.

(



Μένας, ό' και Μένης και Μένις' πρβλ. τό κύριον δνομα Μενών.
Μέντης και Μένθης, ό' παρ5 Ό μήρω  ήδη Μέντης (ι) καί Μέντωρ (1 2)' πρβλ. 

τό Λατινικόν m ens-m entis  (=νοΰς, φρήν). ’Άρα, =  συνετός* συνών. τω δαΐ- 
■φρων. Σύνθετον, Μεντοντραλις.

Μεσ'τόη, ή· Μεστός, ό- εκ τοΰ μεστός, ή αντί του Νέστος. Τουρκιστί 
Μεστά Σοϋ. Σύνθετα, Μεστικένθης' Μεστοπαίβης.

Μηδιζενς, ό' καί κατά συγκοπήν Μηζεύς. Πρβλ. μήδος-μήδομαι. ’Άρα 
συνώνυμον τω Μέδων. Σύνθετα* Μήδοκος (μήδος+ o cu s) καί Μήτοκος 
κατά προφοράν τοΰ δ ώς τ καί κατά παρετυμολογίαν εκ των τής αυτής ση
μασίας μήτις-μητίομαf  λατιν. M eticus  (αντί Metocus)' Μηδοσάδης' Μηδό- 
σακκος. Πιθανώς ετερος τύπος τοΰ Μήδοκος είναι τό μετά τοΰ προθετικού 
α 1 Αμάδοκος (3).

Μάτοκνθης, ό* σύνθετον (έκτου Μίλτος, μίλτος— κοκκινόχωμα -f- Κνθης' 
κενΘω=γ.ρνκτω), πρβλ. καί τό κύριον όνομα Μιλτιάδης.

Μήνιος, ό. καί Μήνακος καί Μηνάκων (εκ τοΰ Μήναξ). Προβλ. Μήνιος 
παρά Παυσανία(4 5) καί Μήνιον (= ναός τής Μήνης=:Σελήνης)· εκ τοΰ μήνη 
(=σελήνη), μην, Σύνθετον, Νεομήνιος.

Μόστις ό* λατιν. κατά μετασχηματισμόν καί παρετυμολογίαν M estitu s■ 
Φαίνεται μή Θρακικόν. Πρβλ. Μοστηνοί (=πόλις καί έθνος τής Λυκίας) καί 
Μοστηνά κάρυα(5).

Μονκα, ό- καί Μόκας, λατιν. Moca, καί Μονκάλας καί Μονκίλης καί 
Μονκιακός ή Μοκιανός (μάλλον εκ τοΰ Λατινικού M ucianus— M ucins) καί 
Μουκάσης— Μονκασος ή Μουκάσιος, λατιν. M ucasius καί Μονκάντιος- Σύν
θετα' Μονκαβίθνρις' Μονκάζαλις' Μυνκάζενις και κατά συγκοπήν Μούκανις, 
λατιν. M ucazamis καί M ucascnsus Μονκάκενθος· Μουκατιαίβης, λατ. M u· 
capaibes' Μο{ν)κάπορις, λατιν. M ucaporis καί κατά μετασχηματισμόν Μον- 
κάβορις καί Μονκάΰονρις καί Μοκαβίουρος' Μονκατράλης καί Μονκάτραλις 
καί κατά συγκοπήν Μονκόραλις, λατιν. M ucatralis καί κατά μετασχηματι-; 
σμόν M ucatraulus καί κατά συγκοπήν M ucatra M ucairus ' Μονκονναγις· 
Μουκοννάκνρος, (Μουκούνας -f- κοΰρος;) καί υποκοριστικόν Μονκακάκης1 
Πρβλ. μονκί'ζω αντί μνω  δωριστί (=μέιιφομαι τοΐς χείλεσι)=μυχθίζω κατά 
τον Η σύχιον' άρα Μονκα(ζ) =  χλευαστής, ή έκ τοΰ μνκδς (έκ τοΰ μύω )=  
άφωνος λατιν. m u tu s τ. έ. σιωπηλός, βολβός, ή εκ τοΰ μ νκο ς=  μύξα, λατιν, 
mucus άρα μυξώδης, μιαρός.

Μύσκελλος, ό' λατιν. Muscclliis καί κατά συγκοπήν M asclus Πρβλ.

1) ' Ομήρου, Ό δ . Α, 105. Ρ, 73.
2) Τον αυτοΰ Ί λ .  Ν, 171.
3) ”Ιδε ανωτέρω, VI, § 2 έν τΰ λέξει.
4) Πανσανίου, V, 1.
5) ’Αθηναίοι.1, II, 52.
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μνσκος αντ'ι μνίακος καί to κύριον δνομα Μνσκελος(') κα'ι κατά τον Στρά
βωνα^) Μνσκελλος (ό ιδρυτής τής εν τή 1 2 3 4 Ιταλία πόλεως Κρότωνος). 3'Αρα=- 
μυώδης, ισχυρός.

Νάνα, ή, και Νήνη. Πρθλ. νάννη, νέννα και νίντη ( = ή  τής μητρός μή- 
Τηρ(3) ή ή αδελφή τής μητρός ή τοΰ πατρός, θεία, κατά τον Ησύχιον).

Nafoporus, αντί N aiopons' N atuspardo■ To πρώτον συνθετικόν προ- 
δήλως είναι τό Λατινικόν nahis  τοΰ nos cor (=γεννώμαι), τό δε pardo =  
πάρδος, πάρδαλος} πάνθηρ. 3Άρα N a to p o ris= ό τοΰ Νάτου Πόρις =(υίός),. 
τό δε Ν α htspardo— N a iu s  Pardo-

Νερένης καί Νέρενις, ό- κατά συγκοπήν έκ τοΰ Νερονζένης ή Νερού-  
ζενις■ (πρβλ. Αΰλούζενις-Αύλενις, Βριλούζενης-Βρίζενις, Βρουζοΰζενις-Βροΰ- 
ζενις, Δυτοΰζενις-Δΰτενις, 3 Επτέζενις-Έπτενις-3Επτένης, Μουκάζενις-Μούκα- 
νις). Τό πρώτον συνθετικόν νόρος=άνήρ; ανδρείος' πρθλ. N en o 'cn is  λατιν. 
= Ίσ χ ύ ς , άλβ. ncri, ά-νέρος-άνέρες (ή.

Νέστος, ο; εκ τοΰ νέθομαι (=πλέω , ρέω)· σύνθετον Νεοτόπορις.
°Οδρόσων, ό- μετασχηματισμός τοΰ ° Οόρνοης, έξ ον ’ Οδρόης καί 3Ό - 

δρις, πιθανώς έκ τής ρίζης τοΰ δρυς.
3Ορσοάλτιος, ό" πρθλ. τά όμοιοτρόποος σύνθετα υρσοτριαίνης(5 6) (= ό  κι- 

νών τήν τρία ιναν), δροόλοπος (Β) ( = ό  κινών τον λόφον, τήν χαίτην). ”Λρα 
(έκ τοΰ ορ-ννμι-\-αλτις,=άλσος)=ό κινών τά άλση.

Οϊκονίζερις καί οίκονιζέρης, ό' ώς πρώτον συνθετικόν πιθανώς τό· οΐ- 
κω ν  έκ τοΰ οίκος κατά μετασχηματισμόν.

3 Οκονόης καί c Υκονόης, δ· (πιθανώς έκ τοΰ ocasp-vozoi). ’Ά ρ α = ό  περί 
τοΰ οίκου νοών, ώ μέλει τά τοΰ οίκου.

Οντάσπιος, ό' πρθλ. καί Βετέσπιος (7 8)· κατά τον T om aschek  (3) τό δεύ
τερον συνθετικόν ασπιυ-εσπιο αντί ιππιο, σανσκρ. d  αινα- Κατά τοΰτο ό Ka- 
zarow  (9) παρατιθέμενος ώς συγγενές καί τό κύριον όνομα A n te  sins καί τό 
έπίθετον τοΰ Διύς ΆσβαμαΤος, ερμηνεύει έφίππιος. Καθ’ ημάς, εάν τό Οεύ- 
τερον συνθετικόν είναι τό ίππος, τότε ώς πρώτον Οεωρητέον τό ρήμα οντάω 
-ούτημι ( = πλήττω, κτυπώ) άρα=πλήξιππος (— ίππόδαμος, ίπποκεντητής),

1) Σχόλια, Άριστοφάνους Νεφέλ· 370.
2) Στράβωνος, VI, 1, 12.
3) Boekh, CIO. I, 2 άρ. 1094.
4) νΙδε ανωτέρω, III, § 11. έν tvj λ. Νερενεία.
5) Πινδάρου, Νεμ. 4,^86, Πύθ, 2, 23.
6) Άνακρεοντος, Ιτ. 64 (74).
7) "Ιδε ανωτέρω, VI, § 3, έν τ^ λ. \
8) Tomaschek, αυτόθι, II, 1, 58. J
9) K azarow , Un nouveau basrelief du cavalier Thrace, σελ· 125, Bull, de la so- 

cietc arched. Bulg. τόμ. III. έτ. 1912.



επίθετον τών παρ’ Ό μήρω  και 'Η σιόδω  ηρώων, άρα και των Ιππηλατών 
Θρακών.

Παίβης κα'ι Παί6ας και Ποιδίλος, δ. Πιθανώς μή Θρακικόν.
ΙΙαρδάλας, ό- έκ του πάρδος-παρδαλός, πρβλ. N a tu s  Pardo-
Petoporus, δ· μετασχηματισμός τοΰ Petoporis, έκ τοϋ Παιτόπορις. Οί 

δέ Παϊτοι Θρακικόν φΰλον(1 2).
ΠεΊστος, <ν Λατιν. P istus, δθεν Πιοτονς* έκ τοϋ πιστός.
Pieporus, δ· μετασχηματισμός τοΰ Pieporis ή Pioporis- Πιθανώς τό 

πρώτον συνθετικόν είναι τό Λατινικόν P ius  (=εϋσεβής).
ΙΓιννας καί Πίννης, ό· λατιν. Pinnensis- Πρβλ. πίννα-πίννη (=θαλάσ- 

σιον ό'στρακον).
Πολλής καί Πόλνς, ό* καί ύποκοριστικώς Polula. Πρβλ. Πόλλις Α ρ 

γείος(3). Έ κ  τοΰ πολνς-ηολλός (πίμπλημι).
Πόλεις και Πόρις, ό- λατιν. Ports' έκ τοΰ ηελομαι, ταυτόσημον τώ γό- 

νος-κονρος(3). Τα έχοντα αυτό ώς δεύτερον συνθετικόν σύνθετα συνώνυμα 
τοΐς σημερινοΐς πατρωνυμικούς εις -όπουλλος καί -όγλον (τουρκιστί υιός), Οιον 
Πετρόπουλλος, Άναστασόπουλλος, Άντώνογλου, Νίκογ?ωυ κτλ.

Πόλτνς, ό· (πρβλ. τό τοπωνυμιον Πολτνομβρία). Πρβλ. ττόλτος ( =  είδος 
ζωμοΰ)· πιθανώς όμως έκ τοΰ ηέλτη- ’Ά ρα ταυτόσημον τώ νεοελληνικό) Τσορ- 
μπας ή τώ τιελταοτής.

Potazis, ό· πιθανώς έκ τοϋ Λατινικοΰ poto (= π ίνω ). ’Ά ρ α =  πότης.
Πνρμηρονλας καί Πνρνμηρονλας καί κατά συγκοπήν ΙΤνρονλας. Προ

φανώς σύνθετον (έκ τοΰ πυρ(ι) + μ ηρός— μηροΰλας).’Ά ρα ύποληπτέον μάλλον 
ώς επί θετόν όνοματοποιηθέν επιτόπιου τίνος ήρωος ή θεοΰ, εις δν προσει^έ- 
ροντο πυρίκαυστοι μηροί ή δστις είχε τούς μηρούς πυρίκαυστους.

Raboccnt-us- ό- έκ τοΰ Ραϋοκεντης. Πρβλ. ραιβός (=καμπΰλος, στρεβλός) 
καί Ράβα, ή, (πόλις εν τώ Ίο ν ίω  κόλπο) κατα Στέφανον τον Βυζάντιον).

Ράσκος, (V Σύνθετα* Ραοκονπορις καί Ραισκονπορις καί Ρασκούπολις 
καί κατά μετασχηματισμόν Ρησκονπορις καί Ρασκίπορις καί Ραισκήπορις καί 
Ρίοκονπολις- λατιν. Rhascvpolis- Πρβλ. Ρήοκννθος (ορος έν Θράκη) καί Ρη- 
σκννΟις (ή έπ’ αύτοΰ λατρευομένη "ΓΙρα). Έ κ  τοΰ αρχαίου έπιρρήματος ρα 
(=ραδίως), δθεν ρόδιος, Ιωνιστί ρηίδιος, ρόων— ραστος μετά τής καταλήξεως 
ιοκος, Ρά-ιοκος— Ράοκος =  ρόδιος.

Ρηβονλης, ό* λατιν. κατά μετασχηματισμόν R ebulanus καί Reburus  
πρβλ. Ρήβας ή Ρήβαιος (ποταμός τής Βιθυνίας κατά τον ’Απολλώνων τον 
Ρόδιον). Σύνθετον, Ρηβονκενθυς.
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Ροιμος, ό* Σύνθετα’ Ροιμηξευς κατά συγκοπήν έκ τοϋ Ροιμημηζευς (εκ 
τοΰ Ροιμοςή-Μηδιζευς)’ Ροιμητάλκης και Ρνμητάλκας, δπερ προϋποθέτει ώς 
πρώτον συνθετικόν Ροιμήτης, έκτενέστερον τύπον τοΰ Ροιμος' Ρνμμικα· Ρν- 
μησνκίς, ή. Πιθανώς εκ τής ρίζης ρε-ρν-ροι (πρβλ. ρέ-ω, ρό-ος, ρους, ρύμη, 
ρυτός)· ’Ά ρα =  ροΰς. Ό  φθόγγος ν αποδίδεται κα'ι εν άλλοις διά τοΰ οι.

Ρώλης καί Ρώλις καί Ρόλλις' έκ τοΰ ρέω (πρβλ. Εΰ-ρώτας). Σύνθετον 
Ρωλισθένης, Ρωλισθενειάς. (*)

§ 27) Σαγκρενς, ό- πρβλ. τά Βιθυνικά Σαγγάριος (ποταμός), Σάγγαρον 
(όρος), Σάγγας (κύριον όνομα), Σαγγία  (κώμη).

Σαδάλας καί Σαδάλης και Σάδαλος, ό’ Λατιν. S a  da Ια, καί Σαδαϊος; 
Σαδάμη, ή - Σύνθετον Σάδοκος. Πρβλ. Σόδα  (πόλις ’Ινδική κατά τον Πτο
λεμαίον). Πάντως ή ρίζα σαδ- είναι ή αυτή τοΰ άδ-εΐν (άνδάνειν), ^άδ, 
δθεν άδύς, ήδος, ηδονή, ήδομαι. ’Άς>α=Ήόνς, Ήδνλος.

Σαίκους, ό· καί κατά μετασχηματισμόν Σεάκονς. Έ κ  τοΰ Λατινικοΰ 
saecus (οαεαι1ιιπι=γένος, φΰλον, αιών) μετά τής Λατινικής καταλήξεο^ς us 
(ους) εν τή Ελληνική μεταγραφή. ’Άρα=πγόνος ή αιώνιος. Σύνθετον, Σαι- 
κίθης (έκ τοΰ Σαικοκνθης κατά συγκοπήν).

Σάλας, ό' Λατιν. S a h a ■ Σύνθετον, Σαλήτραλις καί Σαλοντραλις· πρβλ. 
οάλος (=κλύ§ων, ταραχή) καί τό κύριον όνομα Σάλιος ό Σαμόθραξ καί 
S a lii  (οΐ τοΰ ’Άρεως ιερείς εν Ρώμη). Ή  ρίζα οάλ-, salio (=δρχοΰμαι), 
άλ-]ομαι-(ίλλομαι (πηδώ, σκιρτώ).

Σάρατος, δ ’ Λατιν. Sarias■ Σύνθετον- Σαράτοκος καί κατά συγκοπήν 
μετά μεταγραφήν έκ τοΰ Λατινικού Σάρκονς (ΣάρκοςΈαΓαΐε-Σάρκους). 
Πρβλ. τό Σαραπάρας(1 2) Πιθανώς τής αυτής ρίζης τοΰ οαίρω (σάρ]ω), οαρόω.

Σατροκέντ?;ς, ό- σύνθετον, ού τό πρώτον συνθετικόν Σάτρος ή Σάτρης 
εθνικόν, όνομα φυλής(3) ληφθέν ώς κύριον. Πρβλ. Σάτρα , ή (πόλις τής Κρή
της μετονομασθεΐσα ΈλεύΘερνα), οάτνρος καί λατιν. satur-

Scdila , ό- έκ τοΰ Λατινικού sedes (ρ. sedeo)' πρβλ. οέδα (=καθέδρα 
κατά τον 'Ησύχιον), εδ-ος, εζομαι. ’Ά ρα=έδραϊος.

Sem por, ό- σύνθετον, κατά συγκοπήν τοΰ Sem poris'Semoporis (πρβλ. 
Λαπέπωρ, Deospor)· Πιθανώς τό πρώτον συνθετικόν είναι τό Semo  (επί- 
θετον τοΰ υπό τών ’Όμβρων καί Σαβίνων λατρευομένου δαίμονος Σάγκον 
(Sancus)·

Σερκίς, ή- πιθανώς έκ του Scrica  (— Σηρική), κατά συγκοπήν καί με
τασχηματισμόν (Serca-Σερκίς).

Σεύθης καί Σεύθα(ς), ό- Λατιν. Scutes  καί Zeuta , Seutheus, Sau tes ,

1) ’Avon. III. § Π , έν χή λ.
2) “Ιδε άνωχ. I \ ’, § β, εν τή λ. Σαραπάρης.
3 )  ‘Ηροδότον, IV, 110.
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και Σεθείλας. Πρ6λ. σενω (=διώ κω , ορμώ) καί το ά'χρηστον σενς (=σής), 
συγγενές πιθανώς τώ οήθ-ω (=σείω , τινάσσω). ’Άρα=όρμητικός, ώκΰς.

Σήλνς, ό* (πρβλ. Σηλν(μ)βρία)' Λατιν. Sulu- Πρ6λ. σηλία-τηλία (= κ ό - 
σκινον). ’Άρα τώ νεοελληνικό) Κοσκινάς.

Σίλμους, δ' κατά μεταγραφήν έκ του Λατινικού S ilm u s  μετά τής κατα- 
λήξεώς του us. Έ κ  του σίλμη (=πλάτανος κατά τον Ησύχιον). Πρβλ. και 
τό κύριον όνομα Σίλμας.

Σίσιρος, ό- λατιν. Szses, δθεν Ζεΐζας, καί S ts i  καί- Sese  καί. Sisiata  
κατά μετασχηματισμόν. Έ κ  τοϋ σίσνρος (=.σισυρα) ή Τίτυρος ή σέσιλος 
(=ειδος οστράκου, κοχλίας κατά τον 'Ησύχιον).

Sin tus, ο, δθεν Σούντους κατ’ άφομοίωσιν λατιν. S in tu la ■ Έ κ  τοΰ 
ονόματος τοϋ Θρακικοϋ φύλου Σιντοί(*) (Σιντός — S in tu s—Σίντους). Πρβλ. 
σίντης (=άρπαξ, ληστής), αίν-ομαι (=λαφυραγωγώ).

Σίτας η Σιτάς, δ' λατιν. Sita, σύνθετα- Σιτάλκις και Σιτάλκας, λατιν. 
Sitalces (ό τοϋ Σίτα ’"Αλκής, σίτος -J- άλέκειν)- Σειτίζενις' Σειτικένθης’ Σει- 
ταονενις (πιθανα>ς έκ τοϋ Σειτίζενις). Έ κ  τοϋ σίτ-ος.

Σκέλης) δ. έκ τοϋ σκέλος-
Σκόστοκος, δ’ πιθανώς έκ τοΰ Κόστοκος (Κόστος-f-ocus)' πρβλ. Costo- 

bocci (Κοστόβωκοι), έθνος ληστρικόν παρά τον Τάναϊν, οι και την 'Ελλάδα 
ποτέ έπέδραμον.(1 2 3).

Σονδιος, ό- λατιν. S(o)udius· Σύνθετον, Stidicentius- Έ κ  τοϋ Λατινι- 
κοϋ sudum  (=εύδία). ’Άρα=εϋδιος, καθάρειος.

Σουθίας, ό- δωριστί αντί Ξονθίας έκ τοϋ Ξονθος. ’"Αρα=ξανθδς.
Σονκης καί Σουκίας, ό- (πρβλ. τό τοπωνύμιον Sucidava , και S u e d  ή 

Su e  corum angustae(*) τό διάσημον στενόν έν τώ δυτικωτάτφ τοϋ Μέσου 
ορούς ά'κρω έπί τής από Σόφιας εις Φιλιππούπολιν άγούσης όδοΰ). Έ κ  τοϋ 
su(c)us—sucinum  (=ήλεκτρον), δθεν σούκινος (= ό  έξ ήλεκτρου κατεσκευα- 
σμένος.(4).

Σούμακος καί Σύμακος, ό- πιθανώς σύνθετον {Σουμα, έκ τοΰ Λατιν. 
sumen=ovq, ΰς, χοίρος, +  οκος=οαΐ3) αντί Σονμοκος δι’ άνομοίωσιν. Πρβλ. 
καί Σύμαιθα, ή· (πόλις τής Θεσσαλίας). Σύμαιθος, δ- (ποταμός τής Σικε
λίας) (δ).

Σούρα καί Σονρις, δ- Πρβλ. Λατιν. sura  (=κνήμη)- αλλά καί Σούρα, 
πόλις έν τή Συρία, κατά Στράβωνα, έν τή Λυκία, κατά Στέφανον τον Βυζάν~

1) Στράβωνος, X, 2, 17 καί XII, 3, 20.
2) P lin ii, hist. n. VI, 7 καί, Παυσανίαν, X,. 34.
3) -M arcellini, XX, 10, 8.
4) ’Αρτεμίδώρον, II, 5.
6) Στράβωνος, VI, 2, 4.
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τιον, και παρά τώ Ευφράτη κατά τον Πτολεμαίον. Σύνθετα- Σονρεγέθης. 
Σονράτραλις' Σνρ-γάστης.

Σονοίων, ό- Λατιν. Szisula . ΓΙρβλ. σονσον (=κρΐνον), λέξις Περσική, 
δθεν ή των Περσών πρωτεύουσα Σοϋοα, τά. 3Αλλά και σονσις, ή (= σ φ ο- 
δρά κίνησις κατά τον ‘Ησΰχιον) και Σονσαρίων, Μεγαρεύς ποιητής τής αρ
χαίας κοομωδίας.

Σπάρτοκος και Σπάρτακος και Σπαρότοκος και Σπαράδοκος και Σπάρ- 
δοκος κατά μετασχηματισμόν και εκψώνησιν τοΰ d  ώς /. Λατιν. Spartacus 
και Spariocos καί Sparticus■ Σύνθετον- πρβλ. οπάρτος (=φυτόν), Σπάρτη 
(πόλις), εκ τοΰ ρήμ. σπείρω (ρίζ. σπερ-, σπάρ).

Σπόκης, ό- δεν φαίνεται ήμιν Θρακικόν.
Talonius, ό- εκ τοΰ Λατινικού talus (=άστράγαλος).
Τάροος και Τάροας καί Ταραάς, λατιν. Tarsa, ό- (πρβλ. Ταρσάτικα, πό

λις τής ’Ιλλυρίας καί Ταρσός, ή- πόλις τής Κιλικίας)- Τάρονλος καί Ταρού
λης κατά μετασχηματισμόν. Σύνθετον, Ταρσοζίεις. Τής αυτής ρίζης τοΰ ταρ
σός καί ταρρός (=πατοΰνα), τέρσ-ομαι (=ξηραίνομαι). "Οθεν άνάλογον τώ 
νεοελλ. Πατούνας.

Τάτας ή Τατάς, δ- Λατιν. Tata καί Tataza, δθεν Ταταζία, ή- 3 Απαντώ - 
σιν δμως έν Έλληνικαΐς έπιγραφαίς ωσαύτως τά : Τά τα, Τατάς, Τατάριον, 
Τατεύς, Τάτη, Τατίς, Τάτιον. 3Εκ τοΰ τέτ(τ)α καί τάτα (*) (φιλική ή τιμη
τική προσφώνησις νεωτέρου προς πρεσβΰτερον), λατιν. tata (υποκοριστική 
προσηγορία τοΰ πατρός).

Tausius καί Tausias καί Tausiges' εκ τοΰ Τανσιος, πρβλ. τανσιμος, 
ιωνιστί τηνσιος (=μάταιος), τανς (=μέγας ή πολύς), δθεν Ταΰγετος (όρος), 
Ταϋγέτη (Νύμφη).

Τήρης καί Τηράλας, ό- πρβλ. Τηρενς, Τηρίς, Τήριλλος, Τήρος, Τήρων - 
Τηρίας. 3 Εκ τοΰ τηρός (=φΰλαξ, παρατηρητής), τηρ-έω (=φυλάττω, επι
τηρώ).

Τηλέζνπτα, ή- πιθανώς καί Τιλέγνπτα. Μάλλον οΰχί Θρακικόν.
Τιλθάζης καί Τιλθάζεις, ό- πρβλ. τό τοπωνΰμιον Τιλτέα ή Τιλαταί, δθεν 

ΤιλαταΊος. Φαίνεται μοι οΰχί Θρακικόν.
Τιον τη καί Τιοντα, ή - κατά συγκοπήν Τούτη. Λατιν. Tiu tus  καί Taante 

(πρβλ. καί τό τοπικόν επίθετον Tiutiam enus  έκ τοΰ Tiutiam a , κώμης περί 
τήν Φιλιπποΰπολιν). 3Εκ τουτου κατά μετασχηματισμόν Θιαδίονς. Μάλλον 
Ιλλυρικόν.

Τορολίς, ή- (εκ τοΰ άρσενικοΰ Τόρολος). 3 Εκ τοΰ rορός1 πρβλ. Τόρνλλος.
Τοτόης, δ- Μάλλον μή Θρακικόν.

1) Σανσκρ. ta ta s · παρά τοϊς Κουταοβλάχοις τέτα— ί)εία.
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Τράλης καί Τράλις καί Τρηλις. Σύνθετα1 Ανλοντράλης, B ititra lis , Γ η- 
παίτραλις, Diszatralis, Έπταίτραλις, Μουκατράλης, λατιν. Mucatrail's, Τρα- 
ζνρέαης (κατά συγκοπήν έκ τοϋ Τραλοζνράσης /) Πρβλ. Τραλλεϊς ^ μ ισ θ ο 
φόροι Θράκες κατά τον Ησύχιον). Τράλλεις, αί- (πόλις Λυδίας καί Καρίας).. 
Τραλλία καί Τρά/Ιλα (χώρα τής Ιλλυρίας). Έ κ  τής ρίζηςτρα-, πιθανώς τρέ- 
(τρέω)- άρα=-δειλός, τρέσας- πρβλ. τρήρων.

Traibitus, ό- σύνθετον καί κατά μετασχηματισμόν εκ τοϋ Λατινικού 
Trabca-}-Βίθυς, Trabebitus— Traibihts-

Ucus, δ' έκ τοϋ ocus— oculns (ρίζ· oc-, οπ-, όσσε). Σύνηθες ώς δεΰ-· 
τερον συνθετικόν ocus— οκος (πρβλ. Μήδοκος, Σάδοκος, Σπάρτακος κτλ·).

Varsudicentes, δ- Σύνθετον, οΰ τό πρώτον συνθετικόν Varsudms, μή 
Θρακικόν.

Έ κ  τοϋ άνουτέρω παρατεθέντος πίνακος τών παρά τοΐς Θραξί εύχρη
στων κυρίων ονομάτων, από τοϋ 'Ομήρου μέχρι τοϋ πέμπτου μ.Χ. αΤώνος.. 
οπότε όριστικώς εξέλιπεν ή γλώσσα αυτών, φαίνεται δα  ευάριθμα αυτών 
είναι τά μή έχοντα τάς αντιστοίχους έν τή Ελληνική γλώσση ρίζας, πολλά 
είναι Ελληνικά καί Λατινικά κατά μετασχηματισμόν ή καί βάρβαρον οϋν- 
θεσιν, πολλά αυτούσια Ελληνικά καί Λατινικά εκλαμβανόμενα ως Θρακικά 
καί τινα ξενικά (Ιλλυρικά, Σκυθικά, Κελτικά, Γερμανικά).

10 Τ

V II.  ' Ε λληνικά  not Λ α τιν ικ ά  ονόματα παρά τοΐς Θραξίν.  —  

" Α νασπόπησις τώ ν προειρημένω ν.

§ 1) Τά Ελληνικά κυρία δνόματα ήρξαντο αναμφιβόλους εισαγόμενα εις 
τους Θράκας μετά τοϋ Ελληνικού πολιτισμοϋ από τών Μακεδονικών ιδίως 
χρόνουν καί επληθυνοντο συν τώ έξελληνισμώ αυτών συν τώ χρόνω. Έ κ  
τοϋτου πλεΐστα άπαντώσιν έν έπιγραφαις εύρεθείσαις ου μόνον έν ταΐς Θρα- 
κοελληνικαΐς πόλεσιν, ώς εν Φιλιππουπό?^ει( Βερροία, Τραϊανοπόλει, Παντα- 
λία, Νικοπόλει καί άλλαχοϋ, αλλά καί έν αυτή τή ύπαίθροο χώρα, δπου δ 
πληθυσμός ήτο άμειγής. Ά ρ α  αποκλείεται ή ύπόθεσις δτι ταϋτα είναι Έλλή- 
νουν άποίκων καί μάλιστα, άφοΰ έν ταΐς έπιγραφαις είναι π?είονα τών γνη- 
σίων καί δημοφιλών Θρακικών καί φέρονται έκ παραλλήλου προς αυτά· 
Πολλάκις δε παρά τώ κυρίω Θρακικω δνόματι τό πατρωνυμικόν είναι ελλη
νικόν ή τάνάπαλιν. Οϊκοθεν δ3 έννοεΐται δτι τά έν ταΐς Έλληνικαΐς άποι- 
κίαις άπαντώντα πάντα σχεδόν είναι καθαρώς Ελληνικά. Άξιοσημείωτον 
ωσαύτως είναι δτι τά πλεΐστα τών Ελληνικών δνομάτων είναι έσχηματι
σμένα έξ δνομάτων Θεών, οϊτινες κατ’ εξοχήν έλατρεύοντο έν τή Θράκη.

Οϋτοος άπαντώσιν έσχηματισμένα πλεΐστα έκ τοϋ "Απόλλων, ° Ασκληπιός,.
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Λημήτηρ, ' Η ρακλής/’Ηρα, 'Ερμής, Ζευς—Αιός, Διόσκουρος/’Αρτεμις, Διόνυ
σος, Ποσειόών. Οίον :

’Απολλώνιος, Άπολλώνις, ’Απολλωνίς (ή), Άπολλιονίδης, ’Απολλινά- 
ριος, Άπολλάς, ’Απολλόδωρος, ’ΑπολλόΟεμις, Άπολλοφάνης.

'Ασκληπιός (ή), ’ Ασκληπιάδης, Άσκληπίδης, Άσκληπιόδοτος, Άσκλη- 
πιοδότη (ή), ’ Ασκληπιοδοτιανός, ’ Ασκληπιόδωρος.

Δημήτριος, Λημήτρις, Δημητριανός Δημητρία (ή).
"Ηρακλής, λατιν. H eracles, Ηρακλής Ήρακλέων, Ήρακλειανός, Ή ρα- 

κλείδης, H ercu lanus, 'Ηρκουλανός, Ηράκλειος, 'Ηράκλειά (ή).
Ή ραΐς, Ηράκλειτος, 'Ηρόδοτος, Ήρόδωρος, Ήρόξενος, Ήρόστρατος, 

'Ηρόφιλος, Ήρυλλη, Ηρώδης. Ήρωδιανός.
'Έρμαιος, Έρμαΐσκος, Έρμογένης, Έρμόδωρος, Έρμοκράτης, Έ ρμό- 

κριτος, Έ ρμόφόος.
Διογένης, Διογένεια (ή), Διογενειακός, Διογάς, Διόδοτος, Διοδότη (ή), 

Διόδωρος, Διοδώρα (ή), Διοκλής, Διόκλεια (ή), Διομήδης, Διόμνηστος, Διό- 
τιμος, Διοτρέφης, Διοφάνης.

Διοσκουρίδης, Διοσκουρίδιος.
’Αρτεμίδωρος, Άρτεμιδώρα, (ή).
Διονύσιος, Διονύσις συνηθέστατα, Διονυσάς, Διονυσόδωρος.
"Αφροδισία, (ή).
Ποσειδώνιος, Ποσειδώνις, Ποσίδενος καί Πόσειδος, Ποσείδιππος.
'Ωσαύτως άπαντώσι πλεΐστα έχοντα ώς πρώτον συνθετικόν τό άριστος 

οϊον ’Αριστοκράτης, ’Αριστοφάνης, και πολλάκις άπαντα τό ° Αλέξανδρος εξ 
Ιστορικής άναμνήσεως, σπανιώτατα δέ τό Φίλιππος.

Πλήν των προσημειωθέντων, καθ’ ά καί άλλα άναμφιβόλως όμοιοτρό- 
πως έσχηματισμένα ήσαν εύχρηστα μη παραδοθέντα ήμΐν, άναγράφομεν εν
ταύθα καί τά ακόλουθα εξ επιγραφών τών χρόνων τής Ρωμαιοκρατίας, 
ακραιφνώς ελληνικά:

’Αγαθήμέρος, Ά γαθιας, ’Αγαθοκλής, Άγαθήνωρ, Άγαθόπους, Ά γή - 
σανδρος, Αιθάλης, ’Ακίνδυνος, Άλκέστιος, Άλκέτης, Άλκιδάμας, ’Άλκιμος, 
’Αλυπίων, ’Άλυπος, Αμαξών (ή), ’Ανδρόνεικος, Άνθέστιος, Άνθεστήριος, 
Άνείκητος, Άντίοχος, ’Αντίφιλος, ’Απελλίκων, ’Άπφος, Ά πφώ , ’Αρίστων 
Ασπασία (ή), ’Αστακίδης, ’Αστείος, ’Αστικός, Άχιλλεύς.

Βριθαγόρας.
Γάμθρος, Γελασίνος, Γλαύκος, Γοργίας.
Δαμέας, Δεινίας, Δειώ, Δημόκριτος, Δημοσθένης, Δημοφών, Δημόφιλος, 

Δΐος, Δίδυμος,. Δράκων.
Είκαδάς, Εϊρηνέος, 'Έλλην, ’Ελεύθερος, Έλπιοδότη (ή), Έπιγένης, ’Ε 

λάτω ν, Έ ρύθη (ή), Έστιαΐος, Εύαγρος, Εύμηλος, Εύμολπος, Εύρυφών, 
.Ευτυχής, Εύτυχιανός, Έργΐνος.
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Ζήνων, Ζώιλος, Ζώσιμος.
'Η γώ , 'Ηδυλος, 'Ηλιόδωρος, 'Ηφαιστίων.
Θαλλός, Θεαγένης, Θεόδοτος, Θεόφιλος, Θεοφίλη (ή).
"Ιάσων, 'Ίππος, 'Ιππίας, 'Ίππαρχος. "Ίκαρος.
Κάλλιστος, Καλλεικράτης και Καλλικράτης, Καρπών, Κάσσανδρος, Κά- 

στωρ, Κεφάλιος, Κλάδος, Κλέανδρος, Κραυγάς, Κρεσφόντης, Κυρίλα (ή).
Λάδων, Λάμαχος, Λάχης, Λυσίμαχος.
Μακεδών, Μάρων, Μένανδρος, Μενεσθεΰς, Μενέφρων, Μενών, Μητρό·*· 

δωρος, Μίκκος, Μόσχος, Μυρσΐνος, Μυρσινίων, Μυστικός.
Νεικίας, Νεικιάδης, Νεικήτας.
Ξενοκλής.
Οιμήδης, Οΐρινθος, "Ολύμπιος, "Ορφευς.
Πανδίων, Πάππος, Παππίας, Παρδάλας, Παυσανίας, ΓΙασίνους, Πεΐστος, 

Πολέμων, Πολυδεύκης, Πολυνείκης, Πολυκράτης, Ποτάμων, Πρόξενος, Π ό
ρος, Πυθαγόρας.

Σκάρις, Σκέλης, Σκευάς, Σμυρης, Συνέκδημος, Σολώνιος, Σοφεϊνος, 
Σωζιος, Σωσίπολις.

Τεισις, Τελεσήνωρ, Τελεσφόρος, Τηλεφάνης, Τύραννος.
Υάκινθος.
Φειλίας, Φιλάρετος, Φιλήμων, Φιλητάς, Φιλόπαππος, Φρόνιος.
Χαρίτων, Χρηστός, Χρυσάνθη, Χρΰση, Χρυσηίς, Χρύσιππος, Χιό- 

νηρα (ή.
§ 2) "Από των χρόνων τής Ρωμαϊκής κυριαρχίας εν Θράκη’ δηλαδή 

από τοϋ πρώτου μ. X. αιώνος, άπαντώσι καί πολ,λά Λατινικά κυρία ονό
ματα ου μόνον έγκαταστάντων εν τή Θράκη Ρωμαίων και των απογόνων 
αυτών, άλλ" εξ άπαντος καί γνησίων Θρακών, Ιδίως άπελευθέρων ή κτησα- 
μένων τό δικαίωμα του Ρο>μαίου πολίτου μετά την στρατιωτικήν αυτών θη
τείαν. Πολλάκις δε έν τή αυτή οικογένεια άπαντώσι Λατινικά μετά Θρα- 
κικών ή Ελληνικά καί Λατινικά καί Θρακικά όμοΰ- οίον: Φήλιξ Μονκάπο- 
ρις, Λνρήλιος Μένανδρος Μενάνδρου <5 καί Κότνς, Βαλερίς Βείθνος} Βάοοος 
Μονκαπόρεος, Μάρκος "Ιούλιος Μίκκαλος, ώσπερ καί Ελληνικά μετά Θρα- 
κικών, οίον : * Απολλινάριος Μουκατράλενς, Μουκάπορις 5 Αντιόχον, Χρύσιπ
πος 3Επτεκένθου, Τήρης Κέλσον, Δημοσθένης Τήρον κτλ.

§ 3) "Ανασκοποϋντες τά περί τής γλώσσης τών Θρακών προειρημένα 
ποιοΰμεθα τάς ακολούθους υποθέσεις καί συμπεράσματα.

1) Έ ν Jiaot τοΐς όνόμασι διετηρήθη ή εν ταίς έπιγραψαΐς ορθογραφία. Τινά 
τών Ελληνικών ονομάτων προεμνημονεύθησαν καί έν τφ πίνακι τών Θρςικικών διότι 
υπολαμβάνονται συνήθως τοιαϋτα, οϊον τά : Πεΐστος, Παρδάλας, Σκέλης, Δΐος καί 
ειτι άλλο.
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αλ) Ή  των Θρακών γλώσσα ακατάληπτος ούσα τοΐς Έ λλησι κατά τούς 
κλασσικούς χρόνους άπετέλει Ιδίαν γλώσσαν τοϋ 3Ινδογερμανικού γλωσσικού 
κορμού, υπαγόμενη μετά των αδελφών αυτής τής Φρυγικής και τής "Αρμε
νικής εϊς τήν Θρακοφρνγικήν οικογένειαν, συγγενεστάτην ούσαν τή παλαι- 
οτάτη Ελληνική γλώσση. Σύν τω χρόνο) δμως άπεξενώθη τής Ελληνικής 
μη λαβοΰσα τήν έξέλιξιν αυτής υπό τε τό τυπικόν κα'ι τό εκφραστικόν (σύν
ταξιν), διέσωσεν δμως και ούτω πολλά κοινά (ρίζας κα'ι τύπους) μετά τής 
Ελληνικής καί, δη πλεΐστα ή μεθ’ οίασδήποτε άλλης γλώσσης τού αυτού 
γλωσσικού κορμού, ώς έκφαίνεται έκ τής ετυμολογίας ιδία τών πλείστων 
Θρακικών κυρίο>ν ονομάτων και αυτών τών παρά Διοσκουρίδη και Ψευδα- 
πουληίω βοτανικών λέξεων τής Αακικής γλώσσης, θεωρούμενης ώς Γετικής 
άμα Θρακικής διαλέκτου.

β) Αύτη ύπέστη τήν επίδρασιν βαρβάρων γλωσσών τών ομόρων λαών» 
οΐον τών Παιονων και "Ιλλυριών έκ δυσμών, τών Σκυθών από βορρά και 
δή τούτων ιδία ή τών βορείων Θρρκών, τ. έ. τών Μοισών και τών Γετών 
γλώσσα και πρότερον μέν, μάλιστα δέ εν τοΐς χρόνοις τής Ρωμαιοκρατίας, 
τών Γαλατών και άλλων λαών. Έ νεκα  λοιπόν τής αδιάλειπτου επικοινωνίας 
τών Θρακών προς τούτους τούς λαούς και τής συμμείξεακ αυτών μετά τών 
έγκαταστάντων εν τή Θράκη κατά διαφόρους χρόνους Σκυθών και άλλων 
ομόρων κα'ι επιδρομέων καί άποίκων παντοδαπών, έδέξατο μέν πλήθος λέ
ξεων, διεφύλαξεν δμως καί μετά τούτο τήν αρχικήν της ύπόστασιν κατά τό 
δυνατόν, άλλοι καί τήν προς τήν ελληνικήν συγγένειάν της, ούδενός λόγου 
συντρέχοντος δπως ύπαχθή ώς Σκυθική τις · γλώσσα εις τήν ’Ιρανικήν ομο
φυλίαν, ώς υπολαμβάνει ο T om aschek , ό N iederli, ό P ogodin i, ό D et- 
schew  καί ετεροι Σλαΰοι γλωσσολόγοι.

γ') Ή  θεωρία περί στενωτέρας συγγένειας καί συνάφειας αυτής προς 
τήν Λιθουανικήν καί άλλας Σλαυΐκάς γλώσσας, τ. έ. προς τήν σλαυικήν έν 
γένει γλωσσικήν οικογένειαν, ένεκα τής ταυτότητος τών ριζών ένίων λέ
ξεων καί σημασιολογιών, φαίνεται ου μόνον τολμηρά, αλλά καί ίστορικώς 
άτοπος· διότι ή τούτων τών γλωσσών σχέσις προς τήν Θρακικήν περιορίζε
ται έν τω μετρώ τω έπιτρεπομένω υπό τής συγγένειας τών αδελφών εθνών, 
οπότε, ώς υποτίθεται, κατά τούς άπωτάτους χρόνους, τούς προϊστορικούς, 
συνώκουν ή ώμόρουν εισέτι οί Θράκες προς τούς λαούς εκείνους ανήκον
τας, ώσπερ καί αυτοί, εις τον "Ινδογερμανικόν κορμόν.

δ ') Μή έξελιχθείσης τής γλώσσης διά τό βάρβαρον καί άπολίτιστον τών 
Θρακικών καί έλλειπόντων φιλολογικών έργων πλήν θούριων τινών καί συμ
ποσιακών φδών δεν παρέστη ανάγκη γραφής· διότι γραπτή θρακική γλώσσα 
δεν υπήρξε. Τούτο εικάζεται έκ τής μή γινομένης μνείας περί τοιαύτης υπό 
τε τών αρχαίων Ελλήνων καί Λατίνων συγγραφέων καί έκ τών επιγραφών, 
τών μέχρι σήμερον πανταχού τής Θράκης καί τής Μοισίας εύρεθεισών, αΐτι-
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νες από τον τετάρτου καί πέμπτου ήδη π. X. αίώνος μέχρι του πέμπτου μ. 
X., οπότε υποτίθεται, δτι έπαυσατο τελείως ή Θρακική γλώσσα λαλουμένη,

■ ζί που διετηρεΐτο εν άποκέντροις τισί τόποις, είναι άπασαι σχεδόν Ε λληνι
κά! των Λατινικών οΰσών ολίγων.

ε') Τά διασωθέντα γλωσσικά μνημεία είναι όλίγαι λέξεις μνημονευόμε
νοι υπό των Ελλήνων συγγραφέων καί λεξικογράφων ώς ιδιωματικά! (γλώσ- 
σαι), πολλά κυρία ονόματα ανθρώπων, φυλών, τόπων, πόλεων καί κωμών 
παραδοθέντα ήμΐν έν έπιγραφαις μέχρι τοϋ τετάρτου μ. X. αίώνος, ών πολλά 
θεωρητέα μη Θρακικά καί τά παρά Διοσκουρίδη καί τω Ψευδαπουληίο) πε- 
ρισωθέντα 62 Δακικά ονόματα βότανών, μετά τών παραλλαγών καί παρα
φθορών των.

<Γ) "Από τών Μακεδονικών χρόνων, άρξαμένου ιδίως τοϋ έξελληνισμοϋ 
τών Θρακών διά τής άκατασχέτου διαδόσεως τοϋ Έλληνικόϋ πολιτισμοϋ 
πανταχοϋ τής χώρας, ήρξατο καί ή γλώσσα αυτών ύποχωροϋσα βαθμηδόν 
εις την Ελληνικήν, ώστε επί τής Ρωμαιοκρατίας έλαλεΤτο καί έγράφετο 
πανταχοϋ ή 'Ελληνική,' οϋσα ή έπικρατοϋσα γλώσσα έν τε ταΐς έπισήμοις 
καί ίδίαις σχέσεσιν.

ζ') 5Επί τών Βυζσντιακών χρόνοτν, υφιστάμενης τής Θράκης μόνον γεω
γραφικούς ή διοικητικώς, ά'τε τών Θρακών εξηλληνισμένων ήδη καί συγχω- 
νευθέντων μετά τών Ελλήνων, οιτινες φέρουσι τό δνομα πλέον Ρωμαίοι 
καί Γραικοί, γλώσσα έν τή χώρα παρέμεινεν ή κοινή ''Ελληνική, ή καθ’* δλην 
την ανατολικήν αυτοκρατορίαν εν χρήσει1 ή αυτή ωσαύτως παρέμεινε καί έν 
τή έκεΐθεν τοϋ Αίμου χώρα, τή Μοισία καί μετά τήν έν αυτή έγκατάστα- 

-σιν πολυαρίθμων Σλαϋων καί τήν κατάκτησιν αυτής υπό τών Βουλγάρων 
μέχρι τοϋ έκχριστιανισμοϋ αυτών, ώς μαρτυρεΐται έξ έπισήμονν έπιγραφών 
τών μήπω έκχριστιανισθέντων ηγεμόνων αυτών 'Ομουρτάγ, Μαλαμήρ καί 
Πρεσιάν.

η') 'Α πό τής έγκαταστάσεως τών Σλαϋων έν τή έντεΰθεν τοϋ Αίμου 
Θράκη καί ιδία από τής καθόδου τών Βλαχοβουλγάρων διά τοϋ Αίμου 

;(κατά τον δέκατον αιώνα) ήρξατο διαδιδομένη καί ή Βουλγαρική γλώσσα 
«(Σλαυική), ήτις έπεκράτησεν έπί τής παρά τω Αίμω βόρειας καί παρά τή 
Ροδόπη δυτικής ιδία Θράκης, έκτοπίσασα έπί τουρκοκρατίας όλοτελώς σχε
δόν τήν Ελληνικήν βαθμηδόν, πλήν τών πόλεων καί ένίων περιοχών.

- θ') 'Α πό τής Τουρκικής κυριαρχίας διεδόθη πανταχοϋ τής χώρας καί ή 
Τουρκική, ώς έπίσημος τοϋ κράτους γλώσσα καί δργανον πάσης κοινωνικής 
συναλλαγής, συντελοϋντων εις τήν έξάπλωσιν αυτής καί τών πολυαρίθμων 
εις τήν χώραν μεταναστευσάντων έκ τής 'Ασίας Τούρκων.

ι') Σήμερον μετά τήν από τοϋ 1922 πολιτικήν τής (έντεϋθεν τοϋ Α ί
μου) Θράκης διαίρεσιν μεταξύ τών κρατών Βουλγαρίας, Τουρκίας καί Ε λ 
λάδος καί τήν ανταλλαγήν τών αλλοφύλων μειονοψηφιών ή συγχώνευσήν αύ-
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των μετά των πλειονοψηφιών, εν μεν τη βορείψ Θράκη, τη προσφερθείστ}· 
εις την Βουλγαρίαν, τ. ε. εν τη ποτέ 3 Ανατολική Ρωμυλία, λαλεΐται ή βουλ
γαρική γλώσσα, έν δέ τη ανατολική, ής δυτικόν δριον από 3Αδριανουπόλεως 
είναι ό "Εβρος, ή Τουρκική μετά τής Ελληνικής έν τή Κωνσταντινουπόλει 
και εν τή νοτιοδυτική ή Ελληνική και ή Τουρκική υπό τών άπομεινάντων 
εν αυτή έκατοντακισχιλίων Τούρκων.



Η ΔΥΤΙΚΗ Θ ΡΑΚΗ
ΚΑΤΑ ΤΟΝ Ε Β Λ ΙΓΙΑ  Τ ΣΕ Λ Ε Π Η Ν , Π Ε Ρ ΙΗ Γ Η Τ Η Ν  

TOY X V II ΑΙΩΝΟΣ

Κατά μετάφρασιν |. ΣΠΑΘΑΡΗ, 
πτυχιούχου τής Σχολής των ανατολικών γλωσσών καί φιλολογικών 

τοϋ Πανεπιστημίου τής Πετρουπόλεως.

Ευχαρίστως άναλαβών, κατά πρότασιν τοΰ καθηγητοΰ κ. Στ. Κυριακί- 
δου, την έκ τοϋ τουρκικού πρωτοτύπου μετάφρασιν των σελίδων (J) τοϋ δε
κάτομου βιβλίου περιηγήσεων (Seyahetnam e) τοϋ διάσημου τοϋρκου περιη- 
γητοϋ τοϋ X V II αίώνος Έβλιγιά Τσελεπή, εν αις περιγράφονται πλεΐσται 
πόλεις και χωρία τής νυν Δυτικής Θράκης, έθεώρησα άναγκαΐον νά προ
τάξω τά εξής όλίγιστα περ'ι τοϋ έργου τοϋτου κα'ι τοϋ συγγραφέως αύτοϋ, 
χάριν των αναγνωστών των «Θρακικών>.

Ό  Έ βλιγιά (1 2) εφένδης ή τσελεπής(3) κατά τον Άχμέτ Βεφίκ Πα- 
σάν, Άβασγός τό γένος, ήτο υιός τοϋ Δερβίς Μεχμέτ άρχιχρυσοχόου τής 
Κωνσταντινουπόλεως, εγεννήθη εκεί τώ 1610 κα'ι άπέθανε τω 1679, ήτο δέ 
συγγενής τοϋ Μελέκ Ά χμέτ Πασά, δστις έγινε Μέγας Βεζΰρης κατά τό 1649.

Έ π Ι τοϋ Σουλτάνου Ίμπραχιμ  (1615— 1648) έλαβε μέρος εις τήν εκ
στρατείαν τής Άζοφικής υπό τήν ιδιότητα τοϋ μουεζζίνη. 'Υπό τήν αυτήν 
ιδιότητα τοϋ μουεζζίνη τοϋ Χάνου τής Κριμαίας και Βεζυρών τινων επε- 
σκέφθη τήν Κριμαίαν, ολην τήν ’Ανατολήν, τό ’Ιράκ, τήν Δαμασκόν, τά 
Ιεροσόλυμα, τήν ’Αραβίαν και τήν Αίγυπτον μέχρι Νουβίας, επί ειδική δ’ 
αποστολή τήν Περσίαν (4).

1) Τ· VIII σελ. 72—96 καί 111—115. Τήν μετάφρασιν συνοδεύω μέ σχετικάς 
γλωσσικάς κριτικός, καί τινας Ιστορικός παρατηρήσεις.

2) Τό πλήρες όνοματεπώνυμον αύτοΰ, ώς πληροφορεί ημάς ό ίδιος συγγραφεύς 
(πρβλ. σελ. 28 τοϋ Α' τόμου τοϋ Σεγιαχετναμέ) είναι: Evliya Mehmet Zilh. (τά ι civev 
οτίξεως). Ή  λέξις Evhya (κατά τύπον πληθυντικόν έκ τοϋ άραβ. όν. Veli κηδεμών, άγιος 
κ· τ. λ.) σημαίνει κύριος, ταγός, άγιος, υπουργός κ. τ. λ., ή δέ Ζιΐΐι είναι έπώνυμον 
(mahlas) και σημαίνει ό άνήκων είς τήν σκιάν, αιγίδα, προστασίαν.

3) Κατά τον Έμπουζζίγια Τεβφήκ ή λέξις τσελεπή (ςεΐεϋϊ) εΐνε παραφθορά έκ 
τής αραβικής λέξ. σαλιπή (salibi), σταυροφόρος, ίερεύς. Παρ’ ιερέων εμαθον οί τοΰρ- 
κοι καί οί τάταροι (επί τοϋ Τσιγγιζχάν) τήν άνάγνωσιν. Σήμερον ή λέξις ώς τίτλος 
εΰγενείας αποδίδεται έν γένει είς τούς εύρωπαίους.

4) Histone de l’Empire Ottomane par J. Hammer τ. X. σελ. 21 καί έ. (Γαλλ. με- 
τάφρ. J. Hallert Paris 1885).

Θ ρ α κ ι κ ά  Δ ' 8
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Βραδΰτερον επί του Σουλτάνου Μεχμέτ τοϋ Δ' (1641 — 1693) εταξεί- 
δευσεν εις Ριομυλίαν, τάς χώρας τής νϋν Ρουμανίας, Βουλγαρίας, Σερβίας 
καί Ελλάδος μέχρι Κρήτης, καί μετέπειτα, ώς άπεσπασμένος εις διαφόρους 
πρεσβείας (τό πρώτον εις Βιέννην) καί διπλωματικός άποστολάς του Σουλτά
νου περιηγήθη τό πλεΐστον τής Ευρώπης: Αυστρίαν, Ουγγαρίαν (Γερμα
νίαν) 'Ολλανδίαν, Δανίαν, Σουηδίαν, Πολωνίαν, Ρωσσίαν.

Τάς έκ των επί 40 έτη διαρκεσάντων τάξε ιδίων του εντυπώσεις του 
περιγράφει εις τό υπό τον τίτλον « Σ εγια χετνα μέϊ Έ β λ ιγ ιά  Ταελεζζη» σύγ
γραμμά του άποτελουμενον εκ 10 τόμων (ή, κατατεθειμένων εν χειρογράφω 
εις την εν Χρυσουπόλει (Σκουτάρι), προαστείω τής Κωνσταντινουπόλεως βι
βλιοθήκην του Περτέβ Πασά. Προ 20 περίπου ετών έκ του μόνου τοΰτου, 
τότε γνωστού, χειρογράφου του «Seyahetnam e» έξεδόθησαν εν Κωνσταν- 
τινουπόλει υπό τοϋ Ά χμέτ Δζεβδέτ υπό την έπίβλεψιν τοϋ Νεδζίπ-’Ασήμ, 
οί πρώτοι 6 τόμοι, εξ ών ό έκτος έξεδόθη άναλώμασι τής ’Ακαδημίας τών 
επιστημών τής Βουδαπέστης μέ πρόλογον τοϋ διασήμου άσιανολόγου V am - 
bery, ό δ’ έκ τών μελών τής ’Ακαδημίας M onseigneur K arac 'son, ιστο
ρικός καί γεωγράφος, άνέλαβε τήν κατά την έκτϋπωσιν διόρθωσιν τοϋ κει
μένου καί ιδία τοσν κυρίων ονομάτων.

Πρό τινων έτών άνεκαλΰφθησαν 4 έτερα χειρόγραφα τοϋ S ey ah e tn a 
me, έπί τή βάσει δ’ αυτών έξεδόθησαν καί οί λοιποί 4 τόμοι, ό μεν 7ος 
καί 8ος έν Κωνσταντινουπόλει υπό τοϋ τουρκικοΰ ιστορικού Συλλόγου, επι
μέλεια τοϋ Κελισλή Ριφάτ Μπει, οί δέ τελευταίοι δυο έν Γερμιανία.

Ό  Έ βλιγιά Τσελεπής, εις τον όποιον πλήρως έφαρμόζεται τό ομηρι
κόν: «πολλών δ’ ανθρώπων ΐδεν άστεα καί νόον έ'γνω» (Ζ), περιγράφει εις 
τό σϋγγραμά του λεπτομερώς καί μέ τά ζωηρότατα χρώματα παν ό',τι εΐδεν 
ή ήκουσε κατά τάς πολυετείς περιηγήσεις του είς τάς χώρας ταΰτας καί έκρι- 
νεν άξίοσημείωτον από κοινωνικής, θρησκευτικής, αρχαιολογικής, ιστορικής, 
γλωσσικής, στατιστικής, έπιγραφικής κτλ. απόψεων μέ γλώσσαν απλήν καί 
σαφή τής έποχής του, γέμουσαν μέν μέ άραβο-περσικάς φράσεις, άλλ’ άπηλ- 
λαγμένην τοϋ σχολαστικοϋ λογογραφικοϋ ϋφους τών μεδρεσέδων. "Οσων δ’ 
ήρανίσθη από έργα άλλων υποδεικνύει τάς πηγάς μετ’ ευσυνειδησίας σπανίας, 
μεθ’ ής ομολογεί δσα παρ’ άλλων ήκουσεν. ' Υπερεκτιμών όμως πολλάκις 
τήν σημασίαν τών λαϊκών παραδόσεων (legendes), άφηγείται αϋτάς ώς ιστο
ρικά γεγονότα μέ ύπερβολάς ήκιστα επιστημονικός (1 2 3).

Οί τοϋρκοι φιλόλογοι καί ιστορικοί κρίνου σι περί τοϋ Έ βλιγιά  Τσε- 
λεπή ώς κατά πολύ ανώτερου τών γνωστών περιηγητών καί ιστορικών τοϋ

1) Ό  Χάμμερ έγνώριζε μόνον τούς 4 τόμους,
2) Ό μ . Όδύοσ. Α. 3—4.
3) Πρβλ καί Hammer τ. X. σελ. 21—22.
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Μεσαίωνος Μεσ’ούδη, ’Ίμπνι Φαδλάν, Ίδρισή, ’Ίμπνι Μπατούτα καί Μαρ
κοπόλο. Οΰτω ό Ά χμέτ Βεφίκ Πασάς τον άποκαλεΐ άξιόπιστον περιηγητήν 
(Seyyahi m uhak k ak ) τριών ηπείρων: Ευρώπης, ’Ασίας καί ’Αφρικής·. cO 
Λζεβδέτ Πασας επίσης θεωρεί ακριβείς τάς ιστορικός πληροφορίας, ας ό 
Έβλιγιά Τσελεπής μεταδίδει έξ ιδίας άντιλήψεως· 'Ο  Νεδζίπ Άσήμ, (όστις, 
είρήσθω έν παρόδω, καίτοι ύπεσχέθη να εκπόνηση τον γεωγραφικόν χάρτην 
των περιηγήσεων του Έ βλιγιά (*) δεν ετήρήσε τον λόγον του) καί άλλοι δια
τείνονται, δτι ουδέν έ'θν.ος έχει περιηγητήν ως ό Έβλιγιά, εις οΰδεμίαν δέ 
γλώσσαν έγράφη τοιοΰτον σπουδαίον σύγγραμμα περιηγήσεων, ως το· S eya
hetnam e·

Έ κ  τών Ευρωπαίων ό B arb ier de M ynard  πρώτος έπέστησε τήν 
προσοχήν τών ειδικών εις τήν σπουδαιότητα τοϋ S eyahetnam e, διά τήν 
επιστήμην. cO J .  V- H am m er μετέφρασεν άποσπάσματά τινα έξ αύτοΰ (*), 
ό δέ πολύς V am bery άνεκτίμητον διά τήν ιστορίαν τής Ουγγαρίας θηααυ1 2 
φόν άποκαλεί τό περιεχόμενον τοϋ ζ"' τόμου τοϋ «Seyahetnam e», έν τω 
όποίω έκτος άλλων πολυτίμων πληροφοριών, εύρίσκομεν ολόκληρον συλλογήν 
έπί τόπου διαφόρων λαογραφικών μνημείων μύθων, παροιμιών κτλ. γλωσ
σικών στοιχείων διά διάφορα έ'θνη, μηδέ τοϋ έλληνικοϋ έξαιρουμένου, καί 
στατιστικών πληροφοριών περί τοϋ πληθυσμοϋ διαφόρων κοινωνικών τάξεων.

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ (3 4 5)

περιέχον τά καταλύματα (τους οδοιπορικούς σταθμούς), άτινα διήλ'θ'Ο- 
μεν έκκινήσαντες τήν  Δ ευτέραν , 1 5 . τοϋ ευλογημένου μηνάς Ρ α -  
μαζάν τον έτους 1 0 7 8  (*) εις τήν  νήσον Κ ρήτην  στρδς έκατρα- 
τείαν (6)  κατά τώ ν Χ α νιώ ν και τά  δεινοπαΰ'ήματα  τά σφοδρά, 
άτινα υπέστημεν.

Έξερχόμενοι τό πρώτον έκ τής ’ Αδριανουπόλεως διήλθομεν διά νέας 
γέφυρας κείμενης προς νότον αυτής.

1) Ό ρ α  πρόλογον τοΰ A ' τόμου χοϋ «Seyahetname*.
2) "Αγγλ μετάψρ. J, V. Hammer, Narrativ of travels in Europe, Asia and Afrika... 

by Evliya Efendi’ London 1834 πρβλ. Ρωσ· μετάφρ. υπό G. Brown έν VIII καί IX 
%, τών «Zapisti Odesskavo Imperatorskavo Obschtchestva Istorii i Drevnoste'i* (τής έπε- 
■τηρίδος τής Αΰτοκρατορικής έν Όδησσώ 'Εταιρείας 'Ιστορίας καί ’Αρχαιοτήτων).

3) Τ. VIII τοϋ Seyahetname σελ. 72 κ. έ.
4) Έγείρης, 1667 μ. X.
5) Gaza, ιερός πόλεμος υπέρ τής θρησκείας κατά τών έχθρών τοϋ 'Ισλάμ. Έ κ τής

σελ. 68 τοΰ άνά χεϊρας τόμου καθίσταται δήλον, δτι ό Έβλιγιά, όστις έλαβε μέρος 
:«ίς πολλάς έκστρατείας, άπεφάσισε νά συμμετάσχη τής κατά τής Κρήτης, διά νά έκ- 
πληρώση υπόσχεσιν (τάμμα) ευσεβή, δοθεϊσαν μετά θεραπείαν από σοβαράν ασθένειαν 
■οφθαλμών.
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Μετά άπρόσκοπτον πορείαν κατά τον ροΰν (όχθην) τοΰ ποταμοί Τούν- 
δζα, διήλθομεν μίαν μεγάλην ξυλίνην γέφυραν επί τοΰ ποταμού ’Άρδα (ρέ- 
οντος) πλησίον (απέναντι), εκείνου (Τούνδζα) καί προχωρήσαντες επί... ώρας 
προς νότον (έφθάσαμεν) εις τό άκμαίον χωρίον Δεμιρδάς ..·(')· (Τοΰτο) έχει 
έν ώραιον τέμενος μολυθδοσκεπές, έν χάνιον, εν κομψόν λουτρόν, ένα μεδρε- 
σέν ('Ιερατικήν Σχολήν), έν σχολεΐον (κοινόν) καί διακοσίας εύμεγέθεις κα
λώς διακεκοσμημένας καί στερεός λιθίνας οικίας, μονώροφους καί διωρόφους,, 
οικοδομήματα (ευμεγέθη) ως ανάκτορα, πάντα κεραμοσκεπή καί ωραία.

’Εντεύθεν πάλιν έκκινήσαντες προς νότον μετά ... ώρας έφθάσαμεν εις 
τό χωρίον Έμιρλή.

’ Ενταύθα επίσης υπάρχουν; μολυβδοσκεπές τέμενος καί χάνιον καί λου- 
τρόν καί περί τάς 150 κεραμοσκεπεΐς οικία ι.

Διελθόντες τα δυο ταϋτα ακμαία χωρία καί επί 2 ώρας ταξειδεύσαν- 
τες εις τάς υποδιοικήσεις έφθάσαμεν εις τον οδοιπορικόν σταθμόν τοΰ 
χωρίου τοΰ Ά δζά  Σουλτάν (1 2).

Ό  αείμνηστος ούτος "Αγιος Ά δ ζ ά (3 4) Σουλτάν,- - είς έκ των έξοχων 
απογόνων τής εΰγενοΰς τοΰ Μωάμεθ γενεάς, — εινε ένταφιασμένος έντός 
ωραίου έκ πλίνθων (*) άνευ μολυβδίνης σκέπης, κτιρίου θολωτοί, δίκην έμ- 
βρΰου, κειμένου είς κατάφυτον έκ δενδροστοιχιών άλσος επί τής κλιτΰος τοΰ· 
όρους. Χάρις(5 *) είς τό παμφαές μαυσωλείου του, δεν υπάρχουν καθόλου πτω
χοί (εις τό ομώνυμον χωρίον).

Ά φοΰ διεμείναμεν εκείνην την ημέραν είς τό χωρίον τοΰτο φιλοξενού
μενοι έν τή οικία τοΰ ’Απδούλ-Κερίμ Τσελεπή, την επαύριον (άνεχωρήσα- 
μεν) είς Καπουτζή, άκμαίον καί πλούσιον χωρίον των απίστων (®) ρωμηών. 
Διελθόντες τοΰτο καί έξακολουθήσαντες την πορείαν τρεις ώρας προς νότον 
κατά τον ροΰν τής Μαρίτσας ήλθομεν είς Διδυμότειχον.

Π εριγρα φ ή  τον φρονρίον :
’Ά ν ω  Δ ιδυμότειχον (Μ παλα  Διμόντονκα)

Δύο βυζαντινοί (7) βασιλείς ήσαν αδελφοί, ό εις έξ αυτών ώνομάζετο· 
Δήμο(ς), ό δε έτερος Δούκα(ς). ’Επειδή οΐ δύο οΰτοι άπιστοι (χριστιανοί)ι

1) Σιδηρόπετρα. Αϊ στίξεις (αποσιωπητικά) ανήκουν είς το κείμενον.
2) Ό  τίτλος αποδίδεται καί είς τούς έν παιδείφ ή όσιότητι διαπρέψαντας.
Β) "Η Ά δζέ ή Έδζέ.
4) tula=tuvla, tugla.
5) κατά λέξιν : εν, παρά.
6ι Κεφερέ: μή μουσουλμάνοι, είδωλολάτραι ύβριστ. επί θετόν σημαίνον τούς χρι

στιανούς)·
7) Rum, άλλη γραφή urum, ρωμηός, έλλην τοΰ Βυζαντίου, Ρωμαίος.
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•από κοινού έκτισαν τό φρουρών τοΰτο, ονομάζεται Δημεντοΰκα κατά παρα
φθοράν (*) έκ των ονομάτων Δημο-ντούκα(1 2 3).

Ό  Σουλτάνος Βαγιαζήτ ό Κεραυνός τώ 762 (9) έπόρθησε τό φρουρών 
τοϋτο διά χειρός τοΰ Γαζή (4 5) Φερχάτ Βέη.

Επτάκις πρότερον είχε πολιορκηθή τό φρουρών χωρίς νά έπιτευχθή 
ή άλωσίς του. Τελευταίως έ'να έκ των ηγεμόνων (αύτου) ό (στρατηγός) 
■Φερχάτ Βέης συνέλαδεν εις τό κυνηγών και τον ηχμαλώτισεν. ‘Ο έτερος 
όμως των αδελφών ηγεμόνων μετά των απίστων (υπηκόων του) έκλείσθη εν
τός τοΰ φρουρίου και δεν έξήρχετο εξ αύτοΰ. 'Ο  φέρων τό όνομα Δοόκα(6) 
βασιλεύς παρέδωσεν εις τον Φερχάτ Βέην τάς κλείδας τοΰ φρουρίου έπι τώ 
όρφ, δπως (οι εν αύτώ) γίνωσιν υποτελείς φόρου υπήκοοί του. Κατόπιν 
τούτου ό μουσουλμανικός στρατός μετ’ ευκολίας έγινε κύριος τοΰ φρουρίου. 
’Άν δέν έμεσολάδει τό γεγονός τοΰτο, τό φρούρων ώς μία έκ των ισχυρών 
«κείνων άκροπόλεων, at όποϊαι δέν δύνανται νά άλωθώσιν ευκόλως διά τη- 
λεβοβλήτων ρηγμάτων, δέν θά έκυριεύετο. Ά λ λ ’ επειδή κατά την έκπόρθη- 
σιν συνήφθη ειρήνη μέ τούς εντός τοΰ φρουρίου ευρισκομένους απίστους, 
την σήμερον ακόμη ούδε'ις μωαμεθανός, εξαιρούμενου τοΰ φρουράρχου, εύρΓ 
σκεται εντός τοΰ φρουρίου.

Εις τήν άκρόπολιν τοΰ φρουρίου υπάρχουν, έν συνόλω, εκατόν λίθιναι 
κεραμοσκεπεΐς άπαίσιαι οίκίαι πλουσίων απίστων. Ά λλ’ ό φρούραρχος δια
μένει έν κομψω πύργο). ’Έχουν μίαν εκκλησίαν. Εις τήν νομαρχίαν τοΰ 
'Ρούμελη υπάρχουν πολλά! δυσπρόσιτοι άκροπόλεις, αλλά και αύτη επίσης 
είναι ισχυρόν φρούρων, ώσει προπύργων (κατά τών εχθρών) οχυρόν (6).

Τήν σήμερον τό Διδυμότειχον εινε βακούφων τοΰ Σουλτάν Βαγιαζήτ 
Χάν υπό τήν δικαιοδοσίαν τοΰ νομάρχου ’Αδριανουπόλεως εις τήν (Γεν.) 
Διοίκησιν τής Ρούμελης, ό δέ βοϊβόδας του εινε αξιωματικός, αρχών διοι 
κήσεως μέ βαθμόν 150 (βαλαντίων) ά'σπρων(7), ή δέ διοίκησίς του άποτε- 
λεΐται από... χωρία. Εινε αρχαία πρωτεύουσα(8). 'Ο  Σουλτάνος Βαγιαζήτ 
Βελΐι(9) έπι πολύν χρόνον διέμεινεν ενταύθα. “Οτε ό Σουλτάνος Σελιμ Χάν

1) Κατά καθιερωθέντα βαρβαρισμόν.
2) Ό  Έβλιγιά εις τον δον τ. σελ. 299 χοΰ Seyahetname περιγράφει έτερον 

φρούριον ομώνυμον (Διδυμόχειχον) κείμενον εις τήν Μικράν "Ασίαν.
3) έγείρης.
4) Τροπαιοφόρου, νικητσΰ.
5) "Αλλη γραφή: Δήμο.
6) metin, άλλη γρ, megu (άρρητον).
7) υπονοείται ή λέξις kise (κ. Κεσέ) βαλάντιον.
8) ή λέξις taht ένταΰθα τίθεται άντΐ τής paytaht πρωτεύουσα.
9) άγιος, κηδεμώ Βελι(αχτ) επίδοξος διάδοχος.
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6 Α '  βία άφήρεσεν από τον πατέρα του Βαγιαζήτ Χάν τό Χαλιφάτον,. 
έξώρισεν αυτόν είς τό Διδυμότειχον μέ την δικαιολογίαν, δτι ΐοΰτο ήτο πα- 
λαιά πρωτεύουσα του. 'Ότε ό Βαγιαζήτ^) άπέθανεν εις τον τόπον, καλου- 
μενον Χάβσα, τον νεκρόν του μετέφερον εις την Κων)πολιν καί έθαψαν 
έμπροσθεν είς τό μιχράπιον (1 2 3) τοΰ ομώνυμου τεμένους αυτού- Ε π ειδή  τό 
φροΰριον τοΰτο ήτο παλαιά πρωτεύουσα καί ό Σουλτάνος Μούσα (5) Τσε- 
λεπής υιός τοΰ Βαγιαζήτ τοΰ Κεραυνοϋ (4) επίσης διέμενεν ενταύθα. 'Η  περι
φέρεια του έχει πολλά τοπεΐα κατάλληλα προς Θήραν.

Τήν σήμερον είς το άνω φροΰριον υπάρχει ακόμη εν σουλτανικόν, επι- 
βλέπον τήν οικουμένην (υψηλόν) άνάκτορον, ου ή στέγη είναι έσκεπασμένη, 
μέ καθαρόν μόλυβδον, καί τό όποιον έχει δεύτερον πάτωμα μέ πολυάριθμα 
κελλία πεφραγμένα διά δικτυωτοΰ καί προαύλια, τό δε φροΰριον αυτοϋ πα- 
ριστα εν ώραιον καί έξοχον οχύρωμα εκ πέντε τμημάτων διπλού λίθινου 
οικοδομήματος, σχήματος άμυγδαλοειδοϋς, τό έπίμηκες στερεόν άκρον τού 
οποίου διήκει εξ ανατολών προς δυσμάς επί ερυθρού αποτόμου βράχου 
ύψουμένου καθέτως προς τον ουρανόν.

Ή  περιφέρεια αυτού είναι περίπου 2.500 βήματα, εντός δε καί έκτος 
τού υψηλού σωρού αυτού ύπάρχουσιν άποκλειστικώς μόνον σπήλαια, είς όλα 
δέ τά διπλά τείχη αυτού τό φροΰριον έχει άνά ένα (5) πύργον, τάφρους, 
δμως δέν έχει, ούτε υπάρχει τόπος δι’ αυτούς, ού'τε ανάγκη τοιαύτη υπάρ
χει. Τινές των πλευρών τοΰ φρουρίου ούρανοϋψεΐς (6) άποτελούσαι άποκρή- 
μνους καί αποτόμους βράχους ύψους δύο μιναρέδων, ιδία δέ ή δυτική αυ
τού πλευρά, (δθεν ρέει όρμητικώς ό καλούμενος Κηζήλ-Δελί (7) ποταμός),, 
είναι βράχοι μέ φωλεάς ίεράκων καί καρκίνων (8). ’Ιδού διατί τό φροΰριον 
τούτο καθόλου δέν έχει τάφρους. Προς τήν δυτικήν λοιπόν πλευράν περι
στροφικούς ρέει ό ποταμός Κηζήλ-Δελί. Καί από τό μέρος τούτο τό φρού- 
ριον, καίτοι δέν έχει τάφρους, εν τούτοις είναι πολύ οχυρόν.

1) CQ Β' υΙός τοΰ Μωάμεθ τοΰ Β' πρβλ. ιστορίαν της Όθωμ. Αύτοκρ. υπό J .  
Hammer. 3 σελ. 339 κ. έ·

2) Mihrap είναι είδος βωμοϋ κατά μέτωπον τοΰ ναοΰ των μωαμεθανών, έφ’ οδ' 
ΐσταται ό ιμάμης κατά τήν προσευχήν, τό ιερόν βήμα τοΰ τεμένους. Έκαστον τέμε
νος, ανεξαρτήτως τοΰ αν έχη μιναρέν (οπότε καλείται τζαμίον) ή δέν έχη (μεστξήτ) 
έχει απαραιτήτους εν μιχράπ.

3) πρβλ. Hammer τ. 2 σελ. 119 καί έ.
4) Υιός τοΰ Σουλτ. Μουράτ τοΰ I (Hammer τ. 1 σελ. 245 κ. έ.)
5) άλλη γραφή: γϋζ=έκατόν
6) Ιλκουσι τό ανάστημα είς τόν ουρανόν.
7) θεότρελλος, ολως παράφρων (ή λ. Κηζήλ ενταύθα έχει επιτατικήν σημασίαν).
8) Zaganos (καί iaganos). Φαίνεται, δτι δ Έβλιγιά εννοεί τάς έν τψ ποταμφ> 

όπό τούς βράχους καρκινοφωλεάς·
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Εις τήν όχθην τοΰ ποταμού τοΰτου Κηζήλ Δελί εινε τό μέγα Κάτω (‘) 
προάστειον (1 2), περί τό όποιον δεν δπάρχουν τείχη φρουρίου.

Πέραν τής απέναντι όχθης τοϋ Κηζήλ-Δελί τά όρη τής δυτικής πλευ
ράς δεσπόζουν έπ3 αυτών, τό δ3 εσωτερικόν μέρος τοΰ άνω φρουρίου είναι 
διώροφον άποτελοΰμενον έκ δυο τμημάτων. Τό εν έξ αυτών ονομάζεται 
Κήζ Κουλεσή (8) τό δ’ έτερον Δζεπχεχανέ Κοΰλεση. (4) Διά τήν συγκοινω
νίαν τών δυο τμημάτων τοΰ φρουρίου υπάρχουν δυο θΰραι. 'Υπάρχει δέ 
καί ετέρα τις άκρόπολις μέ διάφραγμα έσωτερικοΰ οικοδομήματος, δεσπό
ζουσα μέ λίαν οχυρά τείχη επί τής βόρειας πλευράς.

Τό Σουλτανινών άνάκτορον ώς τό εσωτερικόν φρουριον αποτελεί επί
σης έτερον τμήμα (5 6) άκροπόλεως, άλλα τό άνάκτορον τοΰτο καί τό τεΐχος- 
διάφραγμα είναι οικοδομήματα μουσουλμάνων αΰτοκρατόρων.

Εις έκάστην πλευράν τών κάτωθι μερών τών τείχων τής προμνημονευ- 
θείσης άκροπόλεως, άποτελουμένης έκ πολλών ζωνών υπάρχει οχυρόν καί 
δΰσβατον τείχος, φέρον ιό όνομα: Χησάρ-μπετσέ (®).

Τό φρουριον έν ό?.ψ έχει τρεις πό?ιας. Μία έκ τούτων είναι ή πΰλη τοΰ 
ενδοτάτου φρουρίου, έχει δέ θέαν προς νότον. Έτέρσ πόλη ανοίγεται προς 
τό βόρειον μέρος, αυτή επίσης είναι εσωτερική πόλη τοΰ φρουρίου. ’Άλλη 
πόλη είναι ή τής κάτω ζώνης, άνοιγομένη προς τό μέρος τής όδοΰ τοΰ 
Τσόμλεκτζιλέρ (7) At άνω μνημονευθείσαι πυλαι όμως αΰται είναι ιδιαίτεροι 
Σουλτανικαί Πυλαι, άγουσαι εις τον άνω όροφον, όπου εΰρίσκεται τό Βασιλι
κόν Άνάκτορον. Μία είσέτι πόλη βλέπει προς δυσμάς καί καλείται πόλη τής 
Γέφυρας (Κιοπρού Καπουσοΰ). ’Άλλη τέλος βλέπει προς νότον και ονομά
ζεται Τσαρσή Καπουσοΰ (αγοραία Πόλη). Αΰται είναι δυο πυλαι διτλαι 
όχυραί καί στερεαί. 'Όλος ό λαός δι3 αυτών εισέρχεται καί εξέρχεται. Αλλά 
καί ό διάμεσος τών δυο τούτων πυλών χώρος, χωριζόμενος διά διαφράγμα
τος αποτελεί είδος μικροΰ φρουρίου.

Κατά τον υπολογισμόν τοΰτον ιό φρουριον τοΰτο τοΰ Διδυμοτείχου εν 
συνόλφ έχει έξ ζώνας καί έν όλφ... νέας στερεάς καί όχυράς πόλας... πατω
μάτων, συμπεριλαμβανομένων καί τών θυρών εις τούς τοίχους τών διαφραγ
μάτων.

Εις τό δεξιόν τείχος πλησίον τής εισόδου εις τήν πόλην τοΰ έξωτερικοΰ 
προπυργίου τοΰ κάτω ορόφου, ήτις, ώς εΐπομεν είναι διπλή, εις ύψος άνα-

1) ή λέξις asafi υποθέτω, ότι είναι τυπογρ. λάθος άντΐ τής agagi (ανβυ στίξεως).
2) Varos λέξ· ούγγρ.
3) 'Ο  πύργος τής Παρθένου.
4) Ό  πύργος τοϋ οπλοστασίου (τής πυριτιδαποθήκης), Κ. Ceppane.
5) χώρισμα διά διαφράγματος.
6) όυςο (—νεογνόν) μικρά άκρόπολις.
7) κεραμοποιοί (χυτροπώλαι), πυλουργοί-
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στήματος ανθρώπου επί μαρμάρου είνε έγκεχαραγμένη δι’ εΰμεγέθαχν εναρ
γών γραμμάτων τό ακόλουθον χρονόγραμμα (*).

«Εις τον αιώνα τής δικαιοσύνης εκείνου τοΰ βασιλέως τής μεγαλοψυ
χίας άνηγέρθησαν καί άπεπερατώθησαν τά φέροντα τό όνομά του φρούρια. 
Χορηγήσας τ ’ αγαθά του ήγαθύνθη. Κατέβαλε διά την έκδούλευσιν (έ'ργον) 
ταύτην απείρους προσπάθειας, διά τούτον είπε τό χρονόγραμμά του ό Τηγή. 
ό αρχηγός τών ευνούχων τού Σουλτάνου Ά χμέτ (1 2). ’Έτος 1051 (3)».

Εις την δεξιάν δέ γωνίαν τών χρονογραμμάτων είναι γεγραμμένη εις 
τήν ελληνικήν γλώσσαν ή χρονολογία (4) τής καταθέσεως τών θεμελίων (δ) 
(τού φρουρίου γενομένης) τήν (αυτήν) νύκτα, καθ’ ήν μετ’ ευτυχίας έγεν- 
νήθη ή Αυτού 'Αγιότης, τό στήριγμα τής προφητείας (Μωάμεθ). Ή  επιγραφή 
έχει άξιοθαύμαστόν γραφήν.

Π εριγραφή τον άχμαίον πάτω Βαρός (προάστειον).

Τούτο εν δλω σύγκειται από 12 συνοικίας ήτοι εξακοσίας κεραμιδοσκε- 
πεϊς, μονώροφους καί διωρόφους οίκοδομάς. Το προάστειον έχει συνάμα κα 
πλουσίως διακεκοσμημένα ανάκτορα μέ τοίχους εκ λελαξευμένων λίθων. Αί 
αριστοκρατικοί οίκίαι τού προαστείου έχουσι βεβαίως αμπελώνας καί κήπους 
καί πλείστους ροδώνας. ’Επίσης τό προάστειον έχει δώδεκα τεμένη μέ μιχρά- 
μια καί μιναρέδες ή άνευ μιναρέδων, ίδρυθέντα υπό τών Σουλτάνων καί 
πιστών (μουσουλμάνων). ’Εξ αυτών (ιδία μνείας άξια) είναι τό τέμενος τοΰ

1) Tarih εις τάς αραβικός, περσικός καί τουρκικός έπιγραφός είνε ή χρονολο
γία ιστορικού τίνος γεγονότος, εξαγόμενη έκ γραμμάτων, άτινσ άποτελοϋντα λέξεις καί 
ολοκλήρους φράσεις έν τελεί τής επιγραφής, έχουσιν ώρισμένην αριθμητικήν αξίαν 
κατά τήν τάξιν «έπτζέτ χισαπή» τοΰ αραβικού αλφαβήτου. Προς εύχερεστέραν κατα- 
νόησιν καί τών μή μεμορφωμένων, ή χρονολογία πολλάκις παρατίθεται εις τό τέλος 
τής επιγραφής πλεοναστικώς καί δι' άραβικών αριθμών. *Η σύνθεσις παρομοίων χρο
νογραμμάτων είναι λίαν δυσχερής ποιητική τέχνη, ήν όλίγιστοι κατείχαν είς τάς δια
φόρους περιόδους τής τουρκικής ιστορίας ώς ό διάσημος Σουρουρί. Τά είδη τών χρο
νογραμμάτων είνε : tamm tarih (πλήρες) mucevheri ή cevheri tarih (αδαμάντινα 
δι’ ένστικτ. γρ.) sade (άπλοΰν), ta, miyeli tarih (κεκαλυμμένον. υπαινιγμός), καί miih- 
mel tarih (άστικτων γρ.)

2) Τοΰ Σουλτάνου Άχμέτ τοΰ Α' γεννηθέντος τφ 1589 καί βασιλεύσαντος άπό 
1603-1617 μ. Ρ.

3) Έγείρης, άλλη γραφή 1015, ήτις είναι καί ή ορθή χρονολογία, διότι ό Άχ* 
μέτ ό Α' εζησεν άπό 998 Έγείριις μέχρι 1066 Έ γείρης (πρβλ. Hammer VIII σελ. 51 
κ· ε.).

4) "Ιστορία.
δ) temel (θεμέλιον), ή γραφή kamel ούδεμίαν δίδει έννοιαν, ή δέ katnl λέξις 

αραβική σημαίνει φθείρ.
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Σουλτάνου Βαγιαζήτ τοΰ Κεραυνού, έκτισμένον επί τοίχων τετραγώνων, έσω- 
τερικώς δ? επί 4 λίθινων κιόνων μέ ασυνήθη και θαυμάσιον θρόνον καί 
Βόλον τεχνηέντως κατεσκευασμένον διά νά παρέχη ά'φθονον φως, καί μινα- 
ρέν διά την πρόσκλησιν των μοιαμεθανών εις προσευχήν. 'Όλα τά μνημει
ώδη οικοδομήματα ταύτα καί ο ξύλινος τετράγωνος θόλος αΰτοΰ είναι εσκε- 
παομένα μέ μόλυβδον έπεξειργασμένον μετά γνησίου κασσιτέρου τόσον θαυ- 
μασίως, ώστε τό σύνολον αποτελεί έξαίσιον πρίσμα όλων των αποχρώσεων 
τοΰ ηλιακού φωτός (J). ’Άπειρον πλήθος πιστών νυχθημερόν επισκέπτεται τον 
άρχαιον τούτον εύκτήριον οικον, όστις όμως δεν έχει γυναικωνίτην. Ε π ίσ ης 

•δεν υπάρχει ά'λλο τζαμίον (1 2 3) εκτός αυτού.

ΙΙερ ιγρα φ ή  τω ν (μ ικρώ ν) τεμενώ ν τω ν ευλαβώ ν δούλω ν
(τον Θεοϋ).

Έ ν  όλω υπάρχουν ενταύθα 12 τεμένη, τά όποια όμως έχουν (ευρύχωρα) 
κελλία, επιδεκτικά νά μετατραποΰν εις τζαμία. Μεταξύ τούτων άξια μνείας 
είναι τό τέμενος τού Νασούχ Βέη, ιερόν τέμενος μέ πλούσιον καί στερεόν 
θόλιηφ μολυβδοσκεπή, παρεμφερές προς Σουλτανικόν τζαμίον, τό τέμενος τοΰ 
Κούρτ Βέη καί τό τοΰ Μπαζαρλή Βέη, γνωστόν υπό τό όνομα Άλαδζά (*) 
Μεσδζήτ, τό τέμενος 3Ανκά-λ-Βασή (4) τ ά : τού Ούρούτς Πασά, Καπουδζή, 
Ταταρικόν, Χαρατζικόν (5), Ζεντζιρλή (6), Τουδζέρ, Έ πδάλ Τζινδί (7) καί παρά 
την γέφυραν τό τοΰ Γαζή Φερχάτ Βέη (8). "Ολα ταύτα τά τεμένη εινε ίε- 
ραί οΐκοδομαί κεραμοσκεπεΐς. Τό προάστειον έχει τέσσαρας εν όλω μεδρεσέ- 
δες (ίερατ. σχολάς) διά τούς ίεροσπουδαστάς, ώς οί τού Σουλτάνου Βαγια- 
ζήτ, τού Ούρούτς Πασά καί ...

’Έχει επίσης πέντε τεκκέδες (μονάς) δερβίσων (διαφόρων) ταγμάτων καί 
πέντε έν ολω νηπιαγωγεία διά μικρούς αρχαρίους παϊδας, μανθάνοντας τό 
άλφάβητον (9) και δυο φιλανθρωπικά ιδρύματα: τό τού Σουλτάνου Βαγιαζήτ

1) κατά λέξιν: μαγείαν χαμαιλέοντος.
2) τέμενος μέ μιναρέν (cami) κατ’ αντιδιαστολήν προς τό mescit τέμενος ανευ 

Γμιναρέ.
3) υπέρυθρον ή ποικιλόχρουν.
4) πλατύσωμος φοϊνιξ.
5) είσπράκτορος κεφαλικοΰ φόρου.
6) Άλυσόδετος.
7) "Αγιος Καβαλλάρης (μήπως εκκλησία Ά γ. Δημητρίου ή ‘Ay. Θεοδώρων;) Ή  

λέξις Έπδάλ (πληθ. τοΰ πεδίλ) τίθεται είς τό κείμενον εις ασυνήθη ορθογραφίαν. 
Κοινώς προφέρεται Άπδάλ επαίτης, άγιος, ευήθης σχολαστικός. Περί τής έντφ μου
σουλμανική) μοναχισμφ σημασίας τής λέξεως δρα Hammer τ. 1 σελ. 156, 203, 391.

8) στρατηγού τοΰ Σουλτάνου Μουράτ τοΰ Γ ' (πρβλ. Hammer τ. 7 σελ. 29 κ.έ.).
9) έπτζέτ.



του Κεραυνοΰ και τό τοΰ Νασούχ Βέη, άμφότερα μολυβδοσκεπή πτωχοτρο- 
φεΐα-συσσίτια, δαψιλώς παρέχοντα τά νάματά (*) ttov εις τούς πλουσίους τε 
καί τούς πτωχούς. Ε π ίσ η ς υπάρχουν ενταύθα . . . .  (1 2) εμπορικαί στοαί άγο- 
ροπωλητών, εξ ών μνείας άξιαι είναι ή κεραμοσκεπής πλούσια στοά τού Να
σούχ Βέη καί δύο καραβανσεράϊα (3 4), τρία φωτεινά λουτρά, εξ ών τό μέν 
παρά την γέφυραν, ότέ μέν τακτικώς λειτουργεί ότέ δέ μένει έρημον (*),. 
αλλά τό λουτρόν Φησηλδή (5) έχει ύδωρ, αέρα καλόν και οικοδομήν ωραίαν, 
με τέχνην εκτισμένην, παρέχουσαν πλήρη άνάπαυσιν ψυχής. 'Υπό τινα δέ 
αψίδα, κατασκευασμένην με τέχνην υπάρχει μία οπή. ’Εάν τις καθήμένος, 
παρά τον λουτήρα (6) ευρισκόμενον υπό τήν αψίδα θέση τό στόμα του εις. 
τήν οπήν ταύτην καί όμιλήση, ή φωνή του σαφώς καί όρθώς ακούεται παρά 
τού καθημένου εις τό έτερον άκρον τού λουτήρος καί ούτω λαμβάνει χώ
ραν κανονική συνομιλία. Διά τον λόγον τούτον τό λουτρόν τούτο καλείται 
λουτρόν χαμηλόφωνου συνδιαλέξεως.

Συνελόντι είπεΐν διά τής οπής ταύτης οί ερασταί ευκόλως δύνανται νά 
συνεννοώνται(7), δι’ δ καί τό λουτρόν ονομάζεται λουτρόν τού κρυφό μιλή
ματος, ή οπή τής κρύφιας συνεντεύξεως (ψιθυρισμού).

Τό λουτρόν δέ τό όποιον κεϊται έ'μπροσθεν τού Ούλού Δζαμί έχει τό 
εξής χρονόγραμμα:

«’Έκτισε τό λουτρόν τούτο ό Σουλτάνος Ό σμάν (8 9).
»Ποταμός Καβσέρ(*) γένοιτο εν τω παραδείσω τό ύδωρ.
»Έπειδή (τό ύδωρ αυτού) εινε έτοιμον (προς χρήσιν) φάρμακον, ειπον
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1) niymet, ni’met χάρις, ευεργεσία, γενναιοδωρία.
2) Ό  αριθμός φαίνεται έλησμονήθη υπό τοΰ συγγραφέως καί αντικαθίσταται, ώς. 

κσί αλλαχού, πλειστάκις, δι’ αποσιωπητικών.
3) ξενώνες διά κατάλυμα έν μέσψ των έκτος των πόλεων ή χωρίων οδών συγ

κοινωνίας.
4) κλειστόν, κατεστραμμένον.
5) κ. Φησηλτή. Fisildi hamam. Τό κείμενον απαξ τήν αυτήν λέξιν έχει ώς Κ ΐ- 

Sild l Hamami (τυπογρ. λάθος), ενώ τρις αναφέρει ώς Fisildi.
6) κουρνά, πύελος, λουτήρ, ή μικρά στρογγυλή δεξαμενή, εις ήν ρέει εκ τοΰ 

κρουνού τό θερμόν καί ψυχρόν ύδωρ. Ή  λέξις εϊνε ελληνική (γρώνη) Λατ. urna Άραβ. 
kurna (έν Άγκύρςι προφέρεται κουννά).

7) κατά λέξιν όπή 0l’ ής δύναταί τις νά λάβη καί νά δώση πάντα πόθον.
8) Σουλτάνος Όσμάν ό Β' (1605—1622) υιός τού Άχμέτ τοΰ Α' (πρβλ. Ham

mer τ. 8 σελ. 240.
9) Καβσέρ, δνομα μεγάλου ποταμού τοΰ παραδείσου, έξ οΰ, κατά τήν δοξασίαν 

των μωαμεθανών πηγάζουσιν όλοι οί ποταμοί τοΰ κόσμου. Είς τό Κοράνιον υπάρχει· 
ειδικόν σύντομον κεφάλαιον (108ον) υπό τό όνομα «Καβσέρ», (ό ποταμός), τό ύδωρ 
τοΰ οποίου κατά τούς μουσουλμάνους έρμηνευτάς είναι ήδύ ώς τό μέλι, ψυχρόν ώς ή, 
χιών καί διαυγές ώς ό κρύσταλλος,
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»τό χρονόγραμμά του: Συντόμως είπείν: παμφαές (λαμπρόν) λουτρόν είναι 
»τούτο. ’Έτος . . . . . .

Έκτος των ανωτέρω υπάρχουν εΐσέτι έβδομήκοντα ιδιωτικά λου
τρά αριστοκρατικών οικιών. Μεταξύ αυτών .(αναφέρο:») τό τής οικίας τοΰ 
Κοδζά Σολάκ Μπασή(1 2 3). Λέγουν, δτι τούτο εινε πολύ εύάερον και διασκε- 
δαστικόν, εγώ εν τοΰτοις δεν τό έπεσκέφθην και δεν τό ειδον, μάρτυς μου· 
ό Θεός.

Καταστήματα'έχει έν ολω (τό προάστειον) εκατόν, δπου δΰναταί τις νά 
εύρη δλα τά πράγματα, δεν έχει δμως λίθινον οικοδόμημα Μπεζεστενίου(8), 
τά δέ πρατήρια τών χυτροπωλών και τών κυπελλοπωλών υπερβαίνουν τον 
αριθμόν τών διακοσίων.

Αί οδοί τής αγοράς είναι έν μέρει λιθόστρωτοι έκ φυσικών λευκολίθων. 
Τό κλίμα ενταύθα εινε πολύ εύκραές κα'ι ώς έκ τούτου οί ερωμένοι κα'ι αί 
έρωμέναι (οι κάτοικοι τού προαστείου) είναι τρυφεροί τό σώμα με συμμε
τρίαν αναστήματος καί λευκοί ώς ό άργυρος μέ χαρακτηριστικόν ερύθημα 
τού προσώπου, διότι τό ύδωρ τοΰ ποταμού Κηζήλ-Δελί, δπερ πίνουν, είναι 
πολύ εύ'γευστον καί εύπεπτον.

'Η  κοιτίς τοΰ ποταμού τούτου εύρίσκεται εις τό δρος Τανγρή βερδή (3), 
δθεν πηγάζον διέρχεται οΰτος υπό την μεγάλην γέφυραν, εύρισκομένην εις 
την νοτίαν πλευράν τού φρουρίου τούτου έπί δά>δεκα λίθινων αψίδων καί 
στερεών στυλοβατών καί έστρωμένην μέ δρύινους δοκούς, ρέει προς νότον 
είς άπόστασιν βολής τηλεβόλου από τό κάτω φρούριον, φθάνει εις τό ση- 
μεΐον, όπόθεν οί ποταμοί ’Άρδας, Τούνδζας καί Μαρίτζα ρέουν έκ τοΰ αυ
τού τόπου, συνενούται μετ’ αυτών καί ό Κηζήλ-Δελί καί δλοι όμοΰ παρά· 
τό φρούριον Αίνος(4) εκβάλλουν είς την ελληνικήν θάλασσαν(5).

ΙΙερ ιγρα φ ή  τώ ν άξιαΦ'εάτων (6) τον Δ ιδνμοτείχον.

Είς τάς αμπέλους καί τούς κήπους αυτού ωριμάζει ή σταφυλή μέγλεύ- 
κος(7) εΰγευστον καί εύχυμον.

1) Γέρου-διοικητοΰ τοΰ τάγματος (Γιενιτσαρικοΰ) τών σωματοφυλάκων τοΰ 2ουλ- 
νάνου.

2) Bezistan η κοινώς Bedesten, αγορά μεγάλη υφασμάτων κοσμημάτων κ.τ.λ. ώς 
έπί τό πλεΐστον θολωτή.

3) Θεόδοτον "Ορος (Tanri-verdi dagi).
4) enoζ—Αϊνος.
5) Bahri rum.
β) Memduhat αξιέπαινα, ενταύθα είς την σημασίαν τοΰ αξιοπερίεργου καί άξιο* 

σημειώτου.
7) £ireli ή ?ire iizumu (ή μαύρη σταφυλή) μέ δυνατόν γλεΰκος, έξ ής γίνεται ό

καλός μαύρος οίνος.
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Φημίζεται επίσης (τό Διδυμότειχον) και διά τά κυδωνιά του, τά όποια 
ονομάζονται «δερβισικά» (*). Ά λλα τό κυριώτερον προϊόν δι’ δ εις ολον τον 
κόσμον (1 2 3) φημίζεται τό Διδυμότειχον εϊνε τά άλικόχρωμα κύπελλα, «ι κο- 
τυλαι (9) και αί στάμναι (μικροΰ μεγέθους) μέ υδρορροήν. . .

Π εριγραφ ή  τω ν ιερών προσκυνημάτω ν τω ν έκλεκτώ ν  
άγιω ν του Θεόν.

Ε πειδή  ή πόλις αυτή (τοΰ Διδυμοτείχου) ύπήρξεν αρχαία πρωτεύουσα, 
πολλά! χιλιάδες έκλεκτών τοΰ Θεοϋ ευγενών θεραπόντων (4 5) είναι ένταφιασμέ- 
ναι ενταύθα. 'Αλλά μόνον εκείνων ποιοϋμεν μνείαν, ών τά προσκυνήματα 
έπεσκέφθημεν: Πρώτον έπεσκέφθημεν τό υπό τό φροΰριον προσκύνημα τοΰ 
Χασάν-μπαμπά, κατόπιν τό τοΰ Σουφι (6) Σουμι Μπαμπά, ειτα τό τοΰ Τε- 
πριζή-Μπαμπά, τοΰ Μουρσάλ Μπαμπά, κατόπιν τό τοΰ Γαζή Φερχάτ Μπα
μπά, κατόπιν εντός τοΰ νεκροταφείου τό τοΰ Μολλαδζικ έφένδη, ειτα τό 
τοΰ Ά ϊβάτ Μπαμπά, άγιάζοι Κύριος ό Θεός τό μυστήριον αυτών, ή δέ τοΰ 
Ύψίστου ευλογία εΐη έπι πάντων τούτων.

Έκκινήσαντες έκεϊθεν προς νότον και έπι 5 ώρας προχωρήσαντες 
διήλθομεν τά χωρία Καραπεγκλή (β) Χησαρδζήκ, Σαλτήκ, Μάνδρα, Σοφού 
λοΰ και Καραπουνάρ (7), τά όποια κατοικοΰν μωαμεθανοί και χριστιανοί 
ελεύθεροι φόρου ως κεφαλοχώρια.

Μετά ταΰτα κατελΰσαμεν εις τό χωρίον Βουκοΰφ (8) δπου έφιλοξενήθη- 
μεν παρά τω υΐφ τοΰ Ά χμέτ Βέη κα! διεσκεδάσαμεν. Έκτος τοΰ χωρίου 
τούτου υπάρχει τό προσκύνημα τοΰ Ζηνδάν(ϋ) Μπαμπά Σουλτάν(10).

Μετά πορείαν μιάς ώρας εντεύθεν προς νότον έπεσκέφθημεν τό προσ

1) Tekyesin avvasi. Ή  πρώτη λέξις tekyesin εϊνε εσφαλμένη. Διορθωτέα εις 
tekye-nisin (ό καθήμενος—διαβιών —έν μοναστηρίφ, δερβίσης. (Τό κυδώνιον τοΰ δερ
βίση).

2) afak ορίζοντες.
3) δοχεία έκ πορσελάνης.
4) Kemlinler, ή λ είναι εσφαλμένη, μο! φαίνεται πρόκειται περί τής λόξεως Ke- 

mine (εις τον πληθ.) ταπεινός, ελάχιστος θεράπων.
5) μυστικιστοΰ-θεοσόφου. Ή  λέξις Μπαμπά σημ. δερβισικόν βαθμόν (πρβλ. Ham

mer τ. 1 σελ. 156, 203, 391).
6) μέ μαυρελιά, άλλη γρ. Καρά-Γιενλή.
7) Μαύρη βρύσις.
8) στάσις, παΰσις γνώσις.
9) είρκτή, άλλη γραφή Ζεντέκ (ζωηρός).

10) ενταύθα ή λέξις Σουλτάν σημαίνει πνευματικόν Κυρίαρχον τόν κατέχοντα τόν 
■ ανώτατο ν βαθμόν τής όοιότητος (ηγούμενον).
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κύνημα του Άτσήκ Μ πάς(χ) Μπαμπά Σουλτάν. Άρχικώς τό δνομα τοϋτο 
ήτο Ά σήκ (*) Πασά Σουλτάν(8) άλλ’ ή τουρκική φυλή τον ονομάζει τΑτσήκ 
Μπας Τατά (*). Οι δύο ούτοι άνδρες, ών τα ονόματα φέρουν τα προσκυνή
ματα, είναι εκ των τεσσαράκοντα άνδρών, οΐτινες μετά τοΰ Γαζή Σουλεϊμάν 
πασά, υιού τοϋ Όρχάν Γαζή διέβησαν εις τό (έδαφος) τού Βυζαντίου (Ροΰμ), 
συγχωρήσαι ό Θεός πάντας τούτους. Καί εις τάς αύτάς ιστορίας των απί
στων γίνεται μνεία, δτι ούτοι έκαμον ιερόν πόλεμον υπέρ τής μουσουλμανι
κής θρησκείας. Πλησίον των προσκυνημάτων τούτων υπάρχει τό προσκύ
νημα τοΰ τάφου γυναικών, τον όποιον καί τήν σήμερον επισκέπτονται πολ
λοί των διερχομένων έκεΐθεν.

’Ό χι μακράν τούτου υπάρχει ο τόπος μιάς παραδόξου κρήνης, εξ ής 
άπαξ μόνον εις 40 έτη, τήν νύκτα τοΰ Καδήρ (5) μέχρι πρωίας δέει γάλα. 
Τήν ονομάζουν κρήνην τοΰ Ζενδέλ(°) Μπαμπά. ,Εινε αξιοθέατος τόπος.

Καί εντεύθεν έκκινήσαντες πάλιν προς νότον διήλθομεν τά χωρία Γιελ- 
κενδζή(7) καί Κογιούν 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Αρη (8) καί έξακολουθήσαντες τήν πορείαν επί 5 
ώρας ενίοτε προς άνατυλάς καί ενίοτε προς νότον έφθάσαμεν εις τό φρού- 
ριον 3Ατίκ Φερεδζίκ(9).

Π εριγραφ ή  τοϋ φ ρουρίου Π αλαιώ ν Φερρών.

'Ιδρυταί τοΰ φρουρίου τούτου εινε άπιστοι ρωμαίοι. Κατά τό 759 (10) δ 
Σουλεϊμάν Πασάς, υιός τοΰ "Ορχάν Γαζή έκυρίευσεν αυτό. Κατά τήν πο
λιορκίαν του συνηντήθησαν δυσχέρειαι διά τήν άλωσίν του. Μετά τήν άλω- 
σιν καί τά δύο φρούρια αύτοΰ, τά όποια κεινται εις τούς πρόποδας τοΰ 
Τανγρή Βερδή, τά μουσουλμανικά στρατεύματα κατεδάφισαν. Καί σήμερον 
ακόμη φαίνονται τά ερείπια των οικοδομών άριδήλως τήδε κακεΐσε.

"Ολη ή (καθαρώς) οθωμανική αΰτη πόλις διαιρείται είς 7 συνοικίας, εξ

1) ασκεπής τήν κεφαλήν.
2) Άσικης, εμπνευσμένος (έρωτοληπτος) ποιητής και άοιδός·
3) μέ σημ. πνευματικής υπεροχής χελειότητος, όσιότητος.
4) "Αλλη γραφή. Τατάρ.
5) Καδίρ κιδζεσή, είνε ή νΰξ προς τήν 27ην ημέραν τοϋ μηνός Ραμαξανίου^ 

καθ’ ήν ούρανόθεν κατεπέμφθη τό Κόράν ιον.
6) "Αλλη γρ. Ζινδελέ.
7) Ναύτης ή ράπτης ιστίων-
8) Koyun ari, προβάτου δνειδος, άλλη γραφή Koyun eri, πρόβατον γενναϊον (ή 

άνδρας). Κατά πάσαν πιθανότητα πρόκειται περί τοϋ χωρίου Koyun yeri.
9) Atik Ferecik, Παλαιοί Φερραί.

10) Έγείρης.
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ών αί μουσουλμανικά! εύρίσκονται εις τό εκλεκτόν κεντρικόν μέρος τής πό- 
λεως, αί δέ των απίστων (μή μουσουλμανικά!) εις τό ά'κρον αυτής.

Ή  πόλις έχει έν συνόλφ 500 μονώροφους κα! διωρόφους λιθίνας οι
κίας, κεραμοσκεπεΐς πάσας μέ πολύ εΰρυχώρους κα! αριστοκρατικούς κήπους 
και αμπέλους.

Έ ν  άλλαις τοιαϋται είναι αί οίκίαι: τοϋ Μεχμέτ ’Αγά ιδιοκτήτου τής 
έν ή κατελύσαμεν οικίας, τοΰ Κόρογλου άγα,  ̂ ή τοϋ Ραμαδάν αγά, άποτε- 
λοϋσαι μεγάλα, στερεά κα! ωραία οικοδομήματα. Κατόπιν έχει επτά έν συ- 
νόλω μιχράπια. Έ ξ  αυτών διακρίνεται τό έν τή αγορά τέμενος τού Σουλεϊ- 
μάν Π ασά(1 2), υιού τοΰ "Όρχάν, τό όποιον μετετράπη από εκκλησίαν εις 
δζαμίον, αρχαίος, ευκτήριος οικος μέ μολυβδοσκεπεϊς θόλους.

Ό  μιναρές αυτού εινε έκτισμένος αριστερόθεν τού ναού, έπι δέ τής 
πύλης αυτού υπάρχει ή ακόλουθος ( αραβική) επιγραφή μετά χρονογράμ
ματος :

« Ό  μιναρές ούτος άνηγέρθη μέ τέχνην πολλήν (κτισθεις) έκ θεμελίων.
Χαδιδή είπε τό χρονόγραμμά του. ΤΩ πόσον υψηλόν είναι τό άνά- 

»στη μα αυτού. 906 έτος» (3).
Κατόπιν είναι τό τέμενος τού Σουλτάνου Μουσά(8) Τσελεπή, υιού τού 

Σουλτάν Βαγιαζήτ τοΰ Κεραυνού κα! τό τού Ίμ π ρ α ΐμ  Πασά(4 5).
'Υπάρχουν έτι ενταύθα έν δλω . · . τεμένη (άνευ μιναρέδων), των π ι

στών- μονοθεϊστών (6 *). Τό πρώτον εξ αυτών είναι τό τέμενος τού Σηνάν (Κ), 
τού Σαδρεδδιν και τού τόπου τής αγοράς (Παζάρ γιερέ). Τά γνωστότερα 
οικοδομήματα τών ευλογημένων τεμενών είναι ταύτα:

Δημόσια σχολεία είναι δύο μεδρεσέδες διά τούς λαμβάνοντας υψηλήν 
θεολογικήν μόρφωσιν.

Τά λοιπά υπάρχοντα σχολεία έν γένει αποτελούνται έκ 5 νηπιαγω
γείων. Ε π ίσ ης έχει δύο τεκκέδες δερβισών κα! έν δλφ εκατόν έσναφικά κα
ταστήματα κα! πέντε έμπορικάς στοάς (χάνια) διά τούς άσχολουμένους μέ 
επικερδείς επιχειρήσεις. Μεταξύ αυτών είναι εντός μέν τής αγοράς ή στοά 
τού Έκμεκδζ! Ζαδέ Ά χμέτ Πασά ήτις, πολυτελώς κεκοσμημένη, στερεά κα! 
κεραμοσκεπής, συχνάξεται πολύ (από άγοραστάς).

1) πρβλ. Hammer, τ. 1 σελ. 201 κ. I.
2) Έγείρης.
3) δρα Hammer τ. 2 σελ. 119 κ. έ.
4) Κατά πάσαν πιθανότητα πρόκειται περί τοΰ ομωνύμου ευνοούμενου στρατη

γού τοΰ Σουλτάνου Μουράτ τοϋ Γ ' (πρβλ. Hammer τ. 7 σελ. 125 κ. έ.).
5) δηλ. μουσουλμάνων.
6) Σινάν Πασά Μεγ. Βεζύρου τοϋ Μουράτ τοΰ Γ ' (πρβλ. Hammer τ. 6 σελ. 868

-υ . έ., τ. 7 σελ. 75 κ- έ.).
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Ό  μουτεβελλής (') τοΰ χανιού τοΰτου τώρα είναι ό διαμένουν εν Κων- 
-σταντινουπόλει(1 2 3 4) είς τό Κουροΰ Τσεσμέ(3), πρόεδρος (*) των αρτοποιών, 
Επιθεωρητής των επιστατών (5 6).

Είς τό σΰνολον (τών αφιερωμάτων προς συντήρησιν τής στοάς) συμπε- 
-ριλαμβάνεται και εν εΰάερον λουτρόν, κτίριον ώραΐον, δπερ είναι εκ τών 
αφιερωμάτων τοΰ Έκμεκδζί Ζαδέ Ά χμέτ Πασά.

Π ερ ί τον  οχήμα τος τον  έδά φ ονς τής πόλεω ς τώ ν Φερρών.

Κείμενη αΰτη επί κλιτΰος έκ γης εύθρυπτου είς τούς πρόποδας τοΰ 
ορούς Τανγρή-Βερδή (Θεοδότου) έχει προς νότον μεγάλην πεδιάδα, άνοιγο- 
μένην προς τό φροΰριον Αίνος. Ή  χώρα είναι εύφορος. Εις άπόστασιν τεσ
σάρων ωρών πορείας έκ τής πόλεως ταΰτης, πέραν τοΰ ποταμοΰ Μαρίτσα κεΐ- 
ται τό φροΰριον "Υψαλα καί φαίνεται (έκεΐθεν).

Π ερ ιγρα φ ή  τώ ν (άνω τέρω ν κρατικώ ν) άρχώ ν τώ ν Φερρών.

Ε πειδή  ή πόλις είναι είς την νομαρχίαν τής Ρούμελης καί ανήκει είς 
τά βακούφια ταΰ Σουλτάνου Βαγιαζίτ Βελί, ό μουτεβελλής της είναι διοι
κητής. Είναι έ'δρα Σεϊχουλισλάμη αντιπροσώπου τών Σερίφιδων(δ) — (είναι 
δε ό σερίφης τής διοικήσεως μέ βαθμόν 150 άσπρων, ή δέ διοίκησίς του 
έχει 50 χωρία)—τοποτηρητοΰ (7) τοΰ διοικητοΰ τοΰ Ιππικού, στρατηγού Γιε- 
νιτσάρων, άγορανόμου (8) τοποτηρητοΰ ύποδιοικητοΰ, γεν. διευθυντοϋ τοΰ 
τμήματος τοΰ κεφαλικοΰ φόρου καί ίεροδικαστοΰ.

Ε π ειδή  τό κλίμα ενταύθα είναι ώραΐον, οί κάτοικοι(9) φημίζονται διά 
τήν υγείαν των καί οί καρποί διά τό εύγευστον καί εύχυμον αυτών. Εύπε- 
πτον (νόστιμον) είναι τό ύδωρ, υπέρ διοχετευόμενον δIs υψηλών αψίδων είς 
τήν πόλιν από τά μέλανα όρη της κατανέμεται είς όλας τάς κρήνας καί τά 
τεμένη αυτής.

1) mutevelli επιστάτης, έφορος βακουφιού ή αγαθοεργού καθιδρύματος·
2) Islambol (αντί τοΰ συνηΟεστέρου τουρκικού ονόματος τής Κωνσταντινουπό

λεως. Istambol — είς τήν πόλιν). έθν. έτοιμολ. Islam-bol.
3) Ξηροκρήνη τής Κωνσταντινουπόλεως, άλλη γραφή kirk ςεεηιε (40 κρήναι) 

καί kink ςεειπε (τεθραυσμένη βρύση).
4) hakim (δικαστής ή αρχηγός) άλλη γραφή ha . . mi.
5) naziri nuzzar (δ έφορος τών επιστατών προϊσταμένων τών mutevelli.
6) τών έκ τής οικογένειας τοΰ προφήτου Μωάμεθ καταγόμενων.
7) θέσιν τοποτηρητοΰ.
8) ή Δημάρχου μέ δικαιώματα άρχιαατυνόμου.
9) κατά λέξιν : οί έρασταί καί αί έρωμέναι αυτής.
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Π εριγραφή των προσκυνημάτων των Φερρών.

......... (‘) Διελθόντες έκεΐθεν τό θεόδοτον δ'ρος (T anri-verdi) · · < · καί
συνεχίσαντες τον δρόμον μας επί δυο οορας δια κοιλάδων, λόφων, δρέων(*), 
αμπέλων, (περικυκλοΰντων) ημάς εκ τοΰ σύνεγγυς καί μακρόθεν καί έγκαρ- 
τερήσαντες (ύπομείναντες) τον τρόπον των απίστων ληστών (1 2 3) επροχωρήσα- 
μεν προς δυσμάς καί έφθάσαμεν εις τό εν έρειπίοις διασωζόμενον φρουριον 
Καρακουβερτζινλίκ.

(Σ υνέχε ια  εις τον Ε '  τόμον)

1) Λείπει μία σειρά (είναι ανοικτή ή Οέσις).
2 ) dag αντί τής συνήθους όρθογρ. tag.
3 ) αποστατών, κλεπτών (havdut) άλλη γρ. haydud)?



ΕΥΛΟΓΙΟΥ ΚΟΥΡΙΛΑ ΛΑΥΡίΩΤΟΥ

Θ ΕΟΚ ΛΗ ΤΟΣ Ο ΙΙΟΛ ΥΕΙΛ ΗΣ *

ΚΑΙ ΤΟ ΛΕΥΚΩΜΑ ΑΥΤΟΥ ΕΝ ΓΕΡΜ Α Ν ΙΑ
(ΕΞ ΑΝΕΚΔΟΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ)

Ο Φ ΙΛ ΕΛ Λ Η Ν ΙΣΜ Ο Σ ΤΩΝ ΓΕΡΜ ΑΝΩΝ

1 7 . 'Έτεροι κληρ ικο ί προ  τον Π ολνείδους περ ιφ ερόμενο ι χάρ ιν  
ελεώ ν εις Ε υρώ π η ν .  —  Πάίσιος Π ω γω νάτος κα ι Σ ερα φ είμ  

Μ υτιληνα ΐος, δέον νά διακρι& ώ αιν . —  Ο Μ έγας Π έτρος . —

Ο ’Α χρ ιδώ ν  Ζ ω σιμάς πρδς Κ άρολον  Ύ ' .

Και μετά τούς δύο ανωτέρω μνημονευόμενους Ίβηρίτας, ή ιερά των 
Ηβήρων μονή εζηκολούθησε και καθ’ δλον τόν ΙΖ ' αιώνα πέμπουσα αδελ
φούς είς Ευρώπην κα'ι δή εις Γερμανίαν χάριν ελεών. Κατά τι χρονικόν 
σύγχρονον «αύτη εις στενοχώριαν κα'ι πολύ χρέος κατέστη, ήγουν εις 27 φορ
τώματα άσπρα κατέστη κα'ι έδιδε τόν κά'θε χρόνον διάφορον 36500» (ή. cO 
γνωστός ήμΐν cΙλάριος αναφέρει τόν Λογοθέτην * 1 2 31ωάοαφ Πελοποννήσιον, 
δστις περιήλθε σχεδόν ολόκληρον τήν Ευρώπην και περί τό 1665 έν Νυρεμ
βέργη έσχετίσθη τω Χρωτοφόρω 3Αρνόλδω, δστις γράφει περί αυτού : «άνήρ 
τήν μορφήν περίβλεπτος, τόν νούν διάσημος, τό πρόσωπον εύγενής και τό 
ήθος ευπροσήγορος, άκμάζων τή ηλικία ούχ'ι πλέον 40 ετών, μοναδικός τή 
ευγλωττία, μάλα πεπαιδευμένος, ετοιμότατος εις μαρτυρίας έκ τών αγίων 
Γραφών, ευπρόσιτος, φιλάνθρωπος, γλαφυρός κα'ι κρυψίνους· και πάντα ταΰτα 
τώ μέτριο κεκοσμημένα · καί, δπερ θαυμαστόν εις "Ελληνα ίδεΐν, αν ευ αλα
ζονείας». Γνώστης πλήν τής Τουρκικής κα'ι Βλαχικής, τής ’Ιταλικής, τής 
'Ισπανικής κα'ι έν μέρει τής ’Αγγλικής και Γαλλικής, συνεζήτησε μετά Γερ
μανών θεολόγων κα'ι έξέδοτο κατά Λατίνων περί τής θείας Μεταλήψεως(2).

Ειτα τόν καθηγούμενον ’Αναστάσιον τόν Κομνηνόν, άποσταλέντα έκ τού 
’Άθωνος υπό τού Πατριάρχου Παρθενίου εις Γερμανίαν καί περιελθόντα 
δλας τάς μεγαλοπόλεις μετά συστατικών τού μεγ. δουκός τής Βαυαρίας 3/α- 
ξψιλιανον■ ήν άνήρ σοφός κα'ι εμβριθής, έμπειρος τής αρχαίας ελληνικής, ώς 
ολίγοι τού τότε καιρού (*.).

*) Συνέχεια άπό σ. 149 Γ ' Τόμου.
1) Γεδεών, "Αθως σ. 175 πρβλ. καί Ίεροσολυμ. Βιβλιοθήκην Α' σ. 337. Περί τής 

νομισματ. άέίας τοΰ τότε καιρού βράχε’ άττα έγράψαμεν έν Τστορ. ’Ασκητισμού Α' 
σ. 158.

2) Cronicon κτλ. Apendix σ. 572.
3) Αύτ. 486. Τότε ήλθεν είς Λειψίαν καί ό Μικρασιάτης ίερεύς ' ιερεμίας τώ 

1669 καί συνδεθείς τψ Όλεαρίω παρέχει αύτω έπιστολιμαίας έκ Βιέννης διαφόρους 
ειδήσεις.

Θ ρ α κ ι κ ά  Δ ' 9
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Τό 1673 άλλος Ίβηρίτης ό εκ Κολωνίας ’Αλβανός άρχιμ. "Αθανάσιος 
Κρεμώνας, συνιστάμενος Οπό τοΰ Πατριάρχου Διονυσίου παρεγένετο εις Λει
ψίαν, ένθα ήκμαζε τότε ό βιβλιοθηκάριος τοΰ δουκός H o lste in  G o tto rp  
3Αδά μ  ’ Ολεάριος, δστις και αναφέρει περ'ι αύτοΰ (*.) Δοσίθεος άρχιμανδρί- 
δρίτης τής εν ’Ά θω  μονής τοΰ ΓΙαντοκράτορος μετέβη τω 1725 εις Ό ξ - 
φόρδην και άφιέρωσεν ώραίαν ελαιογραφίαν, ήτις κοσμεί τά δεξιά τής εί
σοδον τής Βοδλεϊανής βιβλιοθήκης. Έ ν  τή αιτήσει προς τον άντιπρΰτανιν, 
λέγει, οτι ί] μονή ίδρυθεΐσα υπό τοΰ ’Ιουστινιανού έφθασεν εις έσχάτην πε
νίαν ένεκα των δυσβάστακτων χρεών καί φόρων κυβερνητικών (5000 στερ- 
λΐναι κατ' έτος), ϊνα έπανακτήση τό δικαίωμα τής αλιείας τής πλησίον τής 
Θεσσαλονίκης λίμνης, έδωκεν ένέχυρον τά Ιερά σκευή κτλ. (Ν. Σιών 
τόμ. Ζ '  1908, σελ. 674— 678). Οΰτω τό "Αγιον "Ορος διά τών αποστό
λων τούτων έγνωρίζετο τοΐς Εΰρωπαίοις, καί έπεβάλλετο εις σεβασμόν 
καί έκτίμησιν, ώστε πάντες, οί περί τών ανατολικών πραγμάτων τότε 
γράψαντες, ολόκληρα υπέρ αΰτοΰ κεφάλαια άφιεροΰσιν. Τοσοΰτον δέ προς 
τους Γερμανούς εθάρρησαν οι Ά γιορεΐται (ίσως καί υπό τοΰ Πολυεί. 
δους προκαλοΰμενοι) τω 1749 την περίφημον πάλαι ’Αθωνιάδα ’Ακαδημίαν 
συγκροτοΰντες άνηνέχθησαν προς τον έν Χάλλη καθηγητήν B aum garten, 
έξαιτουμενοι άνδρα ικανόν διά τήν έ'δραν τής θεολογίας καί φιλοσοφίας, επί 
τώ δρω νά εξοικειωθή εις τήν αποχήν τοΰ κρέατος καί παρέχοντες αΰτώ 
150—200 τάλληρα μισθόν ('-*.) ’Αλλ’ οί τής δι»σπραγίας χαλεποί καιροί κα- 
τέτρυχον δεινώς (1 2 3) τούς χριστιανούς τής ’Ανατολής. Ή  τυραννία, ως εΐπο-

1) Cronicon σ. 495.
2) Βλ. M eyer, Die Haupturkunden κτλ. 76, ). Ό  B a u m g a rten , μαθητής τού 

Wolf, είναι ό ιδρυτής τής καλαιαΟηοίας (aesthetica), περιζήτητον έργον αύτοϋ είναι 
καί ή Metaphysica.

3) Ό  ELssner άφιεροΐ ολόκληρον κεφάλαιον Von denen christlichen Sclaven 
in der Tyrkey, καί ϊνα προκαλέση τον οίκτον τών Ευρωπαίων διά τών μελανωτέρων 
χρωμάτων περιγράφει τά βασανιστήρια είς α ύπέβαλον τούς χριστιαιούς αιχμαλώτους 
οί βάρβαροι: Ein Selave musse alles auf den Winck seines Herren die schwe- 
lirste auch wiedenvartigstc Dinge mit blinden Gehorsam und aller Ferrigheit 
tuhn, sonst hater wegen des geriugsten Verschens Oder Nachliissigkeit grau- 
same Schlage zu ervarten. Die Nahrung ist gemeiniglich bred und Wasser, 
der Abends eine Suppe von Reiss, Linden Oder Erbsen, selten Fleisch, aus- 
ser an den Fest-Tagen, wenn andere Christen in Constantinopel ihnen Ham· 
mel, Ochsen und dergl. zuschicken. 1st von einem Sclaven Verdacht eber ge- 
misse Nachrieht* das er in seineiu Vater Land angesehen und reich sell, wird 
niclit allein das Lose-Geld gesteigert, sender ihm so viel Drangsahl und Her- 
tzleid angethan, dass er auf alle Weise seine Losskauffung suchen und be- 
sordern muss. Die Gefangene werdon auf dem Marcktzu Constantinopel wie 
Vieli verkauft, das wulil aussehende Frauen-Volck wird gemeiniglich eine
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•μεν, έμαίνετο και τά πάντα έμηχανάτο, ΐνα καταστήσω αύτοΐς τον βίαν 
•άβίωτον. Τοΰτου ενεκα μόνος ό κλήρος ήν μετά Θεόν άντιλήπτωρ καί προ
στάτης των δυστυχών. Και συναντώμεν τότε περιερχομένους καί επισημότερα 
πρόοτοπα τάς Εύρώπας. Π. χ. τον Σιναίου Κύριλλον A ' εις Νεάπολιν (*). Ού- 
τος δά άνοφοράς τω 1772 διε'ξεδίκησε παρά τοϋ βασιλέως τής 'Ισπανίας 
•ελέη 80000 γροσ. όιρειλόμενα τή Μονή δυνάμει χρυσοΰοΰλλου τής Ίοαβέλ- 
λης. άλλ’ ουδέν ήνυσεν, ώς παραγραφείσης τής δωρεάς. Ό  Πατριάρχης Γα
βριήλ ό Γ '  (1702— 1707) καί ό ’Αδριανουπόλεως ' Α&ανάσνος (ος έπατρι- 
άρχευσεν επίσης τω 1709— 1711), αντί νά κατευθυνθώσιν εις "Ιταλίαν, διά 
σπουδαίους λόγους έπορεΰθησαν εις Xάλλην τής Σαξωνίας (’-). cO Θηβαΐδος 
5Αρσένιος μετά τοΰ άρχιμ. Γενναδίου άποσταλέντες τω 1712 υπό τοΰ Πα- 
τριάρχου * 1 2 3 Αλεξανδρείας εις Λονδΐνον μετά γραμμάτων προς συλλογήν ερά
νων υπέρ τοΰ πάσχοντος θρόνου ένεφανίσθησαν καί εις την ’ΆννανΣτοναρτι 
καί συνήψαν τάς μετά τής ήμετέρας ’Εκκλησίας σχέσεις των Άνωμότων έν 
’Αγγλία (3). Μεταξύ των πολλών βεβαίως ύπήρχον καί άγΰρται καί τυχοδιώ- 
•κται, οϊτινες, διά πλαστών γραμμάτων, έξηπάτων τον κόσμον, καί διά νά

Beute der barbarischen Unreinigkeit, in die Serails eingesehlossen und zum- 
Mahornetanischen Glauben angehalten κτλ. (a. 13-14).

1) Βλ· Π. Γρηγοριάδου, 'Ιερά μονή Σινά κτλ. έν Έκκλ. Άληθ- ΚΘ' σ. 14 έ. 
Περί 'Αγίου Ό ρους ό Elssner γράφει έν σ. 104—110 καί 117—123 καί επειδή 
ταϋτα είναι ακριβέστατα, δεχόμεθα ως τοιαΰτα καί τά περί των αιχμαλώτων.

2) Ζαδίρας σ. 172. Βεβαίως διά σπουδαίους λόγους έποιήσαντο οί επίσημοι ου-
τοι κληρικοί τον ύπερπόντιον τοΰτον πλοϋν. Προς τόν Γαβριήλ τούτον έσχετίσθη δ 
πότε φοιτών έν Όζ,ιανία'ΊΤροσαλέντης καί ίσως δαπάναις τούτου έξέδοτο έν Άμστελο- 
•δάμφ τω 1706 σπουδαϊον απολογητικόν εργον υπό τόν περίεργον τίτ?ι.ον : «'Ο αιρετι
κός διδάσκαλος υπό τοϋ όρθοδόξον μαθητου ελεγχόμενος» κτλ· άφιερούμενον τω Πατρι
άρχη. Ή  αφορμή έδόθη αύτφ' διότι ό Βενιαμίν Ονδριοφ καθηγητής έν τω πανεπι- 
στημίιρ Ιταμώς προσέβαλε <την άγραφο ν των Α π ο σ τό λω ν  παράδοσιν έν βιβλίω τυπω- 
θέντι τφ 1704, αλλά καί προφορικούς έξήτησε νά προσηλυτίση τούς “Ελληνας σπουδα- 
στάς, υπισχνούμενος θέσεις πατριαρχικάς κ·τ·τ. «Τινών ονν των μαθητών κατανενσάντων. 
-απαντες σχεδόν ηρξαντο άτιμάξειν τόν ζωοποιόν σταυρόν, ρίπτειν εις τα όπίσιο τό ά/ραντον- 
σώμα... καί σννελόντι είττεΐν πάντα τα της ορθοδοξίας βδελάττεσθαι». Ά λλ’ άρά γε συνετί- 

■σθησαν οι Αγγλικανοί νΰν, ότε των ορθοδόςων σπεύδουσι εις τάς συνελεύσεις τοϋ 
Λάμπεθ Πάλας οί ελαφρά τή γνώμη καραδοκοϋντες τήν μετ’ αυτών ένωσιν ! ’Αλλά 
τότε εκείνοι πρέπει νά ερχωνται πρός ημάς. Τοϊς ταγοϊς τής Εκκλησίας εύλαβώς συν
ιστώ τό έν λόγω βιβλίον ν’ άναγνώσωσι πριν ή λάβωσι τελικάς περί ένώσεως απο
φάσεις (ευρηται έν τή Εθνική των Αθηνών Βιβλιοθήκη) καί πιστεύω τότε θά μιμη- 
θώσι τούς είρημένους ιεράρχας.

3) Τάς έπιστολάς τοΰ Σαμουήλ Καπααούλη πρός τήν Ά ν ν α ν  έδημοσίευσεν ό μακ- 
Σπ. Λάμπρος έν Δελτ. τής Ίστ. καί Έ θν. 'Εταιρίας τής Ελλάδος τόμ. Γ' σ. 562, 568, 
•574, πρός τοϊς άλλοις δέ γράφει : <μεγα γάρ εις ημάς δεινόν, η τε απορία νπερόάλλαναα 
καί άκρα ταλαιπωρία, νφ  ών παταπιεζόμενοι άΟλίως εις βν&όν κινδννεύομεν κατανιήσαι 
•απώλειας καί καταφθοράς».
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άργυρολογώσιν έκαπηλευοντο τά ίεριοτερα. Έ ν  Γερμανία, ήτις ώς είδη μεν, 
έφιλοξένει τούς περισσοτέρους 'Έλληνας, ήναγκάσθη ή ’Ακαδημία της Τυ- 
βίγγης να συστήση τώ Κρονσίω ϊνα σπονδαίως κατανόηση τάς μαρτυρίας 
των έκεϊσε προσφοιτώντων Ελλήνων, δστις έν τώ αγνω αύτοϋ φιλελληνι
σμό) προθύμως προς πάντα έμφανιζόμενον «ύτώ έπεδαψίλευε συστάσεις. 
Τότε ούτος ήναγκάσθη νά γράψη πρύς την Ζυγομαλαν (τω 1000, π ροπή 
τοΰ έτους) τάδε: «Πολλοί έκάστοτε δεύρο επεδήμησαν "Ελληνες λτίτρα ζη- 
τοΰντες, και έβοηθησαμεν κατά δΰναμιν άλλα νυν «πρόθυμοί είσι πολλο'ι των 
παρ’ ή μ tv, πεπλασμένοις αυτών ένίων συστατικοΤς γράμμασιν έντυχόντες, 
έτι δέ ότι γράμματα καί ιστορικά πέμψειν έπαγγειλάμενοι, ψενσάμενοι τω 
μή τάς επαγγελίας έπιτελέσαι εξηλεγγβησαν»{λ). Ταϋτα δέ περίπου καί προς 
Μάχιμον τον Μαργοόνιον παραπονεΐται, ότι από 20ετίας έδοκίμαζε παρ’ 
Ελλήνων, «τιμαζόντων το έπέραστον τού "Ελληνος όνομα (1 2 3). Καί αυτός δ· 
Heineccius έφιστα την προσοχήν επί τοιούτων απατεώνων εκμεταλλευόμε
νων την ευσέβειαν των Γερμανών (ή.

Τοιοΰτος περιεφέρετο κατ’ εκείνο τοΰ χρόνου έν Ευρώπη προς σωτη
ρίαν των παμπ άλλων Χριστιανών των αίχμαλαπισθέντων κατά την φθάσα- 
σαν προ χρόνων άνάλωσιν τής Πελοπόννησου ό έπωνυμοΰμενος «μητροπο
λίτης αρχιεπίσκοπος Παλαιών’ Π ατρώ ν... Παίσιος'Εμμανουήλ Πωγωνάτος» 
μετά γράμματος τού Πατριάρχου Παϊσίου τώ 1731. ΔΓ αυτού συνίστατο 
τοϊς βασιλενσι και τοϊς εν τή Ρωμαϊκή Βασιλεία δονξίν, ήγεμόσιν, άρχουσι, 
δννάσταις, άλ)Λ και τοϊς αυτόθι άρχιεπισκόποις καί επισκόποις εν Χριστώ  
άγαπητοϊς» ώς «περιπεσών τή κοινή δεινή αιχμαλωσία συν τοϊς οίκείοις αυ
τού γονεύσι καί συγγενέσι» παθών καί ύπομείνας μυρία δεινά παρά τών 
άθεων βαρβάρων υπέρ τής εύσεβείας(4). Ούτοι συλληφθέντες ή επί έγγυήσει

1) Παρά Ζερλέντη ένθ’ άνωτ. σ. 7.
2) Λυπούμαι δέ κάγώ, γράφει, δτι πολλοί τών "Ελλήνων δεύρο επιδη μουντές έκά- 

οτοτε από 20 ετών, και νφ ημών εν τώ λυτρών επιτύχεΐν εν παθοντες, χρήματα μεν 
ήδέως λ.αμϋάνουσιν, ουδέ δε χάριτας άντιδιδόασι' τουναντίον νποσχόμενοι έμοί καταγραφάς 
πέμψειν τών εαυτών πατρίδων καί πράξεων ελληνικών μάλιστα σημερινών, ψενδόμενοι άλί- 
σκονται. (Em ile Leg rand , Notice biographique sur Jean  et Theodose Zygom a- 
las a. 172, 173-174).

3) Abbildungen der alten u. neuen griechischen Kirche (Leipzig 1711) L 
a. 226.

4) Τούτο ήτο to α' γράμμα to υπό τοΰ Παϊσίου Γ ' (!) «πολυθέν τφ 1731, άλλα· 
παρουσίαζε καί β' τού 1733· άμφότερα έξεδόθησαν υπό τοΰ Ά θ . Παπ. Κεραμέοτς, δ ιά 
φορα έλλην. γράμματα έκ τού έν Πετρουπόλε» Μουσείου... τοΰ Ν . L ikh a tch e ff (,Πβ- 
τρούπ. 1907) σ 11-15. Τάς όλίγας γραμμάς ενταύθα γράφω βάσει νης διατριβής τοΰ· 
Κεραμέως (έν Φάρω Έκκλ. ’Αλεξάνδρειάς (τόμ. Δ' 1909) σ. 314-326). Παΐσιος 1 Εμμαν.. 
Πωγωνάτος καί Γεώργ. Σπαντωνής, (σ. 315).
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κρατούμενοι προ 16 ετών, ήτοι τώ 1715, δτε, ώς εΐδομεν, κατελΰθη υπό των 
Τούρκων ή Ένετική κυριαρχία εν Πελοποννήσω, οΰτε Πατρεΐς ήσαν οΰιε 
"και ώρισμένοι τον αριθμόν. Τό β' γράμμα βάσει τοΰ πρώτου γεγραμμένον 
εν Βιέννη Λατινιστί φέρει την υπογραφήν τοΰ ?Ιγνατίου ά K ock  ύπουργοΰ 
των στρατιωτικών, συνιστάται ό αυτός P aisius Emm. de Pogonati προς τον 
αυτόν σκοπόν έτι άοριστότερον, καί ώς ουνίτης μάλιστα και ζηλωτης fid e i  
■catholicae· Η συμμειξις ενταύθα πατριαρχικών καί παπικών εμβλημάτων καί 
τίτλων δεικνύει σαφώς καί την πλαστότητα^). Τοΰτο τουλάχιστον ήρκει νά 
πείση πάντα, δτι καί τό α ' γράμμα είναι πλαστόν καί δμως ό τότε Λεον- 
τουπόλεως κ. Σωφρ- Εύστρατιάδης εγραψεν υπέρ τής γνησιότητος (1 2). Π ε
ραιτέρω ό Κεραμεύς ταυτίζει αυτόν προς τον διάσημον Σεραφείμ τον Μν- 
τιληνάίον. "Οστις επίσης προς τον αυτόν σκοπόν περιφερόμενος, μετήρχετο 
καί τον κατάσκοπον έν Σουηδία- διό καί συλληφθείς εις Πετρούπολιν τώ 
1732 ώς γνο)στός τυχοδιώκτης έξωρίσθη εις Σιβηρίαν, δθεν έδραπέτευσεν (3).

Κατά την κατάθεσιν τοΰ Προκοπόβιτς 6 Σεραφείμ ούτος ήν δήθεν εκ 
τών πληρεξουσίων τοΰ έλλ. έθνους προς συλλογήν συνδρομών καί ένεργείας 
.παρά ταϊς Εύρωπ. Δυνάμεσιν υπέρ άπελευθερώσεως τών Ελλήνων. Καί 
•όμως «ό "Ελλην κληρικός Σεραφείμ» έγένετο άντικείμενον σπουδαίας μελέ
της (4). Ή  δημοσιευθεΐσα αλληλογραφία, άδιάφορον προς τίνα σκοπόν 
έγράφη, είναι λίαν διδακτική περί τών σχεδίων, άπερ είχον τότε καταστρώση 
-οί "Ελληνες,— δπερ δεν είναι μΰθος εξ δσων ειδομεν.—Πιθανώς ταϋτα έσφε- 
τερίσθη καί έξεμεταλλεΰθη ό Σεραφείμ ούτος. Έ ν  τή αυλή τότε 6 Μ- Πέτρος 
•είχε συγκεντρώσει πολλούς λογίους "Ελληνας. ’Ιάκωβος ό Πνλαρινός καί 
Γεώργιος ό Πολνκαλάς είχον τήν πρώτην θέσιν ώς αρχίατρος έτι καί ό 
πνευματικός.αύτοϋ ήν "Ελλην, Γεράσιμος ό Φωκάς’ πάνιες δέ ούτοι Κε- 
φαλλήνες, ώς καί ο εν Μόσχα βιβλιοθηκάριος 3Αθανάσιος Σκιαδάς, καί ό 
υιός αύτοϋ Γεώργιος ιατρός επίσης, καί ό ανεψιός Μιχαήλ Σκιαδάς καθη
γητής τής ακαδημίας. Πάντες ούτοι δντες μάλλον πολιτικοί πράκτορες τής 
Ελλάδος, έπεκοινώνουν διαρκώς τοΐς όμοεθνέσι καί διεβίβαζον τοίς άρμο- 
δίοις τά κοινά βουλεύματα(5). Κατά τήνείρημένην πηγήν (6) ό Σεραφείμ τή

1) Βλ. σ. 316-317.
2) Έκκλ. Φάρος Γ' σ. 327-331, δηλ άμα τή δημοσιεύσει τών επιστολών- εντεΰ- 

-θεν ή δευτερολογία τοΰ Κέραμέ ως.
3) Αύτ. 317-318- Ό  άνήρ οδεος ήν όντως παραβολώτατος. Έ κ Σιβηρίας μετέβη 

χάριν σπουδών δήθεν εις Λονδϊνον, άλλα διά πράξιν «νήθικον συνελαβον αυτόν καί 
εξόρισαν τον πώγωνα- έδραπέτευσε δέ καί αΰθις νυκτωρ καί κατέφυγεν εις 'Ολλαν
δίαν, ένθα τά πάντα άναιδώς μετήλθεν (Σάθ. Ν . Φιλ. σ. 452).

4) ”Επιθι τά γράμματα, άπερ δημοσιεύει ό Κ. ίίαλαιολόγος έν Παρνασσφ ώμ. Δ* 
σ· 28-51. Τά αυτά καί χείρω γράφει περί αύτοϋ καί δ Ζαβίρας, α . 532.

5) Κοντογ. ένθ° άνωτ. σ. 20-21.
6) Ταύτην ό Κεραμεύς δυστυχώς δεν εϊχεν ύπ’ δψιν. Λίαν δέ περίεργος ή γνώμη
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20 Αύγουστου 1704 εν υπομνήματι προς τον πρωθυπουργόν τής Ρωσσίας. 
Golowin, εκτεθείς τάς εν Ευρώπη προς άπελευθέρωσιν των Ελλήνων ενέρ
γειας, λέγει δτι οΐ "Ελληνες έπείσθησαν περί τής αδιαφορίας των Φράγκων.. 
"Αναφέρει την ΐδρυσιν μυστικών συλλόγων και τους άρχηγονς τής έπανα- 
στάσεως, οΐτινες αποτείνονται ήδη προς τον Τσάρον περί τον πρακτέον, ανα
φέρει σχέδιον δήθεν Λουδοβίκου ΙΔ' περί διανομής τής Τουρκίας, καθ’ ήν 
μόνον ή Μακεδονία κα'ι αί νήσοι παρεχωροϋντο εις τούς "Ελληνας. ’Εάν 
ό Τσάρος ήθελεν όρμήσει εκ τοΰ Εύξείνου, τού βασιλέως τής Αιθιοπίας συν- 
επικουροΰντος διά 4000 μαχητών, προς δε καί των διαμαρτυρομένων "Αγ
γέλων καί 'Ολλανδών, τό κράτος των απίστων ταχέως θά καταλυθή(ι). "Οτι 
τά σχέδια ταΰτα ήσαν πανελλήνια, μαρτυρεί καί ό Θεσσαλονίκης Μεθόδιος 
τάς αυτάς ποιησάμενος προς τον Μέγαν Πέτρον προτάσεις (* 1 2 3), άλλ’ εις μα- 
την, ώς εϊδομεν.

At ένέργειαι αύται τοΰ Πολνείδονς καί τών άλλων πατριωτών συμπί- 
πτουσι ακριβώς προς τό περιεργότατον σχέδιον περί διανομής τοΰ Τουρκικού 
κράτους τοΰ πολυθρυλήτου προ:>θυπουργοΰ τής 'Ισπανίας άββά ’Ιουλίου °Αλ- 
βερόνη. Ούτος ως καρδινάλιος καί εξαρχος τοΰ Πάπα εις διαφόρους έπαρ" 
χίας τω 1730 άπηΰθυνε προς τάς αύλάς τής Ευρώπης, δπερ εις Γαλλικήν 
μετάφρασιν τώ 1735 σχέδιον έδημοσιεύθη υπό την επιγραφήν System e de 
pacification general e dans la  p resen te conjecture, tra d u it de l’l t a -  
lien (s) καί εις Γερμανικήν τό επόμενον έτος 1736 έν Φραγκφούρτη καί 
Λειψία (4). Ό  μακ. Σάθας τέλος παρέσχεν ήμιν καί Έλλην. μετάφρασιν (5 6Γ 
'Ο  μεγαλεπήβολος άνήρ θειορεΐ τήν περίστασιν μοναδικήν περί έπιθέσεως. 
κατά τής Τουρκίας, τό μεν διότι αύτη έπολεμεΐτο υπό τών Περσών, τό δέ 
διά τάς έσωτερικάς ταραχάς τών απίστων μεγάλην σημασίαν είχε δι’ αυτόν 
καί ή εξέγερσις τών Χριστιανών προς άπολύτρωσιν έκ τοΰ ζυγοΰ, όντων 
προθύμων καί κατά πάντα ετοίμων προς δράσιν(Β). Έ κ  πείρας πολυχρονίου 
καί τελείας εξονυχίσεως τοΰ σχεδίου είναι βεβαιότατος περί τής επιτυχίας αύ-

ιοΰ φίλου κ. Γεδεώ ν, δτι ό αγύρτης ούτος είναι Σεραφείμ δ Λ' (βλ. Έκκλ. Άληθ. τόμ· 
Γ ’ σ. 54-61) Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ! Παρεκάλεσα τον έν Άθήναις φίλον κ. 
Μ . Σταμονλην  καί παρετήρησεν έν τφ Παρνασσφ' οόδέν υπάρχει περί Θεοκλήτου.

1) Έ ν θ ’ άνωτ. σ. 17-18.
2) Έ ν Παρν. Δ' σ. 50.
3) Έ ν περιφήμφ τότε έφημερίδι «Ό  Ιστορικός κσί πολιτικός Έρμης» σ. 767 έ,
4) Monatsbericht der Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Juli, 

1869 σ. 694 έ. To "Ιταλικόν πρωτότυπον έδημοσιεύθη όπό τοΰ Κ. Π. Τνπάλδον Φορέ- 
οτη, Per le auspicatissime nozze del signor G iulio Squeraro li colla signora Giusep*. 
p in a  S a rto r i.  Venezia 1866.

5) Ίατορ. διατριβαί (Άθήναι, 1870) σ. 99-122.
6) Αύτ. σ. 100—101.
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του, «εάν οΐ ηγεμόνες καί τά κράτη τής χριστιανωσύνης άποβάλωσι τα αμοι
βαία αυτών πάθη και την φιλοδοξίαν καί άναλάβωσι τοιαύτην ένδοξον απο
στολήν μετά μόνης τής ιδέας τής θρησκείας καί τής φιλανθρωπίας· διότι επί 
οΐασδήποτε άλλης αρχής, εάν έπιχειρισθή άφεύκτως, αποτυγχάνει»^)· Προ
τείνει δε νά συγκροτήσωσι σύνοδον εν Ρατισβόνη, εν ή αί σύμμαχοι Δυνά
μεις νά προσκληθώσι παρά τού αύτοκράτορος τής Γερμανίας καί επί τή βά
σει του μετά χεϊρας σχεδίου αποφασίσουν (1 2 3 4 5 6)· Τό άξιοσημείωτον εν τω του 
διαμελισμού τής Τουρκίας κεφαλαίω είναι, δτι αντοκράτωρ τής Κωνσταντι
νουπόλεως μεθ’ όλων σχεδόν των Τουρκικών κτήσεων ορίζεται ό δουξ τον 
"Ολστεϊν-Γοττόρπ Κάρολος Φρειδερίκος σύζυγος τής ’Άννας Ίβανόβνας (8), 
καί εν τφ σημείφ τοΰτω άνακαλΰπτομεν σχέσιν του σχεδίου τοΰτου προς 
τάς ιδέας του Πολυείδους, δστις άποδεικνΰεται ούτως ευρισκόμενος εις επα
φήν μετά του Άλβερόνη ως καί μετά παντός άλλου τοιοΰτου.

Τάς προς τούς Διαμαρτυρομένους σχέσεις τού Σεραφείμ πιστοποιεί ή 
εις β ' έκδοσιν δΓ αυτού έκτυπωθεϊσα Μαξιμίνα εν Λονδίνω τω 1703, ήτις 
δμως έτυχε χείρονος τής πρώτης παρά των 'Ελλήνων υποδοχής, άποστρεφο- 
μένων μέχρι νύν τάς μεταφράσεις (ή Διεκόψαμεν τήν περί Παϊσίον Πατρων 
άφήγησιν, τού Κεραμέως παρεμβαλόντος καί ταυτίσαντος αύτω τον Σερα
φείμ , περί ού ελέχθησαν τά προσήκοντα τω μετά χεϊρας θέματι. Κατά τού 
συνταυτισμού έξηγέρθη ό μακ. Ζερλέντης άποδείξας άναμφισβητήτως, δτι 
νπτ\ρχε Παλαιών Πατρών Παΐσιος Ιεράρχης, άπολανων πλήρους εμπιστοσύ
νης υπό τής*Εκκλησίας ώς εντεταλμένος επανειλημμένους τήν συλλογήν υπέρ 
αυτής εράνων καί άλληλογραφών προς Χρύσανθον τον Νοταράν καί έτει 
1727 συνυπέγραψεν εν γράμματι τού από Νικομήδειας Παϊσίον προς τούς 
μητροπολίτας Άδριανουπόλεως καί Αίνου περί των κουτείων τού Παναγίου 
Τάφου (*). Βεβαίως ετερον πρόσωπον είναι ό αγύρτης, δστις φκειοποιήθη τό 
όνομα αυτού καί έπλαστογράφησε τό πατριαρχικόν γράμμα τού 1731 καί 
έξηπάτησε καί τον πρόεδρον τού πολεμικού συμβουλίου τής αύτοκρ. αυλής εν 
Βιέννη (e). cO Παλαιών Πατρών άπεστάλη τώ 1737 υπό τού αρχιεπισκόπου 
’Αχριδών, τού από Σισανίου Ζωσιμά) προς τον αύτοκράτορα τής Γερμανίας

1) Αύτ. σ. 106.
2) Αύτ. σ· 108.
3) Αύτ. σ. 111.
4) Βλ. Β ρετ. Ν. Φιλ. Β’ 242. "Εκ τίνος λίαν περιέργου βιβλίου ΙκδοΟέντος εϊς 

δημ· γλώσσαν είς Χάλλην τω 1747 (βλ. κατωτ ) άναγινώσκομεν: *Παπάς Σεραφείμ εχει 
καλήν νγία καί είναι κοντά είς το τέλος μ ε  τήν καινήν Διαθήκην είς τήν απλήν ρωμαϊκήν 
γλώοσαν».

5) «Παΐσιος δ Παλαιών Π ατρώ ν καί ' Αθανάσιος Δωρόαταμος αρχιμανδρίτης. (Έν 
Δελτίψ της ‘Ιστορ. καί Έ θνολ. Ε ταιρ ίας τής Ελλάδος τόμ. Ζ' (1918) σ· 482).

6) Τό γράμμα τοϋτο προ τοΰ Κεραμέω ς  είχε δημοσιεύσει ό Elssner μετά χρονολ.
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Κάρολον ζ"', ώς πληρεξούσιος προς διαπραγμάτευσιν καί συνομολόγησιν συμ
βάσεων, προσχεδιασθεισών ύπ’ αυτών. Έλέχθη ανωτέρω (κεφ. 3 κ. ε.) περί 
της πρωτοβουλίας των αρχιεπισκόπων ’Αχριδών εις τοιαΰτα εθνικά ζητή
ματα καί τών σχέσεων αυτών προς την Γερμανίαν, έμνημονεΰσαμεν δέ καί 
τής, ής έτυχε, μεγαλοπρεπούς υποδοχής ό εξ Ίωαννίνων Γαβριήλ, μετά τών 
συν αυτω 3 Αθανασίου Πρεϊλαπίου και Τερεμίου Πελαγονίας κτλ. (‘). Τό 
αξίωμα καί ή αίγλη τοΰ «Μακαριωτάτου Πατριάρχου τής πρώτης Ίουστι- 
νιανής καί πάσης Βουλγαρίας» κατά την περίοδον ταΰτην είχε φθάσει εις 
την ύψίστην ακμήν. Συνήψε σχέσεις καί προς τον Πάπαν, όστις τφ 3566 
επιτρέπει εις τον Α χριδών Παίσιον καί αναγνωρίζει έπισήμως Τιμόθεον τον 
από Κοριτσάς μετατιθέμενον καί σιγιλλιωδώς συνιστώμενον ταΐς έν Ιταλία  
ενορίαις, Άπουλία, Άμπρούτζα, Βασιλικάτοις, Καλαβρία, Σικελία, Μελίτη, 
Δαλματία καί έν πάσι τοΐς δυτικοίς μέρεσιν «ϊνα άπαντες οί λαϊκοί Γραικοί 
τε καί Άλβανΐται, ό καθ’ έκαστος παρέχειν (sic) κατ’ έτος ενοριακόν» καί 
ονομάζει αυτόν μητροπολίτην πάοης Ιταλικής  καί τών ενοριών αυτής Ά -  
πουλίας (κτλ. ώς άνω) ύπέρτιμον καί καθολικόν εξαρχον πάοης Αύοεως . . . 

δπως κηρύξη καί βεβαίωση αυτό έφ3 δλης τής ’Ιταλίας αύτοΰ επαρχίας καί 
τών προειρημένων ενοριών αυτής» (1)- 3Αφ3 ετέρου πλήν τής Βουλγαρίας, 
Η πείρου , ’Αλβανίας, ή δικαιοδοσία τοΰ ’Αχριδών έπεξετείνετο προς Νότον 
μέχρι Βερροίας καί Σταγών (Τρίκκης) (3). Μηδείς δέ σκανδαλιζέσθω επί τή 
τοιαΰτη οίκειότητι τοΰ Πάπα προς τον ’Αχριδών. Οί καιροί ήδη είσί διά
φοροί, καί αί σχέσεις αείποτε κανονίζονται υπό τών περιστάσεων (βλ. άνωτ. 
*Άγιορείτας καί Πάπαν). Αυτός ό οίκουμ. Πατριάρχης Μητροψάνης (1565— 
1572), δστις, κατά τον Γερλάχιον, ήν σοβαρός καί περιποιητικός, ου μόνον 
τούς Διαμαρτυρομένους δεν άπεστρέφετο, αλλά καί προς τήν Δυτ. ’Εκκλη
σίαν προήλθεν εις συνεννοήσεις περί ένώσεως (*). Φαίνεται λοιπόν ένεκα τών

1734 τφ 1737. Βεβαίως τότε Π ατριάρχης ήν ό Σεραφείμ  Α ' καί ονχί ό Παίαιος, αλλά φέ
ρει καί δνομα αντί τοΰ Πωγωνάτου ’Αθανάσιον Δωρόσταμον (Neuestc Beschreibung derer 
griech. Christen in Turkey. Berlin 1737 a. 20—27).

1) Βλ. έν έκτάσει τά πρόσφατα δημοσιεύματα τοΰ κ. Μυστακίδου έν Θεολογίας 
χόμ. Θ ' (Άθήναι, 1931) σ. 153-170.

2) Δύο τοιαΰχα σιγίλλια ύπάρχουσιν έκδεδομένα υπέρ τοΰ είρημένου Παϊαίον καί 
χοΰ Τιμοθέου έκ τοΰ αρχείου τής έν *Άθφ μονής τοΰ Ζωγράφου (Actes de Zographou par 
TV. Regel, K orablev et KuTtz. Πετρούπολις 1907 Παράρι. 1 τοΰ X III τόμ. τών Βυ· 
ζαντινών Χρονικών σ. 132 καί 134).

3) Βλ. Gelzer Der Patriarchatus von Achrida (1901) καί συμπλιιρωματικώς έν έφημ. 
«Ήπείρψ» Νοεμ. Δεκ. 1928 (’Ιωάννινα) : Έν κώδικι τής έν ”Αθφ μονής τοΰ άγ. Παν- 
τελεήμονος 281 : «ΆΟωνιάς ’Ιακώβου» σ. 205-212 γίνεται ευρύς λόγος περί τοΰ ’Αχρι
δών Ιίαϊσίου  (1565—1572), χειροτονηθέντος παρά τού Πάπα (!) «άρχιερατεύειν πάντων 
τών έν Ευρώπη *Ανατολικών Γραικών καί λοιπών ομοφώνων».

4) «Turcogr. 242. Ό  προμνησθείς κ. Μνστακίδης άνακοινούμενος λεπτομέρειας
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δεινών περιστάσεων αυτή αυτή ή Μεγ. τοΰ Χρίστου Εκκλησία ειχεν επι
τρέψει τω Πατριάρχη ’Αχριδών, ν ’ άναπτυξη τοιαΰτας σχέσεις μετά τών Κα
θολικών και Διαμαρτυρομένων, καί νά διαπραγματεΰηται τα τής άπελευθε- 
ρώσεως τών Χριστιανών μετά τών τής Δΰσεως ηγεμόνων. Διά τοΰτο καί εν 
τοΐς τοΰ ’Ά θω  άρχείοις ευρίσκω πολλά συστατικά υπέρ τών Αγιορειτών 
προς τους βασιλείς τής Ευρώπης, έκδεδομένα υπό τοΰ Αχριδών αρχιεπισκό
που. Τοιοΰτον έξεδόθη υπό τοΰ μακ. L- P e tit γράμμα προς τον αύτοκρά- 
τορα cΡουδονλψον Β ' τής Πράγας υπέρ δυο ΙΙαντοκρατορινών (Λατινιστί) 
υπό τοΰ εΐρημένου Γα6ριήλ{1). 'Ο  Ζωοιμας ήν έκ τών ήθικωτέρων ιεραρ
χών τής Εκκλησίας Αχριδών καί τών διαρκέστερον τιμησάντων τον θρόνον 
αύτής(* 1 2 3). Ούτος λοιπόν, κατά τον Ζερλεντην, άπέστειλε τον Παΐσιον μετ’ επι
στολής τω 1737 γραφείσης προς Κάρολον C'. Ά λλ’ ασφαλώς συγχυσίς τις 
συνέβη εις τά γραφόμενα τοΰ Ζερλέντη (8), διότι τό μεν δημοσιευόμενον 
γράμμα φέρει έτος 1726, αλλά κατ’ εκείνο τοΰ χρόνου δεν ήτο Ζωοιμας 
αρχιεπίσκοπος, όστις πατριαρχεΰσας δις (1665— 1679 καί 1695— 1699) φαί
νεται, δτι περί τό 1700 δέν ύπήρχεν εν τοις ζώσιν.—Τυγχάνει δέ οΰτος ό Β ' 
(τοΰ Α '  χρηματίσαντος περί τάς άρχάς τοΰ ΪΖ ' αίώνος) (4).—Κατά τούς χρό
νους, καθ’ οΰς εστάλη τό γράμμα, ήν επί τοΰ θρόνου ό ευκλεής καί φιλό- 
μουσος Ίω ασάφ Μοσχοπολίτης ό από Κοριτσάς (1718— 1742 ή 1745) (5 *). 
Ή  επιστολή έχει Zosim us secundus, δπερ δέν ήτο άπίθανον νά άνεγνώ- 
σθη αντί τοΰ Jo sap h u s  secundus (συνήθως τό Ζ  μεταφράζεται J  έν τή 
Αατ. καί Γαλλ. γλώσση)· τυγχάνει δέ ό ειρημένος Ίωάσαφ ό Β (τοΰ Α '  
ζήσαντος άρχομένου τοΰ Ι Ζ ' αίώνος και επί τοΰ θρόνου άναφερομένου τφ

εκ τοΰ Diarium περί τής υποδοχής τών είρημένων αρχιεπισκόπων ’Αχριδών έν Τυβίγγη 
αναφέρει καί τοϋτο τοΰ Κρουσίον : < P a tria rch a  G abriel e tiam  Ecelesias habet in  
A p u lia  et C a labria , et S ic ilia  et M elite (Θεολογία τόμ. Θ ' 338). Δικαιολογεί δε ό 
"Ελλην ιστοριοδίφης μετά τοΰ πολλοϋ Gelzer τήν τοταύτην πρός τινας τών παπών 
προσήλωσιν τών αρχιεπισκόπων Άχρίδος διά λόγους ευγνωμοσύνης καί ανάγκης εναν
τίον τοΰ Άλλατίου (σ· 165).

1) Actes du Pantokrator (Παράρτ. 2 τοΰ X τόμ. τών Βυζ. Χρον. Πετρούπ. 1903) 
σ. 45-6- γράμμα δμοιον έδημοσιεύθη καί έν «Σωτήρι» υπό τοΰ Δήμιτσα (νομίζω έν 
τόμ. ΙΔ ).

2) "Επιθι περί τούτου τά υπό Ά ν θ .  Ά λεξο ύ δ η  έν Έκκλ. Ά ληθ. Γ ' σ. 148 έ. τοΰ 
Σισανίου ’Αγαθάγγελον  Β ' σ. 491 καί Μ αργ. Τονμπαλίδον  ΙΘ' σ. 496—497.

3) *Ενθ’ άνωτ. σ· 482-483.
4) Γράφων έν Καρυαϊς ούδέν σχεδόν περί Άχρίδος εχω ενώπιον μου, είμή ση

μειώσεις τινας’ προχείρως παραπέμπω εις τον κατάλογον τών αρχιεπισκόπων Άχρίδος, 
«όν τοΰ Ά Ιεξο νδ η ,  άναδημοσιευθέντα έν τή *Ιστορί$ τής Μοσχοπόλεως τοΰ Σχενδέρη  
(Ά θήναι 1928) σ. 67.

5) Περί τούτου ως καί περί τοΰ Ζω σιμα  έγράψαμεν Ικανά έν τφ Θ' τόμ τής Θεο
λογίας (Ά θήναι 1931) σ. 46 έ. καί 138 έ.
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1628). Κατά ταϋτα, ή επιστολή πρέπει, εάν όντως είναι γνήσια, ν5 άποδοθή· 
εις τον "Ιωάσαφ, δστις, καθώς άπεδείξαμεν, είναι ή διαπρεπεοτέρα μορφή τής 
* Αχριδινής 5Εκκλησίας, δ φάομονοότατος και μεγαλουργός ιεράρχης. Τοιοΰ- 
τος ών ό "Ίωάσαψ ήν δ μόνος ενδεδειγμένος ινα διαπραγμεΰσηται περί 
των τοιοΰτων σοβαρών βουλευμάτων ά'μα και επικίνδυνων (*). Ό πω σποτ3 αν 
ή προς τό θέμα ημών τό πατριαρχικόν τούτο γράμμα είναι σπουδαιότατον 
και κρίνομεν ουκ από σκοποϋ, IV άναδημοσιευθή ενταύθα, ως παρά Ζερ- 
λέντη εχει, δ^τις, ουκ οιδά πως, προύμηθευθη αυτό «έκ τοΰ άρχετΰπου άπο- 
κειμένου έν τω Γραμματοφυλακείω τοΰ έν Βιέννη βασιλικού καί αΰτοκρατο- 
ρικοΰ οίκου».

Zosim us secundus, Dei g ra tia  electus suprem us arch iep iscopus 
P rim ae Ju s tin ia n ae  e t O chridae, sacri R om ani u triu sq u e  im perii 
princeps, com es sacri p a la tii nec non A lbaniae, Daciae, Pannonniae»· 
T h essa liae  e t M acedoniae a lia ru m q u e  p rov inciarum  c itra  B piri, Bul- 
g a riae  e t Illy rici per concessionem  p erp e tu am  J u s tin ia n i  im pera to ris  
sum m us sacerdos, ce te ro rum qne dom iniorum , te rraru m  e t locorum  
c itra  e t u ltra  D an u b iu m  m ag n u s  prim ae, sanc tae  catho licae o rien ta- 
iis R om anae ecclesiae u n iv ersa lis  leg a tu s  e t oecum enicae p a tria rch a- 
lis e t aposto licae sacrosanctae sedis locum  tenens, e t p erpe tuus exar- 
cba etc· etc.

S acratissim e, p iissim e ac p o ten tiss im e in  C hristo  D eo fidelis 
Caesar, ac R om anorum  im pera to r, rex , p rinceps ac dom ine om nium  
gratiosissim e-

In  con fo rm ita te  g ra tio sa  perm ission is, ab im perial! M alesta te  
V estra  m dultae , sine u lte rio ri d ilatione, resolvim us exped itionem  le" 
ga tion is  n o strae  ad im p eria le  M aiesta tis  V estrae solium, quern in  £i- 
nem  eleg im us personnam  v enerab ilis  ac reverendissim i p a tris  P a is ii 
E m m anuelis a Pogonato  m etropo litan ! P a tra ru m  in A chaia Pelopon- 
nesi, quern legatum nostrum  plenipotentiarzim  co nstitu im us e t ad im- 
peria lem  M aiestatem  V estram  em issim us, concedentes ills, om nen 
p lenam  facultaiem , u t  nom ine n ostro  e t au c to r ita te  nostra , ju x ta  te~ 
norem. nostrarum  plem potentia lium  litterarum , in  quibus, intentio no„ 
stra exptessa continehir, conchidat tracta tum ; supp licam us p ro inde 
M aiestatem  V estram , q u a ten u s  cum  so lita  eum dem  d e m e n tia  excipere 
accesum que illi ad  eandem  p e rm itte re  e t om nem  fidem  ac cred itum  
illi p raesta re  d ig n e tu r M aiestatis  V estrae in d u lg ere  e t i tab en ig n e  pro- 
teg ere  d ig n etu r, u t  gaudere  v a lea t ju re  quod ch arac te r eius secum  1

1) Ό  Ζωαιμας ήν μεερίας μορφώσεως καί άπλοΰς άνήρ.



Θ εόκλητος ό Π ολνείδης 139'

fert possitque trac ta re  ac concludcre om nem  n eg o tia tio n en r nos e 
con traris ad se rv itia  Μ. V- benep lacita  prom ti sem per m anem us e t 
quod super est M aiestati V estrae  C aesareae d iu tu rn am  incolum ita- 
tem  et om nigenam  felic itarem  ex to to  corde vovem us arch ipasto ra- 
lem que benedictionem  p eram an te r im pertim us-

D edim us S a th is tae  die X II  m ensi decem bris, anno M D C C X X V I 
Έ ν  μηνί δεκεμβρίω ΐ,νδικτιώνος ιε '(*)
A nd? onto its Lascaris m ag is te r p ro tecd icus m· p.
Demetrios M u sa k i  S ecre tariu s m· p.
In dorso.
Sacratissim o, piissim o ac po ten tissim o principi Carolo Sex to  in 

C hristo deo fideli C aesari e t R om anorum  im peratori, sem per A ugu- 
sto, nec non G erm aniae, H ispam ae, H u n g ariae , Bohemiae, Sclavoniae- 
Serviae, u triu sq u e  S iciliae e t regi, arch iduci A ustriae, duel B urgun- 
d iae etc. etc· regi, duci, principi, ac dom ino om nium  gratiosissim o.

1. s· (τόπος σφραγΐδος) (1 2).
Σκοπός οΰν τής αποστολής τοΰ Πωγωνάτον, περιβαλλόμενου δι5 απολύ

του εμπιστοσύνης πληρεξουσιότητος, ήτο, λέγει ό Πατριάρχης, «ϊνα εν συνά
φεια των ήμετέρων πληρεξουσίων γραμμάτων, έν οις ή ήμετέρα σκέτες εκ
τίθεται (3 4), φέρη εις πέρας τάς διαπραγματεύσεις». 'Επομένως τοιαΰτην έμ-- 
πεπιστευμένος επίσημον αποστολήν ό Παΐσιος Πωγωνάτος, άναμφιβόλως θά 
έτΰγχανεν άνήρ «διαβλητού χαρακτήρος. Έ κ  των επισήμων γραμμάτων τό 
όνομα δεν φαίνεται νά είναι πλαστόν (a Pogonati, de Pogonati), άλλ5 ή- 
επωνυμία τής αυτοΰ πατρίδος, ήτοι έκ Πωγωνίου, τής γνωστής περιφέρειας, 
ήτις άλλοτε έν "Ηπείρα) έδίδου τίτλον εις τον επίσκοπον Πωγωνιανής (*).. 
Κατά ταΰτα ήν έκ τής δικαιοδοσίας του 5Αχριδών καταγόμενος, άλλως δεν 
ήτο εΰκολον νά έμπιστευθή αύτω τοιαΰτα απόρρητα. "Ενεκα τής ακαταστα
σίας των πολιτικών πραγμάτων τότε έν Ευρώπη ή αποστολή τοΰ ΙΙαϊοίον 
άπέτυχεν, ώς εϊδομεν και ανωτέρω, αυτός όμως έξηκολουθει παραμένων έν 
Βιέννη, ώς ,φαίνεται έν ετεσι 1742-1743 δτε και άπέθανεν. Ενταύθα .λήγει-, 
και ή έν 3 Ανατολή άνάμειξις και δρασις τοΰ Καρόλου, περιπλακέντος ήδη 
εις τον κατά τής 'Ισπανίας πόλεμον. Έγκατέλιπε τους Ενετούς, υπέρ ώ ν  
δυνάμει τής έν Καρλοβιτσί,ω συνθήκης, έλαβε και κατά τό 1716, ώς εϊδομεν

1) Ίδ ίφ  χειρί του πατριάρχου»
2) Έ ν θ ’ άνωτ. σ. 487-488.
3) νΑρα εν άλλοις επισήμοις (Συνοδικοϊς ίσως) γραμμασιν έξετίάετο κατά πλάτος. 

ό σκοπός, καί οί δροι της συμφωνίας.
4) Νΰν λέγεται Πωγώνΐ καί κατά τόν ’Αλβανικόν τύπον Πωγωνάτι (όπως καί έν

’Αττική τό Σάλεσι λέγεται Σαλιαάτι),
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τά όπλα και έξεστράτευσεν εις την Ελληνικήν Χερσόννησον (μόνον μέχρις 
“Αλβανίας), ήν ειχεν έγγυηθή εις τούς Ενετούς. 'Ο  περιφανής τότε στρατη
γός Ευγένιος μετά 60000 στρατού κατετρόπωσεν εκ τού συστάδην τον Τουρ
κικόν εξ 150000 συγκείμενον στρατόν άλλ’ αντί νά βαδίση προς Ν. περιω- 
ρίσθη είς Σερβίαν, καί τό έπιόν κατέλαβε τό Βελιγράδιον καί την Τεμεσβά- 
ρην (Μικρά Βλαχία), καί ούτως ήνάγκασε τον 3Λχμετ Γ ' νά συνομολογήση 
την εν ΙΊασσάροβιτς ειρήνην (1718) (ή.

1 8 . ° Α θα νά σ ιος Δορόσταμος συνέκδημος του Π ολυείδο νς■ —  Η
π λα σ το γρα φ ία  α ντο ϋ .— Π ώ ς β ιο γρ α φ ε ί αυτόν ό E l s s n e r .  —

—  Τό κοινόν σύγγραμμα .  —  Τ ίς  ή γνώ μη  ημώ ν περ ί 
Δ ορο ο τά μ ο υ;— Θ ω μαΐδης κα ι Π ο λυείδης . —  Ε μ 

περ ιστατω μένη  κρίαις π ερ ί Π ολυείδονς.  —

Π ρο σ θή κη .

Δεν γνωρίζομεν τίνες αί σχέσεις τού Πολυείδονς μετά των συγχρόνως 
άποδημούντων έν Γερμανία. Έ κ  των αναγραφών φαίνεται, δτι είχε συνέκ
δημόν τινα (πρβλ. τά εν ταΐς αναγραφαΐς: ejusque dom ino socio 11, quod 
ipsis cu randum  v iris  p lu rim u m  reverend is 34, cum  suo socio 55, ipsi- 
usque socii 62, rev eren d iss im is  h u ju s  A lbi possessoribus 115, nec 
non  co n fra tri 134, e t co n fra tri suo 165). Έ ν  τή 34 μάλιστα λέγεται οτι 
άνέθηκετήν τοιαύτην υπηρεσίαν αυτής ό Πατριάρχης (in ju n x it reverendis- 
sim us P a tria rch a  C onstan tinopo litanus), διότι έτύγχανον διακεκριμένοι 
επί σοφία καί αρετή καί εύσεβεία (conspicui e ru d itio n e  e t  m orum  pro" 
b ita te  a tq u e  pietate)· CH 145 αναγραφή ευτυχώς παρέχει ήμιν καί τό 
όνομα αυτού, ήτις ολόκληρος έχει ω δ ε :

Χριστιανοί έσμεν ημείς, ημών τε ίδιον, καλώς τά ευαγγέλια νοειν περί 
Σωτήρος.

A thanas(tus)  orat- IV  con tra  Arian(os)·

Πάσα δε ακρίβεια τού Χριστιανισμού έν τοΐς εύτελέσι ρήμα σι καί πράγ- 
μασιν εΰρίσκεται.

Idem  de hom (ilia) n a t . . .  ad Logos (?)

M axim e reverendo  d(om i)no A bbati A thanasio  u t  insp icere t de- 
s ideran ti u tru m q u e  hoc A th a n a s ii  adprobens m em oriam  sui com· 
m endat. g ra tiam  et bened ic tionem  d iv inam  felicem que ad  suos re- 
d itum  appreca tus. 4

4) Βλ. G irolano F era ri, Delia notizic storicke della lega tra l’imperatore Carlo  
VI e de loro 1 atti d’armi dell’ anno 1714 sino alia pace di Passarowitz (Venezia 1723).
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Jo h ■ Cliristianus K irchm ejer  S(cholae) Th(eolog'icae) d(octor) κτλ. 
(δυσπερίληπτον πλήθος τίτλων καί αξιωμάτων).

Ό  σοφός οΰτος su p erin ten d en s τής Άναμορφοοτικής Εκκλησίας λίαν 
επίκαιρον θηρεΰσας ρητόν έκ τον Μεγ. ’Αθανασίου, δστις ακριβώς είναι ή 
θεία μάστιξ των αιρετικών καί αποτεινόμενος προς τον ομώνυμον εκείνου 
καί λίαν εΰπαίδευτον κληρικόν τής ’Ανατολικής ’Εκκλησίας λέγει μετά τίνος 
φιλαρεσκείας καί φιλοπαιγμοσΰνης, δτι έκ τής περιηγήσεως ταχίτης θά δυνηθή 
νά εκπλήρωσή τον πόθον αυτοΰ, έπιδοκιμάζων έκάτερον τών ρητών, ήτοι 
βλέπουν δτι καί περί αυτών τών ελάχιστων ή τοΰν Διαμαρτυρομένων μερι
μνά ’ Εκκλησία.

Αι είρημέναι άνοχγραφαί, εν αίς μνημονεύεται ως συνέκδημος του 77ο- 
λν είδους δ ’Αθανάσιος Δορόσταμος^), αί μεν 5 άναφέροντοχι εις τά έτη 
1731 Όκτωβ-— 1731 Δεκεμβ., ή δέ τελευταία καί σπουδαιοτέρα 1732 Ίοΰν. 
Δεν φαίνεται, δτι έμεινε πλησίον αυτοΰ περισσότερον καί μάλιστα άπεχοΰ- 
ρησε δυσηρεστημένος, ως όψόμεθα, προς ιδιαιτέρους σκοπούς κατευθυνόμε- 
νος. Λέγεται, δτι ευρών τό γράμμα τοΰ περίφημου Πωγωνάτον, τό υπό τοΰ 
Παϊσίου τοΰ 1731 άπολυθέν, μετέβαλε την χρονολογίαν εις 1734 καί ύπο- 
κατέστησε τό όνομα τοΰ Πωγωνάτον διά τοΰ έοχυτοΰ ονόματος (1 2) καί ού
τως έφωδιάσθη διά λαμπροΰ συστατικού, έπιλαθόμενος δμως, δτι τό 1734 
έκάθητο επί τοΰ θρόνου οΰχί ό Παΐαιος, αλλ’ ό Σεραφείμ. Α '. Πολλά είσί 
τά την κηβδηλείαν τοΰ γροχμματος μαρτυροΰντοχ- εν προότοις ό Πατριάρχης 
ονομάζει τον αρχιμανδρίτην αγαπητόν αδελφόν καί συλλειτουργόν καί παρά 
του «αρχιμανδρίτης τοΰ Οικουμενικού Θρόνου.» παρατίθεται κοχί δ πάνυ ασύ
στατος ίτλος : τοΰ 'Αγίου  ’Όρους του εν ’Ά θ ω  και τιάσης Χερσωνήας (3 4). 
Έ ν  τελεί: «Έδόθη εν νέα 'Ρώ μη, εν τοΰ οχγίω Γεουργίω εν έτει σωτηρίου 
οχψλδ' α ΐνδίκτου βίσεκτος, έν μηνί Μα'ίου α ' ίνδικτιόνος ιβ'». Προς τού
τοι; τό ΰορος τής επιστολής, ή συντοχςις, ή λέξις διάφορος τών παρ’ ήμΐν έν 
χρήσει, δπως καί ή προσοχγόρευσις: «ΤοΊς εν τιάση τη οικουμένη... τον Κ ύ
ριον ημών ’Jήσουν Χρίστον λατρενονσι... γαληνέοτάτοις.-λετόροις, περιφανεστά- 
τυις δουξί, δεσττόταις, ήγεμύσι καί όννάσταις, θεοσεβεστάτοις καί παναιδεσι- 
μοτάτοις αογιεπισκόποις καί επισκόποις εν Χριστώ άγατιητοΐς άδελφοΐς» (ι).

1) Ούτως ό Elssner ουχί δέ Δωρόαταμος, διότι παρά,εται έκ τοΰ ροδόσταμμα, 
(δθεν καί "Ροδόσταμο; Ίω·, Ευπατρίδης Κερκυραΐος τφ 1718, δπερ καί δορόσταμμα 
απαντάται (είτα δορόσταμα).

2) Τό γράμμα προΰταξεν ό Elssner τοΰ συγγράμματος αυτοΰ τφ 1737.
3) Εις τήν κατωτ. βιογραφίαν αυτοΰ τήν συνταχθεϊσαν ύπ5 αυτού τοΰ ίδιου γίνε

ται δήλον, δτι εϊγεν επαρχίαν καϊτοι αρχιμανδρίτης ! διό δ Elssner έξηγήσατο τό Χερσω
νήας Ταρταρίας.

4) Elssner Beschreibung κτλ- σ. 20 αντικατέστησε δέ έν ταΐς ύπογραφαΐς τό-
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Περί του Δοροστάμου, δστις φέρεται ώς αγιορείτης, μεθ’ δλας τάς εμάς έρευ
νας, ούδέν εύρέθη έν 'Αγίω ’Ό ρει' ούτε δέ δ κ. Γεδεών δ και της μονής 
των Ί6ήρων χρονογράφος, ούδέν μαρτυρεί, ούτε και τό δνομα αναφέρει. 
Κατήγετο εκ Πατρών ('), ίσως δέ έκάρη μονάχος έν ’Ά θω εις την τών ΊΟή- 
ρων, ητις και άλλους τοιοχίτους λογί.ους είχε κατά την περίοδον ταύτητ. Παν 
δ,τι γνωρίζομεν περί αυτού μανθάνομεν έκ τής εΐρημένης παρ’ R lssner 
βιογραφίας, ής τά ουσιώδη παρέχομεν ενταύθα: (2)

«’Αθανάσιος Δοιρόσταμος, άνήρ Πατρεύς τών δοκίμων- ο μεν πρεσβυ
τέρας αδελφός αυτού ήν έμπορος, δ δέ νεώτερος ίερεύς έν τώ έν Πάτριος 
ναψ τού αγίου Νικολάου- νέος ών ήκολούθησε τώ πρεσβυτέρα) άδελφίο εις 
Δαμιέττην τής Αίγυπτου καί είτα εις τό ό'ρος Σινα καί εις ’Ιεροσόλυμα 
προς έπίσκεψιν τών εκεί ναών καί μοναστηρίων. Ό  ’Αθανάσιος έγένετο δι- 
•άκονος έν ΓΙάτραις, δτε ή Πελοπόννησος περιήλθεν εις τούς Τούρκους (έτει 
1715, έν Ναυπλία δέ, εις ήν μετέβη, ένεκα τού πο?ώμου, ήχμαλωτίσθη υπό 
γενιτσάρου, παρ’ ού αυστηρούς έφυλάχΟη έπί τέσσαρας μήνας, ειτα δέ έπε- 
-ραιώθη διά Σμύρνης εις Καννσταντινούπολιν, ένθα ήλευθερώθη υπό τού Πα- 
τριάρχου μετ’ άλλων όμοδούλων χριστιανών. Μετά δέ τό πέρας τού πο
λέμου καί την άνάκτησιν τών εαυτών κτήσεων άπέτισαν οί λυτρωθέντες τώ 
πατριάρχη τά λύτρα. Ό  πατριάρχης ώς δραστήριον άνέδειϊΕε τον 5Αθανάσιον 
ηγούμενον τού έν Ίασίω  τής Μολδαυΐας μοναστηριού τής 'Αγίας Παρα
σκευής. Έκεΐθεν μετέβη εις Βραΐλαν, κληθείς ώς αρχιμανδρίτης τού αρχιεπι
σκόπου ταύτης *Ιωαννικίον, μεθ’ ού εις περιοδείαν ών μετέβη καί εις Βεν- 
δέρην, ένθα δ βασιλεύς τής Σουηκίας (Κάρολος υ δο)δέκατος) ηρωικούς άντέ- 
στη τοΐς Τούρκοις, αλλά τέλος καταβληθείς ύπ’ ούτών μετηνέχθη εις Διδυ- 
μότειχον- προ δεκατεσσσάρων ετών δ ’ Αθανάσιος εγενε,το αρχιμανδρίτης υπό 
τού τότε πατριάρχου τής Κωνσταντινουπόλεως 'Ιερεμίαν, αροΐσταται δε άμα

δνομα του Θεσσαλονίκης 'Ιω ακείμ  διά χοϋ Προ’ίλάβυυ ’ Ιωαννικίου κ.τ.τ. Γίερί πλαστό- 
χητος βλ. καί M a n s i  Sacr. consil. nova c : am pi. col lectio τόμ. X X X V I I  σ. 1055—  
1056 υπό L. P e tit.

1) Βλ. έν ΙΙαρνασσφ τόμ. ις' (Ά θή να ι 1893) σ. 314-320 : ΆΟανάοιος Ιωρόοτα- 
μος αρχιμανδρίτης υπό Α. Ήλισ.κοπούλου, οστις λαμβάνει τάς ειδήσεις έκ τού lilssncr 
ώς έβεβαιο'ισατό με ό φίλος κ. Μ ιλτ. Σταμονλης. Περ ί Π ιοχλήτor ούδέν λέγει.

2) Ό  Ζαβίρας (ενθ’ άνωτ. σ. 202) αναφέρει ’Αθανάσιον ' Ιβηοίτην ποιητήν τής Α κ ο 
λουθίας χοϋ νεομάρχυυος Νικήτα  χοΰ Νισυρίου χοϋ μαρχυρήσανχος χφ 1754. Ά λ λ ’ ου- 
χος πρέπει νά ταυτισΰή προς χόν έν κεφ. 2 * Αθανάσιον τον Λίνδιον. Ό  κλείω δυνάμε· 
νος περί χού Δοροσχάμου νά γράψη Ζαβίρας ούκ οϊδά πως έαιώπησε μόνον έν σ. 191 
επικαλείται χήν μαρτυρίαν αύτοΰ περί χοΰ Κωνσταντινουπόλεως ‘Αϋαναοίου.

2) Έλήφ θη έκ χοϋ Ζερλέντη ένθ’ άνιοχ. σ. 484-4S7, οΰτος δέ μετέφρασε ουντό- 
ιμως τά έν σ. 1-10 χοΰ βιβλίου χοΰ E ls sn e r . Λέγεται πρός τούτοις οτι ήν καί εςαρχος 
«πί πάντας τούς περιοδεύοντας κληρικούς τής Μεγ. ’Εκκλησίας (ο, 24).
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τον ' Αγίου ’Όρονς και των εν αύτώ μοναστήρίων, άνακοινοΰνται δέ αύτώ 
πάσαι αί σπουδαϊαι υποθέσεις καί αναμένεται ή ύπ1 * 3 αυτοί έγκρισις αυτών' 
πλήν τοΰτου τηρεί και το αξίωμα τον αρχιμανδρίτου εν τι) αρχιεπισκοπή 
Βραΐλας προϊστάμενος των εκεί ναών καί μοναστηρίων. Εις τά δικαστικά η 
συσκεπτικά συνέδρια του πατριάρχου προεδρεύει καί ο 3Αθανάσιος, έφ3 δσον 
πρόκειται περί εκκλησιαστικών ζητημάτων αναγόμενων εις την χώραν τής 
εαυτοί διοικήσεως και παρεδρεύει κατά την απουσίαν αυτοί παρά τώ αρ
χιδιάκονο), εν γένει δέ έξασκεΐ τό ρηθέν αξίωμα, όπόταν κα! δπου άν θέλη 
ή οσάκις παραγγέλλεταυ κατοικεί έν τοΐς πατριαρχείοις έν ιδίω διαμερίσματι 
μετά δειπνικής τραπέζης, λαμβάνων εισπράξεις εκ τής αρχιεπισκοπής Βραΐ
λας, ή, έφ3 δσον ουτος ζή, ούδένα έτερον αρχιμανδρίτην δικαιούται νά προσ- 
λάβη· έν τώ γράμματι του πατριάρχου γίγνεται μνεία αυτοί μετά μεγάλης 
εκτιμήσεως συνιστώντος: «τόν παρόντα παναιδεσιμώτατον καί πανευλαόέστα- 
τον κύριον Αθανάσιον Αωρόσταμον, αρχιμανδρίτην τον οικουμενικού πατρι
αρχικού θρόνον καί τον ' Αγίου ’Ό ^ονς τον εν ’Ά θ ω  καί πάσης χερσονήσου ( ’), 
έν αγία) Πνεύματι αγαπητόν ημών αδελφόν καί συ,Ιλειτονργόν μετά τής ιεράς 
συνοδείας αυτού·». ΓΙρό δέκα περίπου ετών άπεστάλη έ'ξαρχος εις τάς υπό 
των Ε νετώ ν κρατουμένας -νήσους Κέρκυραν, Ζάκυνθον και Κεφαλληνίαν 
προς συλλογήν εισφορών προς άνοικοδόμησιν τοί εκ πυρκαϊάς καταστραφέν- 
τος πατριαρχικοί ναοί, τοσοΰτον δ3 έπέτυχεν, ώστε επανήλθε φέρων γενναίαν 
συγκομιδήν, δι3 ήζ, προς τη επιχορηγήσει τοΰ 'Ρώσου αύτοκράτορος, ό ναός 
και τό οίκημα τοΰ πατριάρχου άνηγέρθησαν πολλω καλλίω καί στερεώτερα. 
'Η  επιτυχία τής αποστολής εκείνης έγενετό αιτία τοί νά έκλεχθή προς απο
στολήν εις Γερμανίαν καί Σονηκίαν, όπως σνλλέξη εισφοράς προς λύτροτσιν 
τών έν δουλεία διατελονντων αΐγμιαλώτιον τών Τούρκων, άμα δ’ έγένετο επό
πτης τών κατά τον αυτόν χρόνον άποσταλέντων προς τοίτο μοναχών εις 
'Ολλανδίαν καί "Αγγλίαν. Πορευόμενος εις την αποστολήν αυτοί άτυχώς 
επί τών συνόρων Βλαχίας καί Τρανσυλβανίας συνελήφθη υπό ληστών, οϊ 
τον μέν ένα τών σνμπεμιρθέντων }.ιοναχών εφόνευσαν, αυτόν δέ τον αρχι
μανδρίτην καί τον άλλον διάκονον άπεγυμνωσαν, μόλις φεισθέντες της ζωής 
αυτών. 'Ο  έν ΤαμεσΟάρη "Ελλην έπίσκοπος Μάξιμος τελών υπό τώ αρχιε
πίσκοπο) Βελιγραδιού παρέσχεν αύτώ ενδύματα καί χρήματα, ώστε διά Βι
έννης, ένθα έτυχεν ευνοϊκής παρά τώ αΰτοκράτορι άκροάσεως, κάκεΐθεν διά 
Βοημίας καί Σιλεσίας μέχρι Φραγκφοΰρτης τής παρά τό)' Βίαδρον, ήδυνήθη

1) Ό  μακ. Ζ η μέντης  άφήκε μίαν λέξι ν  τό κείμενον έχει: «Archiniandriten des
aligcmeincn Patriarchat-Throns und dor lieil. Borges Alhos mid ganzon Chorsoncsi odor
Tartarye», σ. 5-6 η περικοπή είναι ειλημμένη έκ τιής είυημένης επιστολής τοΰ Π α ϊ- 
σίου, ένθα ή λ. Ταρταρίας δέν υπάρχει, και τότε ίο χερσόνησος άναφέρεται εις την 

■τοΰ "Αθω.
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νά φθάση εις Βερολΐνον. Είναι άνήρ σεβάσμιας μορφής έκκαιτεσσαρακον- 
τούτης, φέρει προ τοΰ στήθους επιμήκη σταυρόν έξηρτημένον από τοΰ τρα
χήλου, ον έδωρήσατο αυτω 6 άρτι μνημονευθείς επίσκοπος Μάξιμος, κατ’ 
ανάγκην όπως διαστέλληται από τίνος ’Ιουδαίου, πάνυ όμοιάζοντος αυτω 
τήν τε μέλαιναν γενειάδα καί την περιβολήν είναι νοήμων καί επιτήδειος 
εις τάς όπωςδήποτε άποστολάς' πλην τής ελληνικής και τής τουρκικής δμι- 
λεϊ ολίγον τά λατινικά και τά γαλλικά' τήν ιταλικήν γράφει προχειρότατα και 
δρθώς, άρκοΰντο)ς δέ καί τήν ελληνικήν, καθάπερ δεικνΰουσιν αί σταλεΐσαι 
έπιστολαί αυτοΰ προς τον εν Φραγκφοΰρτη τή παρά τόν Βίαδρον διδάκτορα 
καί καθηγητήν Ίοβλόσκην, μεγάλους έκτιμώντα τήν αγαθότητα αυτοΰ καί έκ- 
δηλώσαντά μοι τήν έκτίμησιν αυτοΰ ταΰτην. Ή  άφήγησις αυτοΰ περί των 
νΰν Ελλήνων είναι καθ’ δλα αξιόπιστος· είναι αρχιμανδρίτης τής ελληνικής 
εκκλησίας καί έξοχος θεράπων τοΰ πατριάρχου πεντεκαιδέκατον ήδη έτος, οΰ 
ένεκα δΰναται νά ποιήται έπαρκώς σαφή άφήγησιν όσων αιαός ειδεν, ήκουσε 
καί διεχειρίσατο. Είναι μεμετρημένος καί ήκιστα δεισιδαίμων, σοβαρός καί 
θεοσεβής, τοσοΰτον βδελυττόμενος τήν ανακρίβειαν καί τά ψευδή, ώστε έν 
τισι περιστάσεσιν είπε ποτέ ότι προτιμά νά άποθάνη ή νά ψευσθή έν γνώ- 
σει (*). "Οπως εξοικονομήση τάς δαπάνας προσέλαβον αυτόν έν τή έμή τρα- 
πέζη· πολλάκις δέ παρήνεσέ με σοβαρώτατα πράγματα καί μονονού ώρκί- 
σθη, ότι οΰδέν δυναται νά εΐπη ή τήν αλήθειαν καί άφόβως, οπότε έβεβαί- 
ωσα αυτόν οτι ημείς οΐ διαμαρτυρόμενοι πολλω μάλλον θά ήγαπώμεν αυ
τόν, άν άπεκάλυπτεν αληθή τά πράγματα κατά τήν έαυτοΰ άντίληψιν, παρά 
άν διά κολακείας καί άποσιωπήσεως τής αλήθειας, ήθελε νά εΐπη τι ήμΐν 
πρός ηδονήν, καί ότι μάλιστα έπεκράτει άλλη ιδέα παρ’ ήμΐν περί των Έ λ- 
λήνων. ’Οφείλω νά ομολογήσω ότι τά πάντα μετά σοβαρότητος και βασιμό- 
τητος καί οΰδέν κατ’ αρέσκειαν άπεφήνατο, εφ’ όσον τουλάχιστον έν πα- 
λαιαΐς καί νέαις δέλτοις άνεΰρον ίχνη έπιβεβαιοϋντα τά ρήματα αυτοΰ· οΰ- 
δαμώς λοιπόν εφαρμόζονται καί περί τοΰ άνδρός τοΰτου, όσα δ *Αϊνέκκιος 
άβαοανίοτως αναφέρει περί των ασυνετών διηγήσεων των 'Ελλήνων όδοιπόροον

1) Έ ν χφ προλόγφ λέγει τά έξης περί συμβολής τοΰ Δοροστάμον είς τό εργον αυ-
χοϋ ό Elssner: « . .  . der gar mir viele Merckwiirdigkeiten eroffnet, welche den neue- 
sten Zustand dortiger Kirche entdecken, viel wichtige Dinge in den bisherigcn Nach- 
richten verbessern, und unbekante Umstande an das Licht bringen. . .  was er mit seinen 
Augen so lange gesehen, mit seinen Handen selbst zeichnen und nach seinem Abrissal- 
les weit genauer und vollkommener als bissher geschehen, in Kupfer gestochen wer- 
den konte. (προτάσσεται δέ ή είκών αυτοΰ καί εχει άληθίος λίαν ζωηρώς ούχί όμως καί 
ιεροπρεπείς τούς οφθαλμούς. Vorrede φ. 4 καί εφεξής πλέκει λαμπρόν έγκώμιον τφ άν- 
δρί διά τήν υπέρ χών δεινοπαθούνχων χριστιανών μέριμναν καί τάς περιπετειώδεις 
όδοπορίας1 τά λοιπά τοΰ Προλόγου ποιείται εκκλησιν ό Elssner πρός τούς Γερμανούς 
υπέρ των Χριστιανών τής ’Ανατολής.
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τοΰτου ή εκείνου του θρησκεύματος η τοΰ κράτους εν σελ. 220 τοΰ πρώτου 
μέρους τοΰ έαυτοΰ βιβλίου».

Ό  Ιάκω βος E lssner  πολυμαθής διαμαρτυρόμενος θεολόγος έκ Σάαλ- 
φελδ έξεπαιδεΰθη εν τώ τής Καινιξβέργης περικλεεΐ Πανεπιστήμιο), ένθα ό 
Κάντιος έκήρυξε την Κριτικήν τοΰ καθαρόν λόγον. Έ ν  τή αυτή πόλει είτα 
έπρυτάνευσε τής ΓΙροτεσταντικής σχολής και εις πολλάς άλλας πόλεις διδά- 
ξας τήν θεολογίαν κα'ι φιλοσοφίαν έγένετο εν τελεί πρΰτανις τοΰ Ίωακει- 
μείου γυμνασίου έν Βερολίνφ ειτα και πρώτος ιεροκήρυξ. 'Υπήρξε συγγρα
φέας γονιμώτατος. 'Ότε. ό Δορόοταμος τώ 1734 άφίκετο εις Βερολΐνον ό 
Elssner εύρίσκετο εις τον κολοφώνα τής δόξης, καί ανέλαβε τήν ΰποστήρι- 
ξιν αΰτοΰ πάση θυσία υπό τον δρον να ώφεληθή καί αΰτός κατ' άλλον τρό
πον ύπ" αΰτοΰ. Τοιαΰτας ευκαιρίας, ώς εΐδομεν, έπεζήτουν οι περίεργοι και 
φιλανατολικοί επιστήμονες τής Γερμανίας. Καίτοι ή αυθεντία καί αξιοπιστία 
τοΰ Δοροστάμον δεν ήτο αδιάβλητος, έν τοΰτοις προσεπάθησε νά πείση τον 
κόσμον, δτι εΰρε τον ποθοΰμενον—τό ενδιαφέρον τών Γερμανών υπεριτών 
Ελληνικών πραγμάτων τότε ήν τόσιο μέγα, ώστε τά πάντα έπίστευον.—Έοΰ- 
του τοίνυν διαγορεΰοντος καί κατ’ ιδίαν αρέσκειαν μεταποιοΰντος τά πάντα 
συνετελέσθη υπό τοΰ E lssn er to  έργον «αιώνιον μνημειον τής αΰτοΰ ava.L- 

δείας καί κακοηθείας» (') οΰ ό πλήρης τίτλος έχει ώδε:
N eueste  B eschreibung derer G riechischen C hristen  in der T u rc - 

key, aus g laubw iird iger E rzeh ln n g  H errn  A thanasius Dorostamus ar- 
ch im andriten  des P a tria rch en  zu C onstantinopel, nebst von ihm  gezei- 
chneten  kupfern- A ufgesetzt, e r la u te t und b es ta tig e t m it neuen Zeu- 
gnissen der beriim ter N achrich ten , und  eigenen A nm erckungen  von 

Jacob E lssner  D- B erlin 1737, I6«v σ. 380 (12 φύλλα έν αρχή καί 14 
έν τέλει έκτος άριθμοΰ. Έ κ  τών 9 εικόνων ή έν αρχή τοΰ Δοροστάμου) (1 2 3) 
Πομπωδέστερος τίτλος δεν ήτο δυνατόν νά έπινοηθή! Μετά ΙΟετίαν δλην 
εθεώρησεν άναγκαΐον ό εκδότης νά συμπληρώση τό πόνημα έκδούς τό: F o r- 
tse tzu n g  der Beschreibung· der neugriech ischen  C hristen (3). Τήν συμ- 
πλήρωσιν ταΰτην παρέσχε τώ E lssn er καί αΰθις ό Δορόοταμος, δστις έπειδή 
ήγέρθησαν κατ’ αΰτοΰ άμφιβολίαι καί εταντίζετο προς τον διάοημον απα
τεώνα αρχιμανδρίτην Θωμαΐδην, έξεδιώχθη ώς φαίνεται. Τώ 1741 πάλιν έμ-

1) Ζερλέντης, ένθ' άνωτ. σελ. 487.
2) Τφ 1743 έγένετο ’Ολλανδική έκδοσις έν Leyden υπό τού W. Η . Fabricius. 

Βλέπε τήν περιγραφήν τον L egrand  (Bibliographic Hellenique, ou description raisonee 
des ouvrages publics par les Grecs au dix-huitieme siecle (Paris 1918) άρ. 242 βλ· καί 
308). Έ π ί τέλους χάρις εις τάς άοκνους προσπάθειας τοΰ ρέκτου γερουσιαστοΰ καί 
φίλου κ. Μιλτ. Σταμονλη, ηύτυχήσαμεν νά έχωμεν εκ Γερμανίας τό σύγγραμμα τοΰτο.

3) Berlin 1747* 
θ ζ φ κ ι κ ά  Δ ' 10
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φανίζεται έν Βερολίνω κομίζών επιστολήν τοΰ πατριάρχου Νεόφυτόν (1 Νο- 
εμβρ. 1739) και πιστοποιητικά των εν Κων)πόλει πρέσβεων τής ’Αγγλίας 
Φαφκενερ (27 Σεπτ. 1739) τής Όλλανδίας Καλκόεν (2 Δεκ. 1739) ως και 
τοΰ έν Παρισίοις πρέσβεως τής Ρωσσίας πρίγκηπος Καντεμίρη (1 Νοεμ. 
1740). ’Αλλά και έκ Βερολίνου υπό τοΰ ύπουργοΰ κόμητος Ποδεβήλ έζητή- 
θησαν εκ Κων)πόλεως βεβαιώσεις, καθ’ άς ό άποσταλείς Δορόστομος ήν άνήρ 
αξιότιμος και άξιοσεβαστος. Κατόπιν τοιοΰτων ασφαλών εχεγγύων περί τής 
τιμιότητος έγένετο ούτος πανδήμως δεκτός έν Βερολίνω καί ένεφανίσθη καί 
προ τής βασιλομήτορος, ήτις έβοήθησεν αΰτω βασιλικώς. Ε ίθ’ οΰτω διά 
Καινιξβέργης άνεχώρησεν ό Δορόστομος εις Ρωσσίαν, καί έκειθεν τή 12 Αΰγ· 
1743 άπέστειλε τω E lssnrr  την εν λόγω συνέχειαν, ήτοι κατάλογον των Π α
τριάρχων Κ)πόλεα>ς τοΰ X V III αιώνος, ατελή όμως καί ελλιπή κατά την 
γνώμην αύτοΰ ('). ’Εντεύθεν φανερόν πόσον δυσχερές εστιν ΐνα περ'ι τοιον- 
των άνδρών άποφανΟή τις, καί ό μέν Ζερλέντης έν τή περί αΰτοΰ διατριβή 
αποφαίνεται «ότι ό Ά θ . Δωρόσταμος ήν των ακολουθούν Παϊσίον τοΰ Π α 
λαιών IΙατρών, όστις κατεσκενασε μετ αυτόν το πατρ. γράμμα τοΰ πατριάρ- 
γον ΙΙαϊσίον' μετά ταΰτα δέ άποχα)ρισθείς αΰτοΰ έτράπη προς την Β. Γερμα
νίαν, ι'να καί αυτός όι’ ίδιον λογαριασμόν μετέλθη διά τοΰ αΰτοΰ συστατικοΰ 
γράμματος την τέχνην τοΰ αλήτου, πλαστογράφου καί άπατεώνος διδασκάλου 
αΰτοΰ ΙΙαϊσίον» (1 2). Ό  δέ ιστορικός σεβ. Φιλ. Βαφείδης άντιγνωμών προς τάς 
«πιθανάς άλλας υποθέσεις τοΰ Ζερλεντη περί τοΰ προσαίπου καί χαρακτήρος 
τοΰ Δοροστάμου» φρονεί, ότι δεν φαίνονται αύται πραγματικαί καί άποδεδειγ- 
μέναι» (:ί) ώς έκ τοΰτου λέγει «οφείλομεν να παραδεχθώ μεν ότι έν τώ δλφ ζητή- 
ματι ΰπάρχουσιν έτι διάφορα σημεία τά όποια πρέπει νά διευκρινισθώσιν».'Η 
έμή ταπεινή γνώμη είναι, ότι ό Δορόσταμος ειχεν άποσταλή υπό τοΰ Πατριάρχου 
κατ’ άρχάς ώς συνέκδημος τοΰ ΙΙυλυείδονς, ή ότι ένετείλατο εις Γερμανίαν 
αΰτω, ώς ελέχθη, νά ένωθή μετ αΰτοΰ (junx it rev· P a tria rch a  C onstan ti- 
nopolitanus)' διό καί ώς συνοδό; καί βοηθός αΰτοΰ δεν μνημονεύεται εις 
έκάστην αναγραφήν (τυχαίως δέ υπό τινων άναφέρεται ώς socius καί co n 
tra  ter)· Απαξ αναγράφεται, ώς εΐδομεν, μόνον τό όνομα τοΰ 3Αθανασίου 
(άνευ τοΰ έπωνΰμου, όπερ μαρτυρεί, ότι δέν ήτο έπισήμως γνωστός), ίσως καί 
τοΰτο, διότι άπουσίαζεν 6 ΙΙολυείδης. Διαφωνήσας προς αυτόν ό Δορόσταμος 
έτράπη άλλην οδον— από τής Βαυαρίας εις τήν Πρωσσίαν—καί κατέφυγεν εις 
τό αντίθετον σημεΰον τής δράσεως τοΰ Πολνείδους, ένθα ευρών τύν ΙΙαΐσιον φευ-

1) Klssner’s, Fortsetzung a. 41 - 53 καί 76.
2) ’Έ ν θ ' άνωτ. a. 483 - 484.
3) Στηρίζει δέ οΰτος τήν άντιγνωμίαν, ού μόνον επί των είρημένων πιστοποι

ητικών των πρέσβεων καί τάς μαρτυρίας τοΰ E ls sn e r , άλλα καί εις γνώμην τοϋ S c h r o c k  
(ένθ’ άνωτ. σ. 51). Περί τούτων ό σεβ. πραγματεύεται έν Οποσημ. (ένθ’ άνα>τ. σ. 91-94).
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δοπωγτονατον, έλ,αβε παρ' αύτοΰ τύ πατρ. γράμμα, όπερ καί μεχέτρεψεν εις 
τό εαυτού όνομα καί ήρξατο της περιοδείας εϊς την Β. Γερμανίαν (εντεύθεν 
εξηγείται, ότι ό Πολνείδης έλαχίστας πόλεις έπεσκέψατο ενταύθα, ούτε εις 
Βερολίνον, οϊίτε εις Λειψίαν οΰτε εις Δρέσδην κτλ., άκμαζούσας τότε καί 
πολλούς "Ελληνας έχούσας, ήλθεν). Μετά την άποχώρησιν φαίνεται έτραχύν- 
θησαν αΐ σχέσεις' διό καί αφηγούμενος ό Λορόσταμος τά καθ’ αυτόν ονδα- 
μον μνημονεύει τού Πολνείδονς καί ου μόνον τούτο, αλλ’ έπεισε τον E lssner , 
ιός ύψόμεθα, νά έκφρασθή που δυσμενώς κατ’ αύτοΰ. ’Εν τη είρημένη επι
στολή ό Δοοόσταμος έσφετερίσθη και δλονς τους τίτλους τον Πολνείδονς καί 
επί πλέον, Τνα εξασφάλιση εαυτόν πανταχόθεν, γράφει ότι ή επαρχία Βραΐλας 
«έφ’ όσον ούτος ζή, ούδένα έτερον αρχιμανδρίτην δικαιούται νά προσλάβη» 
καί «προΐσταται δέ άμ,α τού αγίου "Ορους καί τών έν αύτω μοναστηρίων» 
(ψευδέστατον!) καί τελευταίου, ότι διώρισεν αυτόν επόπτην πάντων τών έν 
τη ξένη περιφερόμενων μοναχών κτλ. Άλλα ταΰτα ήλθον εϊς τάς άκοάς της 
’Εκκλησίας, όθεν ήναγκάσθη ό Δοοόσταμος νά διακόψη την περιοδείαν καί 
νά προμηθευθή επίσημα γράμματα. ΈδόΟησαν δέ τοιαΰτα κατά συγκατάβα
σην υπό τού Γίατριάρχου διά τάς προγενεστέρας αύτοΰ προς την ’Εκκλησίαν 
υπηρεσίας. Τούτο τουλάχιστον, έξ όσων εϊδομεν προκύπτει. Ίο  Πατριαρχείου 
κατά την περίοδον ταύτην έμαστίζετο υπό δεινής πενίας καί τών δυσβάστα
κτων κρατικών φόρων καί χαρατζίων κ'οί ύπεχώρησεν, ώς φαίνεται, προ τής 
άνεγνιορισμένης προς άργυρολογίαν έπιδεξιότητος τού Δοροστάμου.

Ό  Elssj/cr γράφει καί περί τού Παύλον ή ’Αθανασίου ΐερο μονάχον 
θωμαΐόου έκ 'Ραγούζης, όστις όντως τω 1728 άπεστάλη εξ 'Ιεροσολύμων 
καί έλαβεν έκ Κ/πόλεως παρά τού οΐκ. ΙΊατριάρχου ΙΙαϊσίου τω 1728 καί 
1720 έγγραφα ελληνιστί συντεταγμένα. Τίνα δικαιώματα είχε προς τούς τοι- 
ούτους απεσταλμένους ό Πολνείδης δεν γνωρίζω. Ό  E lssner αναφέρει ότι 
κατ’ εντολήν αυτού μετέφρασε ταύτα ό νοτάριος A lbrecht S tein  Heisser 
εις την Λατινικήν. Κρατήαας όμως τά πρωτότυπα ό Ιίολνείδης εδωκε την 
μετάφραση' εις τον θωμαιδην παραπεποιη μένην πως, διότι τής αιτήσεως περί 
συλλογής εράνων ένεκα φόρων προσετέθη υπέρ 8800 αιχμαλώτων. Μετα.βάς 
δέ εις ’Αγγλίαν καί περιελθών την μεσόγειον Ευρώπην, μέρος μόνον τών 
σνλλεγέντων εδωκε τω Θεοκλύμω Πολυείδει (καί τω Παϊσίω έν Αγγλία) ('). 
Έ κ  τούτων φαίνεται ότι ό Θεόκλητος καί ονχί ό Δορόσταμος είχε την άνω- 
τάτην έποπτείαν επί τών τοιοντων κληρικών εν Ενριοπη, καί το δικαίωμα, 
ϊνα εκδίδω, κρατών τά πατριαρχικά, άλλα συστατικά εις γλώσσαν μάλλον 
καταληπτήν υπό τών Ευρωπαίων. "Ωστε ουδόλως εδικαιούτο νά μέμφητα  
■ αυτώ επί τούτο) ο E lssner  (είναι τό μόνον τρωτόν πού αναφέρει ούτος περί

ι1) Παρά Βαψείδη, ενθ’ άνωι. σ. 92-93 σημ.
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αύτοΰ, μεθ’ δλην την αντιπάθειαν τοϋ εισηγητοΰ Δοροοχάμον) ( ‘). Καί άλ
λην μομφήν κατά τοΰ Πολυείδους εκφέρει δ E lssner  «δτι έγίνωσκε καλώς, 
τά ’Ιταλικά και Λατινικά, οΰχΐ δμως και Ελληνικά (!) καί δτι τδ σύγγραμμα,, 
αύτοΰ έγράφη διά ξένης χειρός (τίνος;), ήν δε ελαφρός καί φαντασιώδης 
(καί πώς άλλως, άφοΰ 6 Δορόσχαμος ήν ό «σεβαστός καί ευθύς»(1 2) τοΰ Elss- 
ner)· Καί δμως ό σεβ. άγιος 'Ηράκλειας άφίησι ταΰτα άνευ τίνος σχολίων, 
ενώ υπέρ τοΰ πλαστογράφου Δοροοχάμον εξήντλησεν δλην τήν δικανικότητα 
ΐνα μικρού δεΐν παρουσίαση ήμϊν αυτόν άθώαν περιστεράν! (3) 'Ο  αναγνώ
στης βεβαίως κατενόησεν ήδη διατί δ Elssner  έχαρακτήρισεν ούτως τον ήμέ- 
τερον Θεόκλητον, καί έπείσθη εξ δσον έμαρτΰρησαν περί τής παιδείας καί 
σοφίας αύτοΰ οί επα'ίοντες, αν έγνώριζεν ή δέν έγνώριζεν ελληνικά, επί 
πλέον δέ πεισθήσεται καί εξ δσων άκοΰσομεν παρ’ αύτοΰ τοΰ E lssner  περί 
τών συγγραφών αύτοΰ, Ά λλ’ έπανίωμεν εις τον Θωμαΐδην. Ούτος προς επι
τυχίαν τοΰ σκοπού αύτοΰ παρουσίασε καί συατατικόν γράμμα δήθεν τοΰ Κλή- 
μεντος ΙΒ ' (τή 20 Ά π ρ . 1731) υπό τής προπαγάνδας έκδεδομένον καί υπό 
καρδιναλίου ύπογεγραμμένον καί Γερμανικόν διαβατήριον, δι’ ου έξηπάτησε 
τον πρεσβευτήν κόμητα Οΰλεφελ-δ (XJlefeld)· Λιά τούτων συνέλεξε πολύ 
χρήμα, εξ ου ούδέν άπέστειλεν εις τον προς ον δρον εδαπάνα δέ αυτό ζών 
έν σπατάλη καί ακολασία, ενδυόμενος πολυτελώς, τρέφων δύο ίππους καί 
υπηρέτην. Απελαθείς τό πρώτον εκ τής χώρας τών Φρείζων, ειτα συλληφθεΐς 
έν Χερτσόγενθους τής 'Ολλανδίας κατεδι,κάοθη εις τον δι αγχόνης θάνατον 
ώς συνένοχος πλαστογραφίας, έξαπατήσας καί αύτά τά υψηλά πρόσωπα, κατα- 
χρασθείς τήν πίστιν τών ανθρώπων καί δ ή, προφάσει ευσεβούς σκοπού, καί 
κατασωτεύσας τό χρήμα εις βίον ηδυπαθή καί αισχρόν. Ταΰτα παραδίδωσι

1) Ά πορώ δέ καί δι’ δσα ό σεβ. Φιλ. Βαψείδης γράφει (επί τοϋ E lssner  ακριβώς 
στηριζόμενος καί δή επί χών δύο ανωτέρω σημείων) κατά τον Πολντίδονς- λέγει επί π.δ 
«Περί τοϋ χαρακτήρας τοϋ Π ολνηδονς ού μόνον ό "Ελσσνερ εκφράζεται μετά δ ι
σταγμού (καί τί άνεμένομεν Δοροστάμου ύπαγορεύοντος ;) αλλά... καί εν τώ καταδικα- 
στικώ έγγράφφ τοϋ ΆΟ αν. Θωμαΐδην δέν γίνεται εύφημος αύτοΰ μνεία (διότι βεβαίως 
τοϋ έπήρε τά χρήματα, μάλλον έπρεπε νά μή άφήση αύτώ καί τά άλλα διά νά σπατα- 
λήση) αύτ. σ. 90 σημ.

2) Βαψείδης 90 σημ. 2, Μήπως κατά τον αυτόν σχεδόν χρόνον δέν κατηγόρησεν 
ό έν λ άλλη διατριβών Αιθέριος ο Κω λιτής °Αθηναΐος τον 'Ε λλάδω ν  ώς αμαθή καί φθο
νερόν, διότι παραλαβών τήν Νεοελληνικήν τής Κ. Διαθήκης μετάφρασιν δέν άπήντη- 
σεν αμέσως, ΐνα έμβριθέοτερον μελετήση αυτήν; (Σάθ. σ. 448).

3) Περί οΰ ό Βαψείδης γράφει τάδε: «‘Ορμώμενοι . , . καί έκ τής πληροφορίας. 
τοΰ Κ/.σονερον, οτι, μετά τήν άναχώρησιν τοϋ Αωροστάαον, έγένοντο αύτώ πολλαχόθεν 
παρατηρήσεις περί τοϋ δήθεν τυχοδιωκτικού αύτοΰ χαρακτήρος καί οτι ... διεδόθη... 
ή καταδίκη εις τον δ ι’ αγχόνης θάνατον ορθοδόξου τίνος αρχιμανδρίτου έν Χερτσόγεν- 
βους τής 'Ολλανδίας τή 4 Σεπτ. 1736, ον πολλοί εταντιζον προς τον Δωρόστ ιμον κχλ.»- 
σ. 91-92.



Θ εόκλητος 6 Π ολυείδη ς 149

τη μνήμη των ανθρώπων περί του Θωμαΐδου δ E lssner  μετά τοΰ έγγρα
φου τής καταδίκης αυτοΰ (ή. ΙΙερ'ι τοΰ ήμετέρου Θεοκλήτου έκτος τοΰ ελα
φρού χαρακτηρισμού και τής ύπονοίας δτι δήθεν συνέπραττε μετά τοΰ Θω- 
μάίδον, οΰδέν έτερον κατ’ αυτοΰ, ώς φαίνεται, έξεφράσθη. Δυστυχώς δεν έχο- 
μεν ενώπιον ημών τον E lssner  (1 2), δπως και άλλους συγχρόνους ιστορικούς 
Γερμανούς, οΐτινες διά πολλών μνημονεΰουσιν τοϋ Θεοκλήτου (3), ϊνα τε
λείως άπηρτισμένην παραστήσω μεν την εικόνα αυτοΰ. Δεν άρνούμεθα, δτι 
υπόνοια τις ελαφρά και αμφιβολία διελαύνει καν μέσω τών εγκωμίων και 
διθυράμβων τών άφθόνως και ανεπιφθόνως έκχεομένων εν τή «Φιλοθήκη». 
’Αλλά προς δικαίαν έκτίμησιν τών άνδρών τούτων δέον νά μεταφερθή τις 
εις τούς χρόνους εκείνους και τό είδος τής δράσεως αυτών. ’Εάν σημεία τινα 
τοΰ βίου αυτών φαίνωνται κάπως άσαηηή καί δυσεξήγητα, άποδοτέα καί 
καταλογιστέα ούχί εις βάρος τής ηθικής αυτών περιωπής, άλλ’ εις τό είδος 
τής έμπεπιστευμένης αύτοΐς αποστολής, καί είς την άδήριτον ανάγκην τής 
δράσεως εν μέσω ξένων λαών καί πολλάκις έν μέσω κινδύνων καί δεινών 
περιστάσεων, καθ’ ών ήγωνίζοντο προς επιτυχίαν τοΰ έπιδιωκομένου σκο- 
ποΰ (4). cO Θεόκλητος Πολυείδης δύναται ασφαλώς νά θεωρηθή ό δορυφό
ρος τής Φιλικής ' Εταιρίας και ό πρόδρομος τών άνδρών εκείνων, οΐτινες διά 
μυστικισμον και αλληγορίας μετέδιδον υπερφυείς εθνικάς ιδέας και διεσκόρ- 
πιζον τον σπόρον τής έπαναστάσεως. Τοιοΰτον ακριβώς ότμόμεθα αυτόν έν 
τώ περί τών χρησμών κεφαλαίω, ως τοιοΰτον δέον νά κρίνω μεν ένταΰθα. 
Βεβαίως ύπάρχουσι πλεΐστα σημεία δεόμενα μείζονος διασαφή-σεως καί δι- 
ευκρινήσεως. Ταΰτα έπαφίενται ε’ις τούς έχοντας ενώπιον πάσας τάς περί αυ
τού πηγάς καί τά βοηθήματα. Ή μ ΐν  άρκοΰντά εισι, τό γε νΰν έχον, ή αγαθή 
περί αυτοΰ μνεία τών μεγάλων μορφών τής Φίλο θήκης, καί πάντων τών Ε λ 
λήνων (πλήν ενός σεβασμιωτάτου), ώς καί αί μέχρι λιπαροΰ γήρατος προσ-

1) l-’ortscLunii' dcr Bescbreihung κτλ. ο. I -10 παρά Βαφείδη ο. 91-92.
2) Ό  Ζαΰίρας παραπέμπει είς τάς σελ· 26, 27, 30 (τίνος έκ τών δύο βιβλίων!)
3) Ό  αυτός αναφέρει «τόν Χεΐνοιον εν τή έκκλ. ίστορ. έν πολλοϊς τόποις- τον Βάλ- 

γιον έν τη θεολογική βιβλιοθήκη τόμ. β” σελ. 572" τόν 2/. Φαβρίκιον έν τή έκκλ. Ιστορ. 
προσθήκη α' σελ. 16, καί τον Κράψτεν έν τή γ' προσΟ. σελ. 4 καί 16» (Ν. Ελλά ς  
σ. 321).

4) Ώ ς  πρός τούς τίτλους π. χ. έχομεν νά παρατηρήσωμεν ότι καί αυτός ό Κοιτό- 
πονλος προσαγορεύεται υπό τών ’Άγγλων έν τη Φιλοθήκη αυτοΰ C y r i l l i  P a tn a r c h a e  
C o n ’t a n i  C a n c e l la r iu s  o m n iu m  G r a e c o r u m  q n i  Im c  a p p u !  e r u n t  ('Ρ υηέρη  έ'νθ’ 
άνωτ. ο. 14, δσα; βεβαιοϋται δτι διττός άπένειμεν ό πατριάρχης τόν τίτλον τούτον 
«πρός άπόδειξιν βεβαίως τής έξακολουθούσης πρός αυτόν εύνοιας του καί τών έκ τής 
έν Άγγλ ίρ  παιδεύσεως προσδοκιών του· σ. 15). Ε ίς  Ενγ. τον Βούλγαρο· τφ 1763 Σ α 
μουήλ ό Χαντζερής άπένειμε τόν τίτλον τοΰ υερ ερενδαρίον και παλατίνον (Σάθα* Ν. Φιλ. 

σ. 568 σημ. 5).
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φερόμεναι τή "Εκκλησία, καί τώ Γένει υπηρεσίαl αυτόν, προς άναστήλοΐσιν 
τοΰ ανδριάντας·

Π ροσθήκη  έκ  τον  E lssuer περ ί Π ολνείδους.

'Ίνα  ό αναγνώστης έχη άπηρτισμένην την εικόνα τοΰ Θεοκλήτου κατα- 
χωρίζομεν ενταύθα τήν περί αΰτοΰ σπουδαιοτέραν περικοπήν τοΰ Elssner εν 
ελληνική μεταφράσει (' ):

« . . .  περιηγήθη επίσης εν Γερμανία και Σουηδία και εν τελεί μετά τοΰ 
ήμετέρου ’Αθανασίου, ώς γνώριμος αΰτοΰ, και συνεστήθη παρ’ ή μ ιν έν Βε
ρολίνου μετά τήν επιστροφήν εξ 'Αμβούργου, Έλλην τις αρχιμανδρίτης ονο
μαζόμενος θεόκλητος Πολνείδης (Polyides) Ά6βάς τής έν Μακεδονία Πο- 
λυανής καί τοΰ 'Αγίου 'Όρους αρχιεκκλησιαρχης. (Ύποσημ. Ή  Πολυανή εί
ναι μικρά πόλις εν Μακεδονία, οΰχί μακράν τοΰ 'Αγίου 'Όρους, έχουσα μο
νήν μετά 100 μοναχών, ένθα ωνομάσθη ηγούμενος. 'Έτερος ηγούμενος ταύ- 
της τής μονής μνημονεύεται υπό τοΰ A ym on  έν M onum ents au th en ti-  
ques ο. 330 Πολιανής ΓΙορφνριος^). 'Εκκλησιάρχης παρά τοΐς Έλλησιν ονο
μάζεται ό έν τώ ναω καί τή ιερουργία τούς πάντας εχων υπό τάς διαταγάς» 
περί ου καί ό dii (Cange) Fresnc °· 364 (λέγει δτι) παρά τοΐς Λατίνοις 
οΰτος καλείται P rinceps E cclesiae, παρά τοΐς Ίουδαίοις άρχισυνάγωγος. 
Ό  Θεόκλητος, ώς τοΐς πάσι γνωστόν, άποκαλεΤ εαυτόν πρόεδρον ή διέποντα 
τά της Συνάξεως (president oder m odera to r im consistorio)· Έ ν  τή ελ
ληνική τούτο (τό αξίωμα) λέγεται μάλλον ό μέγας εκκλησιάρχης, οΰχί δέ άρ- 
χιεκκλησιάρχης, du Fresne σ· 365 A ym o n  σ. 442)s. Οΰτος από τινων ετών 
εύρίσκεται μακράν έν τή ξένη ονχ'ι χάριν ελεών, άλλ° ϊνα βλέπη χώρας ίδί- 
αις δαπάναις, (τούτο διαρρήδην λέγεται καί έν τώ προλόγω φ. 4), άτε νιος 
ιόν πλουσίου τίνος εν ' Αδριανονπόλει εμπόρου, και ήδη διά Βενετίας μετα
βαίνει οΐκαδε, όπως χειροτονηΘη επίσκοπος εις πάλιν τινά ονχϊ μακράν τοΰ 1 2 3

1) Επί τέλους μέσον τοΰ πολλάκις μνημονευθέντος φίλου έπετύχομεν έν μέρει τοΰ 
ποθουμένου καί έλάβομεν εν αντιγράφω τάς σελ. 343-345 εκ τού συγγράμματος τοϋ· 
Elssner έχοντος άλλοίαν (καί ούχί ώς παρά L egrand)  τήν επιγραφήν : Jacob  E ls  
sner, Νeueste Beschreibung der Griechischen Christen in  den T ib ck ey , aus 
glaubw iird iger E rzehlung  (τό άντίγραφον έχει Ergahlung!) H errn  A th . Dorosta- 
m u s , m it A m m erkungen , F ortsetzung u n d  Zusdtze. B erlin  1747. Ούτως παρά 
L egrand  αρχεται ή α' έκδοσις (1737). Άλλ° ή β' έχει ώδε: D. Jocob E lssner For- 
tsetzuug der neuesten Beschreibung der Griechichen Christen in  der Tiirckey,. 
Zusdtze u n d  E rldu terungen . Nebst einem  A n h a n g e  von der V ortreflichkeit des 
gelobten Landes  κτλ. B erlin  1747. Bibl Hell, a. 262 εν ένί άριθμφ άμφότεραι aL 
εκδόσεις !

2) Μάλλον επίσκοπος Πολυανής.
3) Περί τούτου βλ άνωτ. κεφ. 7.
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ορονς ’Ά θω . Οΰτος ωσαύτως ιδίως όαπάναις έξέδοτο Λατίνισα καί έν Γερ
μανική) μεταφράσει έν Στοκχόλμη καί Νέω Βρανδεμβοΰργτο τφ Μεκλεμβουρ- 
γικω βιβλίον υπό τον τίτλον: Tuba sacra fidei, ή ιερά σάλπιγξ τής πίστεως 
εις 4ον, οίονεί τής (ορθοδόξου) πίστεως των “Ελλήνων έκθεσιν, άλλ' είναι παρ’ 
άλλων γεγραμμένην κακώς καί εις άθλίαν Γερμανικήν καί Λατινικήν γλώσ
σαν διότι οΰτος οΰδετέρας τών γλωσσών τούτων έστί κάτοχος. ’Επί τής φας 
προσάγονται θαυμάσια προς άπόδειξιν χωρία τής αγίας Γραφής, ώς επίσης 
"Ελληνες πατέρες-έν Λατινική μεταφράσει. Το βιβλίον οΰδέν σχεδόν άξιον 
λόγου περιέχει' διό καί πρύ ολίγου δεν ήτο άρκοόντοος γνωστόν (so n ich t 
vo rh in  zur Geniige b ek a n d t (sic) gewesen)·,5 Επί τοΰ εξώφυλλου κεΐται ή 
χαλκογραφία τοΰ Θεόκλητόν, καί επί τής παρ’ αύτώ τραπέζης παράκειται 6 
εσταυρωμένος, ως καί έν αρχή έκάστου νέου κεφαλαίου ό Θεόκλητος, κρα
τών σάλπιγγα' ΰπεράνω αΰτοΰ παρίσταται ή αγία Τριάς καί Θεός τών πα
τέρων (G ott der V ater) κατά τούς Λατινόφρονας "Ελληνας, έν οις όμως 
οΰτος δεν ήθελε ν ’ άνήκη, Ό μιλεΐ προς τοΰτοις τελειότερον τήν Λατινικήν ή 
ό ήμέτερος αρχιμανδρίτης. Έ πεθΰμει νά είναι σοφός, άλλα δεν ήτο έμπει
ρος τών ελληνικών πραγμάτων καί Γραφών.· Ειχεν έν τοΰτοις πολλήν φαν
τασίαν καί κουφότητα, ήτις τυγχάνει κοινή τών Ελλήνων ασθένεια, καί οΰ- 
δαμώς ήδΰνατο νά παραβληθή προς τον σεβάσμιον καί ειλικρινή ’Αθανά
σιον» (ή. Τω E lssner  χάριτας όμολογοΰμεν διά τάς τοιοΰτας, καίτοι άλληλο- 
συγκρουομένας, περί τοΰ Θεοκλήτου πληροφορίας. Οΰτω κάλλιον έξηγοΰνται 
πολλά πράγματα, περί ών ανωτέρω, καί οι τίτλοι αρχιμανδρίτης Πολυανής 
καί επίσκοπος (ήν καθ’ ά φαίνεται έψηφισμένος). Λίαν ένδιοφέρουσα τυγχά
νει ή εΐδησις, δτι εΰρίσκετο ώς περιηγητής, καί οΰχί έλεών χάριν έν Γερμα
νία καί δτι έπεσκέψατο καί τήν Σουηδίαν. ’Αλλά τον E lssner έστενοχώρει 
ή σύγχρονος σχεδόν έμφάνισις δυο βιβλίων περί τών πραγμάτων τής ’Ανα
τολικής ’Εκκλησίας πραγματευομένων, καί δτι ή έκδοσις αΰτοΰ δεν έμελλε 
νά έχη μεγάλην κυκλοφορίαν, έναντι τής κατ’ έτος έν προηγηθείσης «Τέρας, 
οάλπιγγος» τοΰ Θεοκλήτου καί γραφείσης υπό έπιλέκτου κληρικοΰ τής Μεγ 
’Εκκλησίας καί -τοσοΰτον εΰφήμως γνωστοΰ έν Γερμανία. Δεν έθεώρησεν 
δθεν άρκοΰν τό περί τοΰ Δοροοτάμον εγκώμιον, έπρεπε νά έκμηδενίση τε
λείως τον αντίπαλον καί ν’ απόδειξη οτι τό σύγγραμμα αΰτοΰ ήν άπότοκον 
άμαθείας καί άγνοιας τών πραγμάτων ! Κατά πόσον έπέτυχεν ό άναγνώστης 
κρίνει έκ τών συμφραζομένω.. Περίεργος είναι ή άναγραφή αΰτοΰ: Εύχα- 1

1) Σελ. 343 345 τοΰ είρημένου βιβλίου' ταΰτα δέ άναφέρονται ώς προσθήκαι εϊς 
τό κείμενον 5 και 7' επομένως δέν είναι έκ τών μερών, εις ά παραπέμπει ημάς ό Ζα- 
βίρας. °Εκ πάντων τών χαρακτηρισμών τοΰ Elssner άληΰεύει τό : wollte auch ein Gel- 
ehrter sein, περί τοΰ Θεοκλήτου είρημένον, δπερ κάλλιστα άποδοτέον διά τοΰ ·γνωστοϋ: 
«μη δοκεϊν αριοτος, άλλ’ είναι ηθελεν».
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ριστία, ex XI I I  Canone Consilii N iceni, τελευταΐον καί αναγκαιότατου 
εφόδων, vjroi συνίστησιν είς τον Θεόκλητον ώς άρ ιστόν εφόδων την αγίαν 
κοινωνίαν ώς εις άποδημουντά (χ).

1 9 . Τό Δ ρομολόγιον τοϋ Π ο λνείδο υς— Τϊς ή πολιτική  Κατάοτααις 
τότε έν Γ ερμ αν ία ;— Τό π λή θ ο ς  τω ν ηγεμονιώ ν — Τό βαοίλειον  

τής Π ρω οοίας— CH  αρχή, ή διαδρομή κα ι τό τέρμα  τής  
περιοδείας— Τίνες οί ά να γρα φ εΐς;

Ή  Γ ερμανία κατά την εποχήν ταύτην διήνυε περίοδον άναγενήσεως 
Μετά την κατάπαυσιν των θρησκευτικών πολέμων καί την επίσημον τοϋ 
δόγματος των Διαμαρτυρομένων άναγνώρισιν, οί θεολόγοι καί φιλόσοφοι 
προπαρεσκεΰαζον τον αιώνα τοϋ Μεγ. Φρειδερίκον,(1 2) καί άνέδειξαν την Γερ
μανίαν εστίαν των γραμμάτων καί επιστημών. Σόμπας ό πνευματικός ήδη 
βίος υπέστη μεγάλην επί τά κρείττω μεταβολήν. Θεολόγοι διαπρεπείς διαμαρ- 
τυρόμενοι ήρεόνων έπιμελώς τάς αγίας Γραφάς, καί παρίστων την Χριστ. 
διδασκαλίαν κατά την ιδιόρρυθμον τοϋ πνεύματος αυτών διευθυνσιν. Είς 
τοΰτους διακρίνει τις τά πρώτα σπέρματα τώ ν3 Ορθολογιστών (rationalistes) 
καί τών άντιπαραταξα μενών αυτοΐς υπερφυσικών (supernaturalistes), καί 
τούς δημιουργούς τών μεγάλων άνδρών τοϋ K ant, E g  el, Schiller , Lessing, 
Goethe, Wolf, Leibnitz κτλ., 6 Γ ών ό X V I I I  αιών είθισται νά θεωρήται 
ώς αιών των φώτων (A ufklarungzeit) έν Γερμανία.^) Ε π ίσ ης καί ώς προς 
την διοίκησιν καί τό πολίτευμα τής χώρας συνέβη κατά την περίοδον ταΰ- 
την σπουδαΐον γεγονός έν Γερμανία. Βεβαίως θά θαυμάση ό αναγνώστης 
βλέπων έν τω Λευκώματι άναγεγραμμένους πολλούς ηγεμόνας, δοΰκας, κόμη- 
τας, πρίγκηπας κτλ. βασιλέα δε ούδένα, ούτε δέ αΰτοκράτορα. Τότε τον τίτλον 
τούτον έ'φερεν, ώς εΐδομεν, ό τής Αυστρίας. 300 περίπου κληρονομικοί ή 
αιρετοί ηγεμόνες υπό τά ώς άνω ονόματα ήρχον τότε έν τή εκτεταμένη 
ταυτη χώρα άποτελοϋντες τάς δημοκρατικός καί όμοσπονδικάς έκείνας κοινό
τητας, ών τά ποικίλα ονόματα συναντώμεν έν τφ Λευκώματι μετά διαφο-

1) 'Ο κανών λέγει : «Εϊτις έξοδεύοι τοϋ τελευταίου καί αναγκαιότατου εφοδίου 
μή άποστερεΐσθαι».

2) Εις τούτον ό έκ Ναούσης Μιχ. ’Αναστάσιος, δν ή Βερολ. ’Ακαδημία διά τήν 
έκτακτον μόρφωσιν άνεκήρυξε μέλος, συνέταξε γαμήλιον ποίημα (Σάθ. Ν. Φιλ. 
σελ. 451).

3) Βλέπε τό παρά L egrand  (ένθ. άνωτ. άρ. 6) σπουδαΐον σύγγραμμα : Monu- 
menta pietatis et literaria v iro ru m  in  re publiccc et literaria  illu s tr iu m , selecta... 
superioribus duobus seculis celebrium epistolas nondum editas... in quibus memorabilia 
multa illorum temporum occurunt, Francofurti ad Moenum- anno MDCCI.
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•ρωτάτης δυνάμεως καί άνισωτάτης περιοχής, χαίροντες πλήρη τα ηγεμονικά 
δικαιώματα.(') Ούτοι πάντες οί ηγεμόνες μικροί τε καί μεγάλοι ειχον τά κρα
τίδια αυτών τελείτος (οργανωμένα από πάσης άπόψεως καί οΰδεμίαν ειχον 
ύποχρέωσιν προς τύν κοινόν άρχοντα, είμή την έπικΰρωσιν καί εφαρμογήν 
των κοινών καί αμοιβαίων συνθηκών. ’Από τοΰ θανάτου τοΰ Σιγεσμόνδον 
(1437) ό θρόνος τής Γερμανίας περιήλθε διαρκώς εις ηγεμόνας τοΰ Αυστρι
ακού οίκου καί δή από τοΰ 1711 - 1740 ήρχε Κάρολος ο <7 '. Ούτος ΐνα 
έξαφαλίση εις την θυγατέρα αύτοϋ Μαρίαν Θηρεσίαν τον θρόνον, ελλείψει 
άρρενος, συνήψε την πραγματικήν καθιέρωσιν (sanction p ragm atique) τφ 
1720 υπογράφεισαν υπό τοΰ Φρειδερίκου Γονλιέλμον Α  βασιλέως τής Πρωσ- 
σίας. cO πατήρ αΰτοΰ Φρειδερίκος ό Α ' διά τής συνδρομής τής ’Αγγλίας ειχεν 
ήδ>| επιτύχει νά άναγνωρισθή τό δουκάτον τής Γϊρωσσίας βασίλειον υπό τήν 
επικυριαρχίαν τής Αυστρίας (1701 στεφθείς ώς βασιλεύς έν Καινιξβέργη). 
’Αλλά τήν συνθήκην άνέτρεψε Φρειδερίκος Β ' ό Μέγας μόλις έκλεισε τούς 
οφθαλμούς ό Κάρο?ως (1740). Τότε ούτος έζήτει τήν Σιλεσίαν, ό δέ έκλέκτωρ 
τής Βαυαρίας λόγφ συγγένειας άπασαν τήν Αύστρ. κληρονομιάν. Οΰτω ένω- 
θεισών αύτοΐς καί τής Σαξωνίας, Γαλλίας καί 'Ισπανίας έκηρΰχθη ό περί 
διαδοχής τοΰ Αύστρ. θρόνου οκταετής πόλεμος. Ούτος καί ό μετά ταΰτα επτα
ετής (1756-1763), καθ’ δν σΰμπασα ή Γερμανία καί ή Γαλλία καί Ρωσσία 
ήνώθησαν κατά τοΰ Φρειδερίκον, (καί δή ό β') άπέβησαν λίαν καταστρεπτι. 
κοί διά τήν Γερμανίαν καθόλου καί ϊσως έγένοντο αιτία τον ναυαγίου όλων 
των σχεδίων τον Πολνείδους. Ούτος όμως ήδη εύρεν εις τήν αρχήν τον Φρει
δερίκον (1713-1740), οστις έπεξέτεινε διά συνθηκών τό κράτος καί έξησφά- 
λισε τάς κτήσεις αύτοΰ τή υποστηρίξει τής Γαλλίας καί 'Ισπανίας. Καίτοί 
φοβερός οίκονονομολόγος καί φειδωλός, διωργάνωσεν όμως τον στρατόν, τό 
εμπόρων καί τήν βιομηχανίαν- Ύπήρξεν αυστηρός εις τήν εφαρμογήν τών 
νόμων καί τοΰ δικαίου, τιμωρήσας αυστηρότατα καί αυτόν τον υιόν, καί 
διάδοχον τοΰ θρόνου. Ή ν  προς τούς πτωχούς συμπαθής καί άνήγειρεν άσυλα 
υπέρ αυτών. Ύπεστήριξε σπουδαίος τά γράμματα ίδρΰσας τήν ’Ακαδημίαν 
τοΰ Βερολίνου καί πήξας τά θεμέλια τής ’Ιατρικής Σχολής.

’Έπρεπε λοιπόν ό ΙΙολνείδης νά κατευθυνθή εις τό Βερολΐνον κατά 
πρώτον, δπερ ώς πρωτεύουσα τής νεοπαγούς βασιλείας έξήσκει ούκ δλίγην 
μετά τής βασ. αίγλης καί επιρροήν έφ’ όλης τής Γερμανίας καί έκτος αυ
τής υπό τήν προστασίαν μάλιστα αύτοΰ τώ 1720 άκολουθοΰντος τή πολι
τική τοΰ πάππου Φρειδερίκου Γονλιέλμον, μεγάλου έκλέκτορος τοΰ Βρανδεμ- 1

1) π. χ. ή Kircheberg μδκρά πόλις καί όμως ήχο πρωτεύουσα ανάλογου περιφέ
ρειας. Γενεαλογικόν χής εποχής ταύτης σύγγραμμα διά τούς εύγενεϊς οίκους είναι χό 
χοΰ Imhof, Notitia S.R.G. Imperii proccrum, tam ecclesiasticorum quam seculariuni 
bistorico-herhaldico-genealogica.
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βούργου, έπεδιώχθη κατ’ άρχάς ή έ'νωσις Λουθηρανών και Καλβινιστών, ή τις 
ήν διηνεκές μέλημα των ηγεμόνων τής Πρωσσίας και τώ 1720 τή πρωτο
βουλία τοΰ Ματθαίον P fa f f  συνήλθε τό colloquium  irenicum  ad Pro te- 
stantes> άλλ’ ειτα οΰτος ενεκα τώ>ν υποχρεώσεων αύτοϋ προς συμμάχους 
Γαλλίαν και Ισπανίαν έμετρίασε τον ύπέρ τής Διαμαρτυρομένης "Εκκλη
σίας ζήλον και ό υιός αύτοϋ κατήντησεν εις πλήρη ανοχήν καί άνεξιθρη- 
σκείαν προς τούς Καθολικούς. (‘) Ιδιαίτεροι έν τούτοις λόγοι ήνάγκασαν 
τον Πολνείδη νά κανονίση άλλως πως τό δρομολόγιον. (1 2 3) ούχ ήττον έλήφθη, 
ύπ’ όψει κα'ι ή συμπαθής οπωσδήποτε στάσις τοΰ βασιλέως τής Πρωσσίας 
προς τούς Καθολικούς, καθ’ ήν ό θεόκλητος είχε κηρύξει άμείλικτον τον 
πόλεμον. Εΐπομεν δτι αί άναγραφαί ονδεμίαν σειράν καί τάξιν εχονσιν αί 
χρονολογίαι, ας ευτυχώς φέρουσι σχεδόν πάσαι, άποδεικννονσιν, ότι έκαστος 
λαμδάνων είς χεΐρας τό λεύκωμα εγραφεν, δπον εθονλετο, ή μάλλον όπου 
ήνοίγετο ή βίβλος, καί είχε καθαράν σελίδα. Συγκεντρώσαντες κατά τάξιν 
χρονολογικήν, ήτοι καθ’ ήν άφικνεΐτο ό Πολύ είδη ς εις τάς πόλεις, έξηγάγομεν 
τάς εξής συμπεράσματα:

Αλ 'Ό τι ή περιοδεία αύτοϋ έγένετο συνεχώς κατά τά έτη 1731-17 33 
ήτοι διήρκεσεν επί, τριετίαν όλην. Ύπάρχουσιν όμως και δύο άναγραφαί,. 
ών ή μέν έχει τό έτος 1727 ή δε τό 1737. Πώς λοιπόν εξηγείται τό φαι- 
νόμενον τοϋτο; Ό  Πολνείδης έκ τής Αύστρίας, εις ήν δεν είχε λόγον πλέον 
μετά τάς άποτυχούσας συνεννοήσεις προς τον Κάρολον <Γ' νά παραμείνη, 
εισήλθεν εις τήν Γερμανίαν και προχωρήσας πρύς τάς Δυτ. επαρχίας έφθα- 
σεν είς τή ν . Κασσέλην έν τώ έκλεκτοράτιο τής "Εσσης. Περί τών δεσμών 
τοϋ Πολνείδους προς Κασσελαίους κατωτέρω. ’Ενταύθα έφιλοξενήθη παρά 
τφ έν τώ καθεδρικφ ναφ τής πόλεως ιεροκήρυκι, όστις έγραψε τάδε:

Ζητείτε δε πρώτον την βασιλείαν τον θεού και την δικαιοσύνην αντον 
και ταντα πάντα προστεθησεται νμιν M atth · 6,33.

[ta sui m em oriam  reverendis[sim o] hu jus Albi posseri commen- 
dare voluit.

Carolus Theodoras Pauches V[erbi[ D[iviniJ M inister} in C athe- 
drali Cassell anae.

Casselis djie] li8 Aug. 1727., (8)

1) Έλέχθη άνωτ. (κεφ. 18) ότι είχε προηγηθή ένταΰ&α ό Λορόοταμος.
2) *Ως φαίνεται ή τοιαύτη αυτών στάσις ήν κληρονομική, ό έκλέκτωρ τοϋ Βραν- 

δεβούργου Ίοο. Σιγιομοννδος είχε άσπασθή τον Καλβινισμόν χωρίς ,νά έπιβάλη αυτόν 
είς τούς υπηκόους ούτε μάλιστα είς τήν ίδιαν σύζυγον ’Ά ννα ν , δουκισσαν τής Πρωσ
σίας. cO Pf af f  ύπεβοήθησε μεγάλως τάς τάσεις τοϋ Φρειδερίκον καί έμόρφωσε τό· 
systema collcgiale, καθ’ δ ό ήγεμών είναι ανώτατος αρχών έν τ§ έκκλησίι?.

3) άρ. 89. τά ελληνικά άτονα. Εΐπομεν ανωτέρω ότι τά άτονα είσήγαγεν ό Φαρ-
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Δεν γνωρίζομεν ακριβώς, εάν διέμενεν ενταύθα ή αλλαχού κατά τά 
διαρρεύσαντα 4 ετη, και τις ό λόγος μετά τήν πρώτην έμφάνισιν νά δια- 
κόψη τάς εγγραφάς. Μόνον βλέπομεν, δτι κατά τό 1731 εμφανίζεται πάλιν 
εις τήν περιφέρειαν τής “Εσσης Κασσέλης καί επισκέπτεται τήν Φραγκφούρ- 
την, τήν Ing e lfin g , τήν K ircheberg , τήν L udov ic ib u rg , τήν Τυβίγγην, 
τήν N e u sta d t κλπ. (ή Μετά τήν διαδρομήν πλείστων πόλεων τής Γερμα
νίας τώ 1733 τελευτά εις τάς πόλεις τάς κειμένας προς Β. αυτής εις τό 
Δουκάτον τοΰ 'Αννοβέρου "Αμβοΰργον, Λουνεβοΰργον, Λυβέκκην, Στετινον 
κτλ. Εις πολλάς πόλεις, άς έπεσκέψατο κατά τό πρώτον έτος, επανέρχεται και 
πάλιν τό επόμενον π. χ. εν ταΐς Idstein , Φραγκφοΰρτην, G edern, Δαρμ- 
στάδην ύπάρχουσιν άναγραφα'ι και τώ 1731 καί τώ 1732. Μετά τήν τριετή 
περιοδείαν, ειδομεν δτι ό Πολυείδης διακόψας αυτήν μετέβη εις ‘Ρωσσίαν 
καί πλήρης ελπίδων επανέρχεται (πότε δμως ακριβώς δεν γνωρίζομεν) εις 
Γερμανίαν, τοΰτο τουλάχιστον εξάγεται εκ τής ύπ’ άρ. 128, ήν χαράσσει εν 
πόλει Διέζη (Decia) τής πεφιλημένης αυτώ επαρχίας Νασσαυίας ό ίεροκή- 
ρυξ Ρ, C. Kolbe τή 2 Δεκεμβρ. 1737 ώς εξής:

Ξένοι και παρεπίδημοι εομέν επί τής γης.

V iro adm odum  venerando  D om ino Albi hu jus possessori cum  sin- 
cero om m is fe lic ita tis  vo to  hisce m em oriam  sui com m endare debuit.

Εις τάς κατά πόλεις άναγραφάς καί εις τήν εν αύταΐς γενομένην δεξίω- 
σιν τοΰ Πολνείδους μεταβαίνοντες εφιστώμεν τήν προσοχήν τοΰ αναγνώ
στου εις τήν ποικιλίαν τών άναγραφέων, οϊτινες ήθέλησαν νά καταλίπωσιν 
αιώνιον παρά τοίς εΰγνώμοσιν "Ελλησιν τό μνημόσυνον. Πλήν τών θεολο
γούν κατά πρώτον, ειτα τών πολιτικών καί τοΰ κόσμου τών γραμμάτων 
(ιδίως πρυτάνεων, σχολαρχών τε καί διαφόρων καθηγητών πανεπιστημίων 
καί γυμνασίων συναντά τις καί ιατρούς (* 1 2), νομικούς (3), πολλούς δικα- 
στάς (4 5), φυσικομαθηματικούς, (δ) έτι δέ καί δημοσιογράφον, τον διευθυντήν 
τής έν G eppingen  Εκκλησιαστικής Έπιθεωρήσεως (6). (R evenues E ccle- 
siastiques)· Ούκ ολίγους διαπρεπείς θεολόγους καί φιλολόγους, τον W ei-

δής κατά τούς νεωτέρους, ύποστηρίξας μάλιστα αυτά διά πραγματικών, αλλά προ αύτοϋ 
τής αίρέσεως προηγήΟη δ Βιλαρας (βλ. Η Ρομεηκη γλοσα. Στήν τηπογραφηα τον 
Κορφον- 1814).

1) Ή  αναγραφή περί τό μέσον τοΰ Λευκώματος. Είς ταύτας γίνονται αΐ πλείονες 
άναγραφαί.

2) άριΟ. 39, 68, 69, 77, 126, 154, 166.
3) άρ, 59, 75, 155,
4) άρ. 73, 75, 126, 178.
5) άρ. 39, 70, 166.
6) άρ. 76.
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sm ann, τον Lang-ius, τον F abricius, τον S altzm ann , τον S chu ltz  κ. «· 
Πάντες ούτοι προτάσσουσι τής αναγραφής ρητόν τι γραφικόν ή αρ
χαίου συγγραφέως, ώς τοΰ 3 Οβιδίου, Κικέρωνος, Σενέκα, Λακταντίον, 
Αυγουστίνον, e Ιλαρών, 3Ιουστινιανού, B enhardus, Ονλπιανον κττ. ή 3Αθανα
σίου τον Μεγάλου, Χρυσοστόμου, 3Αγαπητόν Διακόνου, προς τοΰτοις και 
Λημοσθένους καί Θεόκριτόν. 3 Εκ τούτων φαίνεται ή παντοδαπή μόρφωσις 
των άνδρών εκείνων, οΐτινες έσφυρηλάτησαν τήν γενεάν τοΰ Μεγ. Φρειδε
ρίκου.

2 0 .  Το κάτοπτρον τή ς σοφής Γερμανίας. — Ή γεμ ο ν ία ι καί 
πόλεις, κα ι πρά γμα τα . — Ή  άνάλνσις τω ν άναγραφώ ν  

και α ί εκδηλώ σεις τω ν Γερμανών-

A . Α ί σπουδαιότεροι πόλεις καί αί προοτεύουσαι των ηγεμονιών, 
ας επεσκέψατο 6 Πολνείδης.

3Εν διαστήματι τριών ετών ό Πολνείδης έπεσκέιρατο περί τάς 100 πό
λεις τής Γερμανίας, ήτοι διήλθεν κατά μήκος ολόκληρον τήν χώραν από νό
του προς βορράν. 3 Εάν λάβη τις ύπ3 οψιν τάς αποστάσεις, τά ατελή τής τότε 
συγκοινωνίας μέσα, κα'ι ότι εις πολλάς τών πόλεων δεν ήτο απλή ή επίσκε- 
ψις, ώς πράττουσιν οι σημερινοί περιηγηταί, άλλ’ έχρονοτρίβει χάριν συνεν- 
νοήσεοίς, μάλιστα και έπανήρχετο, τότε θά πεισθή εις πόσους κόπους υπε
βλήθη οΰτος, καί πόσας ΰπέστη περιπετείας. 3Αλλά πάσαι αί πόλεις δεν 
έ'χουσι τό αυτό ενδιαφέρον διά τον ήμέτερον περιηγητήν. Ό  ιδιαίτερος, 
σπουδαίος σκοπός, δν ύπέκρυπτεν υπό τό πρόσχημα τής συλλογής εράνων 
καί ελεημοσύνης υπέρ τών Χριστιανών, υπέρ ών έπεδίωκε τήν τελείαν από 
τών δεινών άπολυτρωσιν, κατευθυνουσι τά διαβήματα αΰτοϋ πρός ώρισμένας 
περιφερείας, μεθ’ ών δεσμοί φιλίας και κοινών εθνικών αγώνων συνέδεον 
αυτόν, ή πρός τάς έξεχουσας τών ελευθέρων Γερμανίδων πόλεων, καί τάς 
μητροπόλεις τάς έξασκουσας μεγάλην πολιτικήν επιρροήν, ώς καί εις τά κέν
τρα τών γραμμάτων καί επιστημών, ένθα ήδυνατο νά έπικοινωνήση πρός 
τά μεγαλύτερα σύγχρονα πνεύματα. Εις τάς τρεις ταύτας κατηγορίας θά κα
τατάξουμε» εν τοίς εφεξής τάς σημαντικοηέρας τών ύποδεξαμένων τον Θεό
κλητον πόλεων, καί έκ τών άναγραφών καί τών προσωπικοτήτων, αίς έπε- 
κοινώνησε, θά δυνηθώμεν νά συναγάγωμεν τά αναγκαία πρός κατανόησιν 
καί έκτίμησιν τοΰ προκειμένου σκοπού συμπεράσματα. 3Εν ταΐς πόλεσι ταυ- 
ταις θά άντικρυσωμεν τά μάλλον αξιοθέατα καί ιστορικά μνημεία καί τά σπου
δαιότερα κέντρα τών γραμμάτων, έν οίς ένδιατρίψας ό Πολνείδης έθαυμασε 
τήν τής επιστήμης πρόοδον καί ήλθεν εις συζητήσεις μετά τών σοφών
εκείνων.
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α) '11 Ναοοανία καί αί πόλεις αυτής: Idstein ό Lmngitis και οι κα- 
Οηγηταϊ τής Σχολής.— Usingen, ό Grass καί τό γερμανικόν δαιμό

νιου.— Διεζη, 6 χαρακτήρ τών Διεζηνών οοφών, ό L indncrus  
και ή άποκάλυψις τον σκοπού υπό τον Πολνείδονς. — 

Oranie/isicin και Wisbaden, D illenburg  
Kirchebcrg και Σιέγη.

'Γης πορείας η ρ ta r  ο ό Πολυείδης από τής Δυτικής Γερμανίας, από τών 
μεγάλων επαρχιών της "Εσσης καί τής Νασσαυίας. Εντεύθεν πολλοί Γερ
μανοί ειχον κατέλθει. εις την Ελλάδα καί ήγωνίσθησαν μετά τών Ενετώ ν 
προς έκδίωξιν τοΰ Τούρκου, ώς ειδομεν οθεν προυτίμησεν ΐνα έλθη κατ 
άρχάς εις επαφήν μετ’ αυτών. Νασσαυία ήν ένδοξος κοιτίς πολυαρίθμων 
ηγεμόνων αποτελούντων διαφόρους κλάδους, οΐτινες επί πολλούς αιώνας έδέ- 
σποζον τής παραρρηνίου χώρας. Κατά τούς χρόνους τούτους ύπήρχον εκ τού
των μόνον οΐ εν Idstein . S chaarbrucken , U singen  και W eilburg . Μη- 
τρύπολις ήδη τής Νασσαυίας ήν ή U singen  (*)· Ά λ λ ’ ό Πολνείδης, ώς εΐ- 
δομεν, δεν άιρίκετο τό πρώτον ενταύθα, αλλά εις την τής "Εσσης Κασσέλην. 
Φαίνεται εκεί παρέμεινε πολύν χρόνον παρά τώ φίλφ ίεροκήρυκι, ϊνα έκμάθη 
καλώς την Γερμανικήν. Οί Νασσαυαΐοι πάντων τών άλλων πολυπληθέστε
ροι. καί ενθουσιο)δέστεροι παρελαύνουσιν εν τώ Λευκώματι. 'Ο  την ύπ’ άρ. I 
αναγραφήν, ήν καί προύτάξαμεν, δωροφορήσας Vogt ήν εκ πόλεως Idste in  
τής Νασσαυίας Αΰτη ήν εκ τών σπουδαιότερων τής επαρχίας μετά γυμνα
σίου όνυμαστοϋ, εις τά ενδότερα αυτής κείμενης. Μόλις τώ 1720 είχε κατα- 
ληφθή υπό τής οικογένειας Ναοσάον. Ό  Πολνείδης εφθασεν ενταύθα κατ’ 
’Απρίλιον τού 1731 καί κατεχωρίσαμεν ανωτέρω ολόκληρον την αναγραφήν 
τού ρέκτορος τού Γυμνασίου Cramer, έξ ής καταφαίνεται καθαρώς ό σκο
πός της περιοδείας. 'Ο  δέ σχολάρχης (scholarcha) (1 2 3) καί γενικός su p erin - 
tendens πασών τών εκκλησιών τού Πριγκηπάτου N assovico-Sarapontani 
U singensis Langius οίκειότατα προσαγορεύει αύτω καί περαίνει ώδε : 
m anu mea scribo φρονίμως και άκε.ραίως{*). Καί ή αρχή τής αναγραφής τοΰ

1) Ένταϋθα θά άναφέρωμεν τάς σπουδαιοτέρας τών πόλεων καί αναγραφών, καί 
έξ ών εξάγονται θετικά πορίσματα.

2) Ά ρ. 3Μ. Παραδόξως έν ταύτη τη πόλει γίνεται χρήσις πλειστων έλλ. λέξεων 
π. χ. minis (1 μήνις) eleemosynae (32), lemma (33 ρητόν), comma (αΰτ.), sosandrus 
καί άλλαχοΰ praxis (66). archiater καί proto-archiater (69, 154), archidiaconus (54), 
archigrammaticus (69), syndicus (111 τοϋτο καί νϋν): πρβλ. καί παρά cΡενιέρη λέξεις, 
έν χρήσει έν Γερμανία : παιδαγωγειάρχης σ; 39 oberscholarcha σ. 62 (-έπισχολάρ* 
χης !) καί πολίατρος (άντιαρχίατρος) σ 65.

3) Άρ. 38.



158 Ε νλο γίο ν  Κ ουρ ίλα  Λ α υρ ιώ τον

■διαπρεπούς τούτου θεολόγου (όσης πολυγραφώτατος ών έφιλοπόνησεν ερμη
νείαν εις ολόκληρον την άγ. Γραφήν) είναι προ)τότυπος.

A d  Latus
am ici et fau toris vcterani, ac popular is verierandi 

3 Ιησούς Χριστός χθες και σήμερον ό αυτός και εις τους αιώνας.

' 0  σκοπός τής περιοδείας έξετέθη καθαρώς και ενταύθα- οΰτω περί τοΰ 
απώτερου τοιοΰτου γίνεται λόγος υπό τοΰ γραμματέως τής Διοικήσεως (se_ 
cretarius P raefecturae Idste inae  N assovicorum ) ’/ω . Fridericus Grass, 
οστις εις ένδειξιν εξαιρετικής τιμής δια χρυσογραμμίας γράψει τά εξής ση
μαντικά :

In  unico sains
H isce reverendissi[m o] Dom ino A bbati de M onte san to  (sic) abi- 

tum  dehinc jan idum  praeparanti festinan te  calamo se com m endare, ac 
felix iter, caeteraque om nia fausta  apprecari vo lu it (*)·

Έ ν  U singen  ήλθεν ό Πολνείδης τή 17 ’Απριλίου τοΰ 1732, ενθ’ ό 
Ιω. Νικ. R einem er , sec re tariu s in tim us serenissim ae N assovicae in 
M etropoli N assovicorum , οΰτω προσφωνεί αΰτώ:

T u, quod ju ra  p e tu n t, facias p ie ta tis  am ore 
nec m etuas quenquam , qu isquis obisse v e ll i t

In  m enoriam  g en ii G erm anici e t honorem  reverendissim i Do- 
m in i A bbatis sc r ib it

Ό  μέν Grass όμιλε! δια τήν από πολλοΰ χρόνου διά ζωηρόν καλά
μου παρασκευαζομένην εκστρατείαν, υπέρ ής εύχεται πάντα αίσια ν ’ άπο- 
βώσιν, ό δέ R einem er  παραθαρρΰνει τον Πολυείδη εις τον ζήλω θείω υπέρ 
των καταπατουμενών ελευθεριών άναληφθέντα αγώνα, ινα μηδένα φοβηθή, 
οστις ήθελε τολμήσει νά βλάψη, και μετά δικαίας ψιλαρεσκείας επιφέρει in 
m em oriam  genii G erm anici (— εις άνάμνησιν τοΰ γερμανικοΰ δαιμόνιου) 
καί προς τιμήν τοΰ "Ελληνος* ένώσας οντω <3Γ ιεράς σνμμαχίας τους δύο 1

1) ' Ελλάδιος, Status Ecclesiae, σ.317 άπέθ. τφ 1744. Βλ. παρά Σαθ. Παράρτ. Νε- 
οελλ. Φιλολογίας 97, ένθ3 άναφέρεται ό γνωστός 3Ια>. Μιχ. Λάγγιος καταγινομενος είς 
τήν δημώδη (ίσως εϊναι αδελφοί) καί Legrand. άρ. 48). 'Εν Νασσαυίρι. εί καί ό χαρα- 
κΐήρ των κατοίκων είναι πολεμικός, Οαυμάξομεν τον περί ελλ- γράμματα ζήλον. Ό  
Αονδ. Μανερος Τιγουρινός (εκ Ζυρίχης) έγραψεν έν Έρβόρνη, ένθα ύπήρχε γυμνά- 
σιον, ΤΟ σημεΐώδες : c Ο βίος ημών ακήνωαις. Ταντα είς μνημόαυνον τφ άνδρι κρατίστφ 
και εύοεδεοτάτω κυρία) Θεοκλήτφ Πολνπνίδι τής εκλερίας (sic) ελληνικής εν 3Αδριανουπόλει 
επιοκόπφ. . .  (άρ. 99). 'Ο δέ συμπολίτης αύτοϋ '/<». Sulzerus  αναγράφει ώς συμβολον: 
• Ή  ελπίς μου ό Θεός». Ουτος έξέδοτο τά άπαντα τοΰ Θεοδώρητου Κυρου (Hallae 17(>9 
-1774 τόμ. I-V) είς λαμπράν έκδοσιν παρασκευασθεισσν υπό Ευγ. τοϋ Βουλγάρεως.
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Λαούς·. , Ενθουσιωδέστεροι καί ικαιΌποιητικώτεροι λόγοι προς τον έκπεφρα·* 
■αμένοος διαδηλωθέντα υψηλόν σκοπόν δεν ήτα δυνατόν νά λεγβώσιν. Δικαίως 
λοιπόν δ Πολυείδης κατήρξατο τοΰ αγώνος από της κλεινής Νασσαυίας, εύ- 
λόγως δέ καί προύταξεν έν τή. πρώτη τιμητική θέσει τοΰ Λευκώματος τάς 
«ναγραφάς ταύτας.

Δέν ήτο μόνον ή κλεινή Id ste in , προστίθεται καί άλλη πόλις εις τάς 
ζωηράς υπέρ τοΰ ΙΙολυείδους εκδηλώσεις, ήν μάλιστα καί άπεχαιρέτισεν ιδι
αιτέρους, ώς ελέχθη τφ 1737, ή D iez ή D eetz  ή έν ταΐς άναγραφαις κατά 
τον Λατ. τύπον Decia γραφόμενη, ή αρχαία Θεοδίσια (καί παρά Μελετίω 
Διέζ καί Διέτα) κειμένη έν προνομιούχα» θέσει κατά την συρροήν τοΰ ’Άα- 
ρος καί τοΰ Λάχνου. Αΰτη έδωκε τύ όνομα εις τον κλάδον N assau-D ietz, 
δστις τότε κατείχε τον θρόνον τής κάτω Νασσαυίας. Οί άναγεγραμμένοι Διε- 
ζηνοί σοφοί (καί έχομεν ενταύθα δεκάδα των αναγραφών, ερχόμενης τής 
Διέζης δευτέρας ό>ς προς τό πλήθος αυτών μετά την Τυβίγγην), διακρίνονται 
■διά τό βαθύ θρησκευτικόν καί φιλοσοφικόν πνεΰμα (ον γάρ εγομεν ώδε μέ- 
νονσαν πάλιν, άλλα την μέλλον σαν ι.πιζητον μεν. Ζώμεν ονχ ώς Βέλο μεν, άλ)λ 
ώς δννάμεθα, άνέχου και άπέχου- D iu  deliberandum , quod  sem el e$t sta- 
tuendum  κτλ.). Ό  Φίλιππος P sorvius  in specto r e t pasto r Ecclesiae re- 
fo rm atae διά τοΰ θαυμασίου ρητού (sit gladius verbum  . . . .  sid  fid es  cly- 
peus) (z), βούλεται νά έκδηλώση τήν ζωηράν έντύπο>σιν, ήν ένεποίησεν αύτώ 
ή έμφάνισις τοΰ Πολύ είδους (όπως καί τώ Φίλιπποι Χριοτ. K iih l  πάστορι 
τής Εύαγγ. Λουθηρ. Εκκλησίας), όθεν άναμιμνήακεται τήν παρουσίαν τον 
Θεόν εις τον 1 2 3 Αβραάμ και τό σχετικόν ρητόν γράφει Έβραϊκοΐς γράμμασιν, 
έχει δέ σύμβολον: Post crucem require (:1)· 'Ο  rector τής Σχολής (Scholae) 
λΐκάρέας R ifzius  H e lve to -S angallensis  εύχεται τώ «Θεοκλήτφ Πολνείδει... 
ευοδίαν» ονομάζων αυτόν σοφώτατον (4 *) ώς και δ συνάδελφος αυτού Πω. 
Χριοτ. M /inz  Scholae D eciensis con.stitor (s). "Οτι έν τή Νασσαυ ία άπε- 
καλυψε τελείους τον σκοπόν ό Πολυείδης δεικνύουσι. τά τε άλλα καί ότι εν 
τή περιφερεία αυτής πλησίον τής Διέζης εις τήν O ran ienste in  έσχεδίασε 
τήν προταχθεΐσαν συμβολικήν εικόνα (6). 'Ο  νομομαθής L indnerus  καί αφιέ
ρωσε ταύτην τώ Πολνείδει, ον άποκαλεΐ ακαταπόνητου τής ελευθερίας Θιασώ-

1) άρ. 109. 124-131 έν συνεχείς' καί έν τέλει τό 178, όπερ γράφει ό Juris can- 
ditatus Winsenbach.

2) 127.
3) άρ, 124.
4) άρ. 129.
δ) άρ. 130· ή λ. ευοδία έκ των τετραστίχων τοΰ Θεολ. Γρηγορίου: «Χριστός εύο- 

δίην δωη καί άγγελον έσθλόν'· άμφότεροι οΰτοι οί καθηγηταί έχουσι τόν ορθόν τύπον 
τοΰ ονόματος «Πολυείδης».

6) *Ιδε περιγραφήν έν κεφ. 14 περί τό τέλος.
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την και των δυστυχών δούλων λυτρωτήν (v iro . · ■ indefesso lib e rta tis  fau~ 
tori e t servorum . quos H- Ulfiianus . · · m ortn is  com parat, redem ptori). 
Ή  O ran ienste in  έφημίζετο διά τον θαυμάσιον και ουρανομήκη πύργον 
αυτής — δθεν και Πύργος ουράνιος ώνομάσθη — (ή. Ε νταύθα  φαίνεται δτι 
ουνεζητήθησαν πάντα τά θέματα και οι σκοποί τον Πολυείδους και ό αΰλι- 
κός consionatus (sic) Μω. God. Treviranus  έγραψεν εν όνόματι του ηγε- 
μόνος τήν βραχεΐαν άφιέρωσιν τή 19 Μαρτίου 1732 — είναι δ πρώτος σταθ
μός του Πολυείδους έν τή Διοικήσει τής Διέζης — ήν περιέκλεισεν εντός των 
συμβολικών ρητών: Μελέτη τδ παν, δπερ έξήνεγκε πρώτος ό Λίνδιος Κλεό
βουλος, εις τών επτά τής αρχαίας Ελλάδος σοφών, και τοΰ έαυτοΰ συμβόλ,ου: 
P ost nubila Phoebus (= μ ετά  τήν συνέφειαν ό ήλιος). Ή  Διέζη μετ’ ολίγον 
μέλλει νά καταστή ή πρωτεύουσα τοΰ πριγκηπάτου τής Νασσαυίας. Τοΰντεΰ- 
θεν δμως θεωρείται κατ’ ουσίαν ώς τοιαΰτη- διό και αι επίσημοι συνελεύσεις εν
ταύθα συνεκροτοΰντο ώς κα'ι αι μετά τοΰ Πολυείδους συνεννοήσεις. Εις τήν 
περιφέρειαν ταΰτην ανήκει και ή ωραία Wisbaden, περίφημος διά τά ιαμα
τικά Ματτιακά υδατα (aquae M attiacae)· eO έπισκεπτόμενος αυτήν νυν διακρί
νει μακρόθεν τον ύπέρλαμπρον 'Ρωσσικόν ναόν έπ'ι λόφου άνυψωμένον. ’Εν
ταύθα ό Γεώργιος H enricus dc Gossa, διοικητής τής πόλεως, έγραψε γραμμάς 
τινάς μεστάς φιλοσοφικής έννοιας. (1 2). Ά λ λ 3 4 αξιοσημείωτος είναι ή αναγραφή 
τοΰ H ellm und, γραμματέως τοΰ πριγκηπικοΰ συμβουλίου και επόπτου (in
spector) τών Εκκλησιών, δστις πλέκει τον θεσπεσιοότερον ύμνον, ώς εϊπο- 
μεν, τω Θεοκλήτω(3). Παρά τον Δίλλαν ποταμόν κεΐται ή D illenburg , πό
λις άφ’ ής πολλοί κομήτες και δοΰκες έπωνομάσθησαν, ένθα επίσης γράφει 
ό αΰλικός 3Ιωαν. Μούστος lu n g s  t{A). ’Αλλά πρ'ιν ή διέλθη άνά τάς ειρημέ- 
νας πόλεις δ Πολυείδης έπεσκέψατο τον κόμητα Φρειδερίκον Eberhardus, 
δστις ήρχε τής κομητείας H ohen loh-G leichen , έν K ircheberg . Αΰτη ή μι
κρά πόλις φημίζεται διά τάς οικογένειας τών Αΰγουστιανών σενατόρων, οιοι 
ήσαν οι Φοΰγγεροι (5) κα'ι δ στίμβουλος τοΰ κόμητος 5 7ω. Irachtm us  προτάσ- 
σων τό v ita  n o stra  pereg rina tio , ονομάζει και οΰτος τον Polyadis σοψώ- 
τατον(6). Ά λ λ ’ εκεί πλησίον ήν και ή ένδοξος πόλις S ieg  (Siegena), άφ’

1 )  πρβλ. καί Oraniemburg πόλιν τής Πρωσσίας πλησίον τοΰ Βρ;ι\·δεμβούργου, δνο- 
μαστήν διά τήν βιβλιοθήκην.

2) άρ. 31.
3) άρ. 35.
4) άρ. 36.
5) Ηλ. άρ. 141.
6) άρ" 47. Πρβλ. καί 177. Μόνον ένταίιθα άπαντώμεν τόν τύπον ΙΙολνάδης. Κατά 

τήν Έ λλην έπανάοτασιν ό Κωνσταντίνος ΓΤολνάδης ύπήρξε δρών πολιτικός, προσενεγκών 
ού σμικράς υπηρεσίας, καί δή κατά τήν Γ 'Εθνικήν συνέλευσιν διωρίσθη μέλος τής 
’Επιτροπής προς έλεγχον τών εθνικών λογαριασμών. (Ίστορ- τοΰ Ελληνισμού Tlunao·
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ής έπωνομάσθη καί ό κλάδος N assau-SiegenO ). δστις ήδρευεν εις τδ φρου- 
ριον D illem burg  και άπέδωκε γενναίους πρίγκηπας εις υπερπόντιους άρι- 
στεΰσαντας πολέμους (Μαυρίκιος, ΦριδερΊκος και Γονλιελμος Β ' τοΰ ’Οράντζ), 
ών τελευταίος τις, ό ”Οθθ)ν, συνεδέθη προς τον Μπονκεθελ και συνώδευσεν 
αυτόν εις την περιοδείαν τοΰ κόσμου, καταντήπας έν τελεί εις την αυλήν 
τής Μ εγ. Αικατερίνης ώς ναύαρχος. At σναγραφαι τής Σιέγης άποπνεουσι 
τδ ζωηρόν αίσθημα τής Ευαγγελικής αγάπης- 'Ο  pasto r τής πάλειος, Χικό- 
λαος Gurtlerus, μεγάλα έν τή αυλή τοΰ πρίγκηπος τής Νασσαυίας έπιφορ- 
τισμένος αξιώματα, .μέλος δέ και τοΰ εκκλ. συμβουλίου διά τοΰ ρητού εν 
φυλακή η μην και ηλθετε προς με», εκφράζει τον θαυμασμόν προς τον Ά β - 
6άν «ex amor·' rrga miserrrinos captives iter atque ncgotiwn qnam ma- 
x im e  ardiium  in D E I  nomine sustinen ti» (2). Άκατανόητον είναι το έπι- 
γραμματώδες προοίμιον ετέρου συμβοΰλου πριγκηπικοΰ, τοΰ Deo. Κονράν- 
δον Jhringk  (3). ’Εάν μή ήκολοΰθουν αί Οερμαί εΰχαί, όντως θά ένόμιζέ 
τις, δτι αι λέξεις αύται καθάπτονται εΰθΰ τον ιεραπόστολον "Ελληνα. c() Ze- 
apo litanus D iaconus Χριστοφ. Χρισr. Zauncr  Εβραϊστής έγραψεν έν πρω
τότυπα) τε καί Λατ. μεταφράσει (4) το τοΰ Λαβίδ ψαλμικόν: ΙΉ κονσε Κύριος 
τον στεναγμόν των πεπ,εδημενών, τοΰ λνσαι τους υιούς τών τεθανατιο μενιον 
Τούτο ώς επίκαιρον έπανέλαβεν, (ώς συνήθως βλέπει τις έν τοΐς Λευκώμασι), 
καί δ Σιεγιναΐος 3ho. ' Εορ. B ellerstein{β). ’Αλλά βάλσαμον αληθώς θείας 
παραμυθίας ένεστάλαξεν εις την ψυχήν τοΰ Θεοκλήτου ό αντάξιος επόπτης 
τοΰ «θείου λόγου» (inspector .verbi divini) Χριστ. Φριδ. Meusling, χαρά- 
ξας τό ψαλμ. 124, Η-4(β). Κατά ταΰτα τδ ενδιαφέρον ύπερ τον έργου τον 
Θεοκλήτου εν Νασσανία υπήρξε καί θαυμασμοί) άξιον, καί ή αλληλεγγύη τών 
συν άγων ιστών αΰτοΰ άμέριστος, ώστε όντως επαληθεύει το έν Idstein  υπό 
too H offm ann γραφέν:

In  memoriam sinceritatis germctnicae, qua- ■■■■ A  bbas1 hie a more 
vere Germano ei Christ iano receptus est-(‘)

1 6 (

ρηγοπονλον εκδ. 1927 τομ. Τ ' οελ· 46). Μήπως ό ήμέτερος έφερεν τό πραγματικόν Πω 
λυάδης, εϊτα συντάξας τούς χρησμούς μετέπλασσεν αυτό επί τό έκφραστικώτερον;

1) Έν άρ· 133 άναφέρεται Coniitissa l m a H enrie tta  comitissa Nassaviae Weil- 
burgensis.

2) άρ. 48.
3) άρ. 50.
4) αρ. 56.
5) αρ. 57.
6) άρ. 67 τό ρητόν. "Οτι ονκ αφήσει Κύριος την ράβδον τών αμαρτωλών κτλ. βλ,

άνωτ.
7) άρ. 4. Ούτος ήν ό secretarius forestalls τής Νασσ. πολιτείας Ί ω .  ' Ερρίκος 

H o ffm a n n .
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(3') Ή  Βαλδέκη καί οΐ σνναγωνισταί τον Πολνείδους— W ild u n g en ·— 
Λ ί περίεργοι, άναγραφαί. — 'Η  Κασοέλη κέντρον σπονδαιύτατον διά τον 

IIολνείδη. — Τδ ένοηικόν πνεύμα .—Hassia, ffa ssen — D arm stadt— 
Ποιητικοί εν Laasphe άναγραφαί.—■ Αντίφασις έπανορθονμένη.

— Philipsthal, ηγεμονικοί εκδηλώσεις καί άναγραφαί.

’Αρχαίοι δεσμοί καί έθνικαί περιπέτειαι συνέδεον τον Θεόκλητον προς 
τούς Βαλδεκαίους (W aldecii)· Ή  Βαλδέκη ήν τότε πρωτεύουσα ομώ
νυμου πριγκηπάτου. Έπεξετείνετο μεταξύ τής άνω Έ σσης προς Α. καί 
τής Βεστφαλίας προς Δ. εις την περιοχήν τοΰ Όδέρου καί Δειμέλου, 
καί άνήκεν εις την Β. Γερμανικήν ομοσπονδίαν, κατέχουσα τήν 26ην θέσιν. 
'Η  μικρά αυτή χώρα ενγεως μεν ονκ ήν, ενανδρος δε' άπελάμβανεν όμως 
ικανά εκ τής χρυσοκόνεως τοΰ Όδέρου, τραχεία καί δρυμώδης κατά τά ά'λλα 
ούσα, άλλ’ έφημίζετο διά τούς γενναίους πολεμιστάς, ήσαν κομήτες και από 
τοΰ ομώνυμου φρουρίου έφερον τό ένδοξον καί γνωστόν ήμΐν έπώνυμον 
Schulenburg · ΟΙ Βαλδεκαίοι έκτήσαντο διά τάς έν τή αλλοδαπή καί δή έν 
Έλλάδι πολεμικάς υπηρεσίας. Μνημεΐόν τι έν Κορβάχη καί έτερον έν τή 
κάτω W iklung διακηρύττουσι τούτο (ώς καί έν Βενετία καί Κέρκυρα, περί 
ών άνεφέρομεν). Τό πρώτον άνήγειρεν ή 'Ολλανδική πολιτεία εις τον στρα
τηγόν Γεώργιον Φριδερϊκον καί τό δεύτερον ή Ένετική αριστοκρατία εις 
τον 9Γοαίαν. Έ ν  Βαλδέκη ό ΙΙολυείδης εύρίσκεται ήδη μεταξύ των συμπο
λεμιστών καί αρχαίων φίλων, ών ό Φω. Γεώργ. M eckel sec re ta riu s for- 
tuitissim i(?) P rincip is W aldecciae τιθείς ως επικεφαλίδα τό λίαν έπίκαι- 
ρον ρητόν:

Ut in tern's om nium  bonorum amicitia, in coclis autem aetcrna L u m m i  
boni fru itio n c  gaudeas, cole D rum  et p ro x im u m  ac, te ipsum ama·

εξαιρεί είΟ’ ούτω τον Πυλυείδη ώς διακεκριμένον διά τήν επισημότητα τής 
καταγωγής (conspicuus n o b ib ita te  generis) καί τετιμημένον έν τή τοΰ 
Χριστού εκκλησία κτλ. (ή καί μετά χαράς υπενθυμίζει τούς κοινούς αγώνας: 
« laetatur, quod ah initio a n n i 1715 usque ad  fin em  1719 sub leg tone se~ 
cunda W aldecensi Venetorum castra terra marique contra Turcos se~ 
cutus» (ύ ΙΙολυείδης) (2)· "Ετερος ό Sieder  πρώτος σύμβουλος B rindingen- 
sis αναφέρει τήν παρουσίαν αύτοΰ μετά τής Βαλδ. λεγεώνας εις τήν τώ 
1688 πολιορκίαν, ώς εΐδομεν, τοΰ Εύρίπου(Β), προβάλλων τό πατριωτικώτα- 
τον παράγγελμα:

!) Βλ. κεφ. 4 καί 10.
2) Ά ρ. 117.
3) Ά ρ. 118.
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N em o sibi solum natus, sed patri, pair in e et amicis- (‘)
ΊΙλθεν ο Πολνείδης έν Βαλδέκη κατά Μάϊον του 1732 και. διατρίψιχς 

περί τούς δύο μήνας έπεσκέψατο την W ildungen , tv’ άποκαλυφθή πρό τοΰ 
ανδριάντας τοΰ °Ιωσίου. Ενταύθα  τιμώσι τό Λεύκωμα ό πρώτος pasto r 
τής ’Εκκλησίας ' Ιερεμίας P ilg rin  (2) και ό σύμβουλος τοΰ πρίγκηπος και 
διοικητής Πω. Φιλ. Wusten- (:1) Μετά ταΰτα έφθασεν εις την περίφημον διά 
τάς σιδηρούχους πηγάς (κα'ι διά τούτο καθέδραν των ηγεμόνων) Arolsen 
ενθ’ ό M aitrc des Reathes 0) d ’ aulique έγραψε .■ D eum  timendo, rede  
faciendo, nem inem  timeas. Ε νταύθα  και τύ όνομα Megapolis (βλ. άρ. 
7,137.167).

Πριν ή καταλίπωμεν την Βαλδέκην, δέον νά μή παραλείψωμεν ν ’ 
άναφέρωμεν δύο περιέργους άναγραφάς, ών ή μέν γράφεται έν W ildungen  
υπό τού καθηγητού (rector) τού Λυκείου C. A . Sibecker κατ’ εντολήν τού 
καθηγητοΰ τής ’Ακαδημίας τού Μαρβούργου Φριδ. Hombergkius, δ στις εγ
καρδίους διατυπών εύχάς τώ Θεόκλητα) ονομάζει αυτόν tolius ecclesiae 
orientalis legatum ob singularem  hum anita tem  eruditionem et pruden- 
.tiam · (s) ’Ίσως ούτος είναι υιός ή συγγενής τοΰ μεγάλου χημικού των χρό
νων εκείνων Γονλιέλμον Uomberg, ούτινος ό συλλογή έκ 48 υπομνημάτων 
έπλούτισε τήν ’Ακαδημίαν των Ε π ισ τημ ώ ν.’Αλλά διατί δεν έγραψε μόνος; 
φαίνεται, δτι, δτε πρό μηνός διήλθεν ό Πολυείδης έκ Μαρβούργου, άπουσία- 
ζεν, και παρεκάλεσεν ειτα τον Sibecker νά χαράξη καθ’ οίονδήποτε τρόπον 
τό ένθύμιον (qualem cunque m em oriam  suam)· Τούτο τή αλήθεια δηλοϊ 
εξαιρετικήν εκτίμηση' προς τό πρόσωπον τού Θεοκλήτου και ό έντολοδόχος 
δμως έξεπλήρωσε εύόρκως τό τοιούτον χρέος. Ή  αναγραφή αύτη Θεωρητέα 
ώς μία των καλλίοτων διότι καί αί λέξεις δεν είναι τών συνήθων τού Λευ
κώματος, u t conatibus ejus d iv ina  g ra tia  adsit, in itinere  p ro teg a t et 
salvum  sospitem que ad sues red u ca t ex anim o p reca tu r και τό ση- 
μαινόμενον εύνούστατον,

Ή  δέ δευτέρα αναγραφή γέγραπται υπό τού Κονράδον ' Αρ μινιόν R ei- 
neck καγκελαρίου τού πρίγκηπος τής Βαλδέκης εις τά έν W ildungen  ιαμα-

1) Τών συναγωνιστών τις θά ήτο καί δ εν Berlenburg Νικ. D u illiu s , (δστις, οός 
εϊδομεν, τό ώραιον Si'Christum nescis δίστιχον αφιέρωσεν), ώς φαίνεται έκ της όλης 
αναγραφής, υπογράφεται δέ έξαιρετικώς in fim u s  {=ταπεινοτατος)·

2) άρ. 149.
3) άρ. 153.
4) άρ· 116. Reathe, το Γερμ. Raethe σύμβουλος καί Reichsraethe, ή βουλή, τό 

συμ6ούλιον τής βασιλείας. Περί τών Γαλλικών εϊπομεν, δτ*. δεν ήσαν ξένα είς τούς 
χρόνους τούτους έν Γερμανία, επί δέ Φριδερίκου τοΰ Μεγ. έκινδύνευσε νά καταλάβωσι 
πό παν.

δ )  άρ 150.
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τικά νδατα προς θεραπείαν διατρί6οντος('). Οντας έκ τών ολίγων μεταφράζει 
το ρητόν (Α' ΙΙέτρ. 5 ,7) και εις τήν Γερμανικήν;

Alle eure Sorge w erfet auf Jhn , denn E r so rge t fiir euch·

To περίεργον τήςδε τής αναγραφής είναι τοΰτο, δτι τον επί κεφαλής 
στίχον: infucatac amicitide food err /u n c fi( ')

έγραψε προς παράστασιν τον σημαινομένου καί επί τών δυο σελίδων, (ως 
και αλλαχού (Υψόμεθα) ήτο ι:

in fuca tae  am ic itiae------------------- foedere juncti:

υπέρ τεκμήριο! πολλήν οικειότητα και στενωτάτην φιλίαν.
Πράγματι εν ταϊς επαργίαις τής Δντ. και Βορ. Γερμανίας τιανταγον 

σχεδόν ετνγμν εξαιρετικής αδελφικής υποδοχής και (φιλοξενίας. '( )  λόγος ευ
νόητος- καθ’ όσον εν ανταΐς ύπερίσχνε τό στοιχεϊον τών Διαμαρτυρομένων, 
καί σχεδόν εν έκαστη πόλει εζων εΐσέτι οΐ veteran i καί συναγωνισταί αυ
τόν. Καοσελη. 'Η  Βαλδέκη εκειτο μεταξύ Κσσσελης καί Μαρθούργοτε τάς 
αύτάς καί μείζονς βεθαίως εκδηλώσεις θά συναντήσω μεν καί εν τή πόλει 
ταύτη, ήν τό πρώτον ό ΙΙολνείδης είδεν άξια τη άφίξει εν Γερμανία κατερ- 
χόμενος προς Ν. εν τή "Εσσεν-Νασσάου (Hessen-N assau)· Ή  "Εσση-Κασ- 
σέλη ήδη άπετέλει ένδοξον Έκλεκτοράτον—εντεύθεν, ιός εϊδομεν, μετά τον 
θάνατον τοΰ Καρόλου ΐ Β \  εζητήθη ό διάδοχος τού θρόνου τής Σουηδίας— 
Μητροπολιν είχε τήν Κασοέλη ν (ή. Συχνώς συναντώ μεν έν ταΐς άναγραφαΐς 
τούς Λανδγραθίονς — αρχοντικός τίτλος τοΰ πρώτου ΓΕρρίκον τον παιδός 
L audgra f ( +  1308)—, τοΰ οίκου δέ τής "Εσσης-Κασσέλης ιδρυτής είναι ό 
Λανόγράθος Γονλιελμος Δ ' (1567 — 1592), νιος Φιλίππου τον Μεγάθυμου■ εν
τεύθεν είτα έσχηματίσθησαν οί διάφοροι κλάδοι C H assen  - R o thenburg-, 
H assen-R einfels, H assen  P h ilip stha l κτλ.). ’Από τοΰ Καρόλου (1675)· 
τά c Εσσικά στρατετίματα μετέσχον ιός μισθοφορικά εις πάντας σχεδόν τούς 
πολέμους- όθεν τά μέν ηγεμονικά ταμιεία ήσαν υπερπλήρη, έδυστυχει 
όμως ό λαός, ιός π. χ. άναφέρομεν τον Λανδγράβον Φριδερΐκον (1776— 1 2 3

1<)4

1) Ad acidulas ( - ε ις  τα ξυνά νερά) Wildungense sanitatis curandae eassa (sic) jam 
commorans άρ. 153. Μήπως ό Άομίνιος ούτος είναι συγγενής τοΰ έν αρχή τοϋ XVII 
αιώνος καθηγητοϋ έν Leyden καί γενομένου έπειτα αρχηγοί) τών Άρμινιανών ;

2) Τω συνδέσμψ συνδεδεμένοι της άπλάστου φιλίας (ούτως έξηγησάμεθα τό infu- 
catus ώς έξέλαβεν αυτό ό γράψας- τό in όπως έν τφ inimicus έστί αρνητικόν κατά τό- 
στοιχειώδες Λεξικόν, οπερ έχω ενώπιον μου, infueatus ό λεπτώς έψιμυθιωμένος, άλλ5 
είναι δυνατόν τοιαύτην είρωνίαν νά έγραψε ό καγκελάριος !

3) Casscl έκ τοϋ ca.stellum Cattorum,. Αί μεταξύ Μοίνου καί Βέσερ χώραι κα- 
τψκοΰντο άλλοτε υπό τών Καττών ή Χαττών (όθεν Hassae ή Hcssae) έπειτα.
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1784), δστις άπέστειλεν είς 1 Αγγλίαν 22000 νεοσυλέκτους, έναντι 85 έκατ. 
•φράγκων, ΐνα χρησιμεύσωσιν εις τον 3Αμερικανικόν πόλεμον. Ούχ ίμτον ως 
άντισήκοομα ειχεν ή χώρα τον φυσικόν αυτής πλούτον: Δάση καλΰπτοντα
τό εν τρίτον αυτής, μεταλλεία ιδίως χαλκού και μόλυβδου, γαιάνθρακας κ. α
τό δέ σπουδαιότερον τά χρυσωρυχεία τοΰ H an au  και τής Κασσέλης, άπυ- 
λαύοντα μεγίστης φήμης· Κατά την εποχήν ταύτην ή των ωραίων τεχνών 
Άκαδήμεια δεν έκόσμει εΐσέτι την Κασσέλην, ειδεν όμως άλλα αξιοθέατα : 
τον περίφημον ναόν τοϋ αγίου Μαρτίνον, δστις θεχορεΤται ό πολιούχος ολο
κλήρου τής περιφερείας, τό μνημεΐον τοΰ 3Ιωάννον Μολλέρου και τό μαυ- 
σιολεΐον των Λανδγράβων, άπερ προσείλκυον τούς περιηγητάς. ’Αλλά διά 
τύν ήμέτερον δεν εΐχον τόσον θέλγητρον ταΰτα, δσον τά προηγούμενα των 
κατοίκων προτερήματα- εντεύθεν ή προτίμησες τοϋ Θεοκλήτου νά όρίση <ϋς 
πρώτον σταθμόν την Κασσέλην καί από τον 1727 μέχρι τής ένάρξετ,ος τής 
περιοδείας ήτοι τον 1731 νά ένδιατρίψη είς την πλήρη ελπίδων ταυ την η γε
μονίαν. Α λλά  κα'ι έτερος σπουδαίος επίσης λόγος έκράτει αυτόν έν Κασ
σέλη. Πάσαι αί προσδοκίαι προς επιτυχίαν τοΰ σκοπού έστρέφοντο προς 
τούς Διαμαρτυρομένους καί ενταύθα, πλήν πεμπτημορίου καθολικών, πάντες 
ήσαν τοϋ δόγματος των ° Αναμορφωτών καί ανήκαν μάλιστα ούχί εις τούς 
ορθοδόξους καί φανατικούς Λουθηρανούς. Τό άνω μέρος τοϋ άστεος την ώραι- 
οτέραν συνοικίαν, κατεΐχον διαμαρτυρόμενοι Γάλλοι, εγκατασταθέντες ενταύθα 
ολίγα; δεκαετηρίδας προ τής άφίξεως τοϋ Πολύ είδους. Οι συμπατριώται αυ
τών, εκδικούμενοι αυτούς διά την άλλαξοπιστίαν, κατέλαβαν την συνοικίαν 
ταύτην κατά τον επταετή πόλεμον (1756— 1763), έπειτα δέ (1X00— 1815) 
ή Κασσέλη κατεστάθη έδρα τού βασιλείου τής Βεστφαλίας καί τού ’Ιερωνυ- 
μον Βοναπάρτον. "Ενεκα τής τοιαύτης συνθέσεως της πόλειυς οί κάτοικοι 
ήσαν μάλλον φιλελεύθεροι καί ανεξίθρησκοι. Διά τινων ένδείξευιν έν τοϊς 
προηγούμενοι; (κεφ. X) κατελήξαμεν εις την εικασίαν, δτι ό Πολνείδης έγνώ- 
ριζεν οπωσδήποτε τά τής περιοδείας, τοϋ Μητοοφάνους Κριτοπονλον. Ίσ ω ς 
έιιαθεν έκ τής Φιλοθήκης, καί έκτινος προς τά πατριαρχεία έκθέσεως αυτού 
περί των αποτελεσμάτων τής περιοδείας, δτι σπουδαϊον κέντυον τής θρησκευ
τικής κινήσεως ύπήρξεν ή Κασσέλη. Αί προς ένωσιν άπόπειραι καί αί «θρη
σκευτικοί διαλέξεις» έγίνοντο είς ώρισμένας πόλεις πρόσφορους προς τοιαύ- 
τας ιδέας. Έθαυμάσαμεν άνωτέριο μετά τοϋ Κριτοπονλον τύν όνο μαστόν επί 
πολυμαθεία Κάλιξτον, δύ ήν έπεδαυκεν ύφηλήν ιδέαν τής ένώσειος των 
διάφορων Εκκλησιών υπό την έννοιαν τοϋ συγκρητισμόν, .ή, ώς διαβάλλοντες 
αυτόν οί αυστηροί Λουθηρανοί έλεγαν, τοϋ κρυπτοπαπισ μ ον. Ί1  ιδέα αΰτη 
μετά την άναχώρησιν τού περικλεούς εκείνου κληρικού είχεν έπιδώσει επί 
τοσοϋτον, ώστε ό Κάλιξτος ήξίου, Γνα προς τή αγία. Γραιρή γένηται δέκτη 
καί ή ομόφωνος διδασκαλία των πέντε πρώτων a h o v io r  τής 3Εκκλησίας, των 
μετά ταΰτα διαφορών θεωρούμενου' ώς ασήμαντων. "Γούτο δεινώς προσέ-

1 ( ;γ>
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κρουσεν εις τήν πτέρναν των αδιαλλάκτων, και μέγας συνήφθη αγών μεταξύ- 
των θεολόγων της Λειψίας καί Δρέσδης. Εις τήν κρίσιν ταύτην άπεβίωσεν 
ό Κάλιξτος (1656). Ά λ λ 3 ό υιός αυτού Ούλερϊχος διαδεξάμενος τον αγώνα 
συνήσπισε τά στελέχη. Παρωξύνθη δέ ό άγων, δτε οΐ μαθηται διεκήρυξαν 
την ανάγκην των καλών έργων,(*) ύποστηρίζοντες προς τοΰτοις, οτι ή αγία 
Τριάς δεν άπεκαλύφθη εμφανώς εν τή Π. Διαθήκη. ΟΙ τής Βιττεμβέργης. 
θεολόγοι άπήντησαν τότε (1655) δια συγγραφής, ήν έξακολουθοΰσι νά θεω- 
ρώσιν ώς συμβολικόν βιβλίον. 'Ο  σφοδρός πόλεμος και ή δογματική διαμάχη, 
έπισημοποιήθησαν διά τού εν Κασσέλη συ?Δαλητηρίου τώ 1661, δτε ο Ονλε- 
ρΐχος παρουσιάσθη ώς αρχηγός. (2) Τοιοΰτον κέντρον των εθνικών ενερ
γειών έξελέξατο ό Πολνείδης ύποβοηθοΰμενος τά μάλιστα υπό τής θρη
σκευτικής κινήσεως και όντως τό πνεύμα τούτο διαφαίνεται άριδήλως ένταΐς. 
έν Κασσέλη άναγραφαΐς. "Ιδού τό υπό τού Ιω. Χριστοφόρου Ungewille- 
rus αύλικού ιερέως προταχθέν ενωτικδν λόγιον τού θεσπεσίου Παύλου (s).

Σπονδαζοντες τηρειν την ενότητα τον πνεύματος εν τω σννδεομω της 
ειρηνης. Εν σώμα και εν πνεύμα καθώς εκληθητε εν μια ελπιδι της κλη- 
σεως ημών. Εις Κύριος, μια πιστις, εν βαπτισμα{β).

Προσφυέστερου τώ σκοπώ τού Θεοκλήτου έστι τό ρητόν τού Νικολάου- 
Γονλιέλμον Ih r in g k  ιεροκήρυκος εν Κασσέλη (5): «egregium monitum. 
Apostoli:»

Μιμνησκεσθε των δεσμών ως σννδεδεμενοι των κακονχουμενών ως και 
αυτοί οντες εν σωματι.

Τήν αλήθειαν τού ρητού τούτου έπεβεβαιώσατο ό αγαθός Κασσελαιος 
διά στίχου έπεκτεινομένου, ώς ανωτέρω, έπ" άμφοτέραις ταΐς σελίσιν :

S ic  j u n x i t --------------------pagina fra trcs

(Ούτο.) συνδέει τό γεγραμμένον τούς αδελφούς).
Ή  "Εσση, ή άριστοκρατικοοτάτη χώρα τής Γερμανίας, ό μέγας ηγεμο

νικός οίκος, παρέσχεν όντως εις τον ξένον ιερομόναχον βασιλικά δείγματα 
ξενίας. Κατευθύνεται ούτος προς τήν άρχαίαν κοιτίδα αυτής, άπαντωμένης 
υπό διαφόρους τύπους. H ass ia  syperio r και H assia  inferior χώραι κατέ- 1 2 3 4 5

1) ’Εντεύθεν διατί ό έν Eisenach καθηγητής Σ χά τζ  παρέθετο μετά τό περί δικαι- 
ova7js πίστεως ρητόν τοϋ Παύλον καί τό τοΰ ’Ιάκωβον <-·?} πιστις εάν μη εχη έργα νεκρά 
έστι καθ’ εαυτήν».

2) Βαφ. ένθ’ άνωτ. 298—9.
3) Έφεσ· 4, 3-5.
4) Ά ρ. 44. Καί τό προηγ. ρητόν άτονον έγράφη έν Κασσέλη, ώς είδομεν, καί τό 

επόμενον.
5) Έγράφη τή IV Αύγ. 1732 καί είναι ή πρώτη (μετά τήν από τοΰ 1727) ανα

γραφή ενταύθα.
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χουσαι τό κέντρον τής Γερμανίαις, κυβερνώμεναι το πάλαι υπό των κομητών 
καί είτα δουκών της Φραγκονίας τής πατρίδος τοΰ Κρουσίον, και έν τελεί 
υπό τοΰ Λανδγράβου τής Θουριγγίας. Μετά πολλάς περιπετείας Φίλιππος 
6  Μεγάθυμος (1518— 1587) διένειμε την "Εσσην μεταξύ των τεσσάρων υιών 
αυτού, ιδρυτών τών γραμμών Cassel, M arburg  R einfels D arm stad t, 
εως ού, διαλυθεισών τών λοιπών, τάς κτήσεις αυτών έσφετερίσθησαν ή "Εσ- 
σεν-Κασσέλη και ή "Εσσεν Δαρμστάτδη. Αΰτη αύθις διηρέθη εις δύο μέρη 
τό βόρειον ή άνω "Εσσην προς τήν Πρωσσίαν γειτνιάζον, και τό νότιον ή 
κάτω "Εσσην προς τήν Βαυαρίαν, ήτις και είναι γονιμωτάτη εις προϊόντα 
και μέταλλα σιδήρου,' χαλκού και γαιανθράκιον, έν σχέσει προς τό άγονον 
έδαφος προς τό βόρειον. Πρωτεύουσα τοΰ μεγάλου τούτου Δουκάτου ήν ή 
Δαρμστάδη, πόλις εις τον Ζ ' αιώνα ανάγουσα τήν έαυτής ΐδρυσιν, από τοΰ 
1567 χρησιμεύουσα έδρα τών Αανδγράβων αΰτη έκοσμεΐτο υπό τοΰ αγάλ
ματος τοΰ μεγάλου Δουκός Λουδοβίκου τοΰ A ' υπό Σδανθάλερ άνεγερθέν- 
τος έπι τής πλατείας Λονΐζης. Οι πρίγκηπες τής ηγεμονίας ταύτης, ώς έλέ- 
Χθη έν τώ 4 κεφ., ειχον διαφημισθή καθ5 άπασαν τήν Ευρώπην (ή. Τούτο 
παρεκίνησε καί τον Θεόκλητον νά προτιμήση αυτήν πολλών άλλων πόλεων(2). 
Ύπεδέξατο αυτόν ό αύλικός ιεροκήρυξ και πάρεδρος τοΰ κονσιστορίου Γου- 
λιέλμος Berchelm ann  χριστιανικώτατα προσαγορεύων έν δημώδει ελληνική 
ώδε (κατά τήν Μ α|ιμίναν έπιδιωρθωμένην):

Τό τέλος τής παραγγελίας είναι αγάπη από καθαρόν καρδίαν και από 
οννείδησιν άγαθήν καί από πίστιν, όπου δεν είναι πλασμένη (3).

Ό  δέ sec re tariu s  e t n o ta riu s  ’Ιωσήφ Αλβέρτος Bocck ανέγραψε τό 
Μακάριοι οι έλεήμονες κτλ. Λατινιστί (4). Ά λ λ 3 ή Δαρμστάτδη ήν «παλαιά 
πόλις» ήτις σήμερον περιβαλλομένη υπό τής «νέας πόλεως» ώς διά τείχους, 
κατήντησε καί σκοτεινή· δεν ήτο επομένως τόσφ τερπνόν ενδιαίτημα προς 
διαρκή διαμονήν τών ηγεμόνων. Ούτοι ειχον άλλης πόλεις προωρισμένας εις 
ψυχαγωγίαν πλήν τών πέριξ προαστείων. Ό  Πολνείδης έν τοσούτω φαίνε
ται διεπέρασε τον χειμώνα και τό έαρ εις τήν Δαρμστάτδην τό θέρος έζή- 
τησε νά πορευθή εις συνάντησιν τών επισήμων. Οΰτω κατά Ιούνιοί' εύρί- 
σκομεν αυτόν έν L aasphe- Ε νταύθα  άφιεροΰται υπό τοΰ συμβούλου ?καΙ 
αρχιάτρου (a rch ia ter) τοΰ ήγεμόνος (princip is H asso -D arm stad tin i) τό 
ώραΐον τούτο ιαμβικόν δίστιχον: 1 2 3 4

1) Ό  πρίγκηψ αυτής ήχωνίσθη ήρωϊκώς εις τον Εΰριπον καί μάλιστα έτραυμα- 
τίσθη (Σάθας ένθ’ άν. σ. 380).

2) "Εφθασε κατά Δεκέμβριον 1731.
3) Ά ρ . 43.
4) 163. Είς τήν Ν. "ΕσσενΔαρμ. κεΐται τό Starckenburg, ένθα ό quaestor Ιω. 

M ichael K raem erus  Ιγραψεν: q u id  agis, p ru d e n te r  agas. et respice finem  (άρ. 
88) παρόμοιον προς τό: δει σε άρχόμενον τοΰ τέλους στοχάζεαθαι.



1G8 Ε ύλο γ ίο ν  Κ ονρ ίλα  Λ α νρ ιώ το ν

Sors prim a  D E Y S ,  sors altera fid u s  amicus.
Haec duo su n t vitae gaudia sum m a meae (')■

Ό  εξ ύπογυίου ούτος ποιητής είναι πολυσήμαντος. "Υπογράφεται P e 
rn rd'us Tabor M oeno-Francofurd iensis (sic) M- D (έπονται οί επίσημοι 
τίτλοι), P hysicus Giessensis· εκ τούτου φαίνεται δτι ό φραγκφουρταΐος 
ούτος πλήν τοϋ αύλικοϋ αξιώματος, ών άμα καί αρχίατρος έδίδασκε καί μα
θήματα φυσικής εις τό Πανεπιστήμιου τοϋ Giessen· Καί έτερος ενταύθα σύμ
βουλος ό Ιωάννης Γεώργ. Schwartzius εις τον ’Οβίδιον, ώς φαίνεται, ασχο
λούμενος παραδίδωσι τή τοϋ θεοκλήτου μνήμη δύο εκ τοϋ ποιητοΰ λίαν 
γνωρίμους λέξεις (no tab ilio ra verba): Tempora labuntur  (2), ών τό ση- 
μαινόμενον ούκ ευχερές επί τής περιστάσεο^ς ν ’ άποδώση τις ακριβώς. Καί 
ούτος ήν ξένος έκ τής κομητείας W ittg en ste in , δ'πως καί ό Ίω . Ίοϋστος 
K och , πάστορ τής πόλεως H anoviensis, ήτοι έκ τής πόλεως H a n au  πρω- 
τευούσης τής ομωνύμου επαρχίας καί περιφέρειας τού K inzing , δστις διά 
διώρυχος συνδέεται τω M ain. Ούτος φαίνεται ήν λίαν ευφυής κληρικός. 
Ήθέλησε νά γράψη εις τό τελευταίου εξώφυλλου (επί τοϋ έσωτ. τοιχώμα
τος) καί νά φιλοδωρήση τω Theocleto Polyedi (3) A bbati m o n aste rii 
Sfancti] M ontis διά τοϋ προτασσομένου «ενός δέ εοτι χρεία (4). άλλ’ οίονεί 
μεταγνούς διά τήν στυγνότητα τοϋ λόγου προσέθετο έν τέλει: f e l i x  q u i post 
me (s), δπερ συνδυαζόμενον προς to secundarius (άν μή προς τό secundi- 
cerius) τό προσαφθέν τω όνόματι αύτοΰ p asto r L asphensis  secundariusi 
ασφαλώς θά έσήμαινεν, δτι ευτυχής έ'σται ό μετ’ εμέ ακολουθήσουν — διότι 
θά γράψη εις νέον βιβλίου πρώτος — δστις βεβαίως θά ένθυμηθή δτι πλήν 
τοϋ «ενός» έν ουρανού έχει ανάγκην ό άνθρωπος καί τινοον άλλων επί τής 
γής, ϊνα φθάση εκεί. Ευτυχέστερος ύπήρξεν ό Πολνείδης κατά την μετάβα- 
σιν αύτοϋ εις τήν έτέραν θερινήν τών ηγεμόνων πόλιν τήν P h ilip sth a l, 
φρούριον κείμενον επί τοϋ ποταμού W erre. Αυτή κυριαρχεί τής κάτω "Εσ- 
σης (H assia  inferior) καί είναι ένδοξος- διότι, ώς εΐδομεν, έδοοκεν εις τον 
ηγεμονικόν κλάδου H a ssen -P h ilip s th a l τό όνομα. Αί άναγραφαί ενταύθα, 
ών ή έπισημότης δεν ακολουθεί τώ ποσώ, — είσί μόνον τρεις — γίνονται 
εν τρισί μόνον ήμέραις.

’Από τοϋ προοιμίου τού γραμματέως τοϋ ήγεμόνος, δστις φέρει ενταύθα

1) άρ. 39.
2) άρ. 74.
3) rO Πολνείδης κατήντησε καί πολυώνυμος καί πολύμορφος !
4) Λουκ. 10, 42.
ό) άρ. ISO. βλεπ. τον έν άρ. 25 συμπολίτην τοΰ Koch, δστις έγραψε λίαν δυο 

νόητα.
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τον τίτλον τοϋ Λανδγράβου (serenissim i H assiae  L andgrav ii h -t.H 1), 
«χον ψδε: In  re .dubia benignioren interpretationeni (εΰμενεστέραν ερμη
νείαν) seqni, non mimes ju stiu s  est quetm Putins πειθόμεθα, δτι εΐχον 
έγερθή έν τη αυλή τοϋ Λανδγράβου άμφιβολίαι περί τοϋ ήμετέρου αρχιμαν
δρίτου- 'Ο  Γεοδργιος Φίλιππος IV ittich , δστις υπογράφεται ευπειθέστατος 
(obsequiosissim us) προς τον θεόκλητον, άναφέρεται εις νομικήν ρήτραν και 
λέγει δτι η ενμένεια εν τοί,ς δνστεκμάρτοις καί αν δεν είναι δίκαιο., ονχ ητ,τον 
είναι μάλλον άοφαλής. Μεθ’ δλην την οΰτωσίν υπονοουμένην δυσπιστίαν 
τα έπιφερόμενά είσι πλήρης εξιλασμός διά τό πρόσωπον τοϋ Πολύ είδους: 
H aec sun t, λέγει ό W ittich , reverend issim e a tque doctissim e D om ine 
A bbas fa u to r  ac amice, licet ex  Achaja, attamen suavissime et semper 
venerande!, qu ibus m em oriam  sui com m endat, tuus obseq- πτλ. (2 3) 
Ή  παρένθεσις licet ex A chaja ύποδηλοΐ όπόσον ειχεν έμψιλοχωρήσει ή 

■δυσφήμισις των Ελλήνων εκμεταλλευτών τής εϋπιστίας των Ευρωπαίων (8). 
Έ ν  τοϋτοις, καίτοι εξ Ά χα ΐα ς(4) (δθεν τοσοϋτοι κο'ι τοιοϋτοι απατεώνες) ό 
ορμαθός τών προτασσόμενων εξαίρετου φιλίας καί βαθείας έκτιμήσεως επιθέ
των αίρει τοϋ Θεοκλήτου τό πρόσωπον ύπεράνω πάσης ΰπονοίας. Καί ετέ- 
ραν ηγεμονικήν τιμητικήν αναγραφήν έχομεν έν P h ilipsthal εις γλώσσαν 
’Ιταλικήν: / /  signor A batte  sc ricordera del suo serviatore■ ’Αλλά τις ό 
ανώτερος ουτος αξιωματικός / .  A — S  Maggiore el M aestro d i Stalla  
(— άρχισταυλάρχης) de la sua Altezza serenissim a il Principe de H as- 
s ia (5 * *); Ή . αυλή τής Έ σσης βλέπομεν δτι κατά τήν περίοδον ταΰτην μετά- 
πέμπεται ξένους, οίς ανατίθενται τά υψηλότερα αξιώματα. Οί Έσσαίοι περί 
τά πολεμικά ασχολούμενοι καί τραπέντες εις τό μισθοφορικόν επάγγελμα 
ύστέρουν εις τήν άνωτέραν επιστημονικήν, ώς φαίνεται, μόρφωσιν. Καί ό 
υπασπιστής λοιπόν τής αύτοϋ εκλαμπρότατης ΰψηλότητος  φαίνεται Ενετός

1) Δυστυχώς έν τη παντός βοηθήματος έρημίςι ταύτη δέν είναι δυνατόν να έξη- 
γηθώσιν τα δύο ταΰτα στοιχεία, άλ,λ’ επειδή παρετήρησα, δτι ούδαμυΰ σχεδόν τών 
αναγραφών τίθεται τό δνομα τοΰ ήγεμόνος, εικάζω otl τό h.t. σημαίνει lioc tempore 
ήτοι τφ χρόνιο τούτφ.

2) άρ. 9·
3) βλ. άνωτ- κεφ. 17-18
4) Ούτως οί Ευρωπαίοι κατά τόν Μεσαίωνα όνομάζουσι τήν Ελλάδα από τής

Κ. Διαθήκης διδαχθέντες. 'Ολόκληρος αυτή άπό τής Β'. Οίκουμ. Συνόδου (381) άπε- 
τέλεσε μεγάλην επαρχίαν θρόνον Ιχουσαν τήν Κόρινθον. Ή  φράσις αυτή υπενθυμίζει 
τήν σημασίαν τοΰ G raeculus έν τή Δύσει, ήτις ΐσχυεν άπό τοΰ Κικέρωνος, Πετοάρχον
καί εξής.

δ) 'Ιδού πώς έθεωρεϊτο τό πρόσωπον τοΰ Θεοκλήτου καί παρ’ αυτών τών επισή
μων : II signor Abbate sc recorders del suo servitore, γράφει ό Mag. ό μαγιόρος (--ό 
κύριος καθηγούμενος ενθυμηθήτω τόν δοΰλον αύτοΰ).
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τις m aestro  (καθηγητής;). Την τελευταίαν χριστιανικήν παρακαταθήκην προς 
τον Θεόκλητον άγιονιώντα διά την απελευθέρωση' των εαυτού ομογενών και 
αδελφών διετΰπωσεν ύ J. C- Beltz m ag is te r  m orum  (επόπτης ή διδάσκα
λος τής ηθικής) τοϋ πρίγκηπος.

Quae sinistra videntur, coelum intuentibus illic dcxira sunt, (’)· 
ΙΙάσαι αι εξαιρετικά! αύται εκδηλώσεις κα! ή άκρα φιλοφροσύνη των 

Έσσαίων πείθουσιν ημάς, δτι ούκ εις μάτην ύπέμεινεν ό Πολνείδης τό δριμι- 
τής Δαρμστάνδης ψΰχος, και δτι τό θέρος ήν λίαν ευνοϊκόν δι’ δλην την 
ύπόθεσιν αύτοΰ. Τούτο άλλως άποδείκνυται και εκ τής θέσεως, ήν έν το> 
Λευκώματι κατέχουσιν αι αναγραφαί (μετά των τής Νασσαυίας, α'ίτινες έχου- 
σιν την πρώτην τιμητικήν).

γ ')  Γ0  ΙΙολυείδης h  Βυρτεμβέργη. — N eostad ad Tiliarn mag?/am.— 'H  
παλινδρομία. — Κλάδοι ηγεμονικοί Βνρτεμβέργιοι. — Hcibbronn καί 

Ludivigburg■—r Η αναγραφή ενός φιλολόγου.— ΟΙ αντάδελρ.υι Pregizcr- 
—Halla Suevorum -— 'Η S tu ttg a rd  καί Abbas Bebenhausanus-—
’ Τν Σαξωνία Lauban Eisenach καί ό πρωτοδιδάσκαλος Σχάτζ.
— Τό *Αλτεμβονργον.— Halberstadt καί Rosbach■ — ScZnvar~ 
zcnait καί, δ κοσμοπολίτης Stieber- — ΑΧ κομητείαι. W itt
genstein καί Stolberg. — Η  ηγεμονία τον W ied καί αι 

επιγραμματικοί αναγραφαί.— 'Η  ηγεμονία τον Hohen- 
solmen καί τό χάριεν στιχούργημα.

Δεν γνωρίζομεν ακριβώς τίνες οι άναγκάσαντες τον ΙΙολυείδη λόγοι,, 
ώστε μετά την ολιγοήμερον διατριβήν έν Νασσαυία (idstein) νά τραπή προς 
νότον πριν ή έπισκέψηται τάς λοιπάς αυτής πο'λεις, ώς κα! τάς τής 'Έσσης. 
"Ελαβεν άρά γε παρά τών αΰτόσε φίλων τοιαΰτας οδηγίας, ή έπρεπε πρ!ν 
ή επιχείρηση την τακτικήν περιοδείαν νά προσυνεννοηθή μετά πάντων τών 
φίλων αύτοΰ, δπερ και τό πιθανώτερον; Ούτω ενώ εΐδομεν αυτόν τήν 17 ’Α 
πριλίου έν Id ste in  μετά μίαν εβδομάδα εύρίσκομεν αυτόν (τήν 24 τοϋ αύ
τοΰ μηνός) εις τήν Νεάπολιν (N eostad t ad Tiliam m agnan  vel ad flu- 
vium  K o ch er i)0 \  Βεβαίως ούτε έν συνεχεία τής πορείας έγένετο ή έπίσκε- 1 2

1) άρ. 10. Έ ν άλλη πόλει τής ηγεμονίας τούτης χή Gedern εχομεν χρεϊς άνα- 
γραχράς σπουδαίας διά χά γνωμικά: bonis quod bene f i t , h a n d  p e r it  (—δ,χι καλόν 
χοϊς άγαθοΐς γίγνεχαι ούκ άπόλλυχαι), p e r  angusta  ad  A ugusta , παροιμιώδης φρά- 
σις χαύχόσημος χω : σχενή κα! τέθλιμένη ή οδός ή άπάγουσα είς χήν ζωήν κχλ. (άρ-. 
119 καί 121).

2) Οί προσδιορισμοί οδχοι σκοπόν εχουσι νά χωρίσωσι χήν πόλιν χών άλλων 24 
ομωνύμων έν Γερμανίφ, άλλ’ είς μάχην, ό δυσχυχής έρευνηχής ουδέτερον χών διακρι-

κών χούχων ευρήσει έν χοϊς νεοχυπώχοις χάρχαις !
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ψις αΰτη, οΰτε δέ και αν ευ άποχρώντος λόγου άνέκρουσεν ό Ιίολν ειδής πρυ- 
μναν, ημερών οδόν παλινδρομήσας, δθεν σχεδόν ειχεν εισέλθει εις Γερμανίαν. 
Ίσω ς ήθελε νά συνάντηση πρόσωπόν τι σπουδαίον και έ'χομεν εις άπόδει- 
ξιν την ενταύθα αναγραφήν τοιουτου, τής ήγεμονίδος:

A u g u sta  Sophia  filia serenissim i D ucis W urtem berg ici F n d eric i 
A n g u s ti  in N eu en stad t ad T iliam

Τοΰτ’ έπιβεβαιοΰται και ό p raefectus W urtem berg ici N eostad i κτλ. 
(ώς άνω) προσφωνήσας τόν απόδημον ιερομόναχον λίαν φιλοφρόνως(1 2) κα
θώς και ό p asto r e t E cclesiasticus S uperin tendens H o ch ste tte r έκ τής 
άθλιας μεταφράσεως καί ούτος προλογιζόμενος:

Εις ονδέ κανένα πράγμα δίδομεν κανένα πρόσκομμα διά νά μην ψε- 
χθη ή διακονία' αλλά εις κάθε πράγμα συστήνομεν τον λόγον μας ώσάν 
ΰπηρέτας τον Θεόν (3 4).

Μετά τόν έπισκοπευοντα υπογράφεται ό 7α>. Χριστοφ. Schutz  D iaco- 
nus παρενείρων το κατάλληλον Εΰαγγ. ρητόν ('). ’Εντεύθεν δτι τω τότε καιρώ 
ή Νεάπολις αυτή άπετέλει σπουδαίον τμήμα της μεγάλης οικογένειας τής 
Βυρτεμβέργης. Αυτή οΰκ ήν τελείως άγνωστος τω Πολυείδη. — Έ ν  Βιττεμ- 
βέργη προ αιώνος περίπου έξεπαιδεΰετο εν ταΐς έπιστήμαις ως υπότροφος, 
του ήγεμόνος τής Σαξονίας ό Άρτηνός Ζαχαρίας Γεργανός, ώς ό ίδιος εΰ- 
γνωμόνως άνομολογεΐ εις τόν Πρόλογον τής Κατηχήσεως τής τοΰτω ανατε
θειμένης (Βλ. Αημητρακοπονλον, Λοκίμιον περί του βίου καί των συγγραμ
μάτων Μητροφάνους τοΰ Κριτοποΰλου πατρ. ’Αλεξάνδρειάς (Λειψία 1870 
σ. 15). Οί Βυρτεμβέργιοι συντεταγμένοι εις ιδιαίτερον σώμα είχον συμπο- 
λεμήσει έν Έλλάδι.— Έγνώριζεν ίσως καί από τής έξαιρέτου υποδοχής τοΰ 
όνομαστοΰ έκλέκτορος ’ Ιωάννον Φριδερίκον προς τόν Κριτόπονλον (5). ’Έπρεπε 
την ένδοξον ταυ την καί κραταιάν ηγεμονίαν, ήτις ήτο τό μεγαλυτερον τής 
Διαμαρτυρήσεως έρεισμα νά προτίμηση- άλλα φαίνεται ήτο ανάγκη νά φέρη 
μεθ’ έαυτοϋ συστατικά γράμματα, (εντεύθεν ή λοξοδρομία). 'Όπως ή νέα 
θρησκευτική έρις ενταύθα έξεκολάφθη καί εις άπασαν διεδόθη τήν Γερμα
νίαν, οΰτω καί πάσα υψηλή καί' εΰγενής ιδέα ενταύθα έλάμβανε σάρκα καί 
δστέα. Ό  δούξ τής Βυρτεμβέργης ειχεν ήδη άνακαταλάβει μέγα μέρος τής

1) Ά ρ . 141.
2) Ά ρ . 114.
3) Ά ρ . 113.
4) άρ. 115 άμψότεροι προτάσαουσι τοΰ δνόματος Μ·, οπερ συμπληροΰται εις Μα- 

gister, καί επειδή εις πολλούς κληρικούς συναντώμεν χοι'έ ο , εξάγεται οτι οί έν ταΐς πό- 
λεοι κληρικοί τότε ήοαν και καθηγηταί. Ό  S c h u tz  ανήκει εις άρχαίαν έπίαημον τής: 
Βυρτεμβέργης οικογένειαν, εάν δεν άπα τώ μα ι (πρβλ. ‘Γενιίρην, ένΟ' άνωτ. σ. 70).

5) 'Ρενιέρης ένθ. avoir. σ. 70 έ.
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^αρχαίας κληρονομιάς καί δόξης καί έθεωρεΐτο ό πρώτος των μεγιστάνο>ν της 
Σουεβίας. "Εντεύθεν άπέρρεον διάφοροι άναφερόμενοι ενταύθα κλάδοι ήτοι 
Hohenlohe έν B artenste in  καί Pfedelbach (ον παρέχει ήμΐν ό Πολυείδης 
ακριβή των κομητών γενεαλογίαν(1). Hohenlohe-Langcnburg- Ocringeu-(πρό- 
τερον H o hen lohe-Inge lfigen ) καί απλώς Hohcnlohe-Langenburg, έν Βυρ
τεμβέργη,Σαξοινία-Κουβοΰργφ καί έν Σι λεοία.’ Εν Βυρτεμβέργη επίσης ανήκε 
καί ο κλάδος Hohenlohe-- Langcnburg- Kirchebcrg  ως καί 6 H ohenlohe- 
ΒαIdem burg - S tilin g s  fit? st (2), περί ών πάντων παρέχει ήμΐν ειδήσεις. ΙΙρδς 
τούτοις αναφέρει καί κόμητας καί κομητίσσας τοΰ Brbach, W olfstein, 
A uersburg  (A rupinum ) καί W eickersheim  (3)· Κατά την 7 ’Ιουνίου τοΰ 
αύτοΰ (1731) βλέπομεν τον Πολυείδη έν Inge lfing  (ad Caesarum ), εις τά 
μεθόρια σχεδόν τής "Εσσης. Ποϋ διήλθεν από τοΰ ’Απριλίου καί εξής, άδη
λον. ’Αλλά καί ενταύθα (μετά την πρώτην) ή δεύτερα αναγραφή έγένετο 
τή 27 ’Οκτωβρίου υπό τοΰ Έκκλησιαστοΰ (ϊεροκήρυκος) 3/ω . Χριοτοφ_ 
Prochl, δστις cum Galidissimo omnis vere in Christo fehcitatis voto έπι- 
κυροΐ τύ « ή φιλαδελφία μενέτω ». Τά μεγάλα ταΰτα διαστήματα κατά δυο 
έκδοχάς εξηγούνται, ή δ τι διήρχετο έν τώ μεταξύ άλλα μέρη μή έγγραφέντα 
έν τή βίβλο), ή δτι κατηνάλισκε τόν χρόνον εις συνεννοήσεις ή καί μελετάς 
ένθα συνήντα φιλόξενον στέγην, δ πως ένταΰθα παρά τώ Φιλίττπφ3 Ιακ. Breyep  
δστις ήν τά μέγιστα περιβεβλημένος αξιώματα παρά τώ Χριστιανω Κρό
των ι (;) κόμητι τοΰ Hohenlohe καί Gleichcn (4 5 *). Ούτος έποίησεν μίαν τών 
λαμπρότερων προς τόν Πολυείδη αναγραφών, μετά τους, οΰς άνεφέρομεν, 
έκλεκτούς στίχους, διασαφηνίσας ως ούδείς άλλος τόν σκοπόν τής περιοδείας 
αύτοΰ· πληροφορεί ημάς περί τών συστατικών αύτοΰ γραμμάτων καί τε
λευτά in ter call da aeque ac Candida vota pro totius Ecclesiac salute  (fl). 
Αξιοσημείωτου είναι δτι κατά κανόνα εκ τών ηγεμονικών και επισήμων 
αναγραφών μανθάνομεν τοιαΰτας λεπτομέρειας. Δεν ήτο δυνατόν ό ΓΙυλνεί- 
δης νά μή ΐδη καί την H eilb ro n n  πλησίον τής Inge lfing  κειμενην ('■) καί 
άλλας τινάς πόλεις (7). Έντυπωσιν αληθώς θά προξενήση μεταξύ τών έν-

1) άρ. 112.
2) Έ κ τ η ς  οικογένειας ταύτης ήν ό πρίγκηψ ’ Αλέξανδρος-Λεοπόλδος-Φραγκίσκος, 

επίσκοπος έν Grosswardein τής Ουγγαρίας, ούτος έγένετο γνωστός ως Οεραπεύων ασθε
νείς διά μόνης τής προσευχής (ήν έποίει καί ό ασθενής ταυτοχρόνως) έ; άποστάσεως' 
Ά λ λ α  τό Βατικανόν ουδέποτε άνεγνώρισε τά τοιαΰτα αύτοΰ θαύματα.

3) άρ. 142 καί άρ. 175 conies de H ohenlohe- W eickersheim .
4·) Καί έτερος κλάδος τής Βυρτεμβέργης βλ. καί άρ. 47.
5) άρ. 51.
■6) άρε 85.
7) αρ. 1 <9, ως επί πρδγ. τήν Goppingen, ήτις ήν πρωτεύουσα τοΰ Δουναβικοΰ νο*
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ταΰθα επισήμων γραφών ή εξής εν αρχή επί τής έσωτ. δψεως τοϋ εξώφυλ
λου δια μολυβδίδος γεγραμμένη: A  Aon Altesse, M adame la Princes se 
H ercditaire D onauviere  (?) de W artem berg R ee marggrave de Brader- 
bourg· Οι διάφοροι ούτοι τίτλοι δεν όμοιάζουσί πως προς εκείνους του 
Capone (*); Ά λ λ 5 έλθωμεν εις την L udw igburg  την πρωτεύουσαν τής 
επαρχίας τοΰ Νεκκάρου, ήτις τότε ακριβώς (1727-1733) εΐχεν έκλεγή ώς 
έδρα τής ήχεμονίας (ούχί βεβαίως δά άλλον λόγον, όσον διότι τυγχάνει ή 
όχυρωτέρα τής. Βυρτεμβέργης πόλις)· τοΰτου ένεκα έγκατεστάθησαν έν αυτή 
ου μόνον στρατιο)τική σχολή καί Λΰκειον, άλλα καί όπλουργεΐον καί τηλε- 
βολοστάσιον. Ό  3Ιω. U Incus Weis smarm  S[cholae] liter[ariae]· cu lto r 
δεν ήτο δυνατόν να γράψη ωραιότερα λόγια, προτάσσων τό γραφικόν: « Γρη- 
γορεΊτεί οτηκετε εν τη πίστει, ανδριζεσθε, κραταιονσθε, ιταντα υμών εν αγαπη 
γινεσθω», (άτονον μεν άλλα πλήρες θείας δυνάμεως), εις τρεις στροφάς χω- 
ρίζων αυτά:

H anc p erp e tu am  v itae  ch ris tian a e  p rax im  tib i..·  A bbas;
Me tuae  benevo len tiae ac a m o ri;
Te vero p ro v id en tiae  Dei e lem entissim ae in om nibus viis e t nego tia - 

tion ibus (3) suis; to to  eorde com m endo (3).
Ό  δέ Ίω . Eberha-rdns Pregizer I.V .L . συγκλητικός καί γραμματικός 

τοΰ αύλικοΰ συμβουλίου βαθέως θλιβόμενος, δτι οί τέως στενάπατα συνδεδε- 
μένοι άδελφοί (ad la tu s  d ilectissim i fra tris  adhuc uniti) δι'ί'στανται ήδη, 
παρατάσσει έκ τοΰ eΐλαρίον (4) καί τής Γραφής ρητά, καθ’1 ά ονχ'ι δια. των 
πολυσχιδών σνζητήσεοιν, αλλα δια τής εις Χριστόν άναστάντα εκ νεκρόόν 
απλής πίστεως Οά κληρονομήσω μεν την αιωνιότητα. Τοιαΰτην δέ άκριβώς 
ένωσιν μεταξύ των δυο ’Εκκλησιών υποδεικνύει (verum  I/unc nexuni in ter  
Ecclcsiam Chrislianam tarn Orien/alcm, quam Occidentalem) και υπο
γράφεται odictissim us(*)· Τοιαΰτην γνώμην έξήνεγκε και ό έν H allae Su- 
evorum  E cclesiastes καί D ecanus Νικόλαος Γουλιέλμος Seybo ld ius’·

μοΰ της Βυρτεμβέργης, ένθα έκτοτε έπλεόναζον οί διαμαρτυρόμενοι, καί ένθα, ο>ς ελέ- 
χθη, σημειοϋται καί ό της Revenues Ecclesiastique διευθυντής καί ό procurator (είσαγ- 
γελεύς) ,Ι<ο. Siy. H ochstetter.

1) ’[ταλόε τυχοδιώκτης παρουσιαζόμενος ώς διάδοχος Κων. τον ΙΙαλαιολόγον, καί 
διεκδικών διά τι7>ν δικαστηρίων τήν παραδοσιν μεγάλου μέρους τής Ελλάδος!

2) negotiatio ενταύθα -χυημάτισις.
3) άρ. 66 ό φιλόλογος Γερμανός άξίως τοϋ ονόματος αύτοΰ έπιτυχώς εκαοοτό- 

μηαεν έν συγκρίσει πρός τάς κοινοτυπίας πολλών έκ των άλλων.
4) βλ. άνωτ.
ό) άρ. 46 πρβλ. καί 23, 78,
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ό εχων τον Υιόν εχει την ζωήν (')
ρητόν, ό'περ άποκαλεί αληθώς κειμήλιου τής Εκκλησίας (hoc uno Eccle- 
siae C atholicae vere κειμηλίω de facto · · · ) (1 2 3)· Ά λλα καί ό αΰτάδελφος 
αύτοϋ τό τοΰ praefectus εχων αξίωμα τώ ρήματι τοΰτω συντασσόμενος 
ανεπιφύλακτος γράφει:

Voto p r io r i acccdat, 
νοturn subscripti (n)

(τή προτέρα ευχή, προστεθείτω καί ή τοΰ υπογεγραμμένου).
Ή  συντομία τής μόνης διφυοϋς έν Χάλλη (ή "Αλλη ως έγραφον οι 

παλαιότεροι) δεν συμβιβάζεται προς τό έθος των πολιτών αυτής, οΐτινες επί 
100 δλα έτη έκτιζον (1427— 1525) τον ναόν τοΰ άγιον Μιχαήλ. Εις την 
άρχαίαν ταυτην αΰτοκρατορικήν πόλιν, ένθα πρώτην φοράν έν Γερμανία τω 
1224 έχαράχθησαν τα χάλκινα νομίσματα (H alle r ή Heller), δεν εύρέθη- 
σαν οΰτε τά <5νο δηνάρια τής χήρας τοΰ Ευαγγελίου, όπως οί δίδυμοι στί
χοι τών αΰταδέλφων, υπέρ τών αιχμαλώτων Χριστιανών τής Ανατολής. 
’Ίσως διότι οί "Ελληνες δεν ήσαν τόσω ένταΰθα γνωστοί, όσω εις την H alla  
S axonum , ή τις ήν επί πλέον γνωστή έν "Ανατολή διά τά εκεί έκτυποΰμενα 
Ελληνικά συγγράμματα. Πρωτεύουσα τότε τής Βυρτεμβέργης ήν ή S tu t- 
tg a rd  επί τοΰ N esenbach  εν εύφορωτάτή κοιλάδι κειμένη, ή δοξασθεΐσα 
διά τοΰ Schiller  (ου ό άνδριάς κοσμεί την πλατείαν), τοΰ E gel κ.ά. Διά 
τό οχυρόν τής θέσεως είχεν από τοΰ 1Γ' αίώνος άποβή ή έδρα τών κομη
τών, ειτα καί τών δουκών τής Βυτεμβέργης, οΐτινες κατοόκουν εις τό άρ- 
χαΐον άνάκτορον καί ωραιότερον αυτής κτίριον (τοΰ Ι^Γ' αΐώνος)(4 5). eII πόλις 
ειχεν όνομαστόν Γυμνάσιον ή Άκαδήμεια τοΰ Καρόλου ίδρΰθη μετά τά 
μέσα τοΰ ΙΗ ' αίώνος (ή. eO Κριτόπονλος είχε τυχει ευμενέστατης υποδοχής 
παρά τοΰ ήγεμόνος 3Ιωάνναν Φριδερίκον, ού έθαΰμασε την τε αρετήν καί 
παιδείαν καί τάς προς τούς λογίους γενναιοδωρίας, δι’ ας οί σύγχρονοι άπε-

1) Καθ. Έπιστ. ho. 5, 12.
2) άρ. 52.
3) άρ. 53.
4) Κατ’ αύτάς άναγγέλλ.ουσιν αί εφημερίδες δτι τό-λαμπρόν τοΰτο της τέχνης 

μνημεΐον άπετεφρώθη. Ίδρύθη καί νέον από τοΰ 1746—1806. Τό άρχαιότερον 
τμήμα άνηγέρθη περί τό 1000 όμοΰ μετά τής πόλεως επί Χριστόφορου τοΰ δουκός 
τής Βυρτεμβέργης' τοΰτο εντελώς κατεστράφη (κατά την 21 Δεκ. 1931), δπερ περι- 
ελάμβανε τάς μεγάλας αίθουσας υποδοχής καί τάς τών ιπποτών, κοσμουμένας υπό 
σκευών έκ πορσελάνης (τά έκ τών εργοστασίων ϊεβρων έδωρήθησαν υπό τοΰ Μεν. 
Ναπολέοντος).

5) Περί τή ς’Ακαδημίας, τών καθηγητών καί τών συγγραμμάτων αύτών ευρίσκει 
•ύ βουλόμενος τά καθέκαστα έν τή Bibliothecae de hi Societe iitt. de Stuttgart (σειρά 
πολλών τόμων).
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■καλούν αυτόν Βυρτεμδεργικδν Τίτον κα'ι εγραφεν εν τή προς αυτόν επι
στολή : « Πολλοί είσιν οι εν πεποιηκότες με, άλλ’ ή εύμένεια πάντας 
ύπερήλασεν δταν γάρ λογίσωμαι τα δώρα σου τά μεγαλοπρεπή καί 
όντως ηγεμονικά, ευρίσκω αυτά εις διακοσίους θαλλαιρούς ποσοΰμενα· εώ 
λέγειν την πολυτελέστατην τράπεζαν εις όλους δέκα μήνας (’)' τό ότι 
μέλλεις τάς ας έδωρήσω μοι βίβλους εως Βενετίαν. δωρεάν πέμψας τό 
μέχρις ’Αργεντινής(1 2) άρμα, καί προ τούτων τό χρυσούν εγκόλπιον καί 
την μεγαλοπρεπεστάτην εικόνα σου . . άνθ’ ών απάντων χάριτας, ως δύ
ναμαι, μεγίστας ομολογώ τή σή γαληνότητι» (3 4 5). Καί ό όμαιμων καί 
όμόφρων συνάδελφος τοΰ Κριτοπονλον συνήντησεν ενταύθα όπωσοΰν καλάς 
διαθέσεις· τούτο μαρτυρούσιν αί φιλάδελφοι γραφαί τού τε αρχιδιακόνου (ar- 
chidiacorm s) τού καθεδρικού ναού τής πόλεως 7 οχ Γοδεφρίδον H offm ann |(+) 
καί τού Φερδινάνδον Γονλιέλμον) δστις ού μόνον cult or αλλά καί pistorius{*) 
υπογράφεται(Γ·). Τό επίσημον όμως ενταύθα πρόσωπον, δι’οΰ έπεκοινάινησεν 
ό Πολυείδης τή αυλή είναι ό ’ Α66άς Bebenhausanus, δστις προς τω τού 
συμβούλου τοΰ δουκός τής Βυρτεμβέργης φέρει καί τά εξής αξιώματα supe- 
rin ten d en s generalis καί s ta tu u m  p rov incia lium  assessor καί ήν επο
μένως ό ζητούμενος άνήρ προς τον προκείμενον σκοπόν. Οι κληρικοί κατά 
την περίοδον ταντην εν Κνρώπη ον μόνον υψηλάς πολιτικός θέοεις κατεΐχον 
αλλά καί φεονδάρχαι ήσαν καί βασιλείς οί εν Άργεντοράτω επίσκοποι, καί 
εκλέκτορες οί αρχιεπίσκοποι Μαγεντίας, Τρεβών καί Κολωνίας- ό πρώτος 
τούτων καί προήδρευε τής διαίτης τών εκλεκτόρων. Ανωτέρω συνηντήσαμεν 
ούκ ολίγους διαμαοτυρομένους su p erin ten d en s ή pasto res καί ecclesia- 
s tes  αΰλικούς ενταύθα καί τον ηγούμενον τής B ebenhatis έπιπεφορτισμέ- 
νον τοιαύτα αύλικά καί διοικητικά καθήκοντα. Βεβαίως, όπως οί είρημένοι, 
•όνόματι ήσαν μόνον κληρικοί (εφ’ όσον ιεροσύνη κατά την παρ’ ήμ ιν εν- 
νοιαν δεν ύφίσταται εν τή τών Διαμαρτυρομένων), οΰτω καί ό άββάς ούτος

1) Είσαάτο οΰτος έν τφ φροντιστήρια? (Stipendium) τών φοιτητών δαπάνη ηγε
μονική (‘Ρενιέρης Ο- 79).

2) Τό νΰν Stassburg.
3) Παρά ' Ρεν ιερή σ- 82.
4) ’Λρ. 54.
5) Άρ. 71. Εις ώριαίαν από τής Stuttgardt άπόστασιν κεϊται ή Rothenburg ad 

Noccaritin πολίχνη μετά 600 κατοίκων. Βεβαίως ουδόλως έματαιοπόνησεν έλθών εν
ταύθα ό Πολνείδης. Τότε ασφαλώς θά έσώξετο ό πύργος Wiirt-berg, ός όπήρξεν ή 
εστία τής βασιλικής οικογένειας τής χώρας. 'Η  πόλις αΰτη, ήτις συνδέεται καί προς 
τούς ΊΡουθήνους, θά έσωζε τότε μέρος τής αρχαίας εύκλειας, διότι ό γράφων «cum  
civita te  Rothenburc/i «Φίλι.-τ.τος Φεοδινάνδος» είναι arch ig ram m aticus  (άρ. 69)· έν 
Stuttgard νομίζω υπήρχε καί ό έγγραφόμενος απλώς: Do Saint Madalaine τήςβίταλίας!) 
professor linquaruni (άρ. 72).
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ψιλώ όνόματι ηγούμενος, διότι ή περίφημος αυτή της Τυβίγγης, ώραν άπέ- 
χουσα μονή (‘), ίδρυμα των Καρτουσιανών μοναχών, είχε μετατραπή πλέον 
εις ιερατικήν σχολήν, και έπειτα εις κυνηγετικήν έπαυλιν των βασιλέων τής 
Βυρτεμβέργης. ’ Ενταύθα πσρευρέθησαν κατά τήν 16 ’Οκτωβρίου 1731 δ τε 
Πολνείδης καί ό συνέκδημος αυτού Δορόσταμος, οΰς καί προσαγορεύει ό 
Γερμανός συνάδελφος διά του έπιγραμαστικού:

Ωδε το σταδιον εκεί δ υι οτεφανοι (1 2)
Μετά τήν Βυρτεμβέργην κατευθυνόμενος ό Πολνείδης προς βορράν 

έπρεπε νά περιέλθη τήν Σαξωνίαν, ένθα ή Βυττεμβέργη, οί Δελφοί τον Λου
θηρανισμόν, δθεν έξήλθεν ό σπινθήρ τής Μέταρρυθμισεως. Αιατί δεν τό 
έπραξε, δεν γνωρίζομεν. Οί Σάξωνες μάλιστα έν πολλαΐς μάχαις μετά των 
Ενετών έν Ιίελοποννήσφ ειχον πολεμήσει γενναίους· καί δή. ή κατάληψιζ 
τών Καλαμών οφείλεται εις τον στρατηγόν ’Αννίβαν Δέγγενφελδ, δστις ηγού
μενος 3000 Σαξώνων, βοηθούμενος και υπό τών Βρουνσβικίων, καί μετά 
τήν κατατρόπωσα' τών Τουρκικών δυνάμεων ήνάγκασε τον Χασάν πασάν, 
διοικητήν τής Μάνης καί πασάν τής δλης Πελοποννήσου νά παραδώση τάς 
κλεΐς εις χεΐρας τού Μοροζίνη (Σάθα, Τουρκ. - Ελλάς, σ. 338-340). ’Ίσως 
ήπείγετο νά βαδίση περαιτέρω, καί έπεφυλάχθη κατόπιν νά έπανέλθη.

"Οτε κατά τό 1741 έπανήλθεν εις Γερμανίαν ευρέθη εις Δρέσδην καί 
προσεκλήθη παρά τών επισκεπτομένοον τήν πανήγυριν Λειψίας εμπόρων, ορθο
δόξων Ελλήνων, καί συνέστησε τό πρώτον έν Λειψία τώ 1743 παρεκκλήσιον 
τής ορθοδόξου ανατολικής εκκλησίας εΐς δνομα τής 'Αγίας Τριάδος. Έ πω φε- 
λήθη έκ τής ευκαιρίας ήδη ταύτης νά ΐδη τό δουκάτον S axe-V eim ar E i 
senach, δπερ συνωρεύετο πρύς to πριγκηπάτον τών Reus- Έ ν  E isenach , 
έφιλοξενήθη άσφαλώς παρά τού «πρωτοδιδασκάλου τού Γυμνασίου ’/ω. °Ιακ. 
Σχάτζ ήτοι Θησαυρού» (ώς έπεύηγεΐται ό ίδιος). Τ Ι πόλις έχει δύο τούς αρχαι
ότερους (1188) ναούς τής Γερμανίας: τον άγιον Νικόλαον καί τον άγιον Γεώρ
γιον, είναι δέ ή πατρίς τού Σεβαστιανόν Bach, δστις κατά τον ΙΓΓ αιώνα, καθ’ ον 
άνεπτυχθη τό ασμα εν τή τών Διαμαρτυρομένουν εκκλησία, συνέταξε τάς θρη
σκευτικός έκείνας μελωδίας τάς θαυμαζομένας διά τό ύψος καί τό εύκα-

1) Ή  Τυβίγγη από πολ?νών ήδη εκατονταετηρίδων ύπήγετο είς τό δουκάτον τής 
Βυρτεμβέργης·

2) Άρ. 17.
Η) Δημητρακ. ένθ’ άνωτ. 82. Μία και μόνη πόλις τής Σαξωνίας φέρεται έν τώ Λεν- 

κώματα, ή L auban  (πρβλ. 5, 112, 122). Έ πϊτω  δέ ό φιλομαθής νομικός καί όσα περί 
τοΰ δικαίου έν σχέσει προς τον Μωσαϊκόν νόμον καί τον Ευαγγελικόν φιλοσοφεί ό 
Χριατ. Ψρκϊ. Sa tter  advocatis Summr Dicasterii Wurtembergici (άρ. 59),’ ’ νεαΰθα 
ανήκε καί έ'τερος δικαστής ό τό φιλοσοφικώτατον ένθύμιον γράψας (άρ. 75) Η. 
K eener.
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τάνυκτον (*). Βεβαίως ό ήμέτερος κληρικός θα είχε την περιεργίαν να άν- 
τιληφθη εκ τοϋ σύνεγγυς τήν διαμόρφωσιν τής τοιαύτης καταφανούς υμνω
δίας έν τή ’Εκκλησία. Ά λλ’ ενταύθα εις μικράν από τής πόλεως άπόστα- 
σιν υπήρχε και δ πύργος των άρχαίοον πριγκήπων, τό φροϋριον W a rtb u rg  
ϋψοϋμενον επί κωνοειδούς ό'ρους, όπου κατέφυγεν ό Λούθηρος και μετέ- 
Φρασεν εις τήν Γερμανικήν τήν αγίαν Γραφήν λέγεται μάλιστα ότι. έν E i
senach οΰτος διήκουσε τά εγκύκλια μαθήματα. Τήν ακμήν των γραμμάτων 
ενταύθα πιστοποιεί καί ή υπό Ελλήνων έκδοσις φιλοσοφικών καί θεολογι- 
κών συγγραμμάτων ως ή Defensio ph ilosophiae V olfianae ( 1729). Αυτή 
γέγραπται παρά τοϋ ’ιατροφιλοσόφου Δαμιανόν ΊΊαρασκενά, παιδείας ένεκεν 
διατρίβοντος έν Γερμανία προς ΰπεράσπισιν τής φιλοσοφίας τοϋ Ονολφίου, 
ήν ώς προς τάς περί Θεοϋ άποδείξεις παραβάλλει προς τήν τοϋ ’/&>. Δαμα
σκηνού θεολογίαν (9). Πράγματι ονδεις έτερος έγραιρεν εν τη βίβλον (.αραιό
τερα ‘Ελληνικά οσον ό όντως Θησαυρός Σχολάρχης όπως καί ούδείς άλλος 
παρέστησεν άκραίφνεστέραν τήν Λουθηρανήν διδασκαλίαν περί πίστεως : 
«Εΐτις γάρ, λέγει, εν τη εαυτόν μόνον ΐσταται δικαιοσύνη και άπολντρώσει 
ματαίως και κενώς κόπια· πάσα γάρ ή οϊησις της δικαιοσύνης αυτόν ώς 
ράκος άποκαθημένης φανερονται έν τη έ,σχάτη ήμερα, ώς φησιν 'Ησαίας ό 
προφήτης' χάριτι γάρ και δωρεά τον πνεύματος θεία έκαστος ημών τήν σω
τηρίαν πορίζεται» (1 2 3 4). Έ κ  τής E isen ach  φαίνετται δτι κατηυθΰνθη δ Θε
όκλητος προς τό δουκάτον τής S ax -A lten b u rg , κείμενον έν τή περιοχή τοϋ 
Saal καί P le isseD  καί διαιρούμενοι' υπό των χωρών τών R eus εις δΰο 
τμήματα δυτικόν καί ανατολικόν. Σκοπός αϋτοϋ ήν ν.ά συνασπίση τάς μεθο
ρίους ταϋτας ηγεμονίας πρός κοινήν κατά τών Τούρκων σΰμπραξιν. Ένταΰθα 
(βλ. άρ. 94), υπό πνεϋμα προτεσταντικόν ό Ίω . L av reus aulicus m ini- 
s te riu s··· in com ita tu  a ltenbrico  γράφει τό ’/ω. Καθ. A' 2, 2-3- τί δέ 
έστί τό tubicini(?) divino, τίς καλείται ένταϋθα «θείος σαλπιγκτής» δ Θεοϋ 
λόγος δ Χριστός ή δ Θεόκλητος; ’Εν τή 141 ηγεμονική αναγραφή σημειοϋν- 
ται τά ήγεμονεΰοντα μέλη τοϋ οίκου A ltem burg  (illustrissim ae D om us 
a ltenbricae. εν Schillingsfurst, Ingelfingen , K irchberg , W eikerste in , 
O h rin g en  καί L angenburg)· Έντεϋθεν πλέον μεταβαίνομεν διά τινων

1) Σύγχρονος τοϋ Bach ήν καί ό H andel έν Χάλλη ιΣ&ζΛ δστις συνέθεσε πολ
λούς τόμους έκκλ. συνθέσεων και ποικίλων μελφδιών' α>; πρόςπαύς θρησκ. υμνους μά
λιστα ούδείς δύναται νά παραβληθή πρός αυτόν.

2) Ζαβίρ, ένθ’ άνωτ. σ. 2·~>2. Ό  αυτός έξέδοτο έν Οίναρία {Weimar) Meditationcs 
Academicae de cognitione humana methodical.· conscriptac, και Tractatio methodica de 
libertate cogitandi (ένθα καί περί τών αρχών τών δικαιωμάτων τής φύσεως, περί 
κόσμου καί ύπάρξεως Θεοϋ κτλ.).

3) άρ. 101.
4) Κατείχε τήν 13 θέσιν έν τή Βορ. Γερμ. 'Ομοσπονδία.

Θ ρ α κ  ι κ ά Δ ' 12
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Πρωσσικών επαρχιών εις την Β. Γερμανίαν. Και δή έπεσκέψατο εξ όλης 
τής Πρωσσίας δύο μόνον έν Σαξωνία κείμενος πόλεις την H a lb e rs tad t (ι), 
ής ή ωραία μητρόπολις είναι κτίσμα τού I F '  αΐώνος (δ αγ. Στέφανος), ή δε 
Παναγία τοΰ ΙΑ ', θαυμαζόμενα διά τον Γοτθ. ρυθμόν. Ή  θεμελίωσις της 
πόλεως ανάγεται εις τον Μέγ. Κάρολον. Λουδοβίκος δ ευσεβής συνέστησε 
την επισκοπήν (814), εις ήν ή πόλις οφείλει την ευημερίαν αυτής, και ήτις 
ΐώ  1641 μετεβλήθη εις ηγεμονικήν επισκοπήν. Μετά την έν Βεστφαλία ει
ρήνην άπεδόθη ή πόλις υπό των Σουηδών εις τον εκλέκτορα τοΰ Βρανδεμ- 
βούργου. Και ταύτην μεν ώς κληρικόν φέουδον, την δε R osbacln την κει- 
μένην έν τώ δρεινώ δουκάτω (ducatum  Mon tail um), ήτις κατέστη μετ’ οΰ 
πολύ ένδοξος, έκρινεν ό Θεόκλητος αξίαν έπισκέψεως ισο.)ς διά τον E v an - 
gelicum  pasto rera  G- G- Ottersagen (1 2)· ’Εντεύθεν ετράπη μακράν 6 ήμέ- 
τερος περιηγητής (πρός τό ΒΑ είς τό Posen) καί είδε τό S ch w arzen au  
έν τοϊς μεθορίοις τΓ|ς Πολωνίας κείμενον. Ή ν  πόλις τής κομητείας W it
tg en s te in  καί ανήκε τότε εις την Πολωνίαν άνακτηθεΐσα τώ 1716 από τών 
Σουηδών καί μόλις τω 1815 μετεβιβάσθη είς τήν Πρωσσίαν. Τίνος υποθέ
σεις ειχεν έν Πολωνία ό Ιίολυείδης άνεπτύξαμεν έν τώ περί 'Ρουθήνων 
κεφαλαίου Αι δύο ενταύθα άναγραφαί (ή, ών ή πρώτη τού γραμματέως τής 
κομητείας έχει έν αρχή τό φιλοσοφικόν viundus regitur opinionibus, εί
ναι μάλλον τυπικοί. ’Αξία προσοχής είναι ή τρίτη (4 5) τού Ά νδρέου Φριδε- 
ρίκου Stieber, θεωρήσαντος άναγκαίον μετά τήν ξενίαν νά ύπενθυμίση τώ 
ξένω ίερομονάχω τό άποστολικόν: «επ’ αλήθειας καταλαμβάνομαι οτι ουκ
εστι προσωπολήπτης δ Θεός, άλλ3 έν παντϊ εθνει ό φοβούμενος αυτόν καί 
εργαζόμενος δικαιοσύνην δεκτός αύτώ έστυ)(&). Τό κοσμοπολιτικόν τούτο ρη
τόν (έν Λατ, μεταφράσει γεγραμμένον) ήλιου φαεινότερον άποδεικνύει υπό 
τίνος πνεύματος ήγοντο τότε οι διανοούμενοι καί είς αυτά τά απτότατα 
τής Ευρώπης μέρη ! cO αύλικός ούτος ήν σύμβουλος τοΰ κόμητος τού Stol- 
berg, καί έν άρ. 21 άναφέρεται informator comitum Stolbergnisium  
(πρβλ. consiliarius St- άρ. 119 καί d irec to r C ancellariae S to lbergen-

1) Ά ρ. 143. Ένταΰθά που κεϊται καί ή Wernigerode. ένθ’ ό Seydiiz (άρ. 80) 
παρέχει τήν σπουδαίαν εϊδησιν περί τοΰ ιδιάζοντας σκοποϋ (βλ. άνωτ.).

2) Ά ρ. 82. Έ ν Rosbach ενίκησε Φρώερϊκος ίό Β' τά υπό τόν πρίγκηπα H ild -  
burgausen  γερμ. στρατεύματα καί 20000 Γάλλους υπό τόν Σο-<βίζην «ή 5 Νοεμβρ» 
1757.

3) Άρ. 26, 29. Είς τήν τελευταίαν προτάσσων τό: Έ ν  τούτφ γνώσονται πάντες 
δτι έμοί μαθηταί έατε. εάν αγάπην έχητε πρός άλλήλους, υπογράφεται ό Φρώ. Kessler 
B ip o n tin u s  (εκ Βιποντίου πόλεως τοΰ ΓΙαλατινάτου τής Βαυαρίας).

4) Άρ. 136.
5) Ποάξ. 10, 34-35.
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■sis άρ. 156) (‘). Πριν Γ| προς τάς βορείους τραπώμεν χώρας πρέπει νά στα- 
ματήσωμεν μικρόν εις την νΰν 'Ρηνοπρωσσίαν λεγάμενην, ητις παρέσχε φι- 
λόφρονα ξενίαν εις τον Πολύ είδη. Ε κ ε ί  εις την. συμβολήν τοΰ W ied και 
'Ρήνου έ'κειτο άλλοτε ή ομώνυμος τω ποταμω πόλις (ένθα άκριθώς νΰν ή 
N euw ied) ή W edan, ητις μετά τής R oncal έδωκε τον τίτλον εις τον ηγε
μόνα W edano—R oncaliensis(*). Τάς διατριβάς έποιήσατο ό Πολυείδης εις 
R oncal και δή την D ierdorf, ητις ήν, ώς φαίνεται, και πρωτεύουσα τότε. 
Εις την τελευταίαν εδεξιώθη αυτόν ό superin tendens, inspector e t p as to r 
τής κομητείας (* 2 3 4) «Α- J. Weidenbach, δστις βαθύτατα συγκινηθεις διά τά 
ιβασανιστήρια των Χριστιανόϋν γράφει:
Νννι δε μενει πιστις, ελπίς, αγαπη, τα τρία ταντα, μειζων δε tovtojv η αγαπη(*).

Συμπαθέστατα εκφράζεται και ό μυστικοσύμβονλος (consil[iarius] in- 
tim us e t proles reg im in is  W edani G l N y e l (ά)· Ό  quaestor Schm clzcr 
άνεπιφυλάκτως γράφει

Των φίλων τά πάντα κοινά (°).
Ό  δέ καγκελλάριος G. A - B ierm ann '■ ardua quae pulchra  (τά καλά 

κόπω κτώνται). Και ό /. A- Lohrem ann  praefectus aulae W edano- 
R oncalensis εις τρεις λέξεις άπετύπωσε την τής αυλής ευσέβειαν, τάξας 
έαυτω τον Χριστόν ώς πολικόν αστέρα (7). ’Εν τέλει τοΰ περί ηγεμονιών 
λόγου δέον νά άναφέρωμεν και την τής Solm em  ή H ohensolm en(8), ής 
εύρίσκομεν τον ηγεμόνα άναγεγραμμένον μετά τοΰ διαδόχου.

Fridericus W ilhelm us Solm ensts n a tu s  92 Jan· 1695.
Comes haereditarius Ferdinandus W ilhelnms E rnaestus  (9 10).
Εις οίλλην θέσιν τής βίβλου φαίνεται ό γραμματεύς (secretariats R e

gim inis H ohensolm ensis) Ιω. Κονράδος H ennem annus {ιο) Εις την αγνο

ί)  Φαίνεται δτι τό Schwarzenau ήν έπαυλις ηγεμονική, παρ’ αυτήν εκειτο ή 
Gnestie, έδρα τοΰ αρχιεπίσκοπον, ύφ’δν ύπήγετο ό επίσκοπος Posen. Δεν ορίζεται όμως 
'τίς έκ των τριών ομωνύμων πόλεων είναι ή ενταύθα άναφερομένη (καί εξ ής επονο
μάζεται ό κόμης), ασφαλώς όμως πρέπει νά είναι ή Stolberg am Harz, πλησίον τοΰ
Mersenburg.

2) Έ κ  των τελευταίων γόνων τοΰ ηγεμονικού τούτου οίκου ήν ό άτυχήσας εσχά
τως βασιλεύς τής 5 6 Αλβανίας (ής την ανεξαρτησίαν ένεκαινίασεν) ό Γονλιέλμος Wied.

3) Ό ποια σύγχυσις είς τού; Ιερατικούς τούτους τίτλους τής προτεσταντ. εκκλησίας!
4) άρ. 79.
ό) άρ. 86.
6) άρ. 100.
7) άρ. 101, Άρ. 102. Πλησίον ήν καί ή Wcstcrburg βλ· άρ. 173-174.
8) Ταύτης την θέσιν δεν ήδυνήθην νά προσδιορίσω καί ό ευμενής αναγνώστης 

παρέξει μοι συγγνώμην μακράν των πνευματικών κέντρων γράφοντι.
9) Έπονται αί κομήτ&σσαι (άρ. 133).

10) άρ. 14.
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ουμένην ταύτην πολιτείαν έχομεν μίαν των σημαντικωτέρων άφιεριόσειον 
Ό  Ίω . Βενιαμίν A lberti 'σύμβουλος αυτής δια χαριεστάτου στιχουργήματος 
χαιρετίζει λίαν κολακευτικώς τον κύριον αρχιμανδρίτην (domino archim an- 
dritae) καί εύχεται ώδε:

Vinctus es, hand  vinctus es per voti 
v in cu la ; vinctus 

non est, sed liber, cut sua 
vincula placent·

Apprecor, u t  solvas Turcarmn  
vincula dura

Christicolae gentis, tunc m ih i 
liber eris 0)·

Ταΰτα μεθερμηνευτέα που ούτωσί:
«Δέσμιος εί, άλλ3 ού δέσμιος εί'τά γάρ δεσμά έστί Ουσία (υπέρ τής θρησκείας)(1 2) 
Δέσμιος ούκ έστιν, άλλ3 ελεύθερος, φτινι τά εαυτοί δεσμα άρέσκουσιν. 
Εύχομαι, ϊνα λύσης τά σκληρά δεσμά τοϋ Χριστεπώνυμου γένους.

Τότε έση μοι ελεύθερος.»

δ ) Διατι ο Πολνείδης δεν περιήλθε την Σαξωνίαν και Πρωσσίαν;— Λ ον-· 
νεΰονργον καί τά ' Ελληνικά ενός συγκλητικού καί συναγωνιστον τον 

θεοκλήτου— 'Η  ώραία Κέλλη καί δ Ειδυλλιακός Σχολάρχης 
G ehlius—Ή  Βροννσβίκη καί 6  Σχολάρχης S tisscr— Τις 

δ σκοπός τής μεταβάσεως εις Στεττϊνον;— 'Ο  Ατλας τής 
Εκκλησίας καί πολιτείας επίσκοπος — cΗ  τιμη

τική τής Συγκλήτου.

Ούτω διήλθεν ό Πολυείδης πάσαν την Νότιον καί κεντρικήν Γερμανίαν, 
ήψατο μικρόν τής Σαξωνίας, καί μόλις προσεγγίσας εις τάς ΙΙρωσσικάς επαρ
χίας έτράπη προς τά βορειότατα τής χώρας. Καί περί μέν τής Σαξωνίας ε’ί- 
πομεν. Έ πρεπεν δμως νά υπήρχε σοβαρός λόγος, νά μή περιηγηθή την 
Πρωσσίαν, την σπουδαιοτέραν ήδη επικράτειαν τής Γερμανίας. Τό Βερολΐ- 
νον, δπερ έλάμπρυνεν από ολίγων ήδη ετών ή αίγλη τής βασιλείας, υπό τάς 
στιβαράς χειρας τοΰ Φριδερίκον συνεκέντρου σχεδόν πάσαν τήν πολιτικήν 
επιρροήν τής χώρας, καί ήρχισεν έκτοτε νά θεωρήται ή πρωτεύουσα τής 
Γερμανίας καί δή από τοϋ Μεγ. Φριδερίκον. Φαίνεται, ότι τά γεγονότα τά

1) Ά ρ. 18.
2) Διόα ηδύναντο οί Χριστιανοί έν Τουρκία άρνούμενοτ τήν πίστιν νά λαμβά· 

νωσι την τε ελευθερίαν καί μεγάλα αξιώματα.
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■Ικτεθέντα εις τά δυο προηγούμενα κεφάλαια(') ώς και ή συντηρητική πολί
τικη τοΰ νεοχειροτονήτου βασιλέτος, ή τις έπί τοΰ υιοΟ αίιτοϋ έξεδηλώθη εις 
πλήρη υπέρ τής Τουρκίας ουδετερότητα καί δή ή ταυτόχρονος εκεί περιο
δεία τοΰ Δοροστάμου, ταΰτα έπεισαν τον ήμέτερον περιηγητήν να έκκλίνη 
προς Βορράν καί έν εΰθέτφ χρόνο) νά άναβάλη την περιήγησιν τής Πρωσ- 
σίας(-). Τά βόρεια τής Γερμανίας μέρη, ώς γειτνιάζοντα τή θαλάσση, η σαν λίαν 
γνώριμα τοΐς "Ελλησιν έμπορευομένοις, διά τοϋτο εν ταίς πόλεσιν, άς εφε
ξής θά ίδωμεν, ύπήρχον ακμαίοι εμπορικοί Ελληνικοί οίκοι, επομένως καί 
τά υπέρ τής Ελλάδος αισθήματα των εγχωρίων ήσαν μάλλον ανεπτυγμένα. 
"Ιδιαιτέρας δε συνεδέετο ό Πολυείδης μετά των Λουνεβουργαον από τής έν 
Έλλάδι δράσεως (!1). Τό Αουνεβοΰργον έχει άρχαίαν ιστορίαν. Κατάγεται ή 
δυναστεία αΰτοΰ από τοΰ οϊκου τοΰ W e lf  (ή Guelf), όστις μετά τοΰ Gi- 
belin άντεποιήθησαν τοΰ στέμματος μετά τον θάνατον Λοθαρίον τον Β  διά 
τής έν W ensberg  μάχης (1140). ’Έκτοτε ό οίκος ούτος ύπερεμάχει των δη- 
μοκρ. αρχών(* 4). Τοιοΰτον πολίτευμα διετήρει καί επί των ημερών τοΰ Πολυ- 
είδους τό Αουνεβοΰργον κείμενον έν τή περιφερεία τής κάτω Σαξωνίας. Τοΰ 
•ειρημενού Κελλίον δ νεοότατος υιός ’ Ερνέατος Αύγουστος τυχών αύτοκρατο- 
ρικής εύνοιας έλαβε τφ 1692 το έκλεκτορικόν αξίωμα, ή δέ σύζυγος αύτοΰ 
Σοφία άνεδείχθη έπίδοξος κληρονόμος τοΰ Άγγλικοΰ θρόνου (5). Τότε καί τό 
Αουνεβοΰργον ήνώθη τφ ^Αννοβέρω ψιλω μόνον δνόματι* διότι ώς βλέπο- 
μεν έν τφ Λευκώματι ειχεν αυτονομίαν καί ιδίαν βουλήν, έχον εις τήν δικαι- 
οδοσί(/.ν καί τήν Κέλλην (Celle), ήτις έκειτο νοτιά)τερον(6). Εις ταΰτην κατά

11 Κεφ. 17 καί 18.
'2) Έλέχθη ανωτέρω δη  έν υερολίνω έπεκράτουν άρχαί μάλλον ανεξίθρησκοι. 

"ΌΟεν κστηγορεΐτο διά τήν τοιαύτην ανοχήν υπό των Διαμαρτυοομένων Φριδερΐκος Γον- 
λιέλιιος (ί Λ'· Ο υιός αύτοΰ Φριδερΐκος ό Μέγας ίδών δτι έπληθύνθησαν ot καθολικοί 
άνερχόμενοι υπέρ τάς 10 χιλιάδας τφ 17-16 έξεχώρησεν αυτοΐς προνόμια καί τό δικαί- 
ωμα τοΰ άνεγείρειν ίδιους ναούς καί τελεΐν άπολύτώς τα τοΰ δόγματος. Ή  πλήρης 
αύτοΐς ελευθερία άνεγνωρίσθη τφ 176(>, δτε 6 βασιλεύς έξέδωκε τό "Γδικτον υπέρ 
αυτών (Βλ. μετάφρασιν παρ’ Ενγ. τρ> Βονλγάρει. Περί των διχονοίων των έν ταΐς Έκ- 
κληαίαις τής Πολωνίας. Λοκίμιον Ιστορικόν καί κριτικόν (έκ τοΰ Γαλλικού) σ. 119— 
122'. Εις τοσοΰτον δέ ήλ,ευθερίαζεν δ βασιλεύς ούτος εις τά τής θρησκείας, υΐστε 
παρέσχεν άσυλον έν τω κράτέι καί εις τούς ίέκ καθολικών χωρών εκδιωκόμενους 
Ίησου'ΐτας !

θ) Βλ. κειρ. 4.
4) 'Ενώ ol Gitalin έν Ιταλία  έκηρύχθησαν υπέρ τής αριστοκρατίας (βλ. Fer

rari, HBtoire lies revolutions d’ltalic ou Guelics et Gitalim , Pam  1807-8 τομ. A ).
Εκ τής γραμμής τοΰ Λουνεμβούργου καί οι τελευταίοι άρχοντες οίκοι, τοΰ Ανγούοτσν 

D ane I)/berg, οστις τφ 1081 έλαχε τοΰ δουκάτου Well enil.ni ltd {Brnnsbic) xul τοΰ ZV- 
ouj-'tor Κελλίον λαβόντος τό 'Αννόβερον, ένθα μετέφερε τήν έδραν τφ 1886.

5) Αυτή ήν έγγόνη ' Ιακιόβ η· ml· ,Γ βασιλέως τής ’Αγγλίας.
6) "Επειτα τφ 1814 -ήνώθη όυίσπικώς.
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πρώτον εσταμάτησεν 6 Θεόκλητος και ύπεδέξατο αυτόν ό έκ τοΰ ηγεμονι
κού οίκου καταγόμενος Αυγουστίνος Γαβριήλ Gehlms, Σχολάοχης(1), προσ- 
φωνήσας δώ ωραίου στίχου τοΰ Θεόκριτόν.

Αυτός εναγέοιμι και εναγέεσιν αδοιμι(2 3 4).

'Η  αναγραφή αΰτη εγένετο περί τα τέλη ’Απριλίου. "Ετεραι δυο φέ- 
ρουσαι χρονολογίαν 2 και 17 Μαΐ'ου (έχουσι: Cellis L uneburg i) έγράφη- 
σαν ή μέν υπό τοΰ C- B ilderberus συμβοΰλου καί συνδίκου, ή δέ υπό τοΰ 
*Όθωνος cΕρρίκου Schraderus  κ:άστορος· καί ο μέν προτάσσει χωρίον τι εκ 
τοΰ Αακταντίον (*), δπερ μαρτυρεί την μεγάλην αΰτοΰ ευσέβειαν, ό δέ παρα- 
δίδωσιν ώς σΰμβολον τω Πολυείδει τό εξής:

Hoh novim ns sane . quod amans Denim· ctiavi fratrrm  diligat-

και άποφαίνεται άξιωματικώς: / foe novim us sane (τοΰτο όντως οίδαμεν) 
καί προς τον ξένον : A ccipe has, v ir  sum  me ven crab ibis, in be areolae 
memoriae tessara-m (*)■

Ή  Κέλλη είναι εκ των ωραιότερων τής Γερμανίας πόλεων παρά τον 
ποταμόν “Αλλερον κείμενη, δθεν και ό θρόνος των Δουκών ενταύθα. Ά λ λ ’ 
ώς έλέχθη άπώλεσε την ανεξαρτησίαν αυτής και ΰπήχθη υπό την Αγγλικήν 
κυριαρχίαν. Τοΰτο ΰπεδήλωσεν ένταΰθα, λίαν φιλάδελφον προτάξας γραφικήν 
ρήσιν (5 6), καί ό ’ Ερνέοτος Χριστοφ. Meldberg  R egis M agnae B ritan iae  
Sum m i quod C ellis est, T rib u n a lis  sec re ta r(fi)·

Κατά τήν 5 Μαΐου άφίκετο ο θεόκλητος εις Λουνεβοΰργον, πόλη· άρ- 
χαίαν τω 1190 υπό cΕρρ. Αέοντος κτισθεΐσαν πέριξ τοΰ πΰργου, δστις ειχεν 
άνεγερθή προ 124 ετών. Ή  πρώτη αναγραφή ένταΰθα εις Ελληνικήν καθ’ 
ολοκληρίαν γλώσσαν εγένετο ασφαλώς υπό αρχαίου φίλου καί συμπολεμι- 
στοΰ τοΰ θεοκλήτου, ώς έξης:

1) Μετά ταϋτα τό γυμνάσιον άνυφώθη εις καθαρώς Λουθηρο-καλβινικόν Πάνε- 
πιστήμιον.

2) «Είδυλλ. κζ' (γρ. κς' κατά δέ τήν εκδοσιν τοΰ Ahrens XXI). Άποκαλυπτό- 
μέθα προ τής έλληνομαβείας των άνδρών εκείνων, εις τά απώτατα τής Τευτονικής 
χώρας βιούντων ! (άρ. 158).

3) Ά ρ . 139.
4) Άρ. 140. Έκ τοΰ ’Ιωάννου Α ' Καθ. 4, 2' Ο αγαπών τον θεάν άγαπα και τον 

ά<)>λ<ι ον αν τον.
5) Αυτή έν τφ Έλλ. πρωτοτύπίρ βχει ώδε : ’Εν τοντιρ εγνώκαμεν τήν αγάπην, ίίτ/ 

εκείνος τήν ψυχήν νπευ ημών αυτόν εϋηκε’ και ημείς όφείλομεν νπβρ των αδελφών της 
φνχάς τιθένω. (Α' Ίω . 3, 16).

6) Ά ρ . 22. Ό  υΙός τής είρημένης Σοφίας Γεώργιος γενόμενος βασιλεύς τίμ Μεγ. 
Βρεττανίος ώς Γεώργιος Α' προσήρτησεν είς τήν ’Αγγλίαν τό εκλεκιοράτυν τής Άννο- 
βερίας.
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Ά ν δ ρ ί  ενσεβεστάτορ καί οοφωτάτω κνρίφ  
θεόκλητα) Πολνειδεΐ

' Αρχιμανδρίτη από τον 'Όρους άγιον εν Μακηδονία (sic) 
τώ κνρίφ κα'ι, εταίροο μου τιμιωτάτω τε και πολυφίλητο) μνημοσύνης 

και φιλίας εν εκ εν γέγραφεν.

Frauciscus H euricus Reim crs  Ic- sen a to r Reip[ublicae] L u n ae- 
b[urgi] o rd in is p a tric ii e t p raefectus arch ivo  civitatis· Επέθηκε ι)ε ώς 
κορωνίδα δ σπουδαίος οΰτος συγκλητικός εκ χής Βασιλ. Σχέδης του Α γ α 
πητού τάδε: «3Α κρόπολις μεν άπορθήτοις τείχεοιν ή σφαλισμένη καταφρονεί
των πολιορκούν των αυτήν πολεμίων, ή ευσεβής δε βασιλεία υμών ελεημοσν- 
ναις τετειχισμένη και προσευχαϊς περιπνργον μένη αήττητος γίνεται τοις των 
εχθρών βέλεσιν, αοίδιμο, κατ αυτών έγείρονσα τρόπαια ( ‘)·>:> Οΰτω συνηγορεί 
υπέρ των τής Ελλάδος Χριστιανών, ήν τοσοΰτον νέος ήγάπησε και γέρων 
ήδη δεν λησμονεί. "Επεται ό Λαυρέντιος B enhardus M ancke  πρώτος σΰν- 
δικος τής πολιτείας (2)- β

Στενώτατα συνδέεται τό Λουνεθοΰργον προς την Βρουν οδικήν (B raun- 
scliw eig) (:ι), διότι εντεύθεν άλλοτε έλάμβανε τούς ηγεμόνας (έκ τοϋ ο’ικου 
Βροΰνσθικ), δθεν και άλλοτε ήν ήνωμένον(4). 'Η  πόλις βρίθει μεσαιωνικών 
μνημείων. 'Ως ή γοτθικού ρυθμοΰ μητρόπολις υπό ' Ερρίκον του Λέοντος 
τον ΪΒ ' αιώνα άνεγερθεισα, ώς και δουκικόν μέγαρον και δή ή περίφημος 
Βιβλιοθήκη, ήτις τυγχάνει παράρτημα τοϋ όνομαστοΰ γυμνασίου τοϋ Δαννε- 
θουργίου Καρόλου ^Collegium  Carolinnm )· Tip 1(>92 έσχηματίσθη υπό τοϋ 
αϋτοκοάτορος Λεοπόλδον Λ ' τό 9σν εκλεκτοράτον υπέρ τοϋ δουκός Βρουν- 
σθ'ικ-Λόυνεΰουργου. Οΐ πρίγκηπες τής Βρουνσθίκης, περιώνυμοι επ' ανδρεία, 
ει/ον πολεμήσει, ώς εϊδομεν, γενναίος εν Πελοποννήσφ και Εϋρίπω (κεφ.
4) (·■). Τ) Αύγουστος Srisser  Σχολάρχης και ίεροκήρυΗ προς δε καί γενικός 
έφορος τής τε Βρουνσθίκης και περιφέρειας (superin tendens B runsvici 
nec non D ioecesis V icinar) ···· λίαν φιλοφρόνως προσαγορεύει τον Θεό
κλητον έπευχόμένος α patre carles i i  p er  f i l iu m  Jesum  C hristum  spiritus  
s- gratiam  et prospcra quacvis ex  animo (e). Προς τήν πόλιν ταύτην συν- 1 2 3 4 5

1) Άρ. 110.
2) Ά ρ. 111 πρβλ. καί 141. Domina Amalia  . . . comitissn Leneburgici.
3) Έ κ  τοϋ νεολαανικοϋ Brunoms vicus (καί Brunopolis), δθεν Bnmsvic.
4) 5 Ερνίστος ο τον Βρονναβικ-Λουνεβονογον δυν~ έκ των πριότων ήσπάσατο τά δόγ

ματα τοϋ Λουθήρου, καί ύπήρξεν εις των ίιπσγραψάντων .τήν έν Αύγουστη ‘Ορολογίαν 
(1555) καί παρεδέξατο τήν ομοσπονδίαν τής Σμαλκάλδης- διό καί τον έπικήδειον έξε· 
φώνησεν αύτφ ό Μελάγχθιον.

5) Οί δοΰκες τής Βρουνσβίκης καί του Λουνεβοϋργου ήσαν (μετά τοϋ εκλέκτορος 
τής Σαξωνίας) οί πρώτοι ταξιάρχαι τής Διαμαρτυρήσεως.

μ) Ά ρ. 30.
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δέεται ό Πολυείδης και ώς συγγραφεύς. ’Έ ν  τιαι τών χειρογράφων των Χρη
σμών τίθεται ώς τόπος έκδόσεως το ΙΙρασουΐκ (*)' δτι είργάσθη ένταϋθα 
έ'χομεν αναμφισβήτητου άπόδειξιν τό έπ'ι τής είκόνος αύτοΰ έν αρχή τής S a 
cra tuba f id e i  σημείωμα: /  G· S ch m id t sculp s it B runsvigae 1J3 3 ·

Πλησίον της Βρουνσβικίας εκειτο τό πριγκηπάτον τής Γοτίγγης, όνο- 
μαστής διά τό Πανεπιστήμιον (-’) καί την πλουσιωτάτην βιβλιοθήκην. Διατί 
δεν ήλθεν ενταύθα, άλλ’ έτράπη εις τα Β. μέρη, δεν γνωρίζομεν ώς επίσης 
καί ποΰ διήλθε τον "Ιούνιον τοΰ 1733. Αϊ τοιαΰται διαλείψεις ευκόλως εξη
γούνται, δταν ένθυμηθώμεν, δτι ό Πολυείδης εις τινας πόλεις διέτριβεν επί 
μακρότερον εις μελετάς καταγινόμένος καί συγγραφές. — Τά γνωστά αύτοΰ 
συγγράμματα συνετελέσθησαν κατά την περίοδον ταΰτην.— ’Ή δη πριν ή έγ- 
καταλίπη την Γερμανίαν μεταβαίνουν εις 'Ρωσσίαν διέδραμε καί μέχρι Πομ- 
μερανίας, τής εις τά παράλια τής Βαλτικής, τότε προσαρτηθείσης εις τό κρά
τος τής Πρωσσίας βορειοτάτης επαρχίας. Έ κ  των πολυπληθάίν καί άκμαζου- 
σών αυτής πόλεων έπεσκέψατο μόνον την πρωτεύουσαν, το Στεττΐνον, απο
τελούν τον επί τοΰ Όδέρου ελεύθερον λιμένα τής Βαλτικής· Διατί τούτο, 
αφού από τοΰ Σεπτεμβρίου μέχρι τέλους Δεκεμβρίου (καθ’ 8 διάστημα φαί
νεται διατριβών εις τά μέρη ταΰτα) ήδύνατο νά ΐδη καί άλλας πόλεις; "Ιδού 
είς επί πλέον λόγος πείθων ημάς, δτι κύριος σκοπός τον Θεοκλήτου δεν ήτο 
ή συλλογή εράνων, δτε έπρεπε νά βαδίση κατά σειράν, καί ούχί ποιούμενος 
τοιαΰτα ά'λματα καί μακράς διαλείψεις. Ή  προτίμησις των διαφόρων πρω
τευουσών καταδείκνυσι τά μεγάλα σχέδια αυτού, καί την επιδίωξιν τής πραγ- 
ματοποιήσεως αυτών εν συνεννοήσει μετά τών μικρών, αλλά στρατιωτικούς 
ισχυρών ήγεμονιών (έφ’ δσον οί μεγάλοι έλειχον τάς χειρας τοΰ Παδισάχ). 
Τό Στεττΐνον άπέχον 70 μο'νον χιλιόμετρα τής Βαλτικής κοσμεί Ευαγγελική 
επισκοπή καί τρεις ναοί (άγ. °Ιωάννον, Πέτρον και ’Ιακώβου) τοΰ Ι Ε ' αίώ- 
νος, καί οί ανδριάντες τοΰ Μεγ. Φριδερίκου καί Φριδερίκου Γουλιέλμου τον 
Γ .  Ε ιναι ή πρώτη μετά τό ‘Αμβούργου πόλις υπό τήν έποψιν τοΰ θαλασ
σίου εμπορίου- διό ώς νέος άδάμας προσετέθη εις τό στέμμα τοΰ Φριδ. Γον- 
λιέλμον τον Α' τώ 1720, μεθ’ δλης τής Πομμερανίας κατόπιν μεγάλων αγώ
νων καί άποζημιυισεων (1 2 3). Ένιεϋθεν δύναταί τις νά έπικοινωνήση ά μεστός 
μετά τής ‘Ρωσσίας. cΗ  τετράμηνος διατριβή τοΰ Πολνείδους εν Στεττίνω 
είχε και ιδιαιτέραν τιροσυνεννόησιν μετά τών έν ζΡωοσία. Ή  πολιτική ένταϋθα

1) Ό  Πολίτης έν τώ Έγκυκλ. Λεξικφ έγραψε: «τό Βρούνσβικ της Γερμανίας αν 
μή τό Prasuysch τής Πολωνίας».

2) Δεν ύφίστατο τότε, μόλις τό 173-5 έθεμελίωσεν αυτό Γεώργιος ό Β’ (ΰθεν καί 
Georgia Augusta έπικέκλήται.)

3) Ή  Πομμερανία έκ 2 ψ2 έκ. κατοίκων προστεθεΐσα είς τήν Πρωσσίαν άνύψω- 
σεν αυτήν εκτοτε είς τήν τάξιν τών Μεγ. Δυνάμεων.
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καταστασις, ώς ειδομεν, μετά την της ’Άννης  ’ίβανόβνας άνοδον είς την αρ
χήν ειχεν ωριμάσει άρκοΰντο); προς δράσιν κατά τής Τουρκίας και απελευ
θέρωσήν των δυστυχών Ελλήνων. "Ελληνες καί 'Ρώσσοι εμπορευόμενοι εν 
τή διεθνεί εκείνη πόλει έκόμιζον διαφόρους λίαν ενδιαφέρουσας ειδήσεις· επί 
τή βάσει τούτων ό περίφροντις αρχιμανδρίτης Ικανόνιζε τάς ένεργείας, εως 
ού εσχημάτισε την ιδέαν, δτι ή το ανάγκη νά μεταβή αυτοπροσώπως προς 
συνάντησιν τής 1 2 3 4Ιβανόβνας και του Μαικήνα αυτής, Προκοπόβιτς (Χ)·

Έ ν  Στεττίνορ εν πρώτοις συνήντησε τον Διαμαρτυρόμενον επίσκοπον 
(superin tendens generalis) Itοάννην Γοδεφρΐδον H orneius, δστις κατεΐ- 
χεν άμα καί τά ανώτατα πολιτικά αξιώματα (consiliarius regii consisto- 
rii, consionator aulicus e t rev· m in isterii Sedinensis)· Συνωδά δέ τω 
προταχθέντι ρητω: «Ύδ τέλος τής παραγγελίας έστϊν αγάπη εκ καθαράς καρ
διάς και ουνειδήοεως αγαθής και πίοτεως ανυπόκριτου)) επονται καί αί εΰ- 
χ α ί: fe l ix  iter, faustaque omnia cx  animo cum 7<olo omnis felicitatis (2). 
To Στεττΐνον άπώλεσε την τοπικήν κυριαρχίαν, άλλ3 ούχί καί τήν πολιτεια
κήν, ώς φαίνεται. Διετήρει βουλήν ή σύγκλητον, ήτις καί ένετείλατο τω γραμ- 
ματεΐ αυτής "Ιωάννη Χριοτοφόρω Thilous νά χαράξη τήν εξής λίαν τιμητι
κήν διά τον ξένον επισκέπτην άφιέρωσιν:
A d  man datum  Do min or urn Senior um  D om us N autriae hujus loci(*) ■ ■ ■

2 0 .  B '. Ε λενϋ·ερat aντοκρατορικαι πόλεις-

c Αμβοϋργ ον, ή σπουδαία αναγραφή του συγκλητικόν W incklerus, 
τά Γυμνάσια έν Γερμανία, Φαΰρίκιος ο σοφός και φιλέλλην, 

το γριφώδες χιαστόν επίγραμμα—Λυβέκκη, ή στυγνή 
αναγραφή— Φραγκούρτη, τό παγγερμανικόν πο

λιτικόν κέντρον, χαρακτηριστική αναγραφή, 
ερμηνεία χρή'ζουσα ερμηνείας, 

άποχαιρετιστήριον.

Εκ τής Βρουνσβίκης ό Θεόκλητος άντιπαρελθών τό 'Αννόβερον κατηυ- 
θύνθη είς τήν σπουδαιοτέραν των Άνσεατικών πόλεων τό c Αμδοΰργον (5).

1) Ηλ. κεφ. 16.
2) "Ατλας αληθώς της πολιτείας ό επίσκοπος οΰτος· και όμως ήν προς τούτοις καί 

ώ ανώτατος της ’Εκκλησίας αρχών επί πληθυσμού δύο καί πλέον εκατομμυρίων!
3) άρ. 19. προβληματώδες δσθν καί Λακωνικόν έστι τό ’Ιταλικόν : altri tempi, 

altre cure (άρ. 144)· ό γράψας ήθέλησεν επί πλέον νά στενοχωρήση διά τό γριφώδες 
πού όνόμαεος τον αναγνώστην (άλλοι χρόνοι, άλλαι μέριμναι).

4) άρ 146.
5) "Αχοί τοδ 1618. ύπέκειιο είς τούς δοΰκας τού "Ολσταϊν, τότε δέ άνεκηρύχθη
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Είναι κατά την περίοδον ταΰτην μάλιστα, ή πρώτη υπό εμπορικήν έποψη· 
καί άξιολογωτέρα πόλις τής Γερμανίας, καί ό κυριώτερος λιμήν τής [Ίοο. Ηα- 
λάσσης. 'Ορού μετά τής Βρέμης καί Λυβέκκης, αί τρεις αύται ελεύΗεραι καί 
αύτοκρατορικαί πόλεις τής Βορ. Γερμανίας, κατώρθωσαν διά τής συνόδου τής 
Λυβέκκης (1630) νά διασώσωσι τήν ’Άνσαν, ήτοι την εμπορικήν ομοσπον
δίαν (χ). Επομένω ς αΰται άπετέλονν κέντρα σπουδαιότατα εμπορικά καί πα
ρουσίαζαν μεγάλην διεθνή κίνησιν, συνδεόμενα! μεθ’ όλοκ,λήρου σχεδόν του 
εμπορικού κόσμου. Τό 'Αμβούργον κείμενον εις τον κόλπον τής Έλγολάν- 
δης παρουσιάζει μακρόθεν θαυμασίαν άποψιν. Μετά τον κόλπον τά πλοία 
εισέρχονται εις τον ποταμόν ’Έλβαν (Albis)· Έκεΐθεν διακρίνει ό θεατής 
τους ύτ[»ηλους πύργους δύο ιστορικών ναών τού άγιον Πέτρον καί Α ρχα γ
γέλου Μιχαήλ (* 1 2). *Αλλά βεβαίως τον ήμέτερον ταξιδιώτην δεν προσείλκυσαν 
ταΰτα ενταύθα, αλλά τά άλλα τής πόλεως προτερήματα, ήτις έκτοτε ύπήρξεν 
ή εμπορική παρακαταθήκη τής Γερμανίας (3). ΟΙ "Ελληνες, εΐπερ που καί 
άλλοθι, ήσαν πολυπληθέστατοι εν ' Αμβούργω, συνήθως ήν ό πρώτος λιμήν, 
εις δν άπεβιβάζοντο καί εισήρχοντο εις τάς Γερμανικός χώρας οι έξ ’Ανα
τολών. 'Ο  Θεόκλητος κατηνάλωσε μέγα χρονικόν ενταύθα διάστημα (από τού 
Μαΐου— Σεπτεμβρίου) τού 1733. Ή  δραστηριότης τού άνδρός δεν επιτρέπει 
ήμΐν νά πιστεύσωμεν οτι άνευ άποχρώντος λόγοι» διεσπάθισε τον πολύτιμον 
τούτον χρόνον. Τό πολίτευμα τού 'Αμβούργου ήν αριστοκρατικόν, άνωτάτη 
αρχή ήν τό m in is te riu m  καί ή βουλή (domus)· Ή  δέουσα ξενία παρεσχέθη 
τώ Θεοκλήτω, ώς φαίνεται, υπό τού 'frodvvov Φριδ. Win'cklerus, δ στις ήν 
p asto r ad D[omum] N icolai (4) e t Rev. M inisterii Senior- Ό  συγκλη
τικός ούτος έν τή αναγραφή, ήν λίαν φιλοφρόνως έποιήσατο, παρέχει λεπτο- 
μερίας τινάς διά τον σκοπόν καί τήν επίσημον τού Πολυείδους αποστολήν, 
έχει δέ αύτη έν δλω ώς εξής:

V enerabili D n a  A bbati m onasterii prope (sic) M ontum  S anctum  
A tho in M acedonia, a Reverendissim o Patriarcha Constantinopoli- 
tano conquirendarum pro redimendis captivis in Turcia Christianis

ελεύθερα καί αύτοκρ. πόλις Hamburg: ςρρούριον burg άνεγερθέν υπό τοΰ Μεγ. Καρό
λου παρά τό δάσος Hamme.

1) Αύτη συσταθεΐσα τη πρωτοβουλίς» των Αυβεκκίων κα'ΓΑμβουργίων κατά τον 
ΙΓ ' αίώνα είχε περιλάβει πλείστας άλλας πόλεις, αΐτινες πανταχοϋ της Ευρώπης εΐχον 
μεγάλα προνόμια.

2) Ό  μέν έχει 139 μ. ο δέ 152. Καί άλλο περίεργον βλέπει τις έν τη πόλει 
ταύτη' έναντι τοΰ Χρηματιστηρίου τον «κώδωνα τής ατιμίας», κρουόμενον δι’ έκαστον 
δόλιον χρεωκόπον σημαίνει δ ήλον δτι το μνημ όσννον αντοϋ άπώλετο μετ ήχον.

3) ίο εσωτερικόν έμπόριον τοΰ ° Αμβούργου συνείχετο μετά των έν Λειψία, Βρουν- 
σβίκη καί Φραγκφούρτη κέντρων, ένθα πλεϊστοι "Κλληνες εμπορευόμενοι.

4) Όνομαστός ήν ό ναός ούτος διά τό περίφημον οργανον.
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pecuniarum  causa in  oras has occidcntales misso, fo rtuna tissim um  
nego tii im positi ex itu m  ac felicia queaevis ex anim o adpreca tus 
ser[ibit] (*)·

Ό  δέ Κλήμης Σαμουήλ Sipsihorp  I  V L- e t R eipub licae H am bur- 
giae Syndicus ένεθυμήθη έκ τής 48 επιστολής τοϋ Σενέκα τάδε τό αξι= 
άλογον :

a lteri vivas oportet, s i  vis tib i vivere (1 2)·

Έ ν  ταΐς έλευθέραις ταΰταις πόλεσιν δεν ΰπάρχουσιν ήδη, δπως καί εν 
άλλαις πόλεσι τής Γερμανίας, πανεπιστήμια, άλλ3 ανώτερα γυμνάσια, έν οίς 
καθηγηταί διαπρεπείς έδίδασκον μαθήματα των 4 άκαδημεικών τάξεων, και 
ή σαν τά γυμνάσια ταΰτα ισότιμα καί εφάμιλλα τοίς Πανεπιστημίοις, στερού
μενα δμως τοΰ δικαιώματος τοΰ άναγορευειν διδάκτορας (8). Τοιοϋτον και 
τό περιώνυμον έν ΓΑ μβουργω γυμνάσιον τό έπ ικαλοΰ μεν ον Joha n n a t in- 'Q  
Σχολάρχης τουτου 3Ιωάννης Γεωργ. Palm  και εφημέριος τοΰ ναοϋ τοϋ αγίου 
Πείροι' προσφωνεί, οιονεί λογοπαιγνικώς, τω Θεοκλήτφ διά τοΰ ρητοΰ τοΰ 
Παύλου, οπερ τελευτά εις τό: << Α66α, δ πατήρ»  (4 *). Καθηγητής ενταΰθα ήτο 
ό κολοσσός των Ελληνικών γραμμάτιων ?Ιωάννης 3Αλβέρτος Φαδρίκιος, ό 
ακάματος συγκομιστής πάντων σχεδόν των μερών τής πνευματικής τοΰ αν
θρώπου καλλιεργίας καί Ιδίως τής φιλολογίας και γραμματολογίας, άπερ οίδε 
νά ταξιθέτη μετά τοσαΰτης δεξιότητας καί υπομονής. ’Από 40ετίας σχεδόν 
έδίδασκεν έν τω Jo h an n eu m  (3)· καίτοι δέ έγένοντο αΰτφ προτάσεις άνο>- 
τέρων θέσεων έκτος τοΰ 'Αμβούργου δεν ήθέλησε νά έγκατα λίπη την ώραίαν 
πόλιν, έν ή ηύκαίρει πάντοτε νά γνιορίζη "Ελληνας καί νά έξασκήται εις τό 
νέον τής ' Ελληνικής ιδίωμα—τοΰτο ίσως συνετέλεσε νά έκπατρισθή εκ τής γε- 
νετείρας (τής Λειψίας).—’Ή δη είχε συμπληρώσει τά κολοσσιαία έργα την Λ α
τινικήν καί ' Ελληνικήν βιβλιοθήκην (6 *) σχεδόν όγδοηκοντοΰτης ιόν την ηλικίαν, 
άλλ’ έφιλοτιμεΐτο αείποτε περιποιούμενος τους "Ελληνας. ΓΩς γνωστόν ό Προ

1) άρ. 20.
2) άρ. 18.
3) Tholuck, Das academische Lcben dcs XVII Jahrliunderts Τόμ. II σ. 147 (παρά 

'Ρενιέρη ενθ’ άνωτ. σ. 38). Έ ν °Αμβούργφ έθεμελιώβη υπό Φ. de Zesen κατά τον 1<ΐ" 
αιώνα ή < Εταιρία των ευπαιδεντων Γερμανών».

4) άρ. 28.
σ) ’Ενταύθα μετά ένα περίπου αιώνα συνέχισε τό έργον τοΰ Φαβρικίον ώς καθη

γητής τής κλασσικής φιλολογίας ό Γονλιέλμος W agner  γνωστός τοΐς Έλλησι μάλλον 
έκ τών Carniina mcdii aevi (Λειψία 1874).

6) B iblio theca la tin a  (Hamburg 1697 άρίστη έκδ. υπό Ernest έν Λειψίρ: 1773).
B iblio theca graeca  (τόμ. X-XIV Hamburg 1703 · 172S, τελειότερα ή εκδ. Harles,
Hamburg 1790).
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κοπίου Πάμπερις κατ’ αι'τησιν του Φαβρικίου έγραψε την « 3 Απαρίθμησή  
ιών λογίων Γραικών». 'Ο  Φαβρ. αναφέρει τον -διαληφθέντα Σεραφείμ τον 
Μντάηνάϊον, δστις έξέδοτο, ως έλέχθη, την τοϋ Καλλιπολίτον Μαξίμου μετά
φρασήν τής Κ. Διαθήκης, και δτι ούτος διατριβών εν 'Αμβούργο) έχαρίσατο 
αΰτώ άντίτυπον ταΰτης (Ζαδίρας σ. 533) και συνεισφέρουν τον έρανον εις 
ελληνικός εκδόσεις. 3Αναορέρομεν ενταύθα εις ένδειξιν τής περί τον 'Έλληνα 
λόγον δεινότητος τοΰ άνδρός τό εξής επίγραμμα προταχθέν εις την εν τή 
Λατινίδι μεταβολήν τής Περί καθηκόντων βίβλου τοΰ Νικ. ’ Αλεξ. Μανρο- 
κορδάτον (*) :

' Ελλαδικής μέγα παν κλέος οΰποτ3 απώλετο αΐης, 
ου (ράος εύεπίης οϊχετο ελλαδικής.

Νικόλεως πόσης Βλαχίας κρείων Δακίης τε,
Νικόλεως χρυσέου λείψανον αίπύ γένους, 

γράμματα πάντα ΐδών Ελλήνων Χριστιανών τε, 
φιλοσόφους ορθοί Χρίστον έφημοσΰνη, 

αΰθις άπαρτίζων λιγέως μάλα έμφροσι χάρταις 
άρχαίαν τ3 αρετήν σώφρονά τ’ εύφραδίην.

Χαιρε, ’Αλέξανδρε, στιβαρή σΰσσημον έπάρας 
χειρι μέλειν αγαθήν ελπίδα Ίλλανίδι.

’Ιωάννης ό 5'Αλβέρτος Φαδρίκιος.

Ούτως ό άκρος ελληνιστής, ό ευσεβής επιστήμων και θεολόγος συνεκέ- 
•ρασε τήν μάθησιν και σοφίαν μετά τοΰ άκρου φιλελληνισμού. Έξηκολοΰθει 
δέ, δτε ό Πολνείδΐ]ς έπεδήμησε, διδάσκων παρά τό βάρος των ετών έν τώ 
Γυμνασίου, φέρων τον άπλοΰν τίτλον τοΰ καθηγητοϋ, ενώ από τοΰ 1701 ή 
πολιτεία ειχεν άπονείμεψαύτώ τον τοΰ πρυτάνεως (rector). Και ή μέν ανα
γραφή αΰτοΰ πλήν τής θερμότητος τών ευχών fe l ix  iter, fructuosum  in pa- 
triam  reditum  atqile itinbris successum) οΰδέν πλέον έχει, αλλά πάντα ήθέ- 
λησεν ό σοφός καθηγητής νά συγκέντρωση έν τώ συμβολικά) καί λίαν γρι- 
φώδει. ώσεί τώ δντι ήν χρησμός Σιδνλλης, άποφθέγματι:

Occasio Sibylla m in u ii oblata, mqjus poscit prelium  
δπερ άλλους δΰσκολον νά εομηνευθή, ει μή άναγνωσθή έν σχήματι χιαστώ :

occasio S ibylla
m in u it o b la ta  raajus poscit p re tium  (') * 1

1) ΈξεδόΟη έν Λει/ψίοχ. τφ 1722.
1) "Οτι καί παρά Λαιίνοις, ως παρ’ “Ελλησιν, οιπαντΰΐαι έν τφ έγκρίτψ ?ώγφ 

τό σχήμα ιοϋιο ( Ιω. Μαδβιγίον Λαι. γραμμ. έκ τοΰ Λατ· μεταφρασθεϊσα υπό ΕνΟ. 
Καστόρχη (Άθήνησι 1849) σ. 408 βλ
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ήτοι ή αψορμή (ή σπουδαία τής άπελευθερώσεΐΰς των 'Ελλήνων) απαιτεί 
μεγαλυτέραν χρηματικήν συνδρομήν, (έφ2 3 δσον) ή Σίβυλλα έλαττοί τάς εν
δείξεις (δηλ. δεν είναι εμφανές to άποβησόμενον, δεν καλλιεροΰσι τα ιερά) (‘).

Τοιοΰτον χάραγμα έν τή Ελληνική ταΰτη Φιλοθήκη άνέμενέ τις παρά 
τοϋ ιερομύστου τής κλασσικής σοφίας καί τής Ελλάδος φίλου, δς και ύπο- 
σημειοΰται:

To- A lb er tu s  Fabricins et (sic) 'professor in  Gymnasio Hamb-

Δεν έκοπίασε πολύ 6 ήμέτερος παροδίτης νά φθάση και μέχρι Λυβέκ- 
κης, ήτις μόλις απέχει 80 χιλιόμ. τοϋ 'Αμβούργου, μεθ3 οϋ ήδη συνδέεται 
διά διώρυγος. Και ασφαλώς έθαυμασε την εκλεκτήν τοποθεσίαν τής πρωτευ- 
ουσης τής μικράς ύπερβορείου δημοκρατίας, κειμένης επί τής εύωνυμου τοϋ 
Τράβου όχθης καί παρά την συμβολήν αύτοΰ εις τον Βακκενίτζ μόλις 15 χιλ. 
μακράν τής Βαλτικής- δπως καί τον φανατισμόν των κατοίκων διά τό νέον 
δόγμα, οϋ ένεκα καί συνελεύσεις πολλαί συνεκροτήθησαν ενταύθα των Ορι
ζόντων διαμαρτυρομένων (2), ούχί δμως καί την προθυμίαν αυτών καί τήν 
ύποστήριξιν τοϋ ευαγούς σκοπού. Τούτο δέ άποδεικνυει ή μία καί μόνη ανα
γραφή, αποκαρδιωτική δέ μάλλον καί αυτή : Q uicquid  agis, p ru d en te r 
agas e t respice finem  (3). Ούτως προοιμιάζεται ό Αύγουστος Σιμών Lin~  
dholn doctor τού ποινικού Δικαίου καί πρώτος συγκλητικός εν τή Λυβεκ- 
κινή πολιτεία. 3 Εκ τούτου τρανώς άποδείκνυται δτι *δέν ήσαν οί έρανοι τό 
κύριον έλατήριον τού Θεοκλήτου. "Ινα έμβάλη εις σκέψεις περί τής έκβάσεως 
τον άρχοντα εκείνον τού μεγάλου εμπορικού έν τή Βαλτική κέντρου, αί 
προτάσεις ήσαν σοβαραί, καί διεκινδύνευον, ώς φαίνεται, τά εμπορικά .συμ
φέροντα.

Θά ήτο απελπιστικόν εάν τον περί τών ελευθέρων πολιτειών λόγον έπε- 
σφραγίζομεν τή στυγνότητι τής αναγραφής τοϋ L in d h o ln ■ Πρέπει νά επα- 
νέλθωμεν εις τήν Πρωσσίαν. 3Εκεί ήκμαζεν ή μικρά δημοκρατία τής παρά 
τον Μοΐνον Φραγκφούρτης(4) ή πατρΐς του Goethe· CH Φραγκφούρτη λέγε*

1} Έν τοιαύτη περιπτώσει παρά τοΐς άρχαίοις Έλλησιν έπανελαμβάνοντο καί 
πάλιν αί θυσίαι καί έπολλαπλασιάζοντο τά θύματα προς έξιλέωσιν τοϋ θείου (δπως 
πρό τής έν Πλαταιαϊς μάχης)- Είναι περίεργον, πόσον ισχυρόν τό κράτος τών παρα
δόσεων ! Έ ν 'Αμβούργφ τό 1926 ή ' Ελληνογερμανικη 'Εταιρεία διωργάνωσεν έν τώ 
Πανεπιστήμια) φιλολογικήν εορτήν μετ’ απαγγελίας ποιημάτων τών τριών περιόδων 
τήςΈλλ. Λογοτεχνίας. Τό β' μέρος άπηρτίσθη έκ τών 'Ρητών τής Σιβνλλης κτλ. (Νέα 
’Εποχή “Έτος Β' (Άθήναι 1926) σ. 580— 581.

2) Βλ. τοϋ Leopoldus A . D anieltis  Nova Iiteraria Scptentrionis et maris Bal- 
thici Lubeccencia.

3) Άρ. 155.
4) Frankfurt a Main προς αντιδιαστολήν τής παρά τόν ’Όδερον! Ή ν  καί έκ τών
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ται πόλις των αυτοκρατόρων, διότι ένταΰθα από τοΰ 1711 έστέφοντο οι αύ- 
τοκράτορες τής Γερμανίας, ών at εικόνες στολίζουσι τήν «αίθουσαν» τοΰ δη
μαρχείου, και συνήρχετο ή Γερμανική δίαιτα (R u n d estag , R eichs V ersam  
m lung), ώς καί ή σύνοδος των αΰτοκρστορικών πόλεων, συγκείμενη εκ 54 
μελών. 'Ένεκα τής σπουδαιότητος ταυτης τής Φραγκφοΰρτης δυναμένης νά 
θεωρηθή ώς ή πρωτεύουσα συμπάσης τής Γερμανίας, έπεσκέψατο έκ των 
πρώτων πόλεων ό ΙΙολνείδης(*) καί μάλιστα μετά τοΰ συνεκδήμου Ά θαν- 
Αοροατάμον, ώς εΐδομεν. Είναι λίαν χαρακτηριστικόν, διότι έν τω έπισήμω 
τοΰτφ κέντρφ τής Γερμανίας, έν τή αναγραφή (άρ. 34), δι* 1 2 3 4 ής έτίμησε τους 
ξένους ιερομόναχους ό 'Ιωάννης Γεωργ. P ritiu s  docto r θεολόγος καί μέ
λος τοΰ ανώτατου συμβουλίου τής πολιτείας (m in iste rii senior), άναφέρον- 
ται λεπτομέρειαι περί τής περιοδείας καί τής έπισημάτητος τής αποστολής 
καί θερμαί εΰχαί περί τής επιτυχίας αυτής (in benevolam  recorda tionem  
sui, cum  adpreca tione om nis sa lu tis  e t felicissim i successus negotii)· 
Αΰτη θεωρείται έξησφαλισμένη, διότι προς καλλιτέραν διεξαγωγήν (c u ran - 
dum  p lu rim u m ) άνέθηκεν ό Πατριάρχης εις τοιουτους διακεκριμένους άν- 
δρας(2). "Επεται έτέρα, τοΰ Χριστιανού M unden ius> σύμβουλου τοΰ κονσι- 
στορίου (pastor) έν τω ναω τής αγίας Αικατερίνης, δστις ήτο καί μητροπο
λίτης^). Προτάσσεται επίκαιρον ρητόν:

Αντη έστιν ή εντολή (sic) τοΰ Θεού, ΐνα πιστενσωμεν τω δνοματι τού 
υιού αυτού ΙΗ Σ Ο Υ  Χ Ρ ΙΣ ΤΟ Υ, καί αγαπώ μεν άλλήλους, καθώς λ'δωκεν Εν
τολήν ήμΐν.

Έ νταΰθα ό doctor S cholae T heo log icae  ήθέλησε νά ανάπτυξη τό 
νόημα τοΰ ρητοΰ καί άποφαίνεται δτι «ή μοναδική αΰτη εντολή» συνίστα- 
ται έκ δυο μερών τό α ' διαγορεύει τό άκολουθεΐν, φυλάττειν καί έμμένειν 
τώ τοΰ Κυρίου θελήματι, καί τό β ' τό αποτέλεσμα, δτι δσοι έπικαλοΰνται 
τό όνομα αΰτοΰ διά θερμής δεήσεως άπολαμβάνουσι πάντες τήν χάριν καί 
τής θείας δωρεάς (°). Τήν ύστάτην άποχαιρετιστήριον ευχήν προσεκόμισεν εις 
τον αρχιμανδρίτην διά τής συντόμου φράσεως:

Quo pia fa ta  vo lunt
ήτοι (πορεΰου) δπου τά θέσφατα βούλονται (5), ό γραμματεΰς τής δημοκρα

έπισήμων κέντρων της Διαμαρτυρήσεως, δθεν καί ένταΰθα συνετάχθη το λεγόμενον
πρωτόκολλο* τής Φραγκφοΰρτης τ φ  1558.

1) Διέτριψεν ενταΰθα από 12—15 Δεκεμβρ. τοΰ 1731
2) Βλ· άνωτ. κεφ. 18 έν αρχή·
3) Ένταΰθα ήδρευε καί ό επίσκοπος των Διαμαρτυρομένων.

4) Ά ρ. 38 τοιαύτην έννοιαν ήδυνήθην νά έξαγάγω έκ τής ερμηνείας, ήτις τοσοϋτον 
έπεσκότισε τήν Γραφικήν απλότητα !

5) Ό  Έλλ. λαός λέγει: «άς γείνη όπως θέλει ό Θεός, πήγαινε εις τήν ευχήν τοΰ 
Θεοΰ.»
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τίας (secretariu s R eipub licae  F ran co fu rten sis  ad M oenura) 5Ιωάννης
Αδόλφος Seelio. (*)■

2 0 . Γ'. Α ί  κυρ ιώ τερα ι τώ ν γρα μμάτω ν πόλεις.

Τνβίγγη, τό κέντρον των θεολογικών και φιλολογικών σπονδών, ή άκρό- 
πολις του Λουθηρανισμόν, ή Α καδημία  και τό W urtenburgicum  

S tipend iun i, αϊ αξιόλογοι τών 3 Ακαδημεικών άναγραφαί, τό δνσ- 
ξνμβλητον ■ δίστιχον τον μαθηματικόν, τό τριπλονν cΗρωελεγέίον 

τον Repetens, τον Πολύ είδους δ καλλίπλοκος στέφανος— Δια τι 
απέφυγε την Βαυαρίαν δ Πολνείδης; Έ ρλάγγη, ή τυπική ανα
γραφή— 'FT Giessen καί οι Ακαδημεικοί αυτής— Τό Μαρ- 

βονργον, έν άξιομνημόνεντον ρητόν— Ημερολογιακόν ζή 
τημα έν ταϊς άναγραφαϊς, τό φαεινές σχόλιον τον Χίον 

μαθηματικού Γορδάτου.

Εις την Βυρτεμβέργην καλάς τάς άφορμάς παρέσχεν ήμΐν ο πολύπλαγ- 
κτος Πολνείδης νά θαυμάοωμεν πόλεις τινάς τών γραμμάτων και ιδία την 
πρωτεύουσαν αυτής Στουτγάρδην (1 2 3), άλλα τά σκήπτρα κατέχει (και νυν έτι) 
ή επί του Νέκκαρος κατά τήν συμβολήν του ’Άμμερ και Στάιμπαχ κείμενη 
Τυβίγγη (Tubingen), μόλις 35 χιλιομ. άπέχουσα αυτής, ή άξιύμνητος και 
άξιάγαστος εστία τών Μουσών, τό κέντρον τών θεολογικών και φιλολογικών 
σπουδών, ή πατρ'ις τών Γιβελίνων, ή έδρα τών παλατίνων κομητών τής 
Σουαβίας και τό μαυσωλειον τών δουκών και κομητών τής Βυρτεμβέργης (3). 
Τό περιώνυμον αυτής πανεπιστήμιον ΐδρύθη τω 1477 υπό 3Ε 6 ερχάρδον τον 
Ε \  ως συμβολον τής ένότητος τώ»ν Βυρτεμ. χωρών, περιλαμβάνει δε έξ σχο
λάς και είναι τό άρχαιότατον και μόνον Πανεπιστήμιον τής Βυρτεμβέργης. 
Τούτο μετά τού τής Βιττεμβέργης ή σαν και κατ’ εκείνην τήν εποχήν αί δύο 
άκροπόλεις τον ορθοδόξου Λουθηρανισμόν’ διά τού συμβόλου τής ' Ομόνοιας 
(F o rm ula  Concordiae) ώρισαν εφάπαξ τον τύπον τού νέου δόγματος, πάντα 
δέ εφεξής μή συμμορφούμενον προς αυτόν έχαρακτήριζον ως αιρετικόν. Καί 
καλβινισταί καί κρυπτοκαλβινισταί καί φιλιππικοί, έταυτίζοντο υπό τών Τυ- 
βιγγαίων θεολόγων προς τούς καθολικούς. 'Ιστορικός κατήντησεν ό φανατι
σμός δύο διαβόητων καθηγητών τού Λουκά c Οσιάνδρον καί Θεοδ. Θονμίον. 
Περί αυτών έλέχθη δτι τό άγιον πνεύμα έφάνη αύτοις υπό μορφήν κόρακος

1) Άρ. 40.
2) Βλ. κεφ. 20, Α' γ'.
3) Έ ν τφ ναφ τοϋ άγιον Γεωργίου, περί οδ «ατωτ. νΗδη ή πόλις ήν νεόδμητος, 

άτε καταστραφεϊσα τφ 1688 υπό τών Γάλλων.
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μάλλον ΐ'| περιστεράς (*). Το Τυβιγγαΐον πανεπιστήμιού' υπέρ πάντα τά άλλα 
θεωροΰμενον ώς αγνή καί άσπιλος παρθένος, έπρεπε νά μείνη διά παντδς 
άδιάβλητον. ’Ενταύθα προ τοϋ Ιϊολυείδονς είχεν προσφοιτήσει δ Κριτύπον- 
λος. Εύρε κατά τον δεκάμηνον χρόνον των σπουδών βασιλικήν όντως, ως εϊ- 
πομεν, υποδοχήν καί φιλοξενίαν. Αί παραδόσεις του Κρονσίον καί τής πλειά- 
δος των θεολόγων εκείνων το3ν μετά του πατριάρχου 'Ιερεμίου γράμμασιν 
όμιλησάντων ήσαν ζιυηραί. Τοΰτ’ αυτό προσεπιβεβαιοϋται διά τοΰ Λευκάσμα
τος καί μετά πάροδον εκατονταετίας. Μάλιστα αί προς τον Πολυείδη άνα- 
γραφαί ύπερθαίνουσι τον αριθμόν τάς εν τή Φιλοθήκη. Ε ίναι δε άνώτεραι 
πασών των άλλων τής Γερμανίας πόλεων ουχί μόνον κατ’ αριθμόν, αλλά 
τον τόνον τοΰ αισθήματος καί τήν πρωτοτυπίαν. Δέκα καθηγηταί Πανεπι
στημίου, τοΰ μεγαλύτερου τής Γερμανίας, φιλοτιμοΰνται τις νά πλέξη τον 
μάλλον προσήκοντα έπαινον εις τον ξένον ιερομόναχον, τις. νά εξάρη διά 
καταλληλότερων λέξεων τήν ίεράν αυτοΰ αποστολήν, καί νά εκδήλωσή τά 
πλέον συμπαθή αισθήματα πρός τε τήν Ελληνικήν καί προς τους υπό δοΐ’- 
λείαν Χριστιανοχΐς. Έ ν  τοΤς πρώτοις έγγράφεται γνωστός θεολόγος καί συγ- 
γραφεύς (1 2) ως πρυτανις τής Άκαδημείας κτλ. Άρχόμενος από τοΰ ρητοΰ: 
Τή φιλαδελφία εις άλλήλους φιλόστοργοι κτλ. τό άρωμα τής χριστιανικής πί- 
στεως καί Ευαγγελικής αγάπης άποπνέοντος καί επιλέγει: S anctissim as has 
reg u las  A posto licas Rev. Dem- A bbati hu jus albi possessor! venera- 
bili p erp e tu o  o rnam ento  ac p raesid io  esse cup it, to tiq u e  E cclesiae 
graecae e t o rien ta li op tim a quaq u e  e t lae tissim a in Dom ino appre- 
c a tu r (3).

D[octor] Ebers· W eissm ann  prof[essor] Theol[ogiae] ord[inarius] 
Ecclesiae T ub[igensis] D ecanus, ill[ustrissim i] Stip[endii] S uperin ten - 
dens e t A cadem iae p -t Rector·

1) Tholuck εν θ ’ άνωτ. Τόμ. 2 σ. 133 (παρά 'Ρενιέρχι σ· 74) Εις τό πανεπιστή- 
μιον ύπάρχουσι νΰν δυο θεολογικαι. σχολαί, πρός τή των Διαμαρτυρομένων καί ή των 
Καθολικών. Μετ’ ού πολύ όμως καί αυτοί διηρέθησαν έντάϋθα είς τούς 'Ορθοδόξους 
Λουθηρανούς καί τούς Ευσεβιστικούς. Έ ν  τφ μέσφ έκειτο ή ενωτικη σχολή, ήτις άπο- 
στέργουσα τάς εκατέρωθεν πλάνας καί μονομερείας άιιέβλεπεν εις τήν ενωσιν εττιστή- 
μης καί αισθήματος. Ταύτης αντιπρόσωποι ήκμαξον τότε δ Buddeus (+ 1729) γνωστός 
πρό παντός διά τό δογματικόν καί ηθικόν αυτοΰ σύγγραμμα Institution.es, ό Carpzog 
( t  1767), ό Miehaelis ( t  1731). δ πατήρ τής νεωτέρας Έκκλ. Ιστορίας Mosheim (t 1736) 
καί άλλοι.

2) Βλ. Βαφείδην ένθ’ άνωτ. τόμ· Γ . II. 740" άπέθανε τφ 1749, καί ήν οπαδός τής 
έ ν ω τ .  σχολής των Διαμαρτυρομένων.

3) \ \ρ .  Ιό. Επιθυμεί αί θειόταται αδται Άποστολικαί έπιταγαί. ΐνα ωσι τφ σε· 
βασμίφ κτήτορι τοΰδε τοϋ Λευκιόματος, διηνεκές κόσμημα καί επικουρία, καί εύχεται 
συμπάση τή έλλ. καί Άνατολ έκκλησίρ τά άριστα καί αίσιώτατα έν Κυρίω.
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Ε ις τήν πολυώνυμον ταΰτην υπογραφήν βλέπομεν, δτι δ W eissm ann 
ήν προϊστάμενος (decanus) τής ’Εκκλησίας, τακτικός καθηγητής καί πρύτα- 
νις τής Άκαδημείας καί του περικλεέστατου Οικοτροφείου (stipendium ) (*) 
έφορος. Παρά τήν Άκαδήμειαν (τήν a lm am  E bershard ianam ), δπως έλέ- 
γοντο τότε τά Πανεπιστήμια, έλειτουργει και έτερον έν Τυβίγγη ίδρυμα ισο
δύναμον προς τό εν ’Αγγλία College, περιλαμβάνον δμως μόνον θεολογι- 
κήν Σχολήν. Πολλοί κατέγνωσαν των αρχαίων ’Αθηναίων αδιαφορίαν περί 
τό θειον διά τήν οίγαν βραδύτητα τής άποπερατώσεως τοϋ ναού τοϋ ’Ολυμ
πίου Διός, άλλ’ εκείνοι ίσως τΰχωσι συγγνώμης τοιοϋτον κολοσιαιον καλλι
τέχνημα έν τω κλείνω τής Παλλάδος άστει άναστήσαντες, ταΰτης δμως δ£ν 
νομίζω δτι εισιν άξιοι οί έν Γερμανία ευσεβείς Χριστιανοί επί αιώνα έών- 
τες ήμιτελέστους ναούς (ως εΐδομεν καί ανωτέρω τον τού αγίου Μιχαήλ έν 
Χάλλη τοϋ αληθινού Θεού. Τήν σκέψιν ταύτην ήγειρεν έν εμοϊ ό καθηγη
τής Χριστιανός M agm ajer τής Τυβιγγαίας’Εκκλησίας έφορος (superinten- 
dens) καί p asto r τού ναού τοϋ αγίου Γεωργίου. Ό  ναός ούτος έκτίζετο 
από τοϋ 1470-1529 (2). 'Ο  φιλανατολικός ούτος θεολόγος έν τή φιλαδέλφω 
αναγραφή(3) διακρίνει τόν Θεόκλητον ώς m issionarium  E cclesiae G ra- 
ecae Superiorem · Έδικαιούμεθα λοιπόν ανωτέρω, θεωρήσαντες αυτόν έξαρ- 
χον Πατριαρχικόν εν Ευρώπη. 'Ο  δε καθηγητής τής ιστορίας τής ’Εκκλη
σίας, ίεροκήρυξ καί συγκλητικός (senior) Γεώργιος Κονράδος P reg ite r άπέ- 
τεινε αύτω fau to ri suo aestum atissim o  τόν μάλλον εγκάρδιον χαιρετισμόν 
πίστιν άδιάπτωτον, υπομονήν άκατάβλητον, ζώσαν ελπίδα, καί νόστον σωτη- 
ριώδη καί έν τέλει τήν εισέλευσιν εις τήν ουρανίαν Σιών (δ). Πόσον εποι
κοδομητικόν είναι καί τό ιερόν λόγιον δπερ προσάγει άλλος repetens τού 
Κολλεγίου δ Ίω . Ίακ· B ro d h a g :

Φιλοτιμούμεθα, είτε ένδημούντες είτε έκδημοΰντες ένάρετοι είναι τω 
Κυρίφ (®).

Πόσον παραμυθητικόν είναι καί τό άνωτέρα) παρατεθέν τοϋ E ssich

1) Κατωτ. λέγεται Collegium. Τό έν Halla Saxonum έλέγετο Orphanotrofeium 
(παρά Legrand ένΟ’ άνωτ. σ. 463), δπερ όνομα έσώζετο μέχρις εσχάτων {βλ. Λυσιστρά- 
την εκδ. Blaydes τοΰ 1880 in Orphanotrofei libraria).

2) "Ωστε δεν είναι μόνον οί "Ελληνες οι νεώτεροι αξιοκατάκριτοι, οΐτινες από 
δΟετίας ανέχονται νά βλέπωσιν έν Οεμελίοις μόνον τόν ναόν τοϋ πολιούχου έν Πάτραις, 
ευτυχώς ακούω ότι έτελείωσεν μετά παρέλευσιν ισαρίθμων ό ναός τοϋ "Αρεοπαγίτου 
'Αγίου Διονυσίου έν Άθήναις.

3) άρ. 21.
4) Καί άλλοι έφεξης καθηγηταί φέρουσι τό αξίωμα τοϋτο, εις ποιον όμως σώμα 

άνήκον δεν λέγεται.
5) άρ. 45.
6) Άρ. 60 καί ούτος senior.

Θ q α κ ι χ ά Δ' 13
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Ιαμβικόν τετράστιχον και πόσον ειλικρινείς αι ευχαί; (J) Πόσον δέ έρριζοθό- 
λησεν 6 Χριστιανισμός εις τούς Τεύτονος άποδεικνΰει ή συχνή χρήσις τοϋ 
κοσμοπολίτικου του γραφικού : ούκ έ'νι "Ελλην κα'ι 1 2 3 4 5Ιουδαίος κτλ. ιδία παρά 
των Τυβιγγαίων θεολόγων (2). Τις δέ εκ των παρ’ ήμΐν νομιζομενων σοφών 
δυναται μετά τοΰ repe tens Χριστιανού (όνομα καί πράγμα) Φριδ. Stock  
mejer εν ειλικρίνεια νά διακήρυξή τύ:
Ούκ έκρινα τοΰ είδέναι τι, εΐ μή ’ Ιησού ν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένου; (!1)

Πόσοι αρά γε έκ των συγχρόνων Άσκληπιαδών θά συνομολογήσωσι 
μετά τοϋ 3Ιω. Ferbcr καθηγητοΰ τής ανατομικής- το άξιόλογον απόφθεγμα: 

Τώ Θεω δονλενειν άρίατη και μεγίστη ελευθερία;
Τις ό έξοχιοτατος (excellentissim us) κύριος καθηγητής τής φυσικής καί 

των μαθηματικών εν τη a lm a E b ersh ard ian a  Crciting, δστις τφ εκ Στουτ
γάρδης φιλολογώ Φερό. Γονλιέλμω  (s) άνεθηκε νά γράψη το ώραίον, αλλά 
δίκην μαθηματικού αξιώματος δυσερμήνευτον:

In  nomine lumen  
et in num ine lum en  (6 7)·

"Ετερος εις αοίδιμον τής ευσεβεί.ας των τροφίμων τοΰ ανώτατου εκεί
νου εκπαιδευτηρίου, ηνωμένης μετά τής άξιαγάστου έλληνομαθείας μαρτΰ- 
ριον εφιλοτέχνησε τω «τιμιωτάτφ αρχιμανδρίτη» ευχόμενος «χαίρειν καί ευ 
πράττειν καί ειρήνην διά παντός καί εν παντί τρόπω» τόδε τό τριπλοϋν ήρω- 
ελεγεΐον:

Alev οπον εσμεν σνμφωνήσωμεν ομιλώ 
εκλεκτών θνητών δόγματι ήδε λόγιο.

Μικρόν ποίμνιον ή θείη 3Εκκλησία εστί, 
δύσμορον, άκτημον, τληπαθες ήδε τάλαν.

*' Ολβιός εστιν άνήρ τούτον μέλος δστις υπάρχει 
ον ρέξας ταυτήν πώποτε σννθεσίην.

Μ· Christophorus Fridericus Soccerus illustrissim i T heo log ici in 
W u rten b erg iae  R epetens (')· 'Ο  Πολνείδης διέμεινεν εν Τυβίγγη επί τριή
μερον (8). Ή  15η Αυγούστου, ήμερα σεπτή διά τον Χριστιανικόν κόσμον,

1) Ά ρ 62 καί ουτος repetens ill. Stip. Theologici...
2) "Αρ. 63, 65 κτλ. ό Roesler εις τήν Λατ. άφιέρωσιν έγραψε καί Xristo avri Christo.
3) Ά ρ. 64.
4) Ά ρ. 64 προτάσσει δέ τό: α-ω ήτοι ή αρχή καί τό τέλος . . .
5) Οδτος ήδη ήκροάτο μαθήματα τοΰ ποιν. δικαίου έν Τυβίγγη.
6) Αρ. 70. Έν τφ ονόματι (Θεόκλητος Πολυείδης) φως, καί έν τή θεότητι φφς(;)
7) Άρ. 65-
8) Άπό 15-17 Αύγ. 1731- αί άναγραφαί έγένοντο τήν 15 εκτός δύο, αΐτινες έγρά- 

φησαν τήν 16ην καί 17ην·
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ήν και ήμερα πανηγύρεως έν τώ Πανεπιστημίω τής Τυβίγγης επί χή πα
ρουσία διαπρεπούς μέλους τής 3Avar. Έλλην. ’Εκκλησίας (*). Οί φοιτηται 
έθαΰμαζον τον ξένον κ?.ηρικόν και οι καθηγηταί άνέγραφον αύτώ τούς ύμνους 
καί συνέταττον αρχαϊκούς στίχους. Καλλιπλοκώτερος στέφανος δεν ήτο δυνα
τόν νά νπάρξη διά τον ήμέτερον επισκέπτην τούτου, ον έπλεξαν οι εξοχότε
ροι αντιπρόσωποι της επιστήμης έν τή Τυβιγγαία ’Ακαδημία, ήτις κατείχε τά 
■ σκήπτρα των γραμμάτων έν Γερμανία. Οί διαπρεπείς συτοι θεολόγοι μνή- 
μονες τό>ν σχέσεων των προκατόχων αυτών μετά πρωθιεράρχου τής Κων
σταντινουπόλεως απέδειξαν, ότι «τάς των σπουδαίων φιλίας όύδ3 αν δ πας 

• αιών έξαλείψειεν» (’Ισοκράτης).
HI Βαυαρία λάμπει διά τής απουσίας εκ τής Βίβλου τού Πολυειδους. 

Έπεκράτει, όπως καί νΰν, τό δόγμα των Καθολικών (κατά τά 3/ξ) καί δεν 
έθεωρεΐτο πρόσφορον τό έδαφος διά προπαγάνδαν. CH έν Μονάχω άρχουσα 
ηγεμονική γραμμή τών Wittelsbach, ήτις από τοΰ ΙΣ Τ ' α’ιώνος συνεχώνευσε 
την κυρίως Βαυαρίαν εις έν ολον (πλήν τοΰ Παλατινάτου), σκοπόν εθετο την 
καταπολέμησιν τής Διαμαρτυρήσεως, καί διεκρίθη προς τοΰτο Μαξιμιλιανός 
6  A ' καί ό ε'γγονος αυτού, οστις συνέπραξε καί μετά τής Γαλλίας. ’Ε ντού
τοις ή τόλμη τοΰ Θεοκλήτου δεν ειχεν όριον έζήτησε νά κρούση την θύραν 
καί ενταύθα. Καί ίσως εκ τής 'Έσσης κατηυθύνθη προς την Φραγκονίαν, 
τήν γενέτειραν τοΰ κλεινού Κρονσίον, καί κατέλυσεν εις την όνομαστήν επί 
φιλομουσία Έρλάγγην, όπου προ δΟετ/ας περίπου Αεοπόλδος Α '  ό αύτο- 
κράτωρ τής Γερμανίας ειχεν ανεγείρει τήν ομώνυμον αύτώ Άκαδήμειαν 
(Λεοπολδίνα-Καρολίνη). Αύτη, ίδρυθέντος κατά τό 1743 τοΰ περίφημου Προ- 
τεσταντικοΰ Πανεπιστημίου (τοΰ μόνου τοιούτου καθ’ όλην τήν Βαυαρίαν), 
μετηνέχθη εις Βόννην τφ 1808. ’Ενταύθα οι ίόρύσαντες τήν νέαν πόλιν 
(1686) Γάλλοι πρόσφυγες καταφυγόντες μετά τήν άνάκλησιν τού διατάγμα
τος τών Ναντών, επί γαιών, άς παρεχώρησεν ό μαργράφος Χριστιανός 3Ερ- 
νέστος, άπέβησαν ού μόνον οί ένθουσιωδέστεροι τοΰ νέου δόγματος δορυφό

1) Δέν συνεώρταζον βεβαίως οί Γερμανοί" ό Κρούαιος γράφει περί τούτου πρός 
uva: «’Από Τυβίγγης έν Ούϊτεμπεργίας επαρχία; χώρα Γερμανίας τη ιε' Αύγουστου1, 
οπότε την τής Θεοτόκον άνάληψιν εορτάζετε μεγαλοπρεπώς, ημείς δε οί Λουθηρανοί 
καί αιρετικοί υπό τών αληθώς αιρετικών παπιστών καλούμενοι, ούδέν έν ταϊς άγίαις 
Γραφαΐς περί τής άναλήψεως τούτης ευρίσκοντες εύλογημένην μεν τιμώμεν τήν άειπάο- 
Οενον" ον προσκννονμεν δε ονδενι άνθρώπψ άγίψ , άλλα μόνον τή πάνσεπτο) Τριάδι. Έ πι- 
κλητέος γάρ μόνον ό τά πάντα ειδώς, ό τά πάντα δυνάμενος, 6 κτίστης, ό ρύστης, κυ
βερνάν πανταχοϋ πάντα κτλ.». Τοιαϋτα έζηκολούθει νά γράφη ό Κρούαιος περί τό τέ
λος τοΰ βίου (1607) μετά τοσαύτας συζητήσεις καί συνεννοήσεις, δπερ σημαίνει δτι 
σχέσις φιλική στενή μάλιστα είναι καί επιθυμητή καί δυνατή, ώς όρθώς παρατηρεί 
καί ό Κραυσιόψιλος κ. Μ νατακίδης, αλλά δογματική συνεννόησις ή ένωσις αδύνατος 

■(Θεολογία τόμ. Θ' (Άθήναι 1931) σ. 161-162.
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ροι, άλλα και περί την βιομηχανίαν λίαν δραστήριοι. 'Η  υποδοχή εν Έ ρ ~  
λάγγη δεν ύπήρχεν οϊα άνεμένετο. Ύπεδέξατο αυτόν κατά την 23 ’Οκτωβρ
ίου 1731 ό ’Ιωάννης Ά χάτιος Severianus superin tendens christianus* 
άναγράψας εις ενθύμιον cum appreca tione om nigenae felic ita tis τό Μα
κάριοι oi ελεήμονες κτλ· (').

τΗν τόσφ άποθαρρυντικόν τό πράγμα, ώστε άνέκρουσε πρύμναν ό Θεό
κλητος καί δεν ήθέλησεν ούτε εις τήν 15 χιλιομ. μόλις προς Ν. άπέχουσαν 
πολύπυργον Νυρεμβέργην νά ύπάγη, ήτις^ήν μία των ενδοξότερων τής Βαυ
αρίας πόλεων. Ε νταύθα  υπήρχε τό πάλαι τό υπό του Μελάγχθονος ίδρυθέν 
γυμνάσιον, και δπου ό Κριτόπονλος ετυχε μεγαλοπρεπούς καί οίκειοτάτης. 
ύποδοχής(1 2 3), και ήν ή δίοδος τοϋ εμπορίου μεταξύ των Γερμανικών χωρών 
κά'ι τής ’Ιταλίας, δθεν ήνθει από αιώνων επί ευημερία καί πλούτω. Τό προς 
την Βαυαρίαν τής δυσαρέσκειας αίσθημα έκδηλοΐ ό ΓΊολνείδης, εις πολλά 
μέρη τών Χρησμών, οίκτίρων τούς βασιλείς καί ηγεμόνας αυτής διά τό επι
σφαλές τής τύχης, ής εγένοντο παίγνια (9).Ούτως άθυμών επανέρχεται εις την 
προσφιλή αύτώ "Εσσην-Δαρμστάτην άρχομένου τοΰ Ίανουαρίου τοΰ έτους: 
1732, καί επί τριήμερον έφιλοξενεΐτο εις τήν Πανεπιστημιακήν πόλιν Gies"" 
sen. Ή  άκαδήμεια ιδρύθη τώ 1607 καί ήτο μεικτή, ήτοι περιελάμβανε τάς 
θεολογικάς σχολάς, δπως έγίνετο καί εις άλλα πανεπιστήμια, ένθα συνεβιβά- 
ζοντο οί Διαμαρτυρόμενοι προς τούς Καθολικούς. Έ ν  πρώτοις χαιρετίζει τον 
σεβάσμιον απόδημον δ καθηγητής τής άκαδημείας, προϊστάμενος τοΰ οικο
τροφείου καί μέλος τοΰ κονσιστορίου ’Ιωάννης L cn g  Liebknecht'·

Γίνεσθε μιμηταϊ του Θεόν ώς τέκνα αγαπητά (4 5).

Όμοίως καί ό γραμματεύς G- Ε. H iltebrandus κατάλληλον ρητόν τοΰ 
B enhardus προσάγουν, δτι τό εν ζην σννίσταται εις το νπομένειν τά δεινά· 
και ποιεϊν τό άγαθόν(6). Ύ πό  τό αυτό πνεύμα (pa tien tia  e t ch arita te  tra - 
hor) γράψει καί ό-Ιωάννης Χριστιανός cives G issensis(6)·

"Οπως ή "Εσση-Δαρμστάτη είχε ώς μητρόπολιν τών γραμμάτων τήν 
Giessen, ούτω ή "Εσση-Κασσέλη, τό Μαρβοΰργον ή Μαρποΰργον (7 *), δπερ* 
απείχε 80 χιλιομ. ΝΔ. κέκτηται τό άρχαιότερον έκ τών έν τή περιφερεία: 
ταύτη Πανεπιστήμιον, ίδρυθέν τώ 1527. ’Ενταύθα έγένετο ή συνέλευσις τών

1) Ά ρ . 83.
2) ‘Ρενιέρης, ενθ° άνωτ. σ. 62-63.
3) Βλ· ενθ’ άνωτ. Δ' 32, σ. 46 καί Ε' 9, ο. 52, Ζ' 15 σ. 58, 54 σ. 66.
4) “Αρ. 27.
5) Άρ. 42.
6) Άρ. 91.
7) Mattium ή Mattiaticum παρά 'Ρωμαίοις. Βλ. περί της πόλεως ταύτης έν Έ κ

κλησιαστ. Άληθ. τόμ. Δ,' (1883) ο. 105-106.
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Αουθηροσβιγγλίων τώ 1529, καθ" ήν ύπεγράφησαν τά 15 άρθρα τής Σ υ μ 
φωνίας λεγάμενα, δθεν και τό Πανεπιστήμιον είναι καθαρώς Λουθηρανο- 
καλβινικόν. Πρώτος έγραψεν ενταύθα την περί 'Αθανασίου Δοροστ.άμον, ήν 
-εΐδομεν ανωτέρω, αναγραφήν, ο K irchm ejer  6 τά ανώτατα τής εκκλησίας 
αξιώματα περιβεβλη μένος ( ’). Τοϋτω ακολουθεί έτερος superin tendens e t 
•ecclesiastes δ Ιω άννης Νικ. B reidenlach  διά τοϋ ωραίου ιεροϋ λογίου: 

Τά τής ειρήνης διώκωμεν καί τά τής οικοδομής τής εις άλλήλονς, 
·φθεγγόμενος(1 2). Άξιομνημόνευτον τυγχάνει τό υπό του πάστορος καί έκκλη- 
σιαστοϋ κτλ. Τωάννον Schroderus  έκ τοϋ Παΰλου σταχυολογηθέν ρητόν: 

ΤΙέπεισμαι οτι οντε θάνατος, οντε ζωή, ούτε άγγελοι, οντε άρχαί, οντε 
δυνάμεις, οντε ενεστώτα, οντε μέλλοντα, οντε ύψωμα, οντε βάθος, οντε τις 
κτίσις ετέρα δννήσεται ή μας χωρίσαι από τής αγάπης τον Θεού τής έν Χ ρ ι
στώ Ίησον τώ Κνρίω ήμών(3). Πώς νά μη θαυμάση τις τών άνδρών τού
των την ασυναγώνιστων τής πίστεως ζέσιν και τό ζωηρόν τής φιλαδελφίας 
αίσθημα. Έ νταϋθα διέτριψεν επί Ιδήμερον ό Θεόκλητος(4), καί εν τοσοΰτω 
δ άκαδημεικός Hombergkius δεν προΰλαβεν, ως εΐδομεν, νά έγγραφή εν τή 
φιλοθήκη, καί διά πληρεξουσίου έπραξε τοϋτο έν W ildungen  (5 6)·

Ούδείς λόγος θά έγίνετο περί Ημερολογίου, δπερ κατήντησε τοσοϋτον 
σκανδαλώδες παρ" ήμΐν τόγε νυν έχον, έάν δ έν Id ste in  προρρηθείς Σχο- 
λάρχης Longius  δεν έδήλου έν τέλει, δτι ή 17 τοϋ "Απριλίου, ήν σημείου* 
ται, κατά τό έπιδιωρθωμένον ήμερολόγιον, αντιστοιχεί προς τήν 6 τοϋ "Ιου- 
λιανοϋ(”). "Αλλά ποιον τό έπιδιωρθωμένον 'Ημερολόγιον; Βεβαίως δεν ε ί
ναι τό Γρηγοριανόν, δπερ οι Διαμαρτυρόμενοι διαρρήδην άπεκήρυττον, καί- 
τοι από τοϋ 1572 διά παντοίων μέσων Πάπαι καί Αϋτοκράτορες προσεπά- 
θουν νά έπιβάλωσιν. Διεδόθη έν Γερμανία δτι ό Πατριάρχης προσεχώρησεν 
εις τό νέον Καλενδάριον τό τοιοϋτον κατετάραξε τούς έν Τυβίγγη θεολό
γους. Ό  φιλανατολικός Κροΰσιος έσπευσεν έπανειλημμένως νά ζητήση παρά 
τοϋ Φιλαδελφίας πληροφορίας, καίτοι έν τω μεταξύ είχε διαψευσθή ή διά- 
δοσις ΰπ’ αύτοϋ τοϋ 'Ιερεμίον. Ούτος μάλιστα τώ ειρημένα) έξάρχα) είς Βε
νετίαν άπαντών άποφαίνεται, δτι «ή καθ’ ημάς έκκλησία νεακερίζειν καθ" οΐ- 
ονδήτινα τρόπον ούκ εΐωθεν, ώσπερ αύ τή Δυτική τοϋτό γε έργον ά'παυ- 
στον» (ταϋτα γράφει ό φίλογενής κ. Β. Μυστακιδης έν τή 2δετηρίδι Κόντου 
"Αθήναι 1893 σ. 175-176). "Οπως οί παρ’ ήμΐν Νεοημερολογΐται λεγόμε

1) Βλ. άρ. 145 καί άνωτ. κεφ. 18.
2) Άρ. 147.
8) Ά ρ .  151.
4) Άπό 25 Ιουνίου—11 Ιουλίου.
5) Βλ. κεφ. 20 Α' β'.
6) Βλ. άρ. 83.
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νοι, ΐνα συμβιβάσωσι τά πράγματα προέτειναν εις τον λαόν τό Γρηγορια*- 
νόν μέν, άλλα τροποποιημένον πως καί δπως παρ’ ήμΐν πατήρ του τοιοΰ- 
του Ημερολογίου θεωρείται ο άγιος Μαρωνείας ""Ανθιμος; ό καλός κάγαθός: 
οΰτος άρχιερευς, οΰτω και του παρά Διαμαρτυρομένοις επιδιορθωμένου Η 
μερολογίου (stili em endato rii, ως γράφει ό Lcingius, είναι δ Βεύελλος (*). 
Ό  Γονλιέλμος Φριδερϊκος ό φίλα, ώς εϊδομεν, προσκείμενος τοΐς Καθολι- 
κοΐς συνέστησε τήν ’Επιστημονικήν Ε τα ιρίαν, διά τήν μεταβολήν του 'Η 
μερολογίου, ής μέλος «συμμορίτης» ύπήρξεν και ό διαληφθείς ’Αναστάσιος 
Μιχ. Ναουσαιος(1 2). Προϊόν ταΰτης ήν ή έπιδιόρθωσις τον Γρηγοριανον Η 
μερολογίου(“). 3 Εν τοσοΰτω έκ τής ύπ’ άριθ. 168 αναγραφής (C alendarii 
Ju lii anno  C hristi 1732), φαίνεται δτι οΰχί πάντες οι Γερμανοί ήκολοΰ- 
θουν τοΐς διατάγμασι τοΰ τής ΓΙρωσσίας βασιλέως. Του λόγου περί 'Η μερο
λογίου ενταύθα παρεμβληθέντος προσεπισημειοΰμαι, ότι καί έν ’Ιταλία, αυτή 
ταΰτη τή Παπική έδρα, ου παρά πάντων δεκτή ήν κατά τήν εποχήν τοΰ Πο- 
λυείδους, καίτοι 200 σχεδόν εΐχον παρέλθει, ή άποτολμηθεΐσα διόρθωσις.. 
* Ιάκωβός τις Πετάτζης έτΰπωσε βιβλίον εν Φλωρεντία περί διορθώσεως τον 
Γρηγοριανον ' Ημερολογίον. 'Ο  ’Ιταλός οΰτος έπεμψε τούτο προς τον άκμά- 
ζοντα τότε Χίον μαθηματικόν Τ'ορδάτον. Οΰτος άπήντησε μέν αΰτω, ως φαί
νεται, τά είκότα, ώς «Ίταλω δε τούτοι καθάπου καί Γρηγορίω Πάπα ποτέ 
ονδεν ξένον καί άλλότριον των νπδ τής πρώτης Συνόδου θεοπισθέντων επι-· 
νενόηται» (4), έγραψε δέ προς συνεννόησιν καί προς τον αύτοϋ φίλον Μ α
κάριον τον Πάτμιον διδάσκαλον, λίαν ένδιαφέρονσαν γενικώς περί τής μετα
βολής τοΰ Ημερολογίου επιστολήν άξιόλογον, ήν συνίστημι πάσι τοΐς εν- 
διαφερομένοις καί άσχάλλουσιν ήδη από πολλοΰ περί τοΰ ζητήματος τούτου' 
μεταξύ άλλων αναφέρει, δτι άφοΰ τοΐς Βυζαντινοΐς «ταΐς τής βασιλείας εκεί- 
νοις τυρβαις κυμαινομένοις παρτμιέληται», (ή πρότασις περί διορθώσεως, ώς 
γνωστόν, έγένετο υπό τοΰ φιλοσόφου Γρήγορά τω ’Ανδρονίκου Γέροντι Π α -- 
λαιολόγω), οί εις ’ Ιταλίαν 'Έλληνες φυγάδες «άλλα τε πολλά έκείνοις παρέδω~ 
καν καί τά περί τής προβλ-ηθείσης δε ένέφηναν διορθώσεως». Κεχηνότες δέ 
εκείνοι άκρατώς εις καινοτομίας «κλέος τε αείμνηστον έαντοϊς από τής μετα

1) Ά νθ ιμ ο ν  Μαρωνείας τό 'Ημερολογιακόν ζήτημα (Κωνσταντινούπολις 1922) σ.20.
2) 'Ο  φιλογενής οΰτος Μακεδών σπουδάζων εις τά διάφορα τής Γερμανίας Πα

νεπιστήμια έξέδοτο τω 1710 τό *Βαοιλικδν Θέατρον» |ν  *Αμστελοδάμψ, συνειργάσθη, 
εις τήν Νεοελλ. μετάφρασιν τής Κ. Διαθήκης, έγραψε, Περί καταστάσεως των φιλομα
θών ' Ελλήνων των εν ταΐς έπαρχίαις της Ευρώ πης παιδείας χάριν μεταβαινόντων  καί τό- 
σπουδαιότερον τήν Π εριήγηοιν τής Ε υρώ πης  (Περιηγηματικόν Πυκτάτιον, ’Αμστελ. 
1706.

3) Κούμα ενθ’ άνωτ. τόμ. Θ’ σ. 179.
4) Τούτο μαρτυρεί, ότι ό Γορδάτος συνεφώνει, άλλ* οόχί έν πάσι πρός τήν με' 

ταρρύθμισιν.
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βολής περιποιήσαι σπονδάζοντες», μετήλλαξαν τό Πασχάλιον, τάς δέκα προσ- 
θέμενοι ημέρας, IV ή ισημερία εις τήν κα' Μαρτίου γένη τα ι, όπως και δτε 
ot έν Νικαία πατέρες συνέταξαν αυτό συνέβαινεν αλλά δεινώς ήστόχησαν. 
λέγει ό Γορδατος «καί φνγόντες τήν Σκύλλαν τή Χαρύβδει ενέπεσον», διότι 
ένω άπέφευγον νά έορτάζωσι τό Πάσχα κατά τήν δευτέραν πανσέληνον «και 
προ τής πρώτης πανσέληνον πάνν άγεννώς απεργάζονται» (‘)· Παρετήρησαν 
τούτο μετ’ ου πολύ οί της Δυτ. ’Εκκλησίας, άλλ’ έτρεπε προς πλήρη έπα- 
νόρθωσιν να μεταβάλωσι και αύθις τό έορτολόγιον «τούτου δέ τήν μεταβο
λήν ούκ αν ήν καινοτομίας αύθις φυγεΐν γραφήν» λέγει ό Γορδατος καί τε
λευτή ώδε: «Ίδώ ν ούν ούτος ό ’Ιταλός Πετάτζης τούς οικείους ζητοΰντας 
μέν τήν διόρθωσιν, άμηχανούντας δέ άπεργάσασθαι διά τό μαρτυρολογίου, 
πολλά ποιήσας, τρόπου επέΐυχεν, άψαύστου εκείνου μένοντος, των επακτών 
μόνων καί κύκλων τού ήλιου μεταβληθέντων, τού πλημμελήματος άνώτερον 
γενέσθαι τό Γρηγοριανόν καλενδάριον ούκ έ'στιν ούν . . .»(1 2).

Τοιαύτη εν τοΐς κεφαλαιωδεστέροις του Θεοκλήτου Πολνείδονς ή άνά τάς 
Γερμανικός μεγαλοπόλεις περιοδεία. ΟΙ υπέρ αυτόν καλοί λόγοι, ή προς τήν 
’  Ανατολικήν  ’ Εκκλησίαν ενλάβεια καί δ φιλελληνισμός των Γερμανών, είναι ό 
ώριμος καί αγλαός καρπός τής Γερμ. σοφίας.

(Συνέχεια καί τέλος εις τόν Ε \  τόμον)

1) Διατί δέν συνέβη·τό τοιοΰτον ; διότι οί μέν της 'Αλεξανδρείας αστρονόμοι, 
οΤς άνετέθη νά καταρτίσωσι τό τοϋ Πασχαλίου κανόνιον τό άλφα έπιλεγόμενον (διότι 
εις περίοδον φλβ' ετών άνακυκλεΐται καί a-j-λ Ί -φ + α ^φ λ β  ), έξηκρίβωσαν καί εδρον 
τήν αληθινήν εαρινήν ισημερίαν, ήτοι (κατ’ έμήν ταπεινήν γνώμην), ύπελόγισαν καί 
τά πρώτα 10 καί 44 δεύτερα λεπτά τά προς έξίσωσιν άπαιτούμενα από 925 ετών οί 
δέ μεταρρυθμισταΐ δέν έλαβον τούτο ύπ’ οψιν.

2) Γέγραπται τούτα περί τό 1736. (Βλ ’Επετηρίδα Παρνασοϋ, έτος Τ' (Άθήναι 
1902) σ. 119-122. Τά μαθηματικά καί αστρονομικά τού Γορδάτου περιέχονται είς τον 
τρίτον τόμον τής Μαθηματικής ούού κτλ-, έκδοθείσης τφ 1749 (βιβλίον σπανιώτατον 
βλ. βιβλιογραφία ’Ηπείρου καί ’Αλβανίας ύπό Ενλογίον Κονρίλα εν Ή πειρ. Χρονι- 
κοίς. "Ετος Τ ' (Άθήναι 1931) σ. 92.
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Εις τό έκραγέν κατά τό 1878 εθνικόν κίνημα έν Θεσσαλία, Ή πείρφ  
"και Μακεδονία συν άλλοις έπρωτοστάτησε καί φιλόπατρις καί θερμουργός 
'Ιεράρχης ό Επίσκοπος Κίτρους Νικόλαος, ύπενθυμίσας κατά τούς κάτω χρό
νους τάς μεγάλας μορφάς των Λειτουργών της Εκκλησίας, οϊτινες διά των 
•θυσιών των καί τής εθνικής των δράσεως τά μάλιστα συνετέλεσαν εις την 
άποτίναξιν του Τουρκικού ζυγού.

** *

Κατά "Ιανουάριον τού 1878 ό Ελληνικός στρατός υπό τον Στρατηγόν 
Σκαρλάτον Σοΰτσον έξώρμησεν εκ Λαμίας εις τό Τουρκικόν έδαφος προς 
εχθρικήν δράσιν. 'Υπό τών εφημερίδων τής εποχής εκείνης ακράτητος περί- 
γράφεται ό ενθουσιασμός ολοκλήρου τού ’Έθνους, διότι από τής άπελευθε- 
ρώσεως διά πρώτην φοράν ή Ελλάς έπισήμως ήρχετο αντιμέτωπος τής Τουρ
κίας διεκδικούσα τά δίκαια αυτής. Άτυχώς μετά μικράν αψιμαχίαν περί τον 
Δομοκόν ό Ελληνικός στρατός κατ’ άξίωσιν τών Ευρωπαϊκών δυνάμεων 
διετάσσετο νά επιστρέψη εντός τού Έλάηνικοΰ εδάφους.

Εις την διαταγήν ταχίτην παρήκουσαν δύο γενναίοι ύπαξιωματικοί ό 
έπιλοχίας Δ. Τερτίπης καί ό λοχίας Γ. Λάιος, οϊτινες παρασΰράντες καί τούς 
όπλίτας τού λόχου των στρατολογήσαντες καί έθελοντάς, ισχυρά κατήρτησαν 
επαναστατικά σώματα. Άμφότεροι οί ύπαξιωματικοί οΰτοι διεκρίθησαν εις 
πολλάς μάχας άξιοι άναδειχθέντες στρατιώται, εξ’ ών ό Λάϊος ήρωικώς έπε- 
σεν επί τού λόφου τού χωρίου Ματαράγκα έξωθεν τής Καρδίτσης, ένθα μέ
χρι νύν δείκνυται ό τάφος του.

"Οταν έγνώσθη ή έξοδος τών επαναστατών τοΰτιον συνεταράχθη έξ εν
θουσιασμού σόμπαν τό Ελληνικόν. Ό  καθηγητής τών Μαθηματικών τού 
Πανεπιστημίου Νικ. Νικολα'ίδης, ά'λλοτε αξιωματικός, ήγούμενος φάλαγγος 

■φοιτητών προσήλθεν εις τον επαναστατικόν αγώνα, καί αξιωματικοί ως ό 
Δουμπιώτης, ό Άξελός, ό Μήτσας καί άλλοι έτέθησαν επί κεφαλής εθελον
τικών σωμάτων.

Εις τήν ιδέαν τής έπαναστάσεως έκ τών πρώτων προσεχώρησεν ό έν 
.Μακεδονία Επίσκοπος Κίτρους Νικόλαος. Ενθουσιώδης καί ευπαίδεύτος 
'Ιεράρχης έν ασθενεί καί μικρώ σώματι γενναίαν ως έλέχθη φέρων καρδίαν, 
κατήγετο έκ Στενιμάχου Λοΰσης φέρων τό κατά κόσμον όνομα (ή. Έ μαθή- 
τευσεν έν τή Ριζαρείω Σχολή υπότροφος τού κληροδοτήματος τού Φιλιππου- 
.πολίτου Κομιζοπούλου πατά τά έτη 1858— 1863 (2). Έδίδαξεν εις τάς Έλλη- 1 2

1) Πρβλ. Μιλχ. Δ. Σεϊξάνη ή πολιτική τής Ελλάδος και ή έπανάστασις ιοϋ 
>1878. ’Αθήναι 1878. σελ. 151.

2) Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου,‘Ιστορία Ριζαρείου Σχολής, Ά θ. 1919. σελ. 213.
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νικάς σχολάς Φιλιππουπόλεως, Χανιών καί εις τό έν Κωνσταντινουπόλει Λύ- 
κειον Καλοτταίου— Πανταζή των ’Ηπειρωτών από του έτους 1868 μέχρι 
τοΰ 1874(‘). Έ ν  Χανίοις διδάσκων κατά τό 1868 έλαβε μέρος εις την με- 
γάλην τής Κρήτης έπανάστασιν ηγούμενος σώματος εθελοντών. Κατά τό 
1874 προσελήφθη ως αρχιδιάκονος τοΰ Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης "Ιω
ακείμ τοΰ κατόπιν περικλεούς Πατριάρχου ’Ιωακείμ τοΰ Γ ' έκειθεν δε προ- 
ήχθη εις επίσκοπον Κίτρους υπό τής Επισκοπικής Συνόδου Θεσσσαλονίκης 
αντί τοΰ από Πολυανής προέδρου Κίτρους Μελετίου χειροτοτονηθείς τή 
6 "Απριλίου 1875 τή Κυριακή των Βαίων. 'Ο  Νικόλαος αλλαχού περιγρά- 
φεται «πεπαιδευμένος, φιλόπατρις, συνετός, φύσεως ενθουσιώδους» (3)- είχε 
καταστεί ύποπτος εις τήν Τουρκικήν Κυβέρνησιν καί προ τής έπαναστάσεως 
καταγγελθείς εις τό ΠατριαρχεΤον δτι άνέσκαψεν Εκκλησίαν τινά νυκτός 
προς άνεΰρεσιν κεκρυμένων δπλιυν, τό ΠατριαρχεΤον δμως έδικαιολόγησεν 
αυτόν, δτι άνέσκαψε τον Ναόν προς εύρεσιν μοναστηριακών τιμαλφών κρυ- 
βέντων υπό μοναχού τίνος.

Τή 18 Φεβρουάριου Δευτέρα τής Τυρινής εβδομάδος, ό Επίσκοπος Κί
τρους Νικόλαος μετά μεγάλης πομπής ύψωσε τήν σημαίαν τής επαναστά
σεων έν Κολλυνδρώ αφού έξεφώνησε πατριωτικώτατον λόγον καί παρέδω- 
σεν αυτήν όρίσας σημαιοφόρον τον εύσταλή νέον "Ηλίαν Ζαρκάδαν. Τή δέ 
Κυριακή τής Τυρινής 23 Φεβρουάριου ό αοίδιμος 'Ιεράρχης ϊνα πεισθώσιν 
οι έπαναστάται δτι είναι υπέρ των δλων ό άγων έθεσε πΰρ εις τό επισκο
πικόν μέγαρον λέγων δτι άν μεν επικρατήσουν οι Τούρκοι θά τό λεηλατήσουν 
καί θά τό καΰσουν, άν δέ έπικρατήση ή έπανάστασις θά τό άνεγείρωμεν με- 
γαλοπρεπέστερον(Β). Πέριξ τοΰ επαναστάτου 'Ιεράρχου συνηνώθησαν και άλ
λοι φιλοπάτριδες άνδρες, ιατροί, κληρικοί καί διάφοροι έκ τών πέριξ μερών 
τής Χαλκιδικής, έν Λιτοχωρίφ δέ άπετελέσθη ή πρώτη έπαναστατική Κυ- 
βέρνησις υπό τήν προεδρείαν τού Επισκόπου Κίτρους, εις ήν μετεΐχεν ό ιε
ρομόναχος τής Μονής-Πέτρας Νικηφόρος καί ό ιερεύς Αθανάσιος Γεωργίου 
μετ’ άλλων, έξέδωκε δέ τή 19 Φεβρουάριου τήν πρώτην προς τάς Ευρωπαϊ
κός Δυνάμεις προκήρυξιν.

Ό  Κίτρους έτέθη αμέσως έπί κεφαλής σώματος εγχωρίων εις ο μετεΐ- 
χον δ ιατρός Ί .  Λάζος καί δ γενναίος δπλαρχηγός Β. Χοστέβας, ήνώθησαν 
δέ μέ τό σώμα τοΰ λιποτάκτου άνθυπολοχαγοΰ Μ. Τσίμα καί κατέλαβον τήν 
Μονήν τών 'Αγίων Πάντων. Έ κεΐθεν τό σώμα υπό τήν πνοήν τοΰ ένθου- 1 2 3

1) Πρβλ. Κ. Μυρτίλου Άποστολίδου. Ό  Στενίμαχος 3Αθ. 1929, σελ. 38. Έπαμ. 
Κυρισκίδου 'Ιστορία τοΰ Συγχρόνου ‘Ελληνισμού, ’Αθ. 1892, τόμ. Β' σελ. 574, 576,. 
καί προφορικά! πληροφορίαι του κ. Μ. Γεδεών.

2) Πρβλ. Α. Πολυζωΐδου, Γ εν .‘Ιστορία, Ά θ- 1890. τ. Δ ’ σελ. 1199.
3) Προφορικά! ανακοινώσεις τοΰ έκ Κολλυνδροϋ κ. Έμ. Άντωνιάδη,
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σιώδους 'Ιεράρχου συνήψε νικηφόρους μάχας πέριξ των χωρίων Πρόδρομος 
και Γριζάλα άποκροΰσαντες τάς υπό τον Ά σ άφ  πασάν έχθρικάς δυνάμεις.

Άτυχώς έλλειψις πολεμοφοδίουν και ή δυσκολία τής τροφοδοσίας των 
συρρευσάντων προσφυγών γυναικοπαιδών', έκλόνισαν τους γενναίους άνδρας 
καί ό εχθρός ήδυνήθη νά καταλάβη την δχυράν θέσιν τής Μονής.

Ό  Επίσκοπος Κίτρους ακαταπόνητος καί ακλόνητος ένεθάρρυνε τους 
ύπ’ αυτόν, προ τοΰ κίνδυνου δέ τής κυκλώσεως ύπεχώρησαν όπισθεν τοΰ 
Όλυμπου, με σχέδιον ϊνα ένωθώσι μέ τά έν Θεσσαλία υπό τον λοχαγόν 
Δουμπιώτην σώματα, συνάψαντες καθ’ οδόν νικηφόρους μάχας τέλος δέ 
έφθασαν είς Σμόκοβον τής Καρδίτσης, ένθα συνεκεντρώθησαν ό Τερτίπης 
καί δλα τά δρώντα πρόσωπα των επαναστατών.

Καθ’ οδόν ό ’Επίσκοπος Κίτρους επί κεφαλής των επαναστατών συν- 
ηντήθη έν 'Ραψάνη μεθ’ ετέρου επαναστάτου 'Ιεράρχου τοΰ ’Επισκόπου 
Πλαταμώνος ’Αμβροσίου. Περί τής δράσεως καί τοΰ 'Ιεράρχου τοΰτου άνα- 
φέρουσιν ένθουσιωδώς οι συναγωνισταί του.

'Η  έπανάστασις μέ δλας τάς ελλείψεις πυρομαχικών, τροφίμων καί άλ
λων εφοδίων, έκπνευσασα έν Μακεδονία έμενεν ά'σβεστος έν Θεσσαλία, αί 
περί την Καρδίτσαν δέ μάχαι ίδιους ή έν Ματαράγκα, καθ’ ήν ήνδραγάθη- 
σαν οΐ πρώτοι έπαναστάται ύπαξιουματικοί ό έπιλοχίας Δ. Τερτίπης καί ό 
λοχίας Γ. Λάϊος ήρωϊκώς πεσών κατ’ αυτήν, προεκάλεσαν το ευρωπαϊκόν 
ένδιαφέρον (*) Ό  παρακολουθών τούς έπαναστάτας ’Άγγλος φιλέλλην Κάρο
λος Ό γγλ  ανταποκριτής τοΰ Αονδινείου Χρόνου έστελλεν ενθουσιώδεις πε- 
ριγραφάς, καί έπληροφόρει τό ευρωπαϊκόν κοινόν δτι οί "Ελληνες συνεχί
ζω σιν έπαξίως τάς παραδόσεις τοΰ 1821 καί είναι ά'ξιοι τής έλευθερίας. Etc 
τάς πρώτας δέ γραμμάς ευρισκόμενος έπεσεν ένδοξους καί ό ’Όγγλ είς την 
περί την Μακρινίτσαν μάχην τή 17 Μαρτίου. 'Ο  ηρωικός θάνατός του γνω- 
σθείς έν Ευρώπη ένεθουσίασε την κοινήν γνώμην τών πολιτισμένοον λαών, 
τό δέ πτώμά του μεταφερθέν είς ’Αθήνας έκηδεΰθη μετά προοτοφανοΰς πομ
πής, απήγγειλαν δέ λόγους επικήδειους ό Κ. Παπαρρηγόπουλος καί 6 Τ. 
Φιλήμων.

Είς τοιαΰτην κατάστασιν ευρισκομένου τών επαναστατικών πραγμάτων, 
έπενέβη ή ’Αγγλική Κυβέρνησις καί έζήτησεν ϊνα συνεννοηθή μετά τών 
επαναστατών γενομένης έκεχερίας. Τοΰτο έδέχθησαν οϊ έπαναστάται καί τή 
10 ’Απριλίου οΐ Ά γγλοι απεσταλμένοι Μέρλιν καί Βλώντ, ό μέν Γενικός 
Πρόξενος έν Άθήναις, δ δέ έν Θεσσαλονίκη, λευκήν φέροντες σημαίαν μετ’ 
ακολουθίας έκ τοΰ έν Βόλου καταπλεΰσαντος ’Αγγλικού πολεμικού, μετέβη- 1

1) Πρβλ. «Εύβοια» έφημερΐς έν Χαλκίδι 1878 άριθ. 118, τον ουνεπαναστάιου Γ. 
Ν. Φιλαρέτου βουλβυτοΰ καί ύπουργοΰ κατόπιν.
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σαν εις Καρδίτσαν καί έκεϊθεν είς το τρίωρον άπέχον χωρίον Λουτρό, ένθα 
ήτο ή έδρα του ’Επισκόπου Κίτρους και των άλλων επαναστατών. Ο ί’Ά γ- 
γλοι απεσταλμένοι έζήτησαν την διακοπήν των εχθροπραξιών ύπέσχοντο δέ 
ότι ή ’Αγγλία εν τώ Βερολινεία) συνεδρίω θά έπροστάτευε τά ελληνικά συμ
φέροντα.

Οί έπαναστάται συνενοηθέντες και μετά τών έν Άλμυρώ αρχηγών έδέχθη- 
σαν τούς όρους καί κατέθεσαν τά όπλα. ’Όντως δέ ως ύπεσχέθη ή ’Αγγλία 
χάρις είς τον μέγαν Γλάστωνα έπετεύχθη ή άνευ άλλης αιματοχυσίας άπελευ- 
θέρωσις τής Θεσσαλίας καί τμήματος τής ’Ηπείρου (ή.

Οί επαναστάται καίτοι άμνηστευθέντες δεν έτόλμησαν νά έπιστρέψωσιν 
είς τάς έν Τουρκία εστίας των, άλλ’ έ'λαβον τήν προς την ελευθέραν Ε λ 
λάδα άγουσαν, υπερήφανοι διότι καίτοι ολίγοι καί άνευ εφοδίων κατώρθω- 
σαν νά προκαλέσιοσι τήν προσοχήν μεγάλης Ευρωπαϊκής δυνάμεως τής ’Αγ
γλίας καί νά τύχωσιν επισήμων υποσχέσεων.

Ό  Επίσκοπος Κίτρους Νικόλαος επί κεφαλής τών ήρωϊκών άνδρών 
του είσήλθεν είς Λαμίαν ενθουσιώδους τυχών ύποδοχής (1 2). Τούτους προσεφώ- 
νησεν ό δικηγόρος Κλ. Τσάκας καί ό ίερεύς τού έν Λαμία στρατού Νεόφυ
τος Μ άγνης(3). Τήν εθνικήν δράσιν τού Κίτρους Νικολάου έξύμνησεν έν 
πανηγυρική) λόγω άπαγγελθέντι έν τή αιθούση τού ’Εμπορικού Συλλόγου 
’Αθηνών ό Θεόδωρος Γενναίου Κολοκοτρώνης (4 5). Έ κ  Λαμίας ό Κίτρους 
άνεχώρησε, δημοσιεύσας τό εξής ευχαριστήριον δι’ ήν έ'τυχε φιλοξενίαν.

’Αξιότιμε κ. Συντάκτα τής «Ευνομίας»,

ΠαρακαλεΧσθε νά κηρύξητε διά τής άξιολόγου έψημερίδος σας τήν βα- 
θεΐαν ευγνωμοσύνην μου προς τε τούς κατοίκους Λαμίας καί τούς έν αυτή 
σταθμεύοντας αξιωματικούς καί στρατιώτας δι’ ήν εύρον παρ’ αύτοις έξαί- 
ρετον υποδοχήν καί φιλοξενίαν κατά τήν οκταήμερον έν Λαμία διαμο
νήν μου.

’Εν Λαμία τή 1 Μαΐου 1878.

f  6  Κίτρους Νικόλαος (δ)

1) Πρβλ. Π. Καρολίδου. Σύγχρονος 'Ιστορία τ. Ζ’, Ά θ. 1929 σ. 247 ένθα τόν 
Επίσκοπον Κίτρους Νικόλαον λανθασμένος ονομάζει Γεράσιμον.

2) Πρβλ. «Τηλέγραφος» ήμερησία έφημερίς Αθηνών άρ. 621—1 Μαΐου 1878.
3) Πρβλ. «Τηλέγραφος» 11 Μαΐου 1878, άρ. 631. Δούλη 'Ελλάς 10 Μαΐου 1878.
4) Πρβλ. «Τηλέγραφος^ άρ. 630—10 Μαΐου 1878.
5) Πρβλ. «Ευνομία» Λαμίας, άριθ. 52.
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"Αγνωστον που μετέβη εκ Λαμίας ό Κίτρους, έπέστρεψεν δμως πάλιν 
έκει διορισθείς καθηγητής εις τό Γυμνάσιον Λαμίας τώ 1879, εν έτος παρα- 
μείνας. Την πληροφορίαν ταΰτην μοι έδωσεν δ κ. ■ Μ. I. Γεδεών "Αρχών χρο
νογράφος τής Μεγάλης ’Εκκλησίας, έπεβεβαίωσε δε δ εν Λαμία γηραιός λό
γιος κ. Νικ. Τράκας. Τον Νικόλαον συναντώμεν κατόπιν ώς επισκέπτην τής 
Μονής του Ό σιου Λουκά μετά του Καθηγητοϋ Γ. Κρέμου, όστις εγκωμι
άζει τον 'Ιεράρχην γράφων: «οϋδεμιάς εθνικής· έπαναστάσεως διετέλεσαν αμέ
τοχοι οι Κληρικοί, μάρτυς τοΰτου δ τής Μακεδονικής έπαναστάσεως τήν ση
μαίαν ύψώσας και των δεινών αυτής τε και τής Θεσσαλικής μέχρι τέλους 
γενναίως μετασχών δ Κίτρους ’Επίσκοπος Νικόλαος» (ή. Εις τον Κίτρους 
δέ αφιερώνει δ ίδιος και τήν περί τής Μονής ιστορίαν του ώς εξής:

Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο
3 Επισκοπώ Κίτρονς

' Αρχηγώ  της Μακεδονικής 3 Επαναστάσεως 
άνατίθησιν ό συγγραφενς.

(έ'νθ. άνωτ.) ΙΙροτάσει δέ του έργου του τήν εν αρχή δημοσιευομένην εικόνα 
του 'Ιεράρχου μετά τοϋ Δ. Τερτίπη και των άλλων δπλαρχηγών εύλογουντος 
τήν Σημαίαν. Άτυχώς δ αοίδιμος Κρέμος εν τή αφιερώσει οΰδέν άλλο προ
σθέτει έξ ου ίσως θά εΐχομεν πληροφορίας τινάς μεταγενεστέρας. "Αγνω
στον δέ έκ ποιας αφορμής αφιέρωσε τό έργον του και προέταξε τήν ει
κόνα των επαναστατών. Ό  έκ τής 'Ιεράς Μονής του Όσιου Λουκά πανοσ. 
άρχιμ. κα'ι καθηγητής κ. Χριστόφορος Ζώνας μάς έπληροφόρησεν δτι δ Κρέ
μος ήτο ανεψιός και συμπατριώτης του έξ Άραχώβης συμπολεμιστοΰ του 
'Ιεράρχου Ίω . Φαρμάκη Ίατροϋ, δστις παρίσταταται καί εν τή εϊκόνι, εικά
ζει δέ δτι έκ τουτου ίσως δ συγγραφεύς συνεδέθη μετά του Επισκόπου.

Ό  Νικόλαος άφοϋ έπανεστάτησεν έπαύθη υπό τοϋ Πατριαρχείου, έκλε- 
γέντος Κίτρους τοϋ Τιτουλαρίου ’Επισκόπου ’Ελαίας Ίωαννικίου. "Αλλας 
πληροφορίας δέν ήδυνήθημεν τά μάθωμεν περί τοϋ άνδρός, ειμή δτι Ιγκα- 
τεστάθη εν Πειραιεΐ καί άπέθανεν έκ φυματιώσεως, έξ ής νόσου ειχεν άπο- 
θάνει καί έν Κιυνσταντινουπόλει ό αδελφός του ιατρός, άγνωστον ακριβώς 
πότε, πάντως μετά 2-3 έτη, ώς εϋηρεστήθη νά μάς πληροφόρηση δ έν τώ 
Πανεπιστήμια) καθηγητής κ. X. Τσουντας, μαθητής γενόμενος τοϋ 'Ιεράρχου 
έν Φιλιππουπόλει.

Ούτως έληξεν ή κατά τό 1878 έτος έπανάστασις έν Μακεδονία, Θεσ
σαλία καί Ή πείρω  ής έναργέστατα μετέσχον ώς αρχηγός ό ’Επίσκοπος Κί- 1

1) Πρβλ. Γ." Κρέμου-Φωκικά Β' Ά θήναι, 1880, σελ. 138, 173.
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τρους Νικόλαος, ό Επίσκοπος Πλαταμώνος ’Αμβρόσιος και αρκετοί άλλοι 
κληρικοί, συν τουτοις δέ διεκρίθη και ό έν τώ Πανεπιστήμια) καθηγητής 
των μαθηματικών Ν. Νικολαΐδης, ηγούμενος φάλαγγος φοιτητών, άλλοτε αξιω
ματικός του μηχανικού διακριθείς ως τοιοΰτος καί είς την έπαναστασιν της 
Κρήτης του 1858 έτους καί είς τον γαλλογερμανικόν πόλεμον του 1870 έτους, 
ως εθελοντής αξιωματικός εν τώ Γαλλικώ στρατώ (‘). Τής έπαναστάσεως δέ 
ταΰτης αποτέλεσμα υπήρξε ή οίνευ πολέμου άπελευθέρωσις εκ τοϋ τουρκικού 
ζυγοΰ τής Θεσσαλίας καί τμήματος τής ’Ηπείρου. 1

1) Πρβλ. Σεΐζάνη ένΟ’ άνωτ. έφημερίς Μωρεάς Τριπόλεως 1932 άρ. 1381, Δελ- 
tiov Έλλην. Μαθημ. Ίίταιρίας 1931 σ. 95.
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(Σ ύν το μ ο ι γενεολογιπα ΐ κα ί β ιο γρα φ ικα ι σημειώ σεις)

'Ο  Κωνσταντίνος Οικονόμου έγεννήθη περί τά 1760 εν “Αμπελίνφ τής 
Στενιμάχου, ήτο δε υιός του 1 2 3Αγγελή, ίερέως αυτόθι. Και κατά πρώτον 
έφοίτησεν εις τό ελληνικόν σχολειον κατά πάσαν πιθανότητα έπί Ά ρ . Σκορ- 
δέλη (*) και έπειτα ελθών εις την κατά πολύ μεγαλυτέραν και γειτονικήν Φι- 
λιππούπολιν, επλούτισε τάς γνώσεις του εν τή ελληνική κεντρική σχολή έχων 
συμμαθητήν μεταξύ άλλων και τον μετέπειτα διαπρέψαντα ιατρόν 3Αν. Γε- 
ωργιάδην Λευκίαν (2). Φιλομαθής και φιλόπονος ό Κωνσταντίνος Οικονόμου 
έπεδόθη εις τήν μελέτην των αρχαίων συγγραμμάτων και ά'λλων συγχρόνων 
του έργων και διωρίσθη διδάσκαλος μέν κατά πρώτον τής προαναφερθείσης 
σχολής, έπειτα δέ καί διευθυντής αυτής μέχρι τοϋ 1825 (“)· Κατά ιδιοχεί
ρους σημειώσεις τοΰ Κ. Οικονόμου εύρίσκομεν αυτόν τω μέν 1802 πρω- 
τόπαπαν καί διδάσκαλον, τω δέ 1819, δτε συνέγραιρε τήν πρώτην σύντομον 
ιστορίαν επαρχίας Φιλιππουπόλεως, οικονόμον, αγαπητόν καί σεβαστόν τοΐς 
πάσι διά τήν φρόνησιν καί τήν παιδείαν άνθρωπον τής εποχής του. Αυτός 
ό Μοραβένωφ (4), άνθρωπος τυφλωμένος υπό φυλετικής φανατικής έμπαθείας 
δεν άρνεΐται τό περισποΰδαστον τοϋ άνδρός, εις τον όποιον ανατίθεται λόγω 
τής εύρυμαθείας του, καί ή σύνταξις τοϋ κώδικος (s) τής συντεχνίας των 
άμπαδζήδων, ενός πλουσίου καί διά τάς τότε συνθήκας ισχυροϋ όργανι- 
σμοϋ. "Ωστε ή εικασία τοϋ σεβαστοϋ μοι διδασκάλου κ. Κ. Μ. Άποστολί-

1) «Θρακικά» τόμ. Β' σε?. 96 (1929) Κ. Μ. Ά ποσεολίδου «Τά Ελληνικά έν Φι- 
λιππουπόλει σχολεία»·

2) Αυτόθι.
3) Κ.  Δ. Μοραβένωφ «Απομνημονεύματα περί τοϋ χριστιανικού π?.ηθυσμοΰ τής 

Φιλιππουπόλεως»· 1870. Σελ. 26, τής εντύπου τμηματικής έκδόσεως τοΰ έργου υπό τοΰ 
Δήμου Φιλιππουπόλεως-

-/) Αυτόθι σελ· 18
ό) Μοραβένωφ «’Απομνημονεύματα» σελ. 18.
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δου (χ) δτι ό στιχουργός τής εν τώ καταστίχορ των άμπαδζήδων εμμέτρου1· 
επιγραφής πιθανόν ν ’ άνήκη είς τότε λόγιον Κ. Οικονόμου, εύρίσκεται πλη- 
σιέστα τής αλήθειας. ’Άλλως τε καί είς τά οικογεν. αρχεία εύρίσκεται μεταξύ · 
άλλων έμμετρος χειρόγραφος μετάφρασις τού Πλουτάρχου περί πολυπραγ- 
μοσΰνης, δπερ μαρτυρεί δτι ό ιερεύς και διδάσκαλος έκαλλιέργει τον αγρόν ■ 
των Μουσών κατά τάς ώρας τής σχολής του. Ό  άναφερόμενος υπό τού κ. 
Κ. Μ. Άποστολίδου μουσοτραφής ' μεγαλέμπορος άμπαδζής Χατζηκωστάκης : 
Χατζηϊωάννου Κοϊμδζόγλου (2 3), ήτο εις των αρίστων μαθητών τού Κ. Ο ι
κονόμου (8), ό δε πατήρ του Χατζηϊωάννης Κοϊμδζόγλου πλουσιώτατος έμπο
ρος, βλέπων την φιλομάθειαν τού υιού κατέβαλε μεγάλας προσπάθειας διά 
νά καταρτισθή καλώς υπό τού γνωστού τότε τοΐς πάσι ελληνοδιδασκάλου. 
Κατόπιν άοκνου, χρηστής καί εθνωφελούς εργασίας ώς ιερεύς και διδάσκα
λος δ Κ. Οικονόμος έτελεΰτησε περί τά 1827, άφήσας τρεις υιούς και τέσ- 
σαρας θυγατέρας. 9 Εκ τής διαθήκης τής ευρισκόμενης έν τώ κώδικι τής ίε- 
ράς μητροπόλεως Φιλιππουπόλεως (σελ. 120-128) κταφαίνεται ή είς τά πά
τρια άφοσίωσις Κωνσταντίνου τού Οικονόμου. Ή  διαθήκη εκτός τών ενδεί
ξεων ενός λεπτού πατριοντικού καϊ οικογενειακού φίλτρου, γέμει σοφών συμ
βουλών προς τούς απογόνους του. Ή  έν λόγω διαθήκη έχει επί λέξει ώς 
εξής:

((Διά τής παρούσης οίκειο&ελοϋς ημών διαϋ'ήκης διατι&έμε&α ημείς οι 
υπογεγραμμένοι δ τε οικονόμος Κωνσταντίνος Ιερεύς κάγώ ή πρεσβυτέρα 
αυτόν Ταϊσία Κωνσταντίνου Μουμτζόγλου, ύμϊν τοΐς τέκνοις ημών το πώς 
μετά θάνατον ήμών και τών δύο ΰέλομεν ινα ποιήσητε εΐ τις περιουσία 
ημών μένει. 9Επειδή όμως εξ ών έχαρίσατο ήμΐν  ό πολυέλεος &εός επι
γείων άγα&ών συνεκοπιάσαμεν καϊ έπροικίααμεν τά ίλήλεα ήμών τέκνα την 
Ευγενίαν, Αικατερίνην, eΕλένην καϊ Θεοφανώ, οσον έβοή'&ησεν ήμΐν ό Κ ύ 
ριος, είς δε τά άρσενα Σωτήριον, Αθανάσιον καϊ Νικόλαον διδόναι ονκ 
ϊχομεν, άλλ9 ο τε Σωτήριος καϊ 9Αθανάσιος καϊ συνεβοήϋ'ησαν ήμΐν έν πολ- 
λοϊς, διά τούτο παραγγέλλομεν πάσι τοΐς τέκνοις ήμών, ινα το όσπίτιον έν 
φ  κα&ήμεΰ'α, δπερ έστίν έπ* ονόματος έτι τοϋ μακαρίτου Κωνσταντίνου 
Μανουήλ Μουμτζόγλου, πατρδς τής μητρδς ήμών Ταϊσίας Κωνστ. Μουμ
τζόγλου λάβωσιν ιδιαίτερον πατρώον καϊ. μητρώον κλήρον μόνον οι τρεις 
υιοί ήμών Σωτήριος, ’Αθανάσιος καϊ Νικόλαος από ενός τρίτου μερι
δίου έκαστος μηδενός τών ίληλέων τό παράπαν ένεχομένων ή άντιλεγόν-

1) «Θρακικά», τόμ. Β' σελ. 362 καί 363, σημ. άρ. 3. Κ. Μ. Άποστολίδου «Δύο έγ
γραφα έκ Φιλιππουπόλεως τοϋ 19 αίώνος».

2) Αυτόθι, σελ. 363 σημ. 3.
3) Μοραβένωφ «’Απομνημονεύματα» σελ. 52.
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των. "Αν δε ό ?Αθανάσιος μή δυνηβή έπανελβεϊν εις την πατρίδα 
αντον, δπερ καί απευχόμενα, τότε οϊ δύο αδελφοί Σωτήριος καί Νικό
λαος, ΐνα προαφέρωσιν αντώ προς νπόμνησιν πατρφου καί μητρώου 
χίλια γρόοια περί τον μεριδίου αντον καί κατάσχωσιν αυτοί οι δύο 
μόνοι το όοπίτιον έξ° ήμιοείας. "Οση δε άλλη καβορισβή ή περιουσία 
ήμών των δύο (καβότι χρηματικήν κατάσταοιν γινώσκετε οτι δεν έ'χομεν), 
έξαγαγόντες τα τής κηδείας ημών, δαα πράγματα μείνωσιν, ΐνα ποιήσητε 
περί ταύτης τής μικράς ημών περιουσίας καί μη δώ αισχροκέρδειαν αβετή- 
αητε την εντολήν ήμών, ΐνα μή είς άράς πατρικός καί μητρικός νποπέσητε : 
αεύχαΐ γόρ γονέων στηρίζουσι βεμέλια οίκων'». Τοιγαρονν καί έν τή έσχάτη 
ήμών πνοή ευχόμενα υμάς τα αγαπητό ήμών τέκνα από ψυχής καί καρ
διάς γαμβρούς τε νύμφας καί έγγόνονς: Σε τον πρωτότοκον ήμών υιόν Σω 
τήριον συν τή σνζύγω σου Ζωή καί τέκνοις υμών, καί τον δεύτερον μεν τή 
γενέσει, Ισον δε τώ φίλτρφ υιόν ήμών πολυπόβητον 9Αθανάσιον συν τή 
σνζύγω σον Μαριώρα καί τοϊς τέκνοις υμών, καί τους γαμβρούς μεν τή 
κλήσει νίονς <5e αγαπητούς τή σχέσει, τόν τε Γεώργιον Δημητρών συν τή 
σνζύγω σου καί βνγατρί ήμών πολνπαβή Ευγενία καί τοϊς τέκνοις υμών, 
καί tov X . Δημήτριον Πέτρου συν τή σνζύγω σον καί βνγατρί ήμών Α ι
κατερίνη καί τοϊς τέκνοις υμών καί τόν Βασίλειον Θωμά συν τή σνζύγω  
σον καί βνγατρί ήμών βΕλένη καί τοϊς τέκνοις υμών καί τόν X "  Γεώρ
γιον X '  Ίωάννον συν τή σνζύγφ  σον καί βνγατρί ήμών Θεοφανοϊ καί 
τέκνφ υμών καί τόν έσχατον μεν τή τάξει, ονκ έλάττονα έν τώ φίλτρφ καί 
τή στοργή, υιόν τον γήρως ήμών Νικολάου καί καϋικετεύομεν αυτόν τόν 
τρισνπόατατον βεόν, τήν παναγίαν καί όμοούσιον τριάδα (ήν από προγόνων 
λατρεύομεν κατά τό δόγμα τής αγίας τον Χρίστον καβολικής καί άποστολι- 
κής εκκλησίας καί παραγγέλλομεν νμϊν ΐνα τα. αυτό φρονούντες φυλάξητε 
τήν τον Χριστού πίστην στερεόν μέχρι τέλους), ΐνα διαφνλάξη υμάς από πό 
σης συμφοράς καί δυστυχίας καί ταλαιπωρίας καί έκ τών ακένωτων αντον 
βησαυρών καταπέμψη νμϊν δαψιλώς πάντα τα επί γης αγαβό προστιβείς 
νμϊν τα ελέη αντον, ΐνα καί υμείς αφβόναις τούτων απολαύοντες μεταδι- 
δώτε καί τοϊς χρείαν έχονσι* καί τέλος αξιώση πάντας ή μας τε καί υμάς 
τής ουρανών αντον βασιλείας διά μετάνοιας έπαπολαύσεως, όπως σνγχο- 
ρεύοντες ψάλλω μεν είς δόξαν τον σωτήρος ήμών Χρίστον τό : « Πδον 
ήμεϊς καί τα παιδία, απερ ό βεός ήμϊν έδωρήσατο». Τά τής κηδείας καί 
μνημόσυνα ήμών πλήν τών λειτουργιών τα λοιπό μετά λιτότητος γενέσθω 
ώς περιττά* αγάπην ε'χοντες μ εΓ  άλλήλων ώς αδελφοί, ΐνα καί ή τον βεον 
χάρις καί ή ήμετέρα ευχή ειη μεβ° υμών. "Ερρωσβε απαντες καί ύγιαί- 
νοιτε εν κνρίφ. *Αμήν. *Εν Φιλ[πόλει, αωκζψ (1827) Δεκεμβρίου ιε'.

'Ο  οικονόμος Κωνσταντίνος ίερενς (τόπος σφραγϊδος) καγώ ή πρεσβυ
τέρα αϋτοϋ Ταϊσία Κωνσταντίνον Μουμτζόγλον βέβαιοι (τόπος σφραγϊδος), 

Θρ ηιη ικ ά  Δ ' 14
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Ευγενία Οίκονόμον βέβαιοί, Αικατερίνη Οίκονόμον βέβαιοι, ''Ελένη Οικο
νόμου βέβαιοί, \4  ίΐανάοιος X "  J  η μητριού Γκιουμισγκερδάνη μάοτνς.

cO οακελλάριος ’Ιωάννης ιερείς μάρτνς.

σελ. 121 — 12D— απέναντι της άλλης 1832 23 I.

Έ ν  Φιλιππουπόλει, αωκβ' ’Ιανουάριου κ γ ' καταγραφή τής διανομής 
τών έναπολειφίΐέντων πραγμάτων τών μακαριτών γονέων μας, ατινα καί 
διεμοιράοαμεν έξ 1 ίσου οι κάτω&ι πέντε, αδελφοί καί εξωφλήσαμεν ώς φαί
νεται κατά την διαταγήν τών ιδίων γονέων μας καθότι άπέθανον οι δυο
αδελφοί ’Αθανάσιος καί Θεοφανό) πριν τής μητρός.

eO Σωτήριος ελαβε :

1 ταμπακέραν άσημένιαν δράμ. 35 γρ. 70
1 πιάτο τον γλυκόν δρμ. 23 » 52
1 βαρύ περιδέραιον » 3 2 1/ 2 ·» 32 V,
■> κιλίμια γρ. 60 τό ενα καί ενα ταβά δκ. 2  */4 81 Ί ι
1 καζάνι δκάδ. 8  ‘/ 4 καί εν μαγκάλι δκ. 5 » 125

ετερα ■ μπακαρικά δκ. 6 )> 60
1 σινί μεγάλον δκ. 1 ( ) ' / 2 καί ταβάν 5 ι / 2 )> 160
ι λεγένι καί κεψέν » 26

606 8/«

ήτοι εξακόσια εξ γρόσια καί τριάκοντα παράδες καί τά φαρη?ουρικά καί 
μαλλιά άναλόγως.

Σωτήριος Κ. Οικονόμου βέβαιοι

eH  Ευγενία :
2 δακτυλίδια προς γρ. 30 γρ. 60
4 ζάρφια γρ. 20 καί εν ζευγάρι τενσονχι (;) 1 2 » 32
1 κιλίμι γρ. 60 καί μίαν κάσσα κνκ. 35 » 95
V  σιφέρτασι γρ. 2 0  καί λεκάνην καί τάσι V 41
1 σινί γραμμένον δκ. 3 ι/ 4 V 32
1  καζάνι μεγάλον δκ. 1 2  3/ 4 V 127 ' / ,
1 άνπεκί γρ. 1 0  καί ενα φερπιζ 80 )) 90
1 τζόχινο φερετζέ γρ. 85 καί γιαζί 31 V 116
1  μποχτσιά V 13.10

καί τά φαρφονρ μαλλιά καί άλλα ομοίως 606.30
καί εις μετρητά κατά την διαταγήν τής μακ. μητρός μας γρ. 500 

CH  Ιδία ελαβε καί ετι χίλια γρ. ελέους 1 . 0 0 0
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χάοι.ν διά τάς δύο Ουγατέρας της Ραλοΰν καί Θεοφάνη κατά την διαταγήν 
της ιδίας μακ. μητρός μας.

Ευγενία Οικονόμου βέβαιοί.
' I I  Αικατερίνη :

1 δακτυλίδι. γρ. 50
1 πιάτον τον γλυκόν και κουτάλι δρ. 41 ); 42
1 ζωνάρι τενσονχι γρ. 12, εν κιλίμι 30 )) 42
1 θυμιατό γκιονλιπτάν καί τζαϊδάνι » 60
1 καζάνι με καπάκι δκ. 6 λ> 60
1 γκούμι δκ. 4 καί άλλα μηακιρ. δκ. 12 ' / 4 )) 140
/ οινί μεγάλον δκ. 1 2 )) 1 2 0
1 μαγκάλι μπακιρένιον )) 42

606:30

καί τά φονρφονρικά μαλλιά ομοίως καί τά μετρητά κατά την διαταγή:
μακαρίτιδος μητρός μας καί λάβα?σιν at τρεις αδελφοί γρ. 500.

Αικατερίνη Οικονόμου βέβαιοι.
'Η  ‘Ελένη:

I φλωρί 3Ιουστινιανόν γρ . 70
1 ταμπακέρα ασημένια 25
1 ζωνάρι τενσούχι 1 2
1 κιλίμι 35
1 χαλί μεγάλον 90

■ 3 χαλιά μέτρια » 130
1 σινί μεγάλον δκ. άΟ. 1 1 1 ) 2 » 115
μπακαρικά έτι δκ. 4 )> 40
1 μπακίρι, καί ένα ταβάν 52
εις ασημικά » 37:30

606.30

και τά φονρφονρικά, μαλλιά άναλόγως καί εις μετρητά ομοίως ταϊς λοιπαις 
άδελφαϊς.

cΕλένη Οικονόμου βέβαιοι.

0  Πρωτοπαπάς Νικόλαος:
■ 3 χαλκά μεντερλίκια γρ. 2 2 0

5 ζάρφια 25 γρ.
1  ζωνάρι καί μετοστάτης (;) 
1  χαλί ντουσιμες παλαιόν

» 25
» 35

80
2  χαλιά, μικρά 35
1 κάσα μαβιά 45
1 κεψές, ένα τάσι )> 25:30
1  καζάνι οκ. 5 1/2 )) 55
.1 μπινίσι σιάλι καί μπακαρικά καί άλ.λα :» 8 6

606:30
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ήτοι εξακόσια, εξ γρ. και τριάκοντα παράδες,. καί τά φρνρφονρικά μαλλιά, 
άναλόγως.

' Ο πρωτοπαπάς Νικόλαος Οικονόμου βέβαιοι 
Σωτήριος Οικονόμου βέβαιοι 
Ευγενία Οικονόμου βέβαιοί.
Αικατερίνη Οικονόμου βέβαιοι 
"Ελένη Οικονόμου βέβαιοί 
"Ο πρωτοπαπάς Νικόλαος βέβαιοι 

' Ο Σακελλάριος 1 2 3Ιωάννης ιερευς βέβαιοί 
Γκιουμ ίσγκερδάνης

Ή  διανομή αν τη έγένετο μετά πενταετίαν άπδ τον άανάτον τον πα- 
τρός μας κ α ϋ3 ον δηλ. καιρόν άπέθανεν ή μητέρα μας Ταρσία.

' Ο Φιλιππονπόλεως Νικηφόρος βέβαιοί.

'Ως ανωτέρω ελέχθη και ως εκ τής διαθήκης καταφαίνεται, ό Κωνσυ.. 
Οικονόμος είχε τρεις υιούς και τέσσαρας θυγατέρας. Έ κ  των υιών του ό μέν 
Σωτήριος ο πρωτότοκος ήσπάσθη τον κερδώον Έρμήν, 6- δευτερότοκος Α 
θανάσιος άνεχώρησε εις Ρουμανίαν οπού και άπέθανεν, ό δέ έσχατος Νικό
λαος έγένετο Ιερευς, περ'ι του οποίου περαιτέρω θά όμιλήσωμεν.

3Εκ των θυγατέρανν του θά ποιήσωμεν μνείαν τής Ελένης, μητρός τής 
Μαριώρας, περί ής γίνεται λόγος αναφορικούς τοΰ δη,μοσιευομένου εν τοΐς. 
«Θροχκικοίς» προικοσυμφώνου (‘). Ή  πέμπτη κατά σειράν ηλικίας θυγάτηρ· 
τοΰ Κ. Οικονόμου Ελένη συνεζεΰχθη τον Βασ. Θωμά καί έσχε μεταξύ άλ
λων τέκνων καί την εν λόγω Μαριώραν, ΰπανδρευθεΐσαν τον Γεώργιον Χρή
στου τον έπονομαζόμενον Κλεάνθην (2). "Ωστε ή αναφερομένη Μαριώρα εν 
τω προικοσυμφώνω δεν εινε άλλη παρά ή έγγονή τοΰ Κ. Οικονόμου.

Ό  έ'σχατος των υιών του Νικόλαος «ό ούκ έλάσσων έν τω φίλτρω και 
στοργή, υιός τοΰ γήρως αΰτοΰ», κατά τήν έ'κφρασιν τής διαθήκης, γεννηθείς: 
κατά τό 1807 έμαθήτευσε παρά τω πατρί αΰτοΰ εν τή ελληνική κεντρική 
σχολή, μετά ταΰτα νεώτατος καταστάς διδάσκαλος, εις ήν θέσιν τον ευρίσκει 
καί ό θάνατος τοΰ λογίου πατρός του (1827) καί ήν διετήρησε μέχρι τον 
1832, οπότε ό Γεώργιος Τσουκαλάς ό Ζακΰνθιος, έλθών άνέλαβε τακτικά 
καθήκοντα διευθυνθοΰ (9). Έ ν  τω μεταξύ, τω 1828,. ό Νικόλαος Κ. Οικονό
μου ή Οίκονομίδης νυμφεύεται, καθίσταται, προϊόντος τοΰ χρόνου, σακελ-

1) «Θρρικικά» τόμ. Β' (1929) σελ. 364. Κ. Μ· Άποστολίδο», «Δύο έγγραφα έκ- 
Φιλιππουπόλεως τον  19 αίώνος».

2) Μοραβένωφ «’Απομνημονεύματα» σελ. 26.
3) «Θρακικά», τόμ. Β' (1929) σελ. 96. Κ. Μ. Άποστολίδου «Τά ελληνικά έν Φ ι-

λιππουπόλει σχολεία».
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-λΐων, σακελλαριος καί πρωτόπαπας τού ίεροϋ επί του λόφου των Σχοινο
βατών ναοΰ του αγίου Δη μητριού. Τήν χρονολογίαν τής συζεύξεώς του 
του άρυόμεθα εκ του προικοσυμφώνου με ημερομηνίαν 25 Αύγουστου, 
αωκη" τεκμήριον τής εποχής του, εχει δε ώς εξής :

Προικοπαράδοοις της Ραλλονς Σακελλαρίον Π. Γιαννάκη*.

Εις δόξαν Π ατρός, υιού καί αγίου Πνεύματος τού ενός καί μόνου τρισυπόστα
του Θεοΰ, δς έν αρχή ίδίφ φιλανθρφπίβι καί άγαθότητι κινηθείς χοΰν λαβών από τής 
γης επλασε τον άνθρωπον, καί έξ αυτού τήν γυναίκα έποίησεν είς βοήθειαν αύτοΰ καί 
=έκ τούτου άπαν τό γένος των ανθρώπων άλληλοδιαδόχως τό αύτό ποιεΐν ήκολούθη- 
σεν, οθεν καί ό εντιμότατος άγιος σακελλαριος κύριος Ιω άννη ς ίερεύς τοΐς ίεροϊς 
πειθόμενος έπιτάγμασιν ήν εχει θυγατέρα όνόματι ραλοΰν είς γάμου ήδη φθάσασαν 
•ηλικίαν σύνεψώνησε μετά τού λογιωτάτου κυρίου νικολάου κωνσταντίνου οικονόμου, 
επί τφ  δούναι αύτω αυτήν είς γυναίκα νόμιμον, καί πρώτον μέν επιβραβεύει τή ρη- 
θείση αύτοΰ θυγατρί τήν από καρδίας ευχήν δτι ευχή γονέων στηρίζει οίκου [θεμέ
λια], δεύτερον δέ δίδωσιν αύτή χάριν προικός ίνα έχη καί χρήται μετά τού είρημένου 
άνδρός αυτής τά κάτωθι ώς φαίνονται.

22 : φλουριά πολίτικα γερά.
32 : φλουριά πολίτικα μισάδια.

1 : πεντάρι μεγάλον φλουρί.
100 : ρουμπιέδες πολίτικοι φουντου-

κίων.
1 : φλουρί άγνιαλί λεγόμενον.
2 : δακτυλίδια μαλαγματένια.
1 : ζιγούς σκουλαρίκια μαλαγματένια.
5 : έξάγια μαργαριτάρι.
2 : ζωνάρια άσημοχρυσωμένα.
1 : ζώνα τής βιένας χρυσή.
1 : ζώνα καδηφές.
2 : φέσια.
8 : δεσίματα γεμενιά.
1 : φερετζές τζόχινος όμοΰ καί για-

σμακλίκι.
1 : ζωνάρι τακλίτη.
1 : τουρκόγουνα σεβαΐ μέ χρυσά σ ι

ρίτια.
1 : τατάρικη άτλάζη μενούρκαις-
1 : κοντογούνι γγεζί μόδα μ·
2 : ζακέτα τζόχηνα μενούρκαις.
1 : σαταμάρικα καδηφές.
1 : άντερή σεβαΐ όλάκαιρον.
8 : εξ αντεριά καί φουστάνια δ ιά 

φορα.
20 : ύποκάμησα μεταξωτά.

14 : τουμάνια καί σόβρακα.
10 : βρακοζώναις κεντηταΐς.
20 : τζεβρέδες.

5 : μπόνους όσπιτικούς.
1 : χηρομέσαλα.
1 : τραπεζομέσαλον.
2 : χαυλία λουτρικά.
1 : δουσεμές.
1 : σιλτζά μπόγος.
2 : στρώσαις πρώτη καί δευτέρα

όμοΰ καί δύο παπλώματα.
1 : κηλίμι καί δύο τζαρτζάφ&α τέ·

σαρα μαξιλάργια.
1 : σεπέτη.
1 : σινί :
2 : τεντζερέδες, λεκάνην καί ίμπρίκι

πέντε σαχαίνια καπακλίδικα καί 
πέντε άλλα έν κανδηλέρι καί έν 
πηλοκούδι

"Οσα του γαμπρόν

1 : φλουρί μεγάλ πεντάρι....
30 φλουριά πολίτικα «καίρια.

1 ; ταμπακαίρα ασημένια.
1 : σ εβ α ΐ....
1 : πεστιμά?.ι.....

* Έ τη ρ ή θη  ή ορθογραφία τού χειρογράφου.
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καί. ταϋτα μέν εις τά τής Προικός ό δέ Θεός τών δλιον ό εύδοκήοας αυτούς εις γάμου· 
κοινωνίας ελθεϊν αΰξήσαι αυτούς καί μεγαλύνοι καί δφη αυτούς ειρήνην καί ομόνοιαν 
καί κλίσιν είς παν έργον αγαθόν καί Οεάρεστον όμοΰ καί σωτήριον. Πρεσβείαις τής 
υπεραγίας Θεοτόκου τοϋ έν άγίοις πάτρός ημών νικολάου τοΰ θαυματουργού, τού άγιου 
ενδόξου μεγαλομάρτυρος δημητρίου τοϋ μυροβλύτου καί ίερομάρτυρος χαραλάμπους, 
τοΰ αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος Προκοπίου καί πάντων τών αγίων αμήν καί είς 
περί τούτου ενδειξιν έγένετο τό παρόν έπιμαρτυρία τών υπογεγραμμένων αξιόπιστων 
μαρτύρων.

Έ ν  Φιλιππουπόλει ,αωκη' αύγούστου κε .

« Ό  ύπομνηματογράφος γεώργιος 'Ιερεύς'μάρτυς
«Γεώργιος ίερεύς ήλιού Ίερέω ς μάρτυς
«’Αθανάσιος χ" δημητρίου γκιουμουσγκερνδάνης μάρτυς.
«X" διμ ίτριος πέτρου μαρτυρό
«σωτήριος Κωνσταντίνου Οικονόμου μάρτυς
«Πρίγκος Δημητρίου μάρτυς
«γεώργιος Δημητρίου σαγκούνη μάρτυς

Κατά πόσον δέ ώς υιός σέβεται τούς γονείς του καταφαίνεται εκ τοΰ· 
ύφους τής κάτωθι επιστολής, ήν έπιστέλλει ό τότε πρωτόπαπας Ν. Κ. Οικο
νόμου προς τήν πέντε έτη τοΰ συζύγου της Κ. Οικονόμου έπιζήσασαν 
μητέρα αύτοΰ Ταρσίαν επί τή γεννήσει ενός θυγατρίου του τω 1831.

Ή  επιστολή :
Την σεβαστήν μοι ευγενίαν της ταπεινώς εν κυρίου ευχόμενος προσκυνώ

Ή μέρςι Κυριακή

Καί όή μετά τήν έρώτησιν τής αγαθής υγείας αυτής καί τής φάπατης. 
μοι αύταδέλφης Θεοφανοΰς (ήν καί εύχομαι έν κυρίω) τή ειδοποιώ δτι α ι
σίους χθες σάββατον είς τάς επτά ώρας τω πρωί ήλευθερώθη μέ τήν βοή
θειαν τοΰ Θεοΰ καί δι’ ευχών της ή αγαπητή νύμφη της Ραλλοΰ καί σή
μερον έβαπτίσθη επ’ δνόματι ζωής, δι’ ο καί νά τήν εΰχηθήτε. ’Επειδή δέ 
ό ιατρός έκ τοΰ αγά το κονάκι ήμποδίσθη, αύριον όμως έρχόμεθα μαζύ, δι’ 
επιταγής καί τοΰ έξοχωτάτου Κάβρα, ό οποίος χθές έφθασεν εις Φιλιππού- 
πολιν, καί ταΰτα μέν πρύς πληροφορίαν της μένω δέ

ταπεινός έν τώ (Χριστφ)* ευχέτης καί όλως πρόθυμος, 
ό τοϋ γήρατος της. υιός

Πρωτόπαπας Νικόλαος Οίκυνομίδης

"Ο πάσχων από φανατικήν τύφλωιπν Κ. Δ. Μοραβένωφ, ό βλέπων είς 
τό πρόσωπον έκαστου έλληνος Ιερέως καί διδασκάλου αυτόν τον Βελζεβούλ 
εκτοξεύει είς τά « Απομνημονεύματά» του χυδαιότητας εναντίον τοΰ έλληνος. 
ίερέως Νικολάου Κ. Οικονόμου Θίγων καταχρήσεις είς βάρος τοΰ τοΐς πάσι. 
γνωστού και υπό παντιυν έκτιμωμένου πρωτόπαπα τοΰ ίεροΰ ναοΰ τοΰ άγ..
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Δημητρίου. c0  γραφών τάς γραμμάς ταΰτας διά έμφανίσειος αυθεντικό
τατων εγγράφων ήνάγκασε τό εκδίδυν τά (ύς άνω «^Απομνημονεύματα» τοϋ 
Μοραβένοκρ επίσημον φΰλλον τοΰ Δήμου Φιλιππουπόλεως ν ’ αναίρεση δημο
σία τάς ανίερους παρατηρήσεις τοϋ εν λόγω βουλγάρου συγγραφέως (ι). cO 
προμνησθε'ις πρωτόπαπας Νικόλαος Κ. Οικονόμου ή Οικονομίδης ού μόνον 
άνιδιοτελώς ολως έπρωτοστάτησε κατά την οικοδομήν τής εν λόγω εκκλη
σίας, αλλά και διηνυκτέρευσε άνά τάς πλαγίας κορυφάς και δάση τής Ροδό
πης εκλέγων την οικοδομή σιμόν ύλην τής κτιζόμενης εκκλησίας επί τόπου, 
άτβηφών κακουχίας, ταλαιπωρίας και κίνδυνους. Κατά την επίμοχθον αυτήν 
εργασίαν εκρυολόγησε και περί τά 1849 ετελεΰτησε μόλις 42 ετών, τοϋ κρυ
ολογήματος λαβόντος καταστρεπτικήν φυματικήν μορφήν καί έγκατέλειψε χή
ραν με τέσσαρα ανήλικα τέκνα, ών δυο θυγατέρας, ενωρίτατα άποθανουσας 
καί δυο υΐοΰς, άσπασθέντας τον κερδώον καί εϋδοκιμήσαντας, ών οΐ απόγο
νοι εύρίσκονται εν τή ελληνική πρωτευοΰση. Ού μόνον δέ πάνυ άνιδιοτελώς 
ό προρρηθείς Νικόλαος Κ. Οικονομίδης ειργάσθη, αλλά καί εις τον νεόδμη- 
τον ναόν 1200 γρόσια προσέφερε, προς άπόκιησιν δυο στασιδίων εν τω ναω, 
ώς έκ τών κάτωθι δυο εγγράφων δήλον γίνεται, άτινα είναι καί ενδιαφέροντα 
ώς δεικνΰοντα τήν τάξιν, μεθ5 ής παρόμοιαι πράξεις ελάμβανον χώραν εις 
την ελληνικωτάτην Φιλιππούπολιν.

ΣψραγΧς
Ναού αγίου Δημητρίου ’Αποδεικτικόν της κυρίας 'Ιλαρούς

οακελλαρίου σταδίου.

Διά τοΰ παρόντος ενσφραγίστου καί ένυπογράφου γίνεται δήλον, δ'τι τό 
Ν : 19 τοϋ εν τώ γυναικωνίτη στασιδιού τής εκκλησίας τοΰ αγίου Δημη
τρίου κατά τήν άριστεράν πλαγίαν θέσιν έπονομαζομένην τού Προδρόμου 
επωλήθη τή κυρία Ίλαρία  πρεσβυτέρα Βασιλείου Π. Ν. Οίκονομίδου καί 
διά γρ. 500, ώστε μένει τοϋ λοιπού κυρία αυτού, καθ’όλην τήν τοπικήν συ
νήθειαν* διό καί δέδοται αυτή τό παρόν καταστρωθέν καί έν τώ κώδηκι τής 
αυτής εκκλησίας, εις ένδειξιν.

Έ ν  Φιλιππουπόλει 1841 Δεκεμ. ΛΑ.

»cO επίτροπος X ' Π ω '' X ' Παύλου 
»"0 επίτροπος σταϋρος κοσμά

]) Κ. Δ. Μοραβένωφ «’Απομνημονεύματα» σελ. 113 καί σελ. 142.
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Κα'ι λόγου γενομένου ώς ά'νω περί προικοσυμφώνου δεν εινε άμοιρος> 
νομίζομεν, γενικοί) ενδιαφέροντος ή πληροφορία περί νυμφικών εγκωμίων 
της εποχής, σωζομένων εις την μικρόν χειρόγραφον έμμετρον συλλογήν τού 
γράφοντος. "Εν των εγκωμίων τούτων έχει ώς εξής:

3Εκ ρίζης πάντα αγαθής καλός καρπός βλαστάνει 
καί ένα γένος γάρ λαμπρόν καλούς γόνους λαμβάνει.
’Από τό δένδρον ό καρπός γνωρίζεται, ώς λέγει 
ό Κύριός μας ’Ιησούς καί τίς τώ αντιλέγει;
Ό  εύλογήσας έν Κανά τον γάμον των εκείνον 
καί τό νερόν μετέβαλε θαυμάσια είς οίνον 
νά εύλογήση καί εδώ αυτήν τήν συζυγίαν, 
νά τοϊς χαρίση ώς ποθούν, ζωήν καί εύτεκνίαν 
καί νά τοις στείλη τ’ αγαθά, ουράνια βραβεία,

•νά τούς γεμίσ’ τον οίκον τους, ουράνια καί θεία.
Νά ζήσ’ καί ή μητέρα τους, νά υπάνδρευα’ καί τ’ άλλα 
τά έτερα παιδία της, μικρά τε καί μεγάλα.
Νά ζή καί ό Δεσπότης μας, νά εύλογή τούς γάμους, 
νά εύλογή, νά άγιάζ’ νυμφίους είς θαλάμους.
Νά ζώσι καί οί φίλοι μας καί δλοι οι καλεσμένοι, 
οί εύγενεΐς, οί συγγενείς κ’ όλοι οί τραπεζωμένοι.



Μ ΟΣΧΟΥ ΤΤΑΤΤΑΧΡΙΣΤΟΔΟΫΛΟΥ

Λ Α Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Α

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ Τ Η Σ ΓΕΝΝΑ Σ *)

Τά τραγούδια αυτά συνέλεξε και κατέγραψε από τοϋ στόματος τοϋ λαοϋ 
ό κ. Α ριστόβουλος Χ ρ η σ τίδ η ς  (1894) μετέγραψε δέ έκ τής Βυζαντινής πα- 
ραση μαντικής εις την Ευρωπαϊκήν ό κ. Μ όσχος Π απαχριατοδούλον,  ο 
διαπρεπής Θράξ μουσικός και γνωστός ώς συλλογεύς δημωδών τραγουδιών 
τής Θράκης έκ τής μέχρι τοΰδε δημοσιευθείσης εργασίας του εν τοϊς θρα-  
Ηΐκοΐς.

1. 'Η  X α τζανέστα ινα  ( ή

Ή χ ο ς  Α'. Χρωματικός χορός.

-8- -

2 1 
-Φ -I— ι ----Φ -Τ---- 1

Κω - στά-κης στέλ-νει γράμ - μα κ έ - να γκαρ - σι* λα-

ϊ* # :?
στέλ νει με σα' στον Κ α - μπα Κω-

*) Κωμοπόλεως της Ά ν· Θράκης μεταξύ Σαρ. Έκκλ. καί Βουνάρ-Χισάρ. 'Ιστο
ρικόν σημείωμα τοϋ ίδιου συλλογέως περί Γέννας, Οά δημοσιεύσωμεν είς τον προ
σεχή Ε' τόμον.

1) Ή  Χατζέσσα εϊχεν έκδώσει είς γάμον τφ  έκ 40 Έ κκλ . Νικολάκη τήν πρω-
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'Ο  Κωσΐάκης στέλνει γράμμα % έναν γκαρσιλαμά' 
Σαήρογλου το στέλνει μέσα στον Κασαμπά.

— «’Ά ν κάνετε ντουγοΰνι καί χαρά,
Νταούλια νά μην παίξουν νταούλια καί διολιά.

5 Γιατ’ ά τό κοΰσ’ Χαντζέσσα, ά τήν κακοφανεΐ,
Μια ζάλη ά τήν έρτει καί πάλ’ ά τρελλαθή. 
Σαήρογλους τό κοΰει: — «Γινάντι γιναντί 
Πέ κεΐ ά τις περάσω, καί κείνη ά τις δγή».
Παίρνει δυο ζυές νταβούλια, κ’ εξήντα δυο Κοτσιά- 

10 Καί εκατό άτλήδες καί πό'ξω τις περνά.
Παίζουνε τά νταβούλια, παίζουν καί τά δωλιά,
Τό κοΰει ή Χαντζέσσα κλαίει καί μοιρολογά.
Πάγει κι δ Χατζανέστης καί τήν παληγορά.
Πάγει κι ό Νικολάκης καί τήν παληγορά.

15— «Σώπα, νηνέ μου, σώπα, σώπα καί μή θρηνείς
κή κόρη πού σέ φέρνουν μοιάζ’ τή Μελαχροινή σ’ »·

— «Δεν έν, καλέ μου, δεν εν, δεν έν ή Μελαχροινή, 
μόν έν ή Πολυχρονοΰδα ή Σαμακοβιανή.
Μείς τή Μελαχροινή μας ή γη τήν κατελά(1)

20 Με τον κινά στα χέρια, τά τέλια στά μαλλιά.
Μωρή Μελαχροινή μου, καί πρώτο μου παιδί, 
μ’έκαψες τή γκαρδιά μου όλόπρωχη εσΰ». 2

2 . ΙΕΓ δίαΌ'ήκη τον Κ ατσίβελον

Ή χ ο ς  Α'. Χορός.

- J W —i--d·
I

Κα-τσί-βε-λος ψυ - χο - μα - χεί καί ή κα-τσι - 6έ-λα-κλαί-ει

τότοκον θυγατέρα της Μελαχροινή. Ά ποθανούσης τούτης έξ έπιλοχίου πυρετού ό σύ
ζυγός τη ί Νικολάκης κατά προτροπήν τοϋ θείου αΰτοϋ Σαήρογλου άντιφερομένου τφ  
συμπεθέφφ αυτοΰ Χατζή “Ανέστη άρραβωνίζεται αμέσως τήν έκ Σαμοκοβίου Πολυ- 
χρονούδαν Σοφίαν (θυγατέρα Πολύχρονη). Ό  Κωστάκης (αδελφός τής Χατζέσσας) φο
βούμενος μή έπανέλθη ή επί τφ  θανάτφ τής Μελαχροινής τήν Χατζέσσαν καταλα- 
βοΰσα παραφροσύνη, έξ ής μόλις εϊχεν άνακύψει αύτη, γράφει τφ  Σαήρογλου πρώτον 
μέν νά άναβάλη τον γάμον, μή γενομένου όμως τούτου δεκτού, άνταποστέλλει παρα- 
καλών αυτόν τουλάχιστον χάριν τής συμπεθέρας του ν’ άποφύγη τον παταγώδη γάμον» 
Τό άσμα έποιήθη πρό εξήκοντα τουλάχιστον ετών.

1) Κατελώ =  καταλύω =  λυώνω.
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χαρ-χα-λο-μάγ - κες

3 . Η  Κ ατερίνα

Ή χος Β'. Μεχριως

έ έκ - κλη - σιά νά πας

4. Τό ρομηομσιό.

Ή χος πλ· Δ'. Χορός

*Α-νά·με - σα σχά σιή-θια σου τζιγ-κιρ τζιγ-κιρ τζό-να τζιγ· κιρ τζιγ-κιρ χζομ.

ε - να τζα-μΐ θά σχή-Οω ρομ-πομ-μπό μω-ρή ρθμ-τεομ~μπό.

5·  c Ο πνεματικός
Ή χος πλ· Α’. Χορός
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6 . Τά μάρμαρα τής Π όλης

Ήχος πλ. Δ'.

7. Το μικρό μου (τραγούδι)

’Ή χος Β'. "Αρρυθμον

Δια - βαί-νει κλαΐν τα μα τια μου

-Φ -+ ----9)---- <s>~ £ ί  ··.·*# Λ
τό μι - κρό μου κ λα ι-νε  καί τά
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8 . Μ ήλον κόκκινο

Ή χος Βλ Χορός
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Γιά νά περνούν οι έμορφες
νά τις φιλοϋμ’ στο χείλι.

9 . CH  πεΌ'ερά

Ή χος Α'· Χορός

& 1 .· §  · Μ  { |  -  |  1 1
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στο

νε γυ ρι

Μέ'δωκε και στο ντουρμπά μου 
πέντε πήττες π’έξι άκόνια 
και τη ποντικού την πλάτη, 
της ακρίδας τό ποδάρι 
καί παρήγγειλέ με κύ δ λα.



Β. Ν. ΝΤΕΛΗΓΙΑΝΝΗ
Διδασκάλου

ΣΥΜ Μ ΙΚΤΑ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ

Γητέματα γ ια  διάφορες άρρώατειες.
( Χ ω ρ ί ο  ν Ρ έ μ π ι τ ς  π ε ρ ι φ ε ρ ε ί α ς  Μ α λ γ ά ρ ω ν )

1. Ίλαντζήκΐ ( ‘).

Οι μεγάλοι καί μικροί πολλές φορές βγάζουν ενα πρίξιμο τρανό, ώς δύο 
γρόνθους στο λαιμό ή οπουδήποτε άλλου στο σώμα καί ό πάσχουν αισθάνε
ται πυρετό καί κρυάδες. Αυτό εινε τό ιλαντζίκι καί γητεΰεται έτσ ι:

Θά τό σταύρωσές τρεις φορές μέ τό μέγα δάχτυλο καί θά πής τρείς 
■φορές :

«’Έλα Χριστέ καί Παναγιά 
τον όφιο σκοτώνω 
τό γαΐμα σκορπάω».

Καί περνά,

2. Τατάρ-κονρντου (3).

Αυτό τό βγάζουν τά ζωα και οι άνθρωποι μέσ’ στην καρδιά. Τά άλογα 
ρίχνονται κατά γης καί κλωτσούν, οι δέ άνθρωποι πέφτουν καταγής καί 
σπαρταρούν. Κείνος που γητεΰει τό πάθος αυτό βαστά καί άκουμπά απάνω 
στήν κοιλιά τοϋ ζώου μέ τό ζερβίτό χέρι ενα φκιάρι, που πετουν τά κοπριά. 
Μέ τό δεξί βαστά ενα μπαλτά καί χτυπά ελαφρά σταυροειδώς απάνω στο 
φκιάρι καί τον ρωτά ό πλαγινός του, πού θά βρίσκεται εκεί.— «Τί κόβς;» 
εκείνος άπαντά— «Τατάρ-κουρντοΰ». Αυτό θά έπαναληφθή τρεις φορές καί 
ύστερα θά άπαγγείλϊ) μυστικά:

«Πέρα από τή θάλασσα 
κάθονται τρεις καλογέροι

X) Φειδάκ» (Λ. Τ.).
2) Κωλικός των έντερων.
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έχουν τρία λογιού φαγί μπροστά τς 
τό'να εχτ μέλι, τάλλο γάλα 
και τάλλο σ3 καρδιάς τ3 τό φαγ'ι 
νά φάγι τό τατάρ-κουρντού νά γερέψ3».

Κα'ι γερέβ,

3. Για τον κακό τον αγέρα.

"Οταν γίνεται ανεμοστρόβιλος γυρίζει πάντα ζερβιά. Ε ιν3 οΐ διάβολοι 
πού χορεύουν. 3Ά ν τύχη στο γύρισμά τους και αρπάζουν κάνα ρούχο, μαν
τήλι, ή δτι δήποτε άλλο και τό φέρουν μακρυά, δ κάτοχός τους χωρίς άλλο 
θά άρρωστηση. (Δαιμονοπληγία). ’Εκείνος πού ξέρει τό γήτεμα τής άρρώ- 
στειας αυτής, παίρνει ένα μαυρομάνικο μαχαίρι, σταυρώνει μ3 αυτό τρεις φο
ρές τον άρρωστο στο στήθος και λέγει μυστικά :

«Ζερβός στρεφτός τσομπάνχς
πάει νά μάσ3 ζερβά στρεφτά πλοκάδια,
να φκιάσ3 ζερβό στρεφτό καλάθ’,
νά βάν’ ζερβά στρεφτά κόπρια,
νά πά νά τά ρίξ ζερβό στρεφτό ρέμα».

Τον φυσά στο πρόσωπο καί μέ τό φύσημα περνά τό κακό.

4. Για το πρίξιμο τον βυζιον τής γυναίκας που επιθυμεί κάτι νά φάγή 
και δεν τό βρίσκει καί πρίζεται τδ βυζί της.

Σκεπάζεις μέ τό χέρι σου τό δεξί ελαφρά τό πονεμένο βυζί καί λέγεις 
κρυφ ά :

«Πό πέρα 3πό τή θάλασσα 
κάθονται τρεις κοπέλες 
πέρασε ένας γέρος
δυο πιθαμές πόγι καί τρεΤς πιθαμές γένεια.
Τάειδαν κοπέλες καί γέλασαν 
πετάχτηκε τρίχα
καί πάει σ3 κόρ’ς τό βυζί καί την πόνεσε Χριστός καί Παναγιά '.

5. Για τδ μαξούλι (’).

< τ 3 ά'η Γιωργιοϋ ή την πρωτομαγιά τά πράματα σ3 νά τάχις κλεισμένα 
Λ’ά μην τά βλέπουν οί μαγίστρες καί τά κάνουν μάγια καί παίρνουν τό μα- 
ϊοΰλι-
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«Οι μαγίστρες βγάζουν τά «σκατοπούλια» μέ τον ακόλουθο τρόπο. "Αμα 
βρουν κανέα αυγό μέ δυο κρόκους τό τυλίγουν μέσα σέ μαλλί ή βαμπάκι 
καί τό βάζουν κάτω από την αμασχάλη τους καί τό ζεσταίνουν, πολλές φο- 
ρές πλαγιάζοντας καί. στο στρώμα, ώς δτου βγουν τά πουλάκια. "Αμα βγουν 
τά περιποιούνται πολύ καί δέν τά βγάζουν την ήμερα έξω, παρά μονάχα 
τήν νύχτα. Δέν τσιτσιρίζουν όπως τά ά'λλα πουλάκια, παρά γαυγίζουν όπως 
τά κουταλάκια! γαϋ! γαΰ ! καίεινε πολύ υπάκουα. "Αμα μεγαλώσουν τά (Ονο
ματίζουν» (εδώ δά εινε όλο τό μυστικό) καί τά στέλνουν στά μαντριά καί 
στις άγλαγάδες (1 2 3) τών γειτόνων, γιά νά πάρουν τό μαξούλι. Τό τί κάνουν δέν 
τό ξέρει κανείς. Τά ζώα όμως ξηραίνονται καί δέν δίνουν διόλου γάλα, ενώ 
τό τών μαγισσών περισσεύει μέ τό παραπάνω. Ά ν  τά ιδοΰν οΐ τσοπάνηδες 
καί τά γνωρίσουν άπ’ τή φωνή τους τήν κουταβήσια, τά λέν :— «Πάρτε τά 
σκατά μας καί σύρτε στην κυρά σας». Φεύγουν εκείνα καί παίρνουν στη 
μύτη τους λιγάκι άπ’ αυτά καί τά πηγαίνουν καί τά ρίχνουν μέσα στήν 
τσουκάλα τής μάγισσας, εκεί πού μαζεύει τό γάλα, γιά νά τό ντουρόανίση 
βούτυρο. Καί γι’ αυτό τό γάλα τους βρωμά καί δέν τρώγεται- ούτε τό τυρί 
τους ούτε καί τό βούτυρο. Έ κτος άπ’ αυτά κάνουν καί τό παρακάτω.

«’Ανήμερα τήν πρωτομαγιά οί μαγίστρες καόαλικεύουν μέ τον άντρα 
τους τήν πάνα (Λ) καί τον σύντραφλο (4) καί πηγαίνουν στά ξένα χωράφια^ 
’Έχουν στά χέρια τους άπό ένα νυφικό μαντήλι, εκείνο δηλ. πού κρατά ή 
νύφη κατά τή στέψη, καί μ’ αυτά μαζεύουν τις δροσιές τών σταχυών λέγον
τας : «Στο δικό μ’ τό μαντήλ} νά έρτ’ μάλαμα καί στο γέννημα τ’ νά πάη 
καπνιά». Στραγγίζουν έπειτα τά μαντήλια σ’ έ'να μπουκάλι ώς ότου νά γέ
μιση καί μ’ αυτό πιάνουν μαγιά καί ζυμοόνουν. Μά σέ κανένα δέν δίνουν 
τό προζύμι αυτό, γιατί χάνεται ή ευτυχία τους. Αυτό δέ τό κάνουν, γιά νά 
προκόβουν τά γεννήματά τους καί νά καταστρέφωνται τών γειτόνων. Θεός 
φυλάξοι, παιδί μ’ ! Νά χαθούν τέτοιοι άθρώπ’ ! !! !»

1) Τό εισόδημα. Λυπούμεθα διότι τό γήτεμα τού περιστατικού αυτοί δέν θά ήμ- 
πορέσωμεν νά τό παρουσιάσωμεν εις τούς άναγνοόστας μας διά τον λόγον ότι ή διηγη- 
θεΐσα εις ημάς αύτό γραία Πασχάλω δέν γνωρίζει, ώς λνέγει, «τά λόγια». Αυτά τά γνω
ρίζουν μόνον οί μάγισσες, οι όποιες κατορθώνουν μέ τά λόγια» αύτά καί μέ τά *ακα· 
το.Ύονλ<«» πού βγάζουν νά κλέβουν άοράτως τό γάλα τών γειτόνων των. Καί γι' αύτό 
είνε αδύνατον οίοσδήποτε νά άποσπάση άπ” αύτά, τό μυστικόν αύτό, οπερ μεταδίδεται 
άπό γενεάς εις γενεάν. Τό παραθέτομεν δέ διότι τό πιστεύουν καί αποδίδουν εις αύτό 
μεγάλην σημασίαν οί αμαθείς χωρικοί, άναφέροντες μάλιστα καί πολλά εις βάρος τών 
μαγισσών αύτών γυναικών.

2) Μάντρες αγελάδων καί βουβάλων.
3) Τό ξύλο εις τό όποιον δένουν παλιόπανα καί σκουπίζουν τον φούρνο- ή 

σφούγγια,
4) Τό μακρύ ξύλο μέ τό όποιον ανακατεύουν τον φούρνο όταν καίεται.



Σ ΰ μ μ ικ τ α  λ α ο γ ρ α φ ία 225

(>. Γ ια  τό  β α π κ α ιιό .

"Αμα βασκαθή κανένα παιδί παίρνουν Σταυρολούλουδα και μ’ αυτά 
σταυρώνουν το παιδί στο πρόσιοπο καί λεν:

«’Έλα Χριστέ καί Παναγιά, βασκάθηκε ό (δείνα) 
άν εινε από άντρα νά σκάσουν τ’ άρκίδια τ’ 
άν είνε από γυναίκα νά σκάσουν τά μάτια τς καί τά βΐ'ζιά τς 

νά σκάσ’ τό κακό τ’».

rH  Μ άϊδω .
(Τραγούδι)

Κάθεται Μάϊδω κάθεται στού F ιάννη τό παλάτι, 
γυαλί κρατεί στά χέρια της γυαλί στα γόνατά τσου, 
τά νειάτα τς έλιμπίστηκε τά νειάτα τς τα γραμμένα.
«Καί κεΐν’(α) τά νειάτα πώ/co ’γώ σαν Παναγιά γραμμένη,

5 νάχα τον Κιόστα μιά βραδεία τό μικρό Κωνσταντίνο».
Καί Κώστας περνοδιάβαινε π ’ ένα στενό σοκάκι.
— «Σκιάζουμι, Μάϊδω μ’, σκιάζουμι φοβούμαι ’πό τό Γιάννη».
— «Καί Γιάννης πάγει ν ’άβλαντήσ’^) καί άργητά θά έρθη».
Νά καί ό Γιάννης έρχεται ’πό πέρα ’πό τάμπέλι,

10 φέρνει ν τ’ αρκούδια ζουντανά, τά λάφια ’ραδιασμένα 
καί τά μικρά λαφόπουλα στή σέλ’ άραδιασμένα.
— «Ν’ άνοιξη Μάϊδω μ’, ν’ άνοιξι ν ’ άνοιξι νάρθω μέσα».
— «Σκιάζουμι, Γιάννη μ’, σκιάζουμι σκιάζουμι ’πό τ’ αρκούδια, 
σύρε, Γιάννη μ’, στή μάννα σου πού τάχει μαθημένα.»

15 ·— ;<Ν’ άνοιξι, μάννα μ’, ν ’ άνοιξι ν ’ άνοιξι νάρθω μέσα».
— «Σύρε, Γιάννη μ’, στή Μάϊδω σου, πώχει τον Κώστα μέσα».
— «Ν’ άνοιξι, Μάϊδω μ’, ν ’ άνοιξι, vJ άνοιξι νάρθω μέσα.»
Κλωτσιά δίνει στην πόρτα της, ν’ άνοιξ(ε) καί μπήκε μέσα, 
τό μαχαιράκι τ’ τράβηξε, τήν πήρε τό κεφάλι

20 στο μανδηλάκι τ’ τώβαλε στο μύλον do παγαίνει.
— «Ν’ άλησε μύλο μ’ νάλησε τής Μάϊδο>ς τό κιοφάλι, 
βγανήτε αλεύρι κόκκινο καί τό πασπάλχ μελάνι, 
νάρθουνται νιές νά παίρνουν κνά, γραμματικοί μελάνι, 
νάρθουνται καί οι ό'μορφες, νά παίρνουν κοκκινάδι. 1

1) Κυνήγηση (Λ. Τ .) άβ=κυνήγι. 
Θ ρ α κ ι  it ά Δ ' 15
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Σ το υς  άρραβώνες.

Λυό βασιλιάδες μάλωναν πώς νά συμπεθεριάσουν
καί τώρα π ’ συμπεθέριασαν κάθουνται τρων’ καί πίνουν.
Κόρη ξανθή σ’ ραγιάτευε (‘) τή μάννα της ρωτάει:
«Μάνα μ’ κι αν ερτη βασιλιάς πώς νά τον ραγιατέψω \» 

ο — «Ρίξε μιντέρια δώδεκα καί μαξιλάρια δέκα 
σταύρωσε τα χεράκια σου καί στέκα πικραμένη».
—«Μάνα μ’ κι αν έρτ’ βασίλισσα πώς νά την ραγιατέψω ;

— «Ρίξε μιντέρια διυδεκα καί μαξιλάρια δέκα, 
σταύριοσε χά χεράκια σου καί στέκα πικραμένη».

10 — «Μάνα μ’ κΓ άν έρτ βασιλοπαίδ’ πώς νά τό ραγιατέψω ;
— «Ρίξε μιντέρια δόκδεκα καί μαξιλάρια δέκα 
βγάλε τό τερληκάκι (1 2) σου καί πέσε νά πλαγιάσης.

(Κατ’ απαγγελίαν Πασχάλως Μαγκάκη ηλικίας 66 ετών)

Οί Μ πα μ πόγερο ι

Τής Τυρινής τό μεσημέρι συνεννοούνται τρεις άντρες καί αλλάζουν τά 
ροΰχα τους. Φοράν ανάποδα γοΰνες ή τυλίγονται δέρματα ζιόων, μουντζου- 
ράινουν τά πρόσωπά τους, φορούν στο κεφάλι τά πιο βρώμικα πανιά καί 
γίνονται οΐ δυο μπαμπόγεροι καί ό ένας καόίνα. Οί μπαμπόγεροι βαστούν 
στά χέρια τους άπο ένα ξύλο, ενώ ή καάίνα έχει περασμένο στο ζερβί της 
χέρι ένα καλάθι καί από κάτω άπ’ την αμασχάλη βαστά μιά ρόκα καί γνέ
θει μαλλί ή βαμπάκη μακραίνοντας τό δεξί. της χέρι όσον μπορεί. ’Έρχον
ται στην πλατεία τοΰ χωριού, δπου ό χορός ευρίσκεται στον κολοφώνα τής 
δόξης του καί αρχίζουν νά χορεύουν κι’ αυτοί. Οι άλλοι προσπαθούν μέ 
κάθε τρόπο ν’ απομακρύνουν την καάίνα από τον χορό, γιά νά την τσιμπή
σουν καί νά την φιλήσουν, πολλάκις δέ καί την πλαγιάζουν, γιά νά παρα
στήσουν κάποια φυσική πράξη. Οι μπαμπόγεροι τό αντιλαμβάνονται, τρέχουν 
καί τούς κυνηγούν καί μέ πολλή δήθεν δυσκολία απαλλάσσουν την αγαπη
μένη καάίνα τους από τά χέρια τών αδιάκριτων.

Τά μεγαλούτσικα παιδάκια τούς περιτριγυρίζουν καί περιεργάζονται τις 
παράξενες φορεσιές των, ενώ τά πιο μικρά χώνονται στις αγκαλιές τών μα
νάδων των, γιά νά μπορέσουν νά άποφύγουν όσον τό δυνατόν τά βλέμ
ματα τού μπαμπόγερου. ΙΙηγαίνει τότε κοντά τους καί τά λέγει-— «Θά φάτε, 
όρε σείς, άλλη φορά αυγό, τυρί; ’Ά ν φάτε θά σάς κόψω τ’ αυτιά. Τό ξέρ-

1) ‘Υπηρετούσε (Λ. Τ.)
2) Φόρεμα πού τό φορούν κατάσαρκα καί ροφά τον ιδρώτα, έκ τοΰ τουρκικού 

τερλέρημ - ιδρώνω' τέρ = ίδρώς.
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πε;»— «'Όχι, οχι» φωνάζουν τά καϋμένα καί κλαίουν. Μερικά απ’ τά με
γαλύτερα φωνάζουν. «Έ γώ , όαόόγερο, θά φάγω», καί τρέχουν, ενώ ό ba- 
όόγερος τά κυνηγά. Σ ’ αυτό κατόπι γυρίζουν σέ όλο τό χωριό και μαζεύ
ουν από 2-3 αυγά από κάθε σπίτι. Κ ι’ αυτό γίνεται γιά νά βλέπουν τά μι
κρά καί νά μή γυρεΰουν την άλλη μέρα, Σαρακοστή πλέον, αυγά, τυρί κλπ. 
”Αν τά βαστά, ας ζητήσουν υστέρα από τον φόβο πού τά έδωσε ό babo- 
γερος. Καί άν ζητήσουν καμμιά φορά, σπάνια όμως, τά λέν «τά πήρε ba- 
όόγερος, μωρή, δεν είδες χτές;» Κ ι’ αυτά σωπαίνουν, άφοΰ τον είδαν μέ τά 
μάτια τους, πού τάπαιρνε.

,(Πρβλ· τά τοΰ Διονύσου καί ιοΰ Κούκερου στα ’Αναστενάρια τοϋ Χουρμουξιάδου)

Τραγούδια  τρα πεζικά
(χωρίου Ρέμτητς περιφερείας Μαλγάρων).

1

Σαράντα κλέφτες εΐμασταν σαράντ’ Άρβανιτάδες,
έκαναν καί κουβένααζαν τά βάσανά τσου λένε1
«όποιος άρρωστήσ’ από τ’ εμάς μαζύ θά τον κυττάξουμ’.»

Ν ’ άρρώστησε ένας λεβέντς, δεν παν νά τον κυττάξουν,
•5 σάπισε τό κορμάκι του καί τό δεξί του χέρι, 

παρακαλεΐ την Παναγιά καί τον θεό δοξάζει, 
γιά νά γερέψην τό κορμάκι καί τό δεξί τό χέρι τ’.

Νά πάρω τό τουφέκι μου καί τ’ αλαφρό σπαθί μου, 
νά βγω σ’ ένα ψηλό βουνό σέ μιά ψηλή όαΐρα(Ι)

10 γιά νά σφυρίξω κλέφακα,. όέλκι (2) τ’ άκοΰν τ’ αδέρφια μ’:
— «Βγάτε ν ’ αδέρφια καρδιακά καί σεις ξαδέρφια μ’ ν ’ οΰλα, 
γιά νά σάς πώ τά βάσανα μ’ τά πέρασα καϋμένος, 
ζεστό ψωμάκι δεν έφαγα στη στρώση δεν κοιμήθηκα».

Νά στρώσω τό τουφέκι μου καί τ’ αλαφρό σπαθί μου,
15 μάνα δέν έχω νά μέ διή, κύρη νά μέ λυπήση,

μόν’ έχω τρεις γειτόνισσες κι’ οι τρεις χαροκαμένες, 
μίνια μέ δίνι κρύο νερό καί γιά'λλι άφράτο μήλο 
κι’ ή τρίτη ή μικρότερη βασιλικό μέ τά'νθη.

Δέν θέλω ’γώ κρύο νερό, δέν θέλω άφράτο μήλο,
20 μόν’ θέλω τη μανούλα μου, νά πάγω νά τήν έδω.»

1) (Λ. Τ.) λόφος.
2) (Λ. Τ·) ίσως-
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2 .

Ή τα ν πουλιά πού πέταγαν π ένα ψηλό ύα'ίρι, 
βρίσκουν κορμί πού έτρωγαν κεφάλι πού τσιμπούσαν.

«Κεφάλι μ’ κακοκέφαλο μ5, γιατί σέ τρων οί κροΰνες, 
γιατί σέ τρων οι σταυραητοί και σέ τσιμπούν οι κροΰνες;

5 πρώτα σαν ιΐάμουν τσορμπατζής και πρώτος χαζναάάρχης(1) 
σάνιία σαλι1ούσα(2) τ'ις δουσιές και μάζωνα τά γρόσια, 
ν3 ουλές σαλιίού(ώ) ’πό εκατό· σ’ φτωχοί ’πό πεντακόσια, 
και μια χήρα κακόχηρα χίλια και πεντακόσια, 
ποΰχε τ’ αμπέλι τό πλατύ τό κακοδουλεμένο,

10 πάγει καί γκεζέρόισε (8) και τό μοιρολογούσα:
«’Αμπέλι μου πλατύφυλλο καί κακοδουλεμένο, 
άρτήρι!ισε(4) τό χάρτζι(5) σου καί πώς νά σέ πουλήσω.»
— «Στον κλάδο βάνε γέροντα στο σκάψιμο παλικάρι 
στον τρύγο βάνε Βούργαρο για νά τό τρυγή(ρή)σει,

15 ν’ αγόρασε ξήντα φουτσιά καί βάλτα στο κελάρι».

3 Α π ό  τά εΦιμα τον γά μον τον χω ρίον Δογάν-κιοΐ, Μ αλγάρω ν

1 . Τΐώς παίρνουν την νύφη άπ τό σπίτι της.

Την Κυριακή κατά τό μεσημέρι δλο τό συγγενολόι τού γαμπρού ξεκινά 
άπ’ τό σπίτι, μπροστά μπροστά ή κλασσική γκάιντα καί από πίσω τό «συμ
πεθεριό», γιά νά πά νά πάρουν την νύφη. "Αμα φτάσουν στο σπίτι της στα
ματά τό «συμπεθεριό» καί πηγαίνει μιά γυναίκα μέσα, βαστώντας ένα μπου
κάλι ρακή.καί ένα πιάτο μέ μεζέ καί τούς λέγει τό «καλώς ώρίσαμε». Κα
τόπιν δίνεται τό σύνθημα καί πλησιάζει τό «συμπεθεριό» στην πόρτα, ενώ 
οί συγγενείς τής νύφης εμποδίζουν τό πέρασμά τους καί ζητούν τό «πορ- 
τιάτικο» (δώρο). 'Ο  νουνός τούς φιλοδωρεί δ,τι ευχαριστείται καί έτσι τούς 
επιτρέπουν νά εμπουν στο σπίτι τής νύφης.

Μέσα μπαίνουν ό νουνός καί ή νουνά, ό καρι!άς(6) καί ή καρι!ασίνα(7).

1) (Λ. Τ.) Άρχιθησαυροφύλαζ.
2) (Λ. Τ.) επέβαλα.
3) γύρισε, επιθεώρησε.
4) Λ. Τ. Περίσσεψε.
5) Λ· Τ. Τό έξοδό σου.
6) Καράάς =  αδελφός, Λ. Τουρκική. ’ Κδώ σημαίνει «παράγαμπρος».
7) Ή  ιδία σημασία, μέ την διαφοράν ότι «καράασίνα λέγεται ή γυναίκα ή ή 

συντρόφισσα τοΰ πάράγαμπρου, δν τύχη καί είνε άγαμος.
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Ό  καριίάς ψάχνει μέσα στο σπίτι καί βρίσκει τή νύφη, πού τήν κρύβουν 
επίτηδες καί άμα τήν βρει, τήν πιάνει άπ’ τδ χέρι καί τήν παραδίνει στήν 
νουνά καί στήν καράασίνα, έτσι πού άπ’ τά δεξιά της στέκεται ή ν ου να καί 
άπ’ τ’ άριστερά ή καράασίνα. Σ ’ αυτό κατόπι ή νύφη προσκυνά τρεις φο
ρές τον καριίάς καί αυτός τήν χτυπά κατά τό προσκύνημα τρεις φορές 
άπάνου στήν ράχη ελαφρά μέ τον δλάστηρ, πού πάει νά πει, μέ τήν βέργα 
πού ανοίγουν τά φύλλα τοΰ ζυμαριού. Στέκεται ή νύφη καί γίνεται τό αντί
θετο- δηλ· προσκυνά ό καριίάς τήν νύφη τρεις φορές καί αυτή τον ανταπο
δίδει τά ίσα. Καθίζει τώρα ή νύφη καί βγάζει τις κάλτσες της. Παρουσι
άζεται ή μητέρα τού γαμπρού μέ ένα πανέρι, πού έχει μέσα ένα ζευ
γάρι κάλτσες, παίρνει τήν μιά ό καράας καί προσπαθεί νά τήν φορέσει 
στο δεξί πόδι τής νύφης, ενώ αυτή τό τραβά, σαν νά μή θέλει δήθεν. Τήν 
τρίτη φορά κατορθιόνει πιά καί πιάνει τό πόδι της καί τής τήν βάζει ολίγο 
(τήν κάλτσα εννοείται). Αυτό θά γίνει τρεις φορές καί τήν τρίτη φορά τήν 
φορει πλέον ολόκληρη. Τό ίδιο γίνεται καί στο φόρεμα των παπουτσιών.

"Αμα τελειώσουν αυτά, τά κορίτσια παίρνουν τήν νύφη καί τήν ντύ
νουν τά νυφικά της καί κατόπιν τήν βγάζουν. ’Αφού προσκυνήσει καί φι
λήσει τά χέρια των γονιών της, ύστερα τήν βάζουν καί καθίζει στήν καρέ-, 
κλα καί τήν δίνουν στά χέρια της ένα πιάτο μέ άρμη. Πλησιάζουν οΐ γο
νείς της, βαστώντας καί ένα βασιλικό, τό βουτούν στήν άρμη καί τήν ραν
τίζουν, εύχοντάς την: «Νά ζήσης, νά γεράσης» καί άλλες ευχές. Αυτό λέγεται 
«τό άρμυρισμα τής νύφης».

Σ ’ αυτό κατόπι περνούν στά χέρια της από μιά κουλούρα καί μιαν 
άλλη γιά νά τήν βαστά μέ τό δεξί της χέρι, δταν σταυρώνει καί τά δυό της 
χέρια· ’Έπειτα τήν πιάνουν άπ’ τά δεξιά ό αδελφός κι’ άπ’ τά άριστερά ή 
αδελφή καί. τήν σταματούν μπρος στήν πόρτα. Πλησιάζουν τά «γαμπρολό
για» ( = ο  γαμπρός μέ τον νουνό) καί έρχονται μέτωπο μέ μέτωπο μέ τήν 
νύφη. Μπαίνει τότε ή μητέρα της στο δωμάτιο καί δίνει τήν προίκα στούς- 
ανθρώπους τού γαμπρού πάνω άπ’ τά κεφάλια τους, πού τήν καλοθέτουν 
σ’ ένα βωδάμαξο. Κατόπιν δωρίζει, ή μητέρα τής νύφης ποκάμισσα στον γαμ
πρό καί στον καριίάς καί τά ρίχνουν άπάνου στις πλάτες τους καί τά δέ
νουν άπ’ εμπρός μέ τά μανίκια τού ποκάμσου. "Υστερα ό γαμπρός μέ τό 
δεξί μικρό του δάχτυλο πιάνει τό δεξί μικρό δάχτυλο τής νύφης καί τήν 
τραβά ολίγον. Αυτό είναι τό σύνθημα δ'τι σε «παίρνω πιά» καί ή νύφη βγά
ζει τό δεξί της πόδι καί ακολουθεί, άφού πρώτα σταυροκοπηθεΐ καί προ
σκυνήσει τρεις φορές μπρος στήν πόρτα τού σπιτιού της. Κατόπιν τήν αρπά
ζει ό άδελφός της ή άλλος κοντινός συγγενής στήν άγκαλιά του, τήν στρι
φογυρίζει τρεις φορές καί τήν τοποθετεί στο στολισμένο βωδάμαξο, άφού 
ανεβεί καί ό ίδιος, ενώ ό γαμπρός μέ τον καριίάς, από τήν ώρα πού τήν 
τράβηξε, ολίγον, έφυγαν γιά τήν ’ Εκκλησία.
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Ξεκινούν τώρα δλοι για την Εκκλησία, ακολουθεί τό στολισμένο βω- 
δάμαξο μέ τό πολύτιμιο φορτίο του και τά κορίτσια, πού συνοδεύουν την 
νύψη τραγουδούν έτσ ι:

Πήραμι πήραμι μια βασιλοπούλα (ή «όρφανοπούλα», αν εινε ορφανή)
την πήραμι την πηγαίνουμι στο βασιλουπαίδ’,
έβγα έβγα πεθερίτσα
σ’ έφιρι γιος μια περδικίτσα,
δώ θά φαγί δώ θά πιή,
δώ θά βγάλει τά πουλιά τς.

καί τό επαναλαμβάνουν ως δτου φθάσουν στην Εκκλησία. ’Εκεί θά σταθή 
τό αμάξι, θά σηκωθή ή νύφη και θά ρίξει ένα μήλο προς τό μέρος πού στέ
κονται οι συμπεθέρου Θά την κατεβάσει 6 αδελφός της ή στενός συγγενής 
τού γαμπρού καί θά μπούν στην ’Εκκλησία-

2. ° Α π  την ’Εκκλησία ατό σπίτι τον γαμπρόν.

"Αμα θά γίνη ή στέψη, βγαίνουν άπ’ τήν ’Εκκλησία, αγκαλιάζει ό 
γαμπρός τήν νύφη καί τήν ανεβάζει στο εύτρεπισμένο βωδάμαξο, καθίζει κι’ 
αυτός κοντά της, μπαίνουν καί αρκετά κορίτσια καί ξεκινούν γιά τό σπίτι 
τού γαμπρού. Προσπηγαίνουν οί νέοι «χορευτά» καί προσαρμόζουν τό βάδι
σμά τους μέ τον ήχο τής γκάιντας, ως δτου φθάσουν στο σπίτι. Σ ’ ολη τήν 
διαδρομή αυτή, τά κορίτσια, πού βρίσκονται προς τά πίσω τού βωδαμαξιοΰ, 
στέκονται όρθια καί τραγουδούν τό παραπάνου τραγούδι «Πήραμι, πήραμι...» 
ενω συγχρόνως περιστρέφουν στά χέρια τους καί καθρέφτες, έτσι πού μέ τήν 
αντανάκλαση τού ήλιου θαμπώνουν τά μάτια των θεατών.

Γεμίζει τώρα τό δωμάτιο τής υποδοχής από τούς καλεσμένους. Σέ λίγο 
έρχεται μια συγγενής τής νύφης καί στρώνει κοντά στον τοίχο ένα κιλιμάκι 
κι’ άπάνου σ’ αυτό ένα μαξιλάρι τετράγωνο μάλλινο. Έ κ ει καθίζει ό πατέ
ρας τού γαμπρού καί προς τά δεξιά ό «νούνος» (κουμπάρος). ’Αρχίζει τό 
κέρασμα τής ρακής καί κατόπι στρώνεται τό τραπέζι. Μπρος στον κουμπάρο 
βάζουν μιά κουλούρα, πού έχει σημάδια τού σταυρού καί ένα βασιλικό μπηγ
μένο. Ό  κουμπάρος τρώγοντας χρεωστεΐ νά φυλάγει καί τήν κουλούρα, μή
πως τού τήν αρπάξουν οί παρακαθήμενοι καί τον βάλουν πρόστιμο κάνα δυο 
τρεις οκάδες ρακή ή κρασί. Ό λ ο ι έχουν τό δικαάομα ν’ αρπάξουν τήν κου
λούρα, εξόν αν ό κουμπάρος ύποσχεθή δτι θά τούς φιλοδωρήσει κάτι καί 
τον βοηθήσουν οί παρακαθήμενοι, γιά νά μή τού τήν αρπάξουν. "Αμα άπο- 
φάγουν, μπαίνουν μέσα στο δωμάτιο τραγουδώντας καί κρατώντας στά χέ
ρια τους ένα πανέρι, πού έχει μέσα μιά πουγάτσα καλοζυμωμένη καί στο
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λισμένη μέ διάφορα ξόμπλια καί ζαχαρικά και λογιών λογιών γλυκίσματα, ή 
κουμπάρα, ή μητέρα τοΰ γαμπρού καί δυο άλλες γυναίκες. Το πανέρι αυτό 
μέ τά γλυκίσματα εινε «τό κανίς τοΰ νοΰνου». Στέκονται μπρος στον πα
τέρα του γαμπρού καί τον κουμπάρο τραγουδώντας καί επαναλαμβάνοντας 
τρεΤς φορές τό παρακάτα) :

Τη σύντεκνο μας τό τραπέζ3 
εΐν3 μια μηλίτσα φυτρωμέν3 

φυσά βοριάς πέφτουν τάνθια τς, 
φυσάει νότος πέφτουν τά μήλα τς.

καί τό κουνοΰν οριζόντια, κάθετα, πάλιν οριζόντια μπρος στον κουμπάρο, 
έτσι που προσπαθεί νά τό πιάσει καί νά τό κρατήσει τρεις φορές, άλλα τον 
ξεγελούν οί γυναίκες μέ τά τραγούδια τους καί στο τέλος τό παραδίνουν στον 
παραστεκάμενο. Αυτός κόφτει την πουγάτσα σέ μικρές μπουκιές, βάζει απάνω 
τους άπ3 όλα τά γλυκίσματα καί από μια μοιράζει εις όλους. Δίνοντας 
πρώτα στον κουμπάρο λέγει :

— «'Ορίστε, φάγε άπέ τοΰ νουνοϋ τό κανίς· νά φάς, νά πιεις, νά σέ 
πιάσ3 χόρτασ3 τ3 άκσες »

Αυτός προσποιείται ότι δέν ακούσε, διά νά τον αναγκάσει καί τό έπα- 
ναλάβει τρεις φορές, οπότε πιά τό δέχεται καί ακούει νά τον λέει ό παρα- 
στεκά μένος:

— «Τά παιδιά μας σπ3 ανταμωθήκανε άπ3 τό συμπαθειοΰ μας νάν3 
καλλίτερα».

Τό ιδιο επαναλαμβάνεται εις όλους τούς καλεσμένους, άντρες καί γυ
ναίκες.

Μαντηλώματα

"Αν ό γάμος σταματήσει την Κυριακή τό βράδυ καί δέν συνεχιστή την 
Δευτέρα, ύστερα απ’ τά παραπόνου έθιμα αρχίζουν τά μαντηλώματα, πού 
πάει νά πή, φίλο δ (όρη μα τής νύφης στους καλεσμένους από ποκάμσα, μαν
τήλια, ποδιές καί λοιπά είδη τής προίκας, μέ τούς παθητικούς ήχους τής πα
τροπαράδοτης γκάιντας. Νά πώς γίνουνται αυτά:

Μπαίνουν στο δωμάτιο των καλεσμένου· γυναίκες συγγενείς μ3 ένα πα
νέρι γεμάτο άπ3 τά παραπάνω είδη, πού προκαθ(.ορίστηκαν άπ3 το παρακεί
μενο δωμάτιο σέ ποιόν καί τί είδους δώρο θά δωρηθή. ’Αρχίζουν άπ3 τον 
πατέρα τοΰ γαμπρού. Παίρνει μιά γυναίκα τό ώρισμένο ποκάμσο, πού έχει 
απάνω του σκαλωμένο ένα ζευγάρι κάλτσες μάλλινες καί ένα πεσκίρι καί τό 
ρίχνει απλωτά στούς ώμους του δένοντάς το απ’ εμπρός μέ τά μανίκια. Συ
νεχίζουν τό ίδιο στον κουμπάρο καί στούς πιο κοντινούς συγγενείς. Στούς
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άλλους δίνουν από ένα μαντήλι. "Αμα τελειώσει το φιλοδώρημα των άν
τρων, αρχίζει των γυναικών. Στην μητέρα τοΰ γαμπρού καί στην κουμπάρα 
φιλοδωρούν ποκάμσο μέ ποδιά, ή μαντήλα καί ποδιά.' Καί στις· ά'λλες 
άναλόγως τής συγγένειας. Πρεπομαχεϊ τώρα τό δωμάτιο των καλεσμένων 
απ’ την ποικιλία αυτή των δοΐρων, έτσι, πού βλέποντας τα έπιδίδουνται σε 
επαινετικά σχόλια, προ πάντων οί γυναίκες, για τήν έπιδεξιότητα καί την 
νοικοκυρωσύνη τής νύφης, όπόταν παρουσιάζεται κ ι3 αυτή, συνοδευμένη από 
μια καινουργιοπαντρεμένη, πού κρατά στο χέρι της τόν δίσκο μέ τή ρακή. 
Στέκεται μπρος στον · παπά, γιατί αυτός έχει τά πρωτεία στο κέρασμα καί 
τόν κάνει μια εδαφιαία υπόκλιση. Κατόπιν παίρνει τό ποτηράκι τής ρακής 
απ’ τόν δίσκο, πού τόν κρατά εκείνη πού τήν συνοδεύει καί τοΰ τό προσ
φέρει φιλώντας καί τό χέρι του. "Αμα θά πιή ό παπάς, προσκυνεΐ πάλιν καί 
παίρνει τό ποτηράκι χειροφιλώντας. Βγάζει έπειτα αυτός μερικά κέρματα καί 
τήν φιλοδωρεί. Τό ίδιο επαναλαμβάνεται κατόπιν στον κουμπάρο, στον πεν- 
θερό καί στους λοιπούς. "Ετσι τελειώνουν τά μαντηλώματα.

4. Χορός.

’ Ασπρο μαχώντας τώρα απ’ τά δώρα οί καλεσμένοι, βγαίνουν στην αυλή 
νά χορέψουν. Πρώτα πρώτα ή νύφη, κατόπιν ό κουμπάρος μέ τήν κουμ
πάρα καί κατόπιν οί άλλοι. Ή  γκάιντα παίζει ένα συρτό καί ή νύφη «σέρ
νει τό χορό». Μόλις κάνει ένα δυο γύρους, κόφτει τό χορό ένας συγγενής 
τοΰ γαμπρού. Στέκεται ή νύφη καί κάνει μπρος σ’ αυτόν μιά μεγάλη υπό
κλιση, ενώ εκείνοι πού χορεύουν παρατούν τόν χορό καί χτυπούν τις παλά
μες τους ρυθμικά σύμφωνα μέ τόν σκοπό τής γκάιντας. ΦιλεΤ εκείνη τό χέρι 
του καί εκείνος τήν φιλοδωρεί μερικά λιανά καί παίρνει θέση αμέσως κατό
πιν στήν νύφη. Πάντα ή νύφη «σέρνει τό χορό» καί κανείς δέν έχει τό δι
καίωμα νά προηγηθή. Συνεχίζεται ό χορός καί δλοι μέ τήν σειρά κάνουν 
δ,τι καί ό πρώτος.

Ύστερα από τόν χορό καί άφοΰ νυχτώσει καλά, πηγαίνουν οί καλε
σμένοι, μαζύ καί ή νύφη μέχρις ενός σημείου, εις τοΰ κουμπάρου καί εκεί 
διασκεδάζουν ως το πρωί σχεδόν.

5. Στη βρύση.

Τρεις μέρες ύστερα άπ’ τόν γάμο δύο τρεις γυναίκες συγγενείς στολί
ζουν τή νύφη μέ τά νυφικά της, τής βάζουν στο κεφάλι τό κρέπι μέ τά τέ
λια, όπως ήταν κατά τήν στέψη, παίρνουν ή μιά ένα πινάκι μέ βούτυρο καί 
ή άλλη ένα λαγίνι καί πηγαίνουν μπρος οί γυναίκες καί πίσω ή νύφη στη 
βρύση. Έ κ ε ΐ ή νύφη βουτά τά δάχτυλά της στο βούτυρο καί αλείφει άπ*
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έξω τρεις φορές τον κρουνό τής βρύσης καί τρεις φορές τον σκουπίζει. Κα
τόπιν γεμίζουν τό λαγίνι νερό και γυρίζουν στο σπίτι. Στήν επιστροφή όσους 
συναντήσει ή νύφη μικρούς ή μεγάλους θά τούς προσκυνήσει και θά φιλήσει 
τά χέρια τους. Στο σπίτι περιμένει ό γαμπρός τη νύφη μέ μιά κούπα νερό 
στο χέρι. Ό τα ν  φτάσει ή νύφη, παίρνει τό λαγίνι μέ τό νερό στο χέρι, στέ
κονται άντικρύ και άντικρύ καί άλληλοπροσκυνοϋνται τρεις φορές. Κατόπιν 
όποιος άπ3 τούς δυό τους προφτάσει και βρέξει τον άλλο, θά θεώρηθή νι
κητής, και θά εισακούεται κατόπιν ό λόγος του.



ΕΛΠΙΝΙΚΗΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΣΑΡΑΝΤΗ

Π Ρ Ο Γ Ν Ω Σ Τ Ι Κ Α  (‘)

1— ’Απ’ τα μερομήνια (1 2 3) καταλαβαΐνε τί καιρό θά κάνε δλ’ οί μή- 
νιδοι. Τί καιρό θά καν’ ό ’Άγουστος χήν πρώτ3 5 μέρα τό πρω'ι ώς to μεση
μ έ ρ ι  απ’ τό μεσημέρ3 ώς to βράδ3 τί καιρό θά κάν3 ό Τρυγητής (β). Τή 
δεύτερη, τό πρωί ώς τό μεσημέρ3 ό Άϊδημητριάτς (*), ώς τό βράδ3 ό Παχνι- 
στής·(6) κΓ ετσ3 φθάν3 ώς τον Τρανό (6).

2.—“Ο,τι καιρό κάν3 τής cΥπαπαντής (στις 2 τοϋ Φλεβάρ3), κρΰο, μα- 
λακοσΰν , γιά (7) βροχή, θά κάν3 σαράντα μέρες.

3·—"Ο,τι καιρό κάν3 τής ‘Αγια Βαρβάρας, θά κάν3 σ’ δλα τά πανα- 
γύρια.

Κυριακής λάμψιμο, 
βδομάδας κλάψιμο.

4. — Πλαγιασμένο φεγκάρ3 ό'ρθιος καραβοκΰρς.
Τρεις πάχνες, μιά νοτιά.

5. —"Οταν κοκκινίσ3 τό πόδ3 τής πυροστιάς τό χειμώνα, τότες θά γίν3 
πολύ χιόν3.

β-— "Οταν βγάζουν έ'ξω τά βώδια γιά πότισμα και χορεύνε, πολύ θά 
χιονίσ3.

7. —Ή  στάχτ3 τό χειμώνα στο μαγκάλ3, δταν γίνεται τόπ3 τόπ3 σαν πέ
τρα, θά χιονίσ3.

8. —Σάν ή γάτα τό χειμώνα ζεσταίν3 τά οπίσθια τς καί χώνεται κοντά 
στη φωτιά, θά χιονίσ3.

1) ’Από τή Σηλυβριά καί τά γύρω χωριά, τά 
φανάρι καί Τσαντώ.

2) Τοϋ Αύγουστου οί εξ πρώτες μέρες.
3) Σεπτέμβριος.
4) ’Οκτώβριος.
5) Νοέμβριος.
6) Ίανουάς’ος.
7) γιά—ή.

περισσότερα απ’ τις Καστανιές,
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9.—°Οταν οι πετεινοί άλλάζνε την ώρα πού λαλούνε, τότε χαλνάει ό 
καιρός.

10. — ‘Όταν φωνάζ’ ή κουκουβάγια κοΰ κοΰ, κοΰ κοΰ, χαλνάει ό καιρός.
11. —"Αμα ό καιρός είναι χαλασμένος και λαλούν οΐ πετεινοί, θά σιάξ’.
12. — Ό  ήλιος βασιλεύει μέσα στα σύννεφα, αύριο θά κάν’ βροχή, γιά θά 

σηκώσ’ αέρα δυνατό.
13. —"Όρθιο φεγκάρ’ δίπλα ό γκεμιτσής (').
14. — Ό ταν τό φεγκάρ’ είναι θαμπό κι" έχ’ γύρω τ’ κύκλο σαν ομί

χλη, την αυριανή μέρα θά έχ’ βροχή, γιά αέρα.
15. —'Όποια ξύν’ κι’ άγλείφ’ τούς τεντζερέδες, ό'ταν θά γίν’ νύφ’, θά 

βρέχ’ κείν’ τή μέρα.
16. —‘Όταν ό πρώτος λέλεγκας πού θάλθ’ έχ’ φτερά λερωμένα, τότε θά 

γίν’ μεγάλ’ εσοδεία και ευτυχία. Λένε πώς έρχόντας ό λέλεγκας στο δρόμο 
ηΰρε χιόνια καί πήγε καί κοιμήθκε μέσ’ στο φούρνο.

17. — 'Όταν ’στράφτ’ καί βροντάει τό Μεγάλο(1 2 3) μήνα, λένε: «γιά τ’ αμ
πάρια (8) θά γιομίσει, γιά τή γής θά βρωμίσει (αρρώστια).»

18. — ‘Όταν ή όρνιθα γεννήσ’ πολύ μικρό αυγό, μεγάλο κακό. Θάνατος. 
”Αν τό άσπράδ’ έχει μέσα σάν αλυσίδα, θά γίν’ πόλεμος.

19. — ’Ά ν τό καράβι τής ό'ρνιθας έχ’ τρυπίτσα στή μέσ’, μακρυά ’πό δώ 
θάνατος.

20. —’Α π’ τό κόκκαλο τής δεξιάς πλάτης πού έσφαξαν κουρμπάνι στον 
άϊ-Γιώργη, στή γιορτή τ’, βλέπνε οί τσομπάνηδες (βοσκοί) άν σε κείνο τό 
χρόνο θά γίν’ πόλεμος, άν θά εινε γεροσύν’ στο τόπο, άρρώστεια γιά θά
νατος. (Μεσαιωνικά Γράμματα, πρώτος τόμος, τεύχος δεύτερον, σελ. 158).

21. —‘Όταν τού πεθαμένου τά μάτια έμειναν ανοιχτά κι’ άλλος θά 
πεθάν’.

22. —’Έχνε σε κακό νά είναι γυρισμέν’ ή παντόφλα ανάποδα, οποιου- 
νου είναι πεθαίν’.

23. — Είχαν σέ καλό νά φτερνισθούνε ανήμερα τ’ άϊ-Βασιλειού.
24-—‘Όταν ή προβατίνα γεννήσ’ σημειωμένο, θά'λθ’ κακό στο νοι- 

κοκύρ’.
25. —‘Όταν τό πρωί τον πρώτο πού θά διεΐς στο δρόμο είναι παπάς,, 

δένεις ένα κόμπο στο μαντήλι σ’ γιά νά φύγ’ τό κακό καί πάγ’ ή μέρα σ’ 
καλή.

26. —‘Όταν φωνάζ’ πάνω στο σπίτ’ σου τρίγωνα, γιά κουκουβάγια, τό'- 
χνε σέ κακό, κακή είδηση θέ πάρς, γιά κακό θά σ’ έλθ\

1) Λ. Τ. ναύτης.
2) Ια ν ο υ ά ρ ιο ς .
3) Λ. Τ. αποθήκες.
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27. — Ρακί νά χυθεί τδχνε σέ κακό και για νά σκορπισθεΐ, ρίχνε ’πό 
πάνω νερό.

28. — Μην άφίσεις άλλον καί κόψ’ τό δρόμο σ’, δεν τόχνε οέ καλό. Με
ρικοί γύριζαν πίσω στο σπίτ’ τους αν τούς έ'κοφταν.

29. —'Όταν θά βγεις στο δρόμο καί φωνάζ’ τρίγωνα κι’ είσαι νηστικός, 
σέ κόμπων’ ή τρίγωνα, σκοντάφτς καί πέφτς.

30. —'Όταν βαλς ανάποδα κάλτσα, για ρούχο, θά πάγ’ ή μέρα σ’ καλά 
καί δεν σέ πιάν’ τό μάτ’.

31. — Οί καρδιές θάναι καλές ως τό χρόνο καί τόχνε σέ καλό, αν τό 
πρώτο άρνάκ’ πού θά γεννηθεί, γιά θά διεις, είν’ άσπρο.

32. — Τό καράβ’ της όρνιθας αν είνε γιομάτο κ’ ίσιο, πάγ’ ή δουλειά 
καλά κΓ είνε ευτυχία κι’ άν εινε άδειο, δέν πάγ’ καλά.

33. —'Όταν τό ψαλίδ’ είν’ ανοιχτό, μνήσκνε ανοιχτοί τού κόσμ’ οΐ στόμ’ 
(σέ κακό).

34. —’Ά ν κορώσ’ τ’ αριστερό μάγουλο, σέ κατηγορούνε.
35. —Ό ταν βοΐζ’ τ' αριστερό τό φτί σ’, σέ γλωσσοτρώνε, κάτι θ’ ακού

σεις, κάνεις τό σταυρό σ’ καί λες: «σέ καλό μ’ Κύριε ημών ’Ιησού Χριστέ, 
τί θ ’ ακούσω». Σαλιάζεις μέ τά δυό σ’ τά δάχτυλα, μια τό έ'να τό φτί καί 
μιά τό άλλο καί παύει.

36. —"Αμα ό ποντικός τρώγ’ τά ρούχα, κλέφτουνε ’πό μέσα τό σπίτ’.
37. —'Όταν δγεΐς πεθαμένο στον ύπνο σ’, θά δγεις φιλικό πρόσωπο.
38. —Μόλις μίλσες καί φτερνιστείς τό κατόπ’, θά πει πώς είπες την 

αλήθεια.
39. —"Οταν σέ τρώγ’ ή μύτ’, θά φας ξύλο.
40. —Σάν περνώντας σκαλωθείς, λένε πώς κάπου χρωστάς.
41. —"Οταν τον πρώτο λέλεγκα πού θά δγεις τό καλοκαίρι στέκεται 

στδνα τ’ πόδι, θά κάνεις ταζείδ’·
42. —Ά π ’ τά μπουμπούκια τής άκρανιάς, πού έκαιγαν στη γωνιά την 

παραμονή τής πρωτοχρονιάς, δποιουνου πηδούσε πολύ καί τινάζουνταν, κεί
νος θά χαίρουνταν πολύ δλο τό χρόνο.

4 3 — Ά ν  έχς άργιά δόντια, θά γένς πλούσιος.
44. —'Η  άσπρη τρίχα στά μαλλιά νειοΰ, γιά νειάς, είναι σημάδ’ ευτυχίας.
45. —Σ ’ όποιον πέσ’ ό παράς τής βασιλόπητας, θά είνε τυχερός.
46. —Μην άφίνς’ την βούκα σ’ στο τραπέζ’ κι’ άφίνς την τύχη.
47. —'Όποια έχ’ εληά ανάμεσα στά στήθια τς, θά φορεί φλουριά καί θά 

γίν’ πλούσια.
48. —Έ ληά όποια έχ’ στο λαιμό, θά βάλ’ γκερντάν^1) κι’ όποια την 

έχ’ στά φτιά, θά βάλ’ καλά σκουλαρήκια διαμαντένια.

I) Λ. Τ πεζ·*5.'; ιο.
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49. —"Οποιος χάνει στα χαρτιά, κερδίζει στην αγάπη.
50. —"Οποιος βρει τριφύλ’ μέ τέσσερα φύλλα, είναι τυχερός.
51. — Φτερνίζεσαι; τότες σε θυμούνται.
52. —’Ά ν σπάσεις αυγό μέσ’ στο νερό κι’ άπολάει κλωστές άσπρες κατά 

δώ καί κατά κεΐ, λεν ότι είχες τάμα κερί στην Παναγία καί το ξέχασες.
53. —’Έ χ’ φούσκες ό καφές, παράδες θά πάρς.
54. —"Οταν σε τρώγ’ ή αριστερή φούχτα, θά πάρς παράδες.
55. —"Οταν σέ τρώγ' ή δεξιά φούχτα, παράδες θά δόσεις.
56. — "Οταν κοκκινίζ’ το δεξί σ’ φτί, την έννοια σ’ έχνε.
57. —Σέ τρώγ’ ο λαιμός, για σ’ έλθ’ ξερός βήχας, την έννοια σ’ έχνε.
58. —"Οταν σφυρίζ’ τό ξύλο στη φωτιά, σέ χωρατεϋνε, έχνε την έν

νοια σ’.
59. - ^ ’Άν κορώσ’ τό μάγουλο τό δεξί, έχνε την έννοια σ’, σέ παινευνε.
60. —"Οταν ή γάτα νίβεται καί κυτάζ’ την πόρτα, μουσαφίρης θάλθει 

καί σάν λουσθεΐ μιέ τό'να χέρι κ’ υστέρα μέ τ’ άλλο, τότε λένε φίλος καλός 
έρχεται.

61. —"Οταν τό κάρβουνο άνάφτ’ καί τινάζουνται τής σκύλας τά κου- 
ταβάκια, (τσιμπλίδες) λένε μουσαφίρια θά μάς έλθνε.

62. —Σά μνήσκει τό μάτι σ’, για συγγενή, για φίλο από μακρυνό μέ
ρος θά δγεις.

63. —Τ ’ αριστερό μάτ’ όταν παίζ’, θά σ’ έλθει μουσαφίρης, για θά πά*- 
ρεις γράμμα.

64. —"Οταν τό κερί πού καίει κάνει σά στυλάκια στις άκρες, μουσαφί- 
ριδες θ’ άλθουν κι δσα στυλάκια είναι, τόσοι μουσαφίρηδες.

65. —"Οταν άρκουδιάζ’ μεγάλο παιδί, μουσαφίρης έρχεται (*).
66. —Πέφτ’ ή βούκα άπ’ τό στόμα σ’, μουσαφίρη θάχς.
67. — Μουστετζή(2) σά δγεις, θά σ ’ έ'λθ’ μουσαφίρς.
68. —Τό βράδυ τής Τυρινής άποκρηάς τη λιναρίσια κλωστή, που είχαν 

κρεμασμένο τ’ αυγό—αφού τόφαγαν καί βούλωσαν τό στόμα από άρτημένα 
φαγιά—την έκαιαν κι’ωνο μάτιζαν. Σ ’ οποίου όνομα κάηκε περισσότερη κλω
στή, θά ζήσει πιο πολύ άπ’ δλους.

69. —Γ ι’ δποιονα πουν πώς πέθανε κι’ αυτός δχι μόνε δέ πέθανε, παρά 
ζή καί ζώνεται, λένε πώς θά ζήσ’ πολλά χρόνια.

70. —"Οταν μπερδεύεται ή κλωστή ράφτοντας, θά το χαρεΐ κείνος πού 
θά τό βάλ’ καί θά ζήσ’ πολλά χρόνια.

71. —"Οταν ράφτεις καί πετάξει ψύλλος, θά τό χαρεΐς αυτό πού ράφτς.

1) "Οταν άκουμπάει τά χέρια τ’ κατά γης καί περπατεΐ1 2 αύτό τό κάμνουν συνή
θως τά μικρά παιδιά, δταν άρχινίσνε νά περπατούν.

2) Λ. Τ. Μεγάλο eviouo μέ φτερά, μουζντές— είδηση.
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72. — "Αμα ραφτείς καινούργιο ροΰχο καί βρεις ψύλλο, τον ψύλλο δέ 
το σκοτώνεις καί λες πώς είναι τυχερό, κι’ όποια φορέσ’ κείνο τό ροΰχο θά 
ζήσ’ πολλά χρόνια.

73. —"Οταν ράφτοντας τοιμπίσεις τό χέρι σ’ μέ τό βελόν’, θά χαρεΐς 
αυτό πού ραφτείς.

74. — "Αμα ράφτς καί γίνεται κόμπος, θά ζήσεις πολλά χρόνια.
7δ.—"Οταν ράφτοντας σπάσ’ τό βελόν5, γιά ή καρφίτσα, θά κάνεις 

κι5 άλλο.
76·—"Οταν πλέχεις καί ξηλώνεις, πολύ καιρό θά τό φορείς.
77. —Ό ταν τά νύχια σ’ έ'χνε άσπρα σημάδια, θά κάνεις φόρεμα καί θά 

γίνς άρχοντας.
78. —"Ενα κορίτσι σπάνει τά πιάτα, γιά καίει τό φαγί, θέλ5 νά παν

τρευτεί.
79. —"Οταν ενα κορίτσι, γιά ενα παληκάρι, θέλ’ νά διεί τη τύχη τ5, τό 

βράδυ της τυρινής άποκρηάς την πρώτ5 βοϋκα ψωμί πού θά βάλ’ στο 
στόμα, δέ θά την φάγει, την βγάζ’ κρυφά καί την ώρα πού θά κοιμηθεί 
την χών’ κατ’ από τό προσκέφαλο καί τή νύχτα στον ύπνο τ’ θά δγεί την 
τύχη τ’.

80. —"Οσα κορίτσια έπιασαν τρίμερο καί θέλνε νά διοϋν ποιόνα θά 
πάρνε άντρα, βάζνε κάτ5 απ’ τό μιαξιλάρι τους ενα κομμάτ’ άρμυροκου- 
ρούνα καί τον βλέπνε στ’ όνειρο. (Θρακικά 1928. σελ. 419).

81. — Γιά νά δγεί ενα κορίτσ’ στον ύπνο τ’ ποιόνα θά πάρ5 άντρα, 
την παραμονή τ’ άϊ Θόδωρου (Θεοδώρου Τύρωνος- Ψυχοσάββατο), γιά θά 
σπείρ’ λίγο κριθάρ’ κάτ’ από τριανταφυλλιά, γιά θά κλέψ’ άπ’ την εκκλη
σία την ώρα πού θά διαβάζ’ ό εσπερινός δυο τρία κουκκιά σιάρ' απ’ τά 
κόλυβα, τή νύχτα τά βάζ’ κάτ’ άπ’ τό μαξιλάρι του καί λέγει:

Ά ϊ-Θ όδω ρε καλέ μου, 
καλέ μου κι’ άξιε μου, 
περικαλώ, φανέρωσε με 
τή τύχη μου μπροστά μου.

82. —"Οταν είσαι λεύτερη τήν πρώτη βραδεία πού θά κοιμηθής σ’ ενα 
-σπίτ’, κρεμάς τό μαντήλ’ σου στά κάγκελα, γιά κρεμάς ενα ροΰχο σ’ πίσ* 
άπ’ τή πόρτα κι’ όποιονα διεΐς στον ύπνο σ’, κείνονε θά πάρς άντρα.

83. —Ά π ’ τά κουφέτα πού μοιράζνε στή στεφάνωση, ό λεύθερος, γιά ή 
λεύθερη, βάζ’ κάτ’ άπό τό προσκέφαλ,υ καί στον ύπνο βλέπ’ τήν τύχη τ’.

84. —"Οποιας σημάδι τραβηχθεΐ πρώτο στο Κλήδωνα λογίζεται ή τυχε
ρότερη άπ’ δ'λες.

’Ανοίξατε τον Κλήδωνα νά βγει ή χαριτωμένη, 
άπό τον κόσμο τον πόλύ ποια ειν’ ή κερδεμένη.



’Ανοίξατε τον Κλήδωνα νά βγει ή χαριτωμένη, 
δλ’ τη χρονιά καλόκαρδη και καλοζωισμένη.

85. —'Όταν ή γυναίκα είναι μεγαλύτερ’ από τον άντρα τς, τότε λένε 
πώς γέντε πλούσιοι.

86. —"Οποια έχ’ πλύσ’ καί τη μέρα που απλών’ τα ρούχα από κεϊ πού 
ήταν χαλασμένος διωρθώθηκε ό καιρός, θά πει πώς ό άντρας της την αγα
πάει.

87·—Θά πάρ’ δυο γυναίκες οποίος ατό κεφάλ’ του έχ’ δυο κορφές.
88.— Σ ’ αγαπάει ή πεθερά σ’, όταν πας σέ συγγενικό, γιά σέ φιλικό 

σπίτ’ καί τούς βρεις άπάν’ στο τραπέζ’ νά τρώνε.
' 98.— Ά π* τ’ άϊ-Θοδώρ’ τά κόλυβα τού εσπερινού βάζ’ ή βαρούμενη 

κάτ’ άπ’ τό προσκεφάλ’ της τή νύχτα καί βλέπ’ στον ύπνο τς άν θά γεν- 
νήσ’ κορίτσ’ γιά άγόρ’.

90. —"Οταν λυθεί ή φούστα σ’, γιά ή ποδιά σ’, έρχεται στο κόσμο παιδί. 
Ό ταν λυθούν τά κορδόνια τού παπουτσιού, παιδί γεννιέται.

91. —Τής καλομάνας τό παιδί, τό πρώτο ’ναι κορίτσι.



ΕΦΗΣ ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ

ΣΥΜ ΜΙΚΤΑ ΛΑΟ ΓΡΑΦΙΚΑ ΑΒΔΗΜΙΟΥ ΘΡΆ Κ Η Σ

Δ Ι Σ Τ Ι Χ Α  

α ') Ε ρ ω τ ι κ ά .

’Έτσι αρχίζανε τό τραγούδι τραγουδώντας δίστιχα στο Άβδήμι, ίσως 
καί άλλα τραγούδια.

’Αρχή κάνου ν ’ άρχινήσου 
κΓ έμουρφα νά τραγουδήσου.
’'Ανοιξι λαλιά κι γλώσσα, 
πες κουτήματα καμπόσα

1. ’Έρουτα δ'ι σ'ι ζήτησα κουρώνα νά μί βάνεις,
στά βάσανα πού μ’ ερριξες, φρόντισε νά μι βγάλεις.

2. ’Έρουτα, πουνηρό πουλί, γιατί νά μι γιλάσεις,
νά πάρεις την καρδούλα μου κι νά τηνέ χτικιάσεις.

3. Βασιλικόν εφΰτιψα στην κλίνη πού κοιμάσι, 
νά κόβεις, νά μυρίζισι κ! μένα νά θυμάσι.

4. Βασιλικέ πλατύφυλλε μέ τά σαράντα ιρύλλα, 
σαράντα σ’ άγαπήσανι πάλι εγώ σί πήρα.

5. Τζήντα μήνις σ’ αγαπώ γίνοντι πέντι χρόνια, 
νά φΰτιβγα μιά λιμουνιά θά ν ’ έκαμνι /^εμόνια.

6. Σγουρέ βασιλικέ μου κί μαντζουράνα μου, 
ΐσύ θά μι χουρίσεις άπού τή μάννα μου.

7. Διαμάντι κί ρουμπίνι κί πλατίνι μου,
δταν σί βάν’ ή νους μου γιλά τ’ αχείλι μου.

8. Πέρασα ξαναπέρα κί έγινα γεφΰρι,
ούτε στην πόρτα φάνηκις ούτι στού παραθύρι.

9. ΙΙιρνάς κί δίν καλημιράς, χαρά στην περηφάνεια,. 
σά νά βαστάς στά χέρια σου βασιλικά φιρμάνια.
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10. Ά πόψ α  καλησπέρισα μάννα κι θυγατέρα,
ή μάννα εϊταν πέρδικα κ’ ή κόρη περιστέρα.

11. Ά πόψ α τά μεσάνυχτα σηκώθηκα νά γράψου 
κ'ι κουντυλιά δεν έσυρα νά μην άνιστινάξου.

12. Ά πόψ α  τώχει ή βραδυά, άπόψα τώχ’ ή νύχτα,
νά τραγουδήσ’ ή μιρακλής νά τούν περάσει ή πίκρα.

13. Νά ξημιρώσει κι νά δγεΐς αυτό τούν σκουτουμένου, 
γιά σένα τούν σκοτώσανι^) άδικα τούν καημένοι'.

14. Τού κόσμου λόγια μην άκοΰς, μόν’ τή γκαρδιά σου ρώτα 
κι’ αγάπα την αγάπη σου, πώς την άγάπας πρώτα.

15. Θάλασσα χτυπά τά βόλια 
μ.ήν άκούς τή κόσμου λόγια.

16. "Εναν καιρό στά Θιραπειά γώ πήγινα πετώντας, 
τώρα μέ κόψαν τά φτερά, πάγου περιπατοόντας.

17. 'Ωσπότι ζεΐς νά ζώ κ'ι γώ, ώσπότι νάσι νάμι, 
κι’ δταν ισύ θά ξιψυχεΐς, ϊγώ στούν ’Άδη νάμι.

18. Τέσσιρις άκρις τή σπιτιού μαλαματένια βούλα,
νά σέ χαρεΐ ή μανούλα σου, πού σ’ έχει μοναχούλα.

19. Καλέ μ’, γιά τού χατήρι σου κ'ι γιά τήν έμουρφιά σου, 
Οέ λά βαφτίσου ένα πιδ'ι νά βάλου τ’ δνουμά σου.

20. "Ενα πιδί έβάφτισα κ’ έθαλα τ’ δνουμά σου
ούτι στον μπόι σ’ έμοιασι, ούτι στήν έμουρφιά σου.

21. Ή  κόσμους ειν’ ένα δεντρί κι’ ιμεΐς τ’ άπωρικό του
κ’ ή χάρους εινι τρυγητής, πού παίρνει τούν καρπό του.

22- "Ολους ή κόσμους νά χαθεί κ'ι μιά ψυχή νά ζήσει,
ατού θάνατό μου νά βρίθει τά μάτια μου νά κλείσει.

23. Μαύρα γλυκά μου μάτια κ'ι φρύδια μου διτά, 
γιατί δ'ι μ’ ούμιλεϊτι μιάν ώρα θαρητά;

1) Αύτή ή κατάληξη νι στ’ Ά βδήμι αν λέγονταν, θά λέγονταν χοντρά όπως π. χ· 
ΐό  τουρκικό dim  im am  καί όχι όπως τό δικό μας Νινα, κίνγση κ. ά. Γ ι ’ αυτό νο
μίζω πώς είναι καλύτερα νά γίνη re, γιατί oi χωριανοί μας, όταν ή συλλαβή ήταν 
άτονη δεν έκαμναν διάκριση μεταξύ των φθόγγων ε καί η όπως συμβαίνει καί μέ τό 
ο καί ον. Στήν ίδια περίπτωση βρίσκεται καί ή συλλαβή νι τής λέξης Βινιτιάς καί τής 
λέξης προ καί τής λέξης νικρό καί τής λέξης ανεβαίνει.

Θ ρ α κ ι κ ά  Δ' 16



242 “Ε φ η ς  ϋ λ ιά τ σ ιχ α

24. ’Έ τσι ’νι τούτην ή ντουνιά ρουδάνι κι γυρίζει, 
άλλους αγάπη χαίριτι κι άλλους την λαχταρίζει·

25. Ά π 5 δλα τα φυτά της γης καλλίτερου ’ν’ τού ρύζι, 
ή μάννα κάνει τού πιδ'ι, ή γ ι’ αγάπη τού χουρίζει.

26. ’Έχου άφέντι βασιλέ κι’ εχ’ αδερφό Βιζύρη
κι’ έχου κί την αγάπη μου μόσκου μ'ι σ’ τού πουτήρι.

27. ’Αγάπες κι’ άγαπητικές χίλιες την ώρα κάνου,
ή μάννα μου σάν μ’ άρνιστεΐ, μαννά εγώ δεν κάνου.

28. ’Αγάπη μου καρφίτσα
μ’ άγκιλιόνει την καρδίτσα.

29. ’Αγάπη μου βιλόν’
την γκαρδιά μου μ’ άγκιλών’·

30. Σύ μπακτσές κι ίγώ φυντάν’ 
νά σ’ άπαρνιστώ δεν κάν’.

31. Σ ’ αγαπώ κι’ ίσύ τού νοιών’ς 
μόνε δί ντού φανιρών’ς.

32. Ά γγελοι δόστι μι φτιρά και δύναμη στις πλάτις. 
νά πιρπατώ νά κυνηγώ ξανθιές κι μαυρουμάτις.

33. Ίσ ύ  ’σι τού πουλί μου κι δ'ιν σί γνώρισα, 
τόσουν κιρό στά ξένα κ! σ’ αλησμόνησα.

34. Ίσ ύ  ’σι τού πουλί μου κι διά σένα ζώ, 
κί διά σένα κλαίγου κί πάσχου κί θρηνώ.

35. Νά σ’ αγαπώ χάνου ζουή νά σ’ άρνιστώ λυπούμι, 
νά σ’ άπολάψου δε μπορώ κί κείνου συλλουγιοΰμι

36. Θάλασσα την αγάπη μου νά μην τηνε μαλώνεις, 
μί τά χρυσά σου κύματα νά τηνε καμαρώνεις.

37. Θάλασσα μήν κάνεις κύμα 
κί σί μένα εινι κρίμα.

38. Θάλασσα μη φουρτουνιάζεις
κί τού γεμιτζή (ναύτη) γανιάζεις.

39. Τ ί νά την κάνου μιά καρδιά, ήθελα νάχου δύο, 
νά σ’ αγαπώ κί μί τσή δυο κί πάλι νάνι λίγο.

40. Ή  θέρους κι’ ή παλαμαριά κί τού βαρύ δριπάνι, 
κάμανε την αγάπη μου κί δίν μπορεί νά γιάνει.
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41. ’Έχεις μαλλιά τιτράξανθα, πλεμμένα μΐ χρυσάφι,
κι5 οποίους γυρίσει κι τά δγιή τού νού του θά τούν χάσει.

42. "Οταν γυρίσου κ! τού δγιώ τό πρόσωπό σου τ’ άσπρο, 
θαρρώ κί μί χαρίζουνε τής Βινιτιάς τού Κάστρο.

43. 'Η  μάνα πού σι γέννησι χρυσή ’τανι κοιλιά της 
κι σ’ έκανε ξιχουριστή άπόλα τά πιδγιά της.

44. Τής θάλασσας τά κύματα γώ θάν τά πλέξου στάχυ, 
γιατί τά ματουφρύδια σου άλλη καμνιά δεν τάχει.

45. Μην βλέπεις, φίλε, τού κιρί, μόν κΰτταξι τού ρέγκι,
ή γι’ αγάπη μου στά σκοτεινά τό πρόσωπό της φέγγει.

46. ’Έχεις μαλλιά σάν θάλασσα κί μπόϊ σάν τού κύμα
κι πρόσουπου σάν Παναγιά ποΰνι μίσ στ5 άγιο Δήμα.

47. Τά μαλλιά σου τέλι-τέλι
κι5 ή καρδιά μου σένα θέλει.

48. Τά μαλλιά σου κ’ ή λιμός σου,
σκλάβο μ’ έκαμαν δικό σου.

49. Τά μαλλιά σου κ’ ή λιμός σου, 
θά μί φάγει ή καημός σου.

50. Τά μαλλιά σου ξιπλεμμένα 
κί στις πλάτες σου ριχμένα.

(*) 51. Τής θάλασσας τά κύματα χτυπούν στις καναράδες 
κί τής Ματένιας τά βυζιά τρίζουν σά μακαράδες.

52. Καλή μέρα μήλου, ρόδου, πουρτουκάλι,
στού μπόγι κί στην έμουρφιά σάν εσέ δεν εινι άλλη.

53. Σάν άνθος τής αμυγδαλιάς εινι τού πρόσωπό σου 
κι δεν πιστέβου εις τη γή νά έ'βγει άλλη εμπρός σου.

54. Τί ουριότης ειν’ αυτή, τί κάλλος κί τί νούρη, 
αξιοθαύμαστου κούροι χουρίς κανά κουσούρι.

55. ’Έχεις- ουραίου προσώπου κί ζαχαρένιου στόμα, 
έχεις κί μάτια γαλανά σάν τούρανού τού χρώμα.

1,) Σχετικό μέ to .3/ είναι κι αυτό :
Διαβαίνΐυ καί σ' άφίνω γειά, σ’ άφίνω κι’ αμανάτι, 
τά δυο βυζιά στούν κόρφου σου, νά μην τά δγη άλλο μάτι.
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56. Εισι ουραία σαν τού ρόδου όμως μί διαφουρά,
σΰ ’σι ουραία διά πάντα κί τού ρόδου μια φουρά.

57. ’Άσπρη παχειά μου φράουλα, πότι θά γκουκκινίσεις, 
πότι θά μπή τ ’ αχείλι σου: έλα νά μι φιλήσεις;

58. Τριγιανταφλένιου πάπλουμα κι γιασιμ'ι σιντόνι, 
κοιμάτι ή γι’ αγάπη μου πουν’ άσπρη σάν τού χιόνι.

59. Τά μάτια σου τά εμουρφα ντιπύρι(;) νά τά κάνεις, 
γιατί δ'ιν άφισις καρδιά νά μην τηνι μαράνεις.

60. ’Άσπρη ’σι σύ κι’ άσπρα φουρεΐς κι’ άσπρ’ ν ’ ή φουρισιά σου,, 
κι’ άσπρα λουλούδια φΰτρουσαν άπ’ την πιρπατηξιά σου.

6Ί. Ά νάμισα στα φρύδια σου κί στά γλυκά σου μάτια, 
άγγιλους ’στάθη μι σπαθί κι μ’ εκανι κουμάτια.

62. Ά γγελοι σι βαφτίσανι κ’ ή Παναγιά νουνά σου, 
γιά τούτου σι τού εϊπανι Μαρία τ’ όνομά σου.

63. Νάχα τη Σολουμών τη νοΰ κι τού Δαβίδ τή γνώση, 
νά σοΰλεγα πεισματικά όσου π ’ νά ξημερώσει.

64. "Οταν σειστείς κι λυγιστεΐς κι πας στην ίγκλησιά σου,, 
ίσύ ’σι ή γαρουφαλλιά κ’ ot άλλις τά κλουνιά σου.

65. Γαρουφαλλιάς γαρούφαλο κι φουντουκιάς φουντούκι, 
ισένα σ’ εχ’ ή μάνα σου μόσκου μίσ’ στού σιντοΰκι.

66. Μί τ’ άσπρα σ’ είδα σήμερα κί σ’ έβγαλα τραγούδι,, 
τής Βινιτιάς γαρούφαλου, μαγιάτικου λουλούδι.

67. Ά νάμισα στά φρύδια σου έχεις ψηφί κί δειχτεί, 
έχεις ψηφί κι’ όμολοεΐ ίσύ ’σαι ή γι’ Αφροδίτη,.

68. Ά νάμισα  στά φρύδια σου ή ερουτας δουλέβει, 
οποίος γυρίσει κί τούν δγή σκληρά τούν σαϊτέβει.

69. Ε ιμ ι μπιλιούρ τής Βινιτιάς, ρουδόσταμο γιουμάτου,. 
ίμένα μ’ εχ’ ή μάννα μου φλουρί Κουσταντινάτου.

70. Ζουγράφους ίκατέβηκι μί τή χρυσή την πέννα, 
εκατσι κί ζουγράφισι τή μάννα σου κί σένα.

71. Ζουγράφους ίκατέβηκι μί τού χρυσό κονδύλι,
κι’ εκατσι κί ζουγράφισι τά κούκκινά σου χείλη.

72. "Οταν σί γέννα ή μάννα σου, όλα τά δέντρα ανθούσαν,, 
κί τά πουλιά άπ’ τις φωλιές κί κείνα κιλαϊδούσαν..
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73. Στού Μαρμαρά πηρι βρουχή κι πέρα πηρι μπόρα, 
κι μία τούν κατ’ τού μαχαλά είνι μια μαυρουφόρα.

γ') ϋα κνέμ ατα  τον άγαπητικοϋ .

74. Άλλοίμουνου κι πιό 3ναι αυτό, 
μι τού φισάκι τού γυρτό.

·7δ. Του φισιού σ' ή φούντα γέρνει 
κι τού νοΰ μου τόνε παίρνει.

76. Στραβά φουρεΐς τού φέσι σου, 
παρά δεν έχ3 ή τσέπη σου.

77. Στραβά φουρεΐς τού φέσι σου και πόλκα τά μαλλιά σου, 
παρά δ'ιν έχ3 ή τσέπη σου κι καίγιτ’ ή καρδιά σου.

78. Φουρεΐς της μόδας φέσι κί φούντα δυο λουγιό.
3Ισύ καλέ μ’ διν εισι 3πό τούτου τού χουργιό.

79. Φουρεΐς λουστροκουντοΰρες, κάλτσις μιταξουτές, 
τού φέσ3 στην κιφαλή σου παραγυρτό νά πέσ\

80. Θά σοϋ πέσει, θά σοΰ πέσει, 
τό ζουνάρ3 άπού τή μέση.

81. "Αϊντι κάνι κι3 έτσι κι3 έτσι 
τή βιργόλυγή σου μέση.

82. Τί αστραπές κι τι βρουντές, τί φουβερά τιλώνια, 
τί έμουρφα σι πρέπουνι αυτά τά παντιλόνια.

83. Μι τ3 άσπρα εισι τζιλιμπής κ'ι μ'ι τά μαύρα 3φέντης 
κι μ'ι τά χρυσουγίλίκα αυγερινός καί φέγγεις.

84. Μουναχουγιός γνουρίζιτι άπ3 την πιρπατηξιά του, 
μουσκουβουλούν τά ρούχα του, τρίζουν τά γιμινιά του.

85. ’Άγγιλους εισι στά βουνά κι3 αητός στά πρασινάδια, 
ξιχουριστός μ'ι φαίνισι μέσα στά παλλικάρια.

86. Ψηλέ, λιγνέ μου τζιλιμπή, κι3 άταίργιαστε στά κάλλη, 
στού μαχαλά πού σ3 έχουνι πώς· δεν τις πιάνει ζάλη;

5 ) ΚανμοΙ-βάσανα της άγάηης.

87. Βασανισμένου μου κουρμί, τυραγνισμένου σώμα, 
καλλίτιρα νά πέθνησκα ν3 μ3 έτρουγι τού χώμα.
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88. Βάσανα πίκρις κί καημοί ΰλα νά συναχτήτι,
νά φάτι τού κουρμάκι μου, νά μην τού λυπηθήτι.

89. Κανιού νά εϊμουν σίδιρου, νά εϊμουν κρύα πέτρα, 
παρά πού ειμι άνθρόυπους μι αίσθηση, μι μέτρα.

90. Σάν τραγουδώ δί χαίρουμι, καρδιά μου δεν ανοίγει, 
ούτι τ’ αχείλι μου γιλά μόνε φαρμάκια πίνει.

91. Ί γ ώ  αν παίζου κί γιλώ κί δυο καρδιές άν εχου,
ή μίνια παίζει κί γιλά κ’ ή γι’ άλλη ξαίρει τ έ'χου.

92. ’Έλα πάνου στούν τάφου μου κί σήκουσι την πέτρα,, 
τά κόκκαλά μου μείνανι μουνάχα άπδ τή νέκρα.

93. "Όλα τά βότανα της γης, πού έχει ή σπιτσαρία, 
όλα μί τά πουτίσανι γιά νάβρου θεραπεία.

94. Δίν τούξιρις νά ξι ραθείς πύσις άγάπις είχα, 
ΰλες τις άπαρνίστικα κί στού σιθντά σου μπήκα.

9δ. Μένα ή καρδιά μου εΐνι γυαλί μπιλιοΰρι κί τσακνέτι, 
χιλιάδες λόγια κι’ άν την πείς πια δίν παρηγουριέτι.

96. Μένα ή καρδιά μου Οάρινι σάν τού βαρύ καράβι, 
πού τού χτυπάγ’ ή θάλασσα κί ρίχνει τού γουμάρι.

97. Τί. νά την κάνου μια καρδιά, ήθελα νάχου κι’ άλλη, 
τ») μία γιά τά βάσανα, την άλλη γιά τή ζάλη.

98’ Άναστινάζου βγαίν’ αχνός κί μέσα μένει ή λάβρα, 
κί ποιος θά σβΰσει τή φουτιά πώχου στά φυλλοκάρδια,

99. Σαν έρτει ή γ ι’ ώρα δώδεκα κί πάρει κί νυχτώνει, 
χότις αρχίζουν νά κεντούν τή έρουτους οί πόνοι.

100. Τριγιανταφλιά σέφΰτιψα μέσα στά σωνθικά μου,
κι’ άντίς νερό σέ πότιζα τό γ’ αίμα π ’ τήν καρδιά μου.

101. Ψηλά βουνά δεχθήτε μι, νάρτου νά κατοικήσου,
έχου ίχτρούς στούν τόπου μου κί δίν μπουρώ νά ζήσου.

102. Άναστινάζου βγαίν’ αχνός κί μέσα δέρνει πόνος,
ικείνος πό μάς χώρισι, νά μήν τούν έβρει χρόνος.

103. Πουλλέ,ς φουρές μισάνυχτα ξυπνώ άπ’ τούν αγέρα, 
βλέπου τού στήθους ανοιχτό κί λέγου είνι μέρα.

104. Α γάπη  αγάπη λέγου κι’ αγάπη δί θουρώ,
γή αγάπη μου στά ξένα κ’ ιγώ τήν τραγουδώ.
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ε'.) Πό& οι κα ί ευχές.

105- "Αγιε Θανάση κι3 άγιε Αιά μέ εκατό καντήλια, 
νά φέρεις τήν αγάπη μου, νά σέ τά κάμω χίλια.

106. Νάταν ή θάλασσα γυαλί, νά κύλαγα λεμόνι,
νά πάει στην αγάπη μου κάνεις νά μήν του νιώνει.

107- Νά'ταν ή θάλασσα γυαλί κι τού γυαλί ν ’ ανοίγει, 
νάβλιπις τήν καρδίτσα μου, πόσα φαρμάκια πίνει.

108. Μια παντριμένην αγαπώ, Θιός νά τήνε φουτίσει, 
τούν άντρα της ν3 άπαρνιστεΐ κι μένα ν ’ αγαπήσει.

109. Τώρα βραδύ μι τη δρουσιά θελοΰ νά σ’ ανταμώσου, 
νά κλαΐνε τά ματάκια σου κ3 ιγώ νά στά μερώσου.

110. Στον ουρανό θέ λ3 άνιβώ(3) κι στον κριτή τού κόσμου, 
νά πάρου τήν απόφαση, γιά νά σι πάρου φώς μου.

ς '.) Μ ατινάδες.

111. Γλυκουχαράζει ή αυγή κή γέμουρφις κοιμοΰντι
κι τά καϋμένα τά πιδιά στούς δρόμους τυραγνιούντι.

112. Τήν καλησπέρα σ3 έφιρα. δός μου τήν καληνύχτα, 
ιγώ δουλειά δεν είχα 3δώ, μόνε γιά σένα ήρτα.

113. Σ 3 άφίνου τήν καληνυχτιά, μηλιά μου φουντουμένη, 
πάγου κ’ Ιγώ νά κοιμηθώ μι τήν καρδιά καμένη.

114. Σ ’ άφίνου τήν καληνυκτιά, μηλιά μου μι τούς κλώνους, 
πάγου κ3 ιγώ νά κοιμηθώ μ'ι πίκρις κι μι πόνους.

115. Μΐ δακρυσμένους ούφθαλμούς ήρθα στή γειτουνιά σου, 
διά νά παραπουνιθώ σκληρά τήν τόση άπουνιά σου.

116. 3Ά ν κοιμάσι ξΰπνησι, ψυχή χαριτουμένη,
τής γης τό γλυκουχάραμα τά μάτια σου προυσμένει. 1 2

1) Είναι κι' αυτά στους « Πόθους καί ευχές» :
Ναταν ή θάλασσα κρασί καί τό καράβι κούπα, 
ή Μαρμαράς χλωρό τυρί κ* ή κάμπος ολος πήτα.
Στον ουρανό θέ ν’ ανεβώ νά βρω τά φιλαδέλφια, 
καί νά ρωτήσ’ άν παίρνουνrai τά δεύτερα ξαδέρφια.

2) Τό «θέ λ* άνιβώ» σημαίνει, θ’ ανέβαινα καί δέν ανέβηκα, ενώ τό «θέ ν° άνι- 
βώ» σημαίνει, πώς σκοπεύω ν’ ανεβώ·
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117. Αν κοιμΰσι ςύπνησι κι’ αν κάθιιτι έβγα δγιές μι, 
βγάλι κΓ άπού τούν κόρφου σου μήλου κί χάρισες μι.

118. Ξημέρουσι γή ανατολή κι έφιξι κ’ ή δύση,
παν’ τά πουλάκια στή βουσκή κ’ ή γ ι’ αγαπώ στη βρύση.

ζ ) Χ ω ρισμός.

119. Νύχτα πικρή τοΰ χωρισμού, γιατί δί ξημιρώνεις,
κ’ ιμέ μι τήν αγάπη μου, γιατί δ! μ9 ανταμώνεις ;

120. Τέσσιρα μάτια, δυο καρδιές, δταν άνταμωθοΰνι, 
καλλίτερα στή μαύρη γης παρα να χουριστοϋνι.

121. ‘Η χουρισμός σου μάτια μου, μ’ έφιρι νά χτικιάσου, 
μι* έφιρι νά θανατουθώ κ! τά βουνά νά πιάσου.

122. Σι στέλνου γράμμα κι γραφή τού αίμα μου μιλάνι, 
νά αναγνώσεις κι νά δγιής τού ΐδικό μου χάλι.

123. ’Αγάπησα κί ’γώ πολύ ένα κουμάτι χιόνι,
κί κείνου τού ζουλέψανι φίλοι μου κί γειτόνοι.

124. Ή  ουρανός κ’ ή ερημιά, κ’ ή γης, κι’ όλα τά πάντα, 
μί λένι νά σί άρνηστώ νά μή σί πάρου άντρα.

η7) 'Όρκοι·.

125. "Α δί ιΐά πιάσου δαίμουνα, 
τά δυό σου κιτρουλέμουνα!

126. Ά  δέ (1ά πιάσου κί τά δυο, 
τά μάτια μου νά μή χαρώ.

127. "Ολους ή κόσμιους κι’ ά άού πει κ’ ή βασιλές π’ ορίζει, 
δισποτικός άφουρισμός δί μάς άπεχουρίζει.

θ') Σκληράδα.

128. ’Ά χ ! άπιστη, δί γνώρισις ακόμα τού σκουπό μου, 
ή κί καλά επιθυμείς νά δγιής τού θάνατό μου.

129. ΤΩ ! ουρανέ κί θάλασσα, δέντρα, βουνά κί δάση, 
γιά μιάν αγάπη γίνιτι ζουή κανείς νά χάσει;

130. ?Ω ! ουρανέ πατέρα μου, κί γης μάννα δίκιά μου, 
κανένας δίν τά έπαθι τά πάθη τά δικά μου.
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131. ’Ά χ ! άσπλαχνη κί άπουνη, άδικη κι φουνέα, 
πού μ3 έβανις στα βάσανα χουρίς καμιάν ιδέα.

132. ’Άχ! αυτό τό άχ όταν τού πώ, τά σπλάχνα μου πουνούνι, 
κανά προυΐ στην κλίνη μου νικρά θά λα μι βρουνι.

133. Αυτό τού άχ! δεν είν’ φουτιά, νά πιω νιρό, νά σβύσει, 
μόν’ ειν’ αγάπη στην καρδιά κι δί θά νταγιαντίσει.

134. Τού αχ ! τού ατελείωτου πουτέ δίν τελιώνει,
τά σπλάχνα μου γινήκανι μαύρα ούσάν τη σκόνη.

135· ’Άχ! βάχ! μέρα κι νύχτα, έφθειρα τά νειάτα μου,
έφθειρα κι την καρδιά μου για λόγου σου, μάτια μου.

136. Κουντή ζγουρή μου λιμονιά, πλιγμένη μ'ι χρυσάφι, 
τόσουν κιρό μι τυραννεΐς κάμι % ισύ νισάφι.

137. Νύχτα μ'ι δέρν’ ή γ ι’ άγρυπνιά κι τού προυι τ’ αγιάζι, 
κί την ήμερα συλλογή, κί ΐσένα δίν σί νοιάζει.

138. Μί δάκρυα, μί στιναγμούς ξυπνώ τού μισονύχτι,
κί μπιρδεμένος βρίσκουμι σά ψάρι μίσ’ τού δίχτυ.

139. Φθάνει σι πλέουν, μη χτυπάς σί στήθους πληγουμένου, 
γιατί μί τού κατήντησες νικρό κι’ άπουθαμένου.

140. Τού πληγουμένου στήθους μου πουνεΐ μά δίν τού λέγει,
τ’ αχείλι μου κι’ άν τραγουδεί καρδγιά μου μέσα κλαίγει.

141. Τ ’ άναστιναγματάκια μου χαλάϊ δίν τά κάνου,
φείδγια νά γίνουν νά σί φαν στούν κόσμου τούν άπάνου.

142. Ή  ουρανός κ’ ή θάλασσα λυποΰντι τή σκλαβιά μου, 
κ’ ισύ δίν ίβαρέθηκις τά παραδέρματά μου.

143. ’Αναστινάζου δί μ’ άκούς, κλαίου δί μί λυπάσι,
λέγου δίν είσι χριστιανή, μήτι Θεό φουβάσι.

• ι ' . )  Π εισματικά.

144. Μαρέ μαργιλιμένι (ι), τού χάρου πας κί λες 
κι’ ή χάρους δί μ'ι παίρνει κί κτίθισι κί κλαΐς.

1) Ή  συλλαβή λι τής λέξης μαργιλιμένι. πρέπει νά διαβαστή όπως τό τουρκικό A U  
deli κ· ά. Διαφορετικά θάταν καλύτερα νά ·γίνη ^£· Καθώς καί ή κατάληξη νι τής 
Ιδιας λέξη?.
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145. Μαρέ μαργιλιμένι, μ'ι μένα τάβάνις,
νά μ’ άπουθάνεις θέλεις κι τί κατάλαβις ;

146. Σφάλισις τού παράθυρου, σφάλισις την καρδιά μου, 
πεισματικά τού έκανις σ’ ΐφχαριστώ, κυρά μου.

147. Βασιλικός κι’ άν μαραθεί, πάλε θά μπρασινίσει,
γή αγάπη μου σαν κακιουθεΐ, πάλι θά μ5 αγαπήσει.

148. Δ'ι θέλου ΐγώ νά μ3 αγαπάς, νά λες κ'ι τ’ ονουμά μου,
ούτ3 άπ3 την πόρτα μ3 νά περνάς, ούτ’ άπ3 τήν γειτουνιά μου*.

ι α 7) Φ ιλήματα.

149. 3Ανάθιμα οπόλεγε: γλυκό είναι τό μέλι, 
γλυκότερο είναι τό φιλί, δταν ή κόρη θέλει.

150. Ή  μάνα σου μί έστειλι μήλα μίσ3 τού μαντήλι, 
κι μ3 εχει κ'ι παραγγιλιά νά σι φιλώ στ3 αχείλι.

151. Τοΰ κάστανου θέλει κρασί κι τού καρύδι μέλι, 
κι τού κουρίτσι φίλημα στή σκάλα π3 άνιβαίνει.

152. Μελαχροινήν εφίλησα Αύγουστου μιάν ημέρα, 
κι μΰριζι τού στόμα μου όλόκληρην ημέρα.

153. "Ολουν τούν κόσμου γύρισα νά βρω γλυκό σταφύλι, 
διν ηύρα πιο γλυκότιρο άπ3 τό δικό σ’ αχείλι.

154. Σά μ3 αγαπάς ένα τσαμπί, νά σ3 αγαπώ σταφύλι, 
νά μι φιλάς στο μάγουλο, νά σί φιλώ στ3 αχείλι.

ιβ7) ' Atfuaxleg.

155. Ά νάθιμα  οπόλεγε: γή αγάπη έχει πίστη,
άπού βραδύς στην αγκαλιά κ'ι τού προυί μ3 άρνήστι.

156. Σύ μπαξές κ3 ίγώ φυντάνι, 
νά σ’ άπαρνιστώ δ'ιν κάνει.

157. Θιέ μου παντουδύναμε, θέλου νά σι ρουτήσου,
τήν ώμορφη πού μ3 έδωσις, γιατί τήν πήρες πίσου

158. Ή  θάλασσα είναι τσιγκιριά κί συντζαπό τού κύμα, 
δπ3 αγαπήσει κι3 άρνιστεΐ κάνει μιγάλου κρίμα.
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ιγ ') Κατάρες.

159. Τά μάτια σου νά βγοΰνι κ’ ή νους σου νά χαθεί, 
κ’ ή μάννα σου ή σκύλλα νά μή ξημερουθεΐ.

160. Φουτιά ν ’ ανάψει νά καγεϊ τής χήρας τού καλύβι, 
πώχει μιά κόρην έμουριρη κΐ δ'ι μάς τήνι δίνει.

161. Αυτό του μπαλκουνάκι ν ’ ανάψει νά καγεϊ, 
νά γκριμνιστεΐ νά πέσει μι την κυρά μαζΰ.

ιδ ) Της ξενηχειας.

162. Κλάψατι, μάτια μ’, κλάψατι, δάκρυα φουρτουθήτι, 
γιατί θά δγήτι ξινητειά ως που νά βαριθήτε.

163. Ή  ξινητειά σ’ άγιάριίισι κι πήρι και τού νοΰ σου,
κι δϊν σ’ άφίνει μιά στιγμή στού σπίτι τού γουνιοΰ σου..

164. Ξινητειά π ’ ανάθημά σι, 
τυραννεΐς κι δ'ι λυπάσι.

165- *Η ξινητειά κ’ ή γι’ ούρφανιά, ή πίκρα κή γι’ ασθένεια, 
τά τέσσιρα τα ζύγισα, βαρύτερα ειν’ τά ξένα.

166- Ξένι μ’, στά ξένα πώς περνάς, ποιος στρώνει κι κοιμάσι, 
ποιος πλένει τά ρουχάκια σου, κι μένα δίν θυμάσι;

167. ’Έλα, έλα μην τού κάνεις, 
κι πιθαίνου κι, μι χάνεις.

168. ’Έλα, έλα σά σ'ι ?ώγου,
μή μϊ τυραννεΐς κι κλαίγου.

169. Στά ξένα σ'ι θυμήθηκα, κι δ'ιν μπουρώ νά κάνου,
τά δυό μου χέρια σταύρουσα, κι’ έπισα νά πιθάνου.

110. Τραγουδώ κι σέρνου λύπη, 
γιατί τού πουλί μου λείπει.

171. Στά ξένα 'να ι τά μάτια μου, στά ξένα ’ναι τό φώς μου. 
στά ξένα ειν’ τό κόνισμα, πού κάνω τό σταυρό μου.

172. ’Έλα έλα νά σ'ι βλέπου,
κι τού νοΰ μου διν τούν έχου.

173. ’Έλα, καλέ μου, γρήγουρα, 
κι μ* έχουνι στά σίδηρα.
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174. Ψηλά βουνά κι πράσινα, κι δέντρα φουρτουμένα, 
γιά φέρτι την αγάπη μου, γιά πάρτι μι κι μένα.

175. Τή θάλασσα την έταξα, μαντήλι μι χρυσάφι,
νά φέρη την'αγάπη μου, νά μην τηνέ πειράζει.

176. Ή  ξένους μέσ’ τή ξενητειά σάν τού πουλ'ι γυρίζει, 
σαν φράγκικυς βασιλικός π 3 ανθεί κ'ι δι μυρίζει.

ι ε ή  Τεχνάσματα  άγάπ7)ς.

177. ’Έ βγα  στού παρ’αθϋρι κρυφά π’ τή μάννα σου, 
κι κάμι πώς πουτίζεις τή μαντζουράνα σου-

178. Ρίξι τά μαλλιά σου πλάγι, 
νά τά δγιώ νάρτου τό βράδι.

179. ’Έ λα ’πε δώ κ'ι πέρνα κ'ι κάνε γύρισμα, 
στούν άγιου Κωνσταντίνου κάνι προυσκύνισμα.

180. ’Έλα ’πε δώ κι πέρασι, 
κρίνι κ'ι χαμουγίλασι.

181. Γιά τής αγάπης τούν καημό, 
πίνει ή γλάστρα τού νιρό.

ΣΤΙΧ Ο Μ Υ Θ ΕΙΕΣ

— Νά πά νά φλάξεις πρόβατα κ'ι χήνις πέόε δέκα, 
κ'ι τού δικό σου τού κουρμ'ι δεν εινι γιά γυναίκα.

— Φύλαξα γώ κ'ι πρόβατα κ'ι χήνις πέόε δέκα, 
ινιά κουρίτσια φίλησα κ'ι μι τά σένα δέκα.

— ΓΙαλλικαράκι μ’ όμουρφου μί τή μαβιά τή φούντα,
ήρι’ ου κιρός νά παντριφτής καί τά φλουριά σου πούντα;

— Κί τά φλουριά μ’ τά έχου ’γώ κί λίρις νά ξινοιάσου, 
κι τού δικό σου τού κορμί ίγώ θά τ’ αγκαλιάσου.

ΣΑ Τ ΙΡΙΚ Α

— Τσουρνάργια κί πουρνάργια, μάς κάμνουνι συργιάν’, 
γη αγάπη μου στού θέρου κί ’γώ μέσα στού ’ρμάν’.
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— Ά πού  τού φούρνου βγήκες μάρ’ κουκουβάγια μου, 
κί μάβρισες κΐ μένα κ'ι τά πουδάργια μου.

— Φουτιά καίγει τού σίδιρου κ’ ιού εκαψις Ίμένα, 
κοόλλιου νά σ’ άπουκόβάανα ή μάνα πού σί γέννα.

— Γιλάς, γιλούν οι γάτις, γαυγίζουν τά σκυλλιά,
κι’ οί κότις κακαρίζντι στην πόρτα σ’ μάρ’ κυρά.

— ΜαρΙ σαρδέλλα βρουμιρή, σάπια τηγανισμένη,
τού βαριλιού μου ξέπλυμμά κι σένα ποιος σι παίρνει;

— ’Εγώ δί σί χρειάζουμι τηγάνι στην αυλή μου, 
νά τηγανίζου ποντικοί, νά τρώει τό γατί μου.

— Σάν κακιώθικις πουλί μου, αγουρίδα εχού πουλλή,
νά τηνέ στουμπίσου φως μου, νά σί στείλου τού ζουμί.

— Τί ώραιότης ειν’ αυτή τί λάχανα, τί πράσσα, 
καί τί καμπούρικο κορμί πού κάνει τόσα πάσα.

— Καρσί μου ήρτις κι’ έ'κατσις σά μαραμένου πράσσου, 
κί σά γυρίσου κί σί δγιώ μ’ ερχιται νά ξιράσου.

— Πουδάρια σά γλυτήρια κί χέργια σά δαυλιά, 
κάθιτι κί γιλάει κορίτσ’ γκιουζελντουνίά.

— Μαρί αρκούδα μαλλιαρή, μί μαλλιαρά πουδάρια,
σά δί βαστάν τά κότσια σου,μην πας μί παλλικάργια.

— ’Ά σπρ’ εισι σάν τούν κόρακα καί σάν τού μαγειργιό μας, 
μιλαχροινή κί νόστιμη οΰσάν τούν γάϊδαρό μας.

— Ά π ά ν ’ στού πρόσουπό σου θάνάψου μιά φουτιά, 
νά στήσου δυο τζιρέδις φασούλια κι κουκιά.

— Τά μάτια σου τά μάτια μου σ’ ενα πανί διμένα, 
σένα νά βγοΰνα κί τά δυο κί μένα κάγκανένα.

ΝΑΝΟΥΡΙΣΜ ΑΤΑ

’Έλα ύπνε κί πάρι το κί σύρτο στους μπαξέδες, 
κί γέμισε τον κόρφο του τριαντάφυλλα κοντσέδες.

Κοιμήσου καί παρήγγειλα στην Πόλη τά καλά σου, 
στη Βενετιά τά ρούχα σου, στη Χιό τ’ ασημικά του.
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’Έλα ύπνε κι’ έπαρέ το, 
σύρε κι’ άποκοίμησέ το.

Σύρι το στ3 αγά τ3 αλώνι, 
κι στ° αγά τού περιβόλι.

Νά τού δώσ3 γή αγάς μαντήλι, 
κ’ ή γι’ άγάδινα σταφύλι,

κ3 ή μικρή γή άγαδοποΰλα, 
δαχτυλίδι μ! τη βούλα.

Κοιμάτι τού πουλάκι μου κ3 ή μοίρα του δουλέβει, 
κι τού καλό τού ριζικό νά κουβαλά νά φέρει.

Κοιμάτι τού πουλάκι μου κ3 ιγώ τού νανουρίζου, 
κι την κουνίτσα του κουνώ κι τού γλυκοκοιμίζου.

Κοιμάτ3 ή γήλιους στά βουνά, κ3 ή πέρδικα στά δάση, 
άφήτι τού παιδάκι μου, τούν ύπνου νά χουρτάσει.

Ού ύπνους θρέφει τού πιδί, κι3 ού ήλιους τού μουσχάρι, 
κι τού κρασί τού γέρουντα, τ ' άσπρα τού παλλικάρι

Νάνι πού τού κοιμίζουνι, τρεις αδελφές κί μάνα, 
κι3 ακόμα δ'ιν τού εφτασι, πήραν κι παραμάνα.

Νάνι, νάνι, νάνι, νάνι,
κι3 δπου τού πουνει νά γιάνει.

3Έλα νύπνου, έλα ζάλη, 
στού πιδιοΰ μου τού κιφάλι.

"Ηλιους κι χιόν3, παάρέβάει οΐ γι3 άρχόντ3,
"Ηλιους κί βρουχή, παάρέβάει οί φτουχοί,

Βρέχ3 βρέχ3 κί χιουνίζ3, 
κί τά μάρμαρα πουτίζ3, 
κ3 ή γάτα μαγιρέβ3, 
κ3 ή πουντικός χουρέβ3.

ΣΚΏΠΤΙΚΑ

Λέν3 - λέν3 Κουτσουλέν3, 
τ3 άάιρά σ3 μίσ3 στού λιγιέν3, 
τά τ’ γανίζ3 ή πιθιρά σ \  
κί τά τρώνα τά πιδγιά σ3.
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—  ’Άλφα - βήτα,
κόψι πήττα, δός τό σκύλο, δός τή γκάτα, 
δός κ'ι μένα μια γκουμάτα, 
παρ’ κι συ τή μαυρουμάτα.

— ’Άλφα - βήτα - γάμα - δέλτα - έψιλον κι τά λοιπά,
κι στην πόρτα τή σχουλείου κάθιτι ή γι’ Ά θη νά  - 
κι δγιαβάζει γαλλικά,
κ’ ή διδάσκαλους τήν λέγει;— ελα μέσα Άθηνά, 
κι θά μπάρου τού βιβλίου, νά τού δώκου τά πιδγιά.

— Δάσκαλι γραμματικέ.
τ’ είχες κι’ εκλαννες Ιψέ ;

— Είχα πόνους, είχα ζάλη, 
μί ίίουνοΰσι τού κιφάλι.
Μήν τού λέτι, βρε πιδιά,
κι’ 'ά σας δώκου κί μπρουμπλιά.

ΠΑ ΙΔΙΚ Α  ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΖΩΑ

"Οταν κυνηγούνε τις κωλοφωτιές λένε τό παρακάτω, μέ τήν ιδέα δτι 
έτσι θά κατορθώσουν νά τις πιάσουν πιο εύ'κολα. Κι’ δταν ένα παιδί 
πιάσει μιά κωλοφωτιά, τής κόβει τό φωτεινό μέρος καί τό κολλάει στό μέ
τωπό του :

Γκέλ - γκελ μπουραγιά, 
μπουραγιά κουλουφουτιά.
Κουλουφουτιά κατέβα κάτ’, 
νά σί δοόκου ένα μπαρά, 
νά πας νά πάρ’ ς’ άγρίδα, 
άπού τ’ παπά τού κλήμα.

— Ί δ ώ  θά γκάτσει τού πουλί, ίδώ θά γκιλαδίσει, 
ίδώ θά κτίσει τή φουλιά, κ’ ίδώ θά γκατσουλίσει.

Τό τετράστιχο αυτό τό λένε οί μάννες παίζοντας μέ τά παιδιά τους καί 
βάζοντας τό δάχτυλό τους κατά σειρά στό κούτελο δταν λένε : εδώ θά 
κάτσει τό πουλί, στή μύτη όταν.: θά γκιλαδίσει, στα πάνω χείλι, δταν : θά
χτίσει τή φουλιά καί στό στόμα, δταν: θά γκατσουλίσει.
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ΠΑ ΙΧ Ν ΙΔΙΑ  Μ Η ΤΕΡΑ Σ

Ή  μητέρα διασκεδάζει τό παιδί της παίζοντας μαζί του και τό έξης 
παιχνίδι, δταν συνήθως τό ξαπλώνει για νά τό φασκιώσει.

° Αρχίζει από την κοιλίτσα του, βάζοντας τά δάχτυλά της κι’ ανεβαίνει 
προς τά πάνω ’ίσαμε τό πουγουνάκι του παιδιού, οπού τό γαργαλάει στο 
τέλος, λέγοντας τά εξής :

— Που πας ψιψάκι, ποΰ πας γατάκι ;
— Πάγου νά φάγου τού (τ’ όνομα τοΰ παιδιού) Λινάκι, 

γκίτι - γκίτι - γκιτι - γκίτ :
Λέγοντας αυτό τό γαργαλάει.

"Οταν έρχουνται την άνοιξη οι πελαργοί (λελέκια) μόλις τούς δουν τά 
παιδιά, αρχίζουν δλα μαζί :

Λέλικα πασιά - πασιά 
ρίξι γράσα κι φλονργιά} 
νά ντύσου γώ τη γούνα μον, 
x ιού τη μπαρμπαγοννα σου-

Ό ταν τά παιδιά βγάλουν κανένα δόντι τους, φροντίζουν νά μην τό 
φάγει ο σκύλλος, γιατί θά βγάλουν «σκλιόδουάου». Γ ι’ αυτό τό πέτουν στα. 
κεραμίδια λέγοντας μαζί :

Κροννα - κροννα κόκκαλον. 
κι δόντι σιδιρένιον, 
νά κροντσανίζον μάρμαρον, 
νά τρώγου παξιμάδι.

ΤΑΧΤΑΡΙΣΜΑΤΑ
("Οταν χορεύουν οί μάννες τά μωρά τους στα χέρια) 

— τραγουδιστά.

Ντούμ-ντονμ, τούμπανα,
&ά ντού στύλον γώ στη ν ’να, 
νά τον δώκει κασταννά, 
κϊ κονφέτα κϊ μπρον μηλιά  
ή (κΐ κονφέτα στη μπονδιά). 
Ταριρϊ τού λέγανι, 
κϊ μ'ϊ τού παντρέβανι, 
κϊ τό δίνανι προνκιά, 
τρία κόσκινα φλουριά.

ΚΙ τού ό/ναν’ κι ’ ενα ’μπέλ 
δσον ’π ’ νά χονράει νά μπαίν 
κϊ τού δίναν ’ κι ενα τ *γανχ ’ 
δσον π ’ νά χονράει νά κλάνΐ, 
κϊ τον δίναν’ κ ι3 ενα σπίτ3, 
δσον π ’ νά χονράει νά οκνφτ3* 
Τον πιδί μου σά μπαντρέ-ψον, 
τά διονλιά &ά μπρουσκαλέσον, 
τά διονλιά είνι στη Μπόλι *



Σ ΰ μ μ ι κ τ α  λ α ο γ ρ α φ ί α  Ά β δ η μ ι ο ν  Θράκης

τ ά  νταβούλια στον Ν ιχώ ρ 1 * 3 

κ* ή ζουρνάς στον Σαμαχόβ  \

Ποιός &ά μηάει νά μάς τά φ έ ρ ’ 
δώδεκα φλονργιά στον χέρ 
κ ι3 άλλο-ν-ένα στον μαντήλ3 

γιά τσ3 άγάπης τον χατήρ

Τατανά-τατανά
τον π ιδ ίμ 3 $ ά  μπαει στη ν να 
νά τον όώκει κασταννα, 
νά τον όώκει κάσταννα, 
κΐ σταφίδες κΐ μπρουμπλια, 
νά τού όώκει κ ι3 ά λ λ ο υ  τι, 
ζάχαρη μέσ 3 στον χαρτί, 

ya του όώκει κ ι3 άλλου ένα, 
ζάχαρη μϊ τη γκανέλλα.

Κον μπεπέ-κον μηεη ε 
κονμηεπε νάρτ 3 ή μπαμπάς, 
νά τον φέρει κάτι τι, 
ζάχαρη μέο ’ ατού χαρτί, 
κι χαλβά μέσΖ στον κουτί

Ταριρί στον γάμου του, 
θά χουρέβ’ ή μάννα του. 
θά μπηδάει ή κύρης τον, 
κ3 ή νουνός του θά γκιρνά, 
μι τή σαμουρόγουνα.

Ταριρο ταριρό, 
τού πιδί μ’ θελεί χουρό, 
θέλει χάδια, 
θέλ3 χουρό.

Στού πιδιοΰ μου τή χαρά, 
γώ θά σφάξου’ δεκ3 αρνιά, 
δέκ3 αρνιά κι δέκα κότις, 
θά da μαγιρέψου τότις.

Κί μιά γάτα γκαστρουμέν3, 
γιά νά φάνα οι ζουμπιθέρ3. 
κί πουλύ πουλύ πιπέρ, 
κι3 ένα βούβαλου μιγάλου, 
θά φιλέψου τού γκουμπάρου.

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

1. Βασίλες δίν είνι, 
κουρόνα φουρει, 
ώρολόϊ δέν έχει, 
τις ώρας μετρεΐ.

— Τ 3 ε ίν ι ; (πετεινός)

2. Έ χου ένα βαριλάκι,
κι3 έχει δυο λουγιώ κρασάκι.

— Τ 3 είνι ; (αυγό)

3. Έ χου ένα σιντουκάκι,
κι’ έχει μέσα σίντι - μίντι, 
σά χαθεί τού σίντι μίντι, 
τί θά γκάμ3 τού σιντουκάκι ;

— Τ 3 ε ίν ι; (Σώμα καί ψυχή)

4. Κλειδώνου μανταλώνου, 
κ° ή κλέφτης μέσα είνι.

— Τ  είνι ; {ήλιος)
5. Τρώει κί δί χουρταίν3* (-φωτιά)

Πάει κί δί γυρίζ· (καπνός)

6. Βρέχιτι χιονίζιτι,
κί πάλε δί σαπίζιτι. (γλώσσα)

7. Κριάτινου σουγλί
καί σιδιρένιου κρέας, (,δαχτυλίδι)

8. "Ενα πρ.αμμα πραμματάκ3, σί
οΰλα.μπαίν3 (το όνομα)

9. ’ΆγκαθουςΓ) κΓ άπλάγκαθους, 
κι3 άπλαγκαθένιους ουρανός,
κί κόκκινα τ3 αστέρια του,

1) "Ενα φυτό αγκάθι, πού κάμνει τά «ζιμπλάκια», κόκκινο κουκούτσι μέ μιά ύλη
μέσα, πού τή βάζουν τά παιδιά στή μαστίχα τους γιά νά κάνει φούσκες.

Θ ρ α κ ι κ  ά Δ' 17
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10. “Ενα πράμμα πραμματάκ’, 
πουρπατει στού χουραφάκ’, 

κί φουνάζει κούϊ - κούϊ,
κί κανείς δίν τού ακούει.

11. Ά π  πάν’ πιτσί, άπ’ κατ’ πιτσί, 
κί μέσα φράγκους παίζει.

(τό μάτι)
12 .5Απ πάν’ πιτσί, άπ’ κάτ’ πιτσί^ 

κί μέσα μέλι κί κιχρί. (τό σύκο)
13. Άπόξου γυαλ’στιρό

κι’ άπού μέσα μαλλιαρό, 
κι’ άπού μέσα άπ’ τού πιτσί, 
έχει μια βουκιά καλή.

(κάστανο)
14. Χίλ’ μίλ’ καλουγέρ’

σ’ ενα ράσου άυλιγμέν’. (ρόδι)
15. Μια θυρίδα σκιπαρνάκια, 

εινι ά'σπρα σαν άρνάκια.
(τά δόντια)

16. ’Άψυχους ψυχή δίν έχει, 
κί ψυχές παίρνει κί φεύγει.

(βαπόρι)
17. "Ενα πράμμα πραμματάκ’, 

σά άού λύσεις στέκιτι,
σά άού δέσεις πουρπατει.

(τσιρβούλ’) (‘)
18. Ά σπρου εινε σά άυρί, 

κί τυρί δίν εινι,
εχ’ ούρα σά πουντικός, 
κί πουάίκ δίν εινι.

(άσπρο ρεπάνι)
19. "Ενα πράμμα πραμματάκ’, 

κάθιτι στού χουραφάκ’,
μί τού κ’τσό τού πουδαράκ’.

(μανιτάρι) 1 2

20. Τούν κόσμουν ίνδύει,
κ’ ίκείνου εινε γυμνό. (βελόνι)

21. Ά π ού  πάν’ άπ’ τή Βλαχία, 
κατιβαίνει μια κυρία,
δυο δούλοι τή βαστοΰνι, 
καταγής τηνί πιτούνι. (μύξα)

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

1
Σε περιβολάκι μπαίνω 
μί μυρτιές, μί κυπαρίσσια, 
πάν’ τά μάτια μου πιρίσσια. 
Βλέπου λιμουνιά στή μέση,

5 πού λιγίζιτι νά πέσει.
— Λιμουνιά, λιμόνισέ μι, 
δυο λιμόνια δάνεισέ μι,
— Τάχ’ άφέντης μιτρημένα, 
στο κουμέρκι πιρασμένα.

10 — Λιμουνιά μου, λιμονίσου, 
πώς θάρθή καιρός θυμήσου, 
νά παλιώσεις, νά γεράσεις, 
καί νά κιτρινοφυλλιάσεις, 
νά σοΰ πέσουνε τά φύλλα,

15 καί νά μαραθείς, μωρ’ σκύλλα.

2

1. Κόρη μου, τά—βυζάκια σου (*) 
πήραν καί κα—ρυδώνουν, 
εσένα δί—νουν ώμορφιά,
κι’ εμένα θά—νατώνουν.

2. Τά κορίτσια τά καλά 
πέντι-δέκα στούν παρά, 
κί τά πιο καλύτερα, 
μιά τσανάκα πίτουρα.

1) (τσιρβοΰλ')=εΙδος υποδήματος άπό προβιά, πού to φορούσανε στα ταξείδια 
οΐ χωρικοί. Τά τσαρούχια.

2) Τό τραγούδι λέγεται κομμένο.
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3. Κουρίτσια δέκα στούν παρά 
την σημιρνή ήμερα, 
κι’ οποίους γυρίσει κι τά δγή, 
άνάθιμα τή σφαίρα.

3

Μια ψιλή μια λιγνή,
μια στα μάτια γαλανή,
πώχει τό βυζί λιμόν ι,
κι* οποίους νά τού δγή λαβώνει.
—  ”Ας τού δγιώ κι άς λαβώσου,
τού χιράκι μου ν ’ απλώσου,
—Τούδα γώ κί λάβουσα, 
τού χεράκι μ3 άπλουσα, 
την καρδγιά μου σκλάβουσα.

4 . (Χ ορεύετα ι συρτός).

1. Έ γώ  είμαι τοϋ ψαρά ο γιος, 
—ό ψάλτης κι5 ό γραμματικός, 
πού πήγα νά ψαρέψω, 
μαύρα μάτια νά διαλέξω.

2. Ρίχνω την πρώτη καμακιά,
—’Έλα Χριστέ καί Παναγιά. 
Καί πιάνω ένα ψαράκι,
καί στην τύχη μου λαυράκι.

3. Καί σκίζω την κοιλίτσα του,
—καϋμό πδχει ή καρδίτσα του,

και βγάζω τρεις κοπέλες, 
τρεις μοναχοθυγατέρες.

3. Ή  μια ήταν άπ3 τό Γαλατά,
— βαστάει τό νού της δυνατά, 
κ’ ή άλλ3 άπ3 τό Νιοχώρι, 
τοϋ Χατζή Θανάση ή κόρη.

5. εΗ τρίτη ή μικρότερη,
— άπ’ όλες όμορφώτερη, 
ήταν από την Πόλη,
πού την άγαπούσαμ’ όλοι.

6. Καί την αγάπησα κί γώ,
—νά τήνε πάρω δεν μπορώ, 
Νά τήνε πάρω θέλω, 
νί νά κάνω, τί νά γένω]

7. Πιάνω τό δρόμο τό δρομί,
—πέφτουν τά βόλια αά βροχή, 
δρομί τό μονοπάτι, 
βάσανα πόχει ή αγάπη.

8. Τό μονοπάτι μ* έβγαλε,
—στην κόρη πού μέ τρέλλανε, 
στής άγαπώς την πόρτα, 
όπως πήγαινα καί πρώτα.

9. Και τις γειτόνισσες ρωτώ :
— Πού είν3 ή κόρη π* αγαπώ;
— Μέσα είναι καί κοιμάται, 
καί σένα συλλογάται.

5 . (Χ ορεύετα ι ονρχός).

—  Πάρτονα κόρη μ3, τον Τούρκοι άντρα, 
έχει καί πρόβατα, έχει καί μάντρα.

— Δεν τό νέ θέλω,' τον Τούρκον άντρα, 
λύκος στά πρόβατα, φωτιά στην μάντρα.

—  Πάρτονα κόρη μου, τον Γκιούλ Χασάνη, 
θά σέ φορέσει κι3 άσπρο φουστάνι.

—  Πάρτονα κόρη μ’ κι’ έχει βαπόρι, 
θά σέ γυρίσει Σμύρνη καί Πόλη.
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— Δεν τό νε θέλω, δεν τόνε παίρνω, 
πέρδικα γίνου μαι στα ορη φεύγα).

6

— Λολαίνουμαι, μαννοΰλα μου (*), 
για μια γειτονοποϋλα μου.

— Σΰρε μαννά, και πές τύ της, 
κάτσε κουβέντιασέ τό της.

— Μετά χαράς σου, γιόκα μου, 
νά πάρω καί τή ρόκα μου.

Παίρνει τή ρόκα της καί πά,. 
βρίσκει την κόρη, καί κεντά.

— Καλή σου μέρα, λυγερή.
— Καλώς τή μάννα τήν καλή.

— Κόρη μ" ό γυιός μου- σ’ άγαπεΐ, 
μά ντρέπεται να σέ τό πει.

— Σαν ντρέπεται τί έρχεται, 
στήν πόρτα μας και στέκεται.

Πές τονα νά μην ντρέπεται, 
συχνά πυκνά κι’ άς έρχεται.

7. (Χ ορεύετα ι σνρτός)

L Σΰρε, Μαροϋλα μ’, στο νερό, 
σΰρε, Μαροΰλα μ’, στο νερό, 
σΰρε, Μαροΰλα μ’, στο νερό, 
κί γώ στή βρύση καρτερώ.

2. Νά σοΰ τσακίσω τό σταμνί, 
νά σοΰ τσακίσω τό σταμνί, 
νά σοΰ τσακίσω τό σταμνί,
νά πας στή μάννα σ’ αδειανή.

3. Κι’ δ σέ ρωτήσ* ή μάννα σου, 
κι·’ α σέ ρωτήσ’ ή μάννα σου, 
κι’ α σέ ρωτήσ' ή μάννα σου,
— Κόρη μου, πουν’ ή στάμνα σου

1), Κάθε πρώτος στίχος δυό φος>ές.
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4. — Μάννα μου παραπάτησα, 
μάννα μου παραπάτησα, 
μάννά μου παραπάτησα, 
καί τό σταμνί μου τσάκισα.

δ. —Δεν είναι παραπάτημα, 
δέν είναι παραπάτημα, 
δεν είναι παραπάτημα, 
μόν3 εΐν3 αγάπης τσάκισμα.

6. Τά χιόνια τάλυωσ’ ό Θεός, 
και γώ κοιμούμαι μοναχός.
Μαννά μ ’, τά χιόνια λυώσανε, 
και μεΐς τά δυο μαλώσαμε

7. Τά χιόνια τάλυωσε ή βροχή, 
και συ κοιμάσαι μοναχή,
Μαννά μ3, τά χιόνια λυώσανε, 
τις βάρκες ξαρματώσανε.

8 . (Χορεύεται χασάπικος).

1. — Κορίτσια πάντε στο χορό, 
τωρά πού έχετε καιρό, 
γιατ3 αύριο παντρεύεστε,
με άντρες έμπερδεύέστε, 
τριά λαρά λαρόμ.

2. Δέ σάς άφίνουν άντρες σας, 
νά πάτε στις μαννάδες σας, 
δέν σάς άφίνουν τά παιδιά, 
νά πάτε σ3 άλλη γειτονιά, 
τριά λαρά λαρόμ.

3. Δέ σάς άφίνει ή πεθερά, 
νά πάτε κεΐ πούνε χαρά, 
δέ σάς άφίνει ό πεθερός, 
νά πάτε κεΐ πουνέ χορός, 
τριά λαρά λαρόμ.

4. —Τούς άντρες τούς μεθύζουμε, 
καί τούς άποκοιμίζουμε,
καί τά παιδιά τά δέρνουμε, 
μαζί μας δέν τά παίρνουμε, 
τριά λαρά λαρόμ.
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5. Και την κακία την πεθερά, 
τή βάνουμε στην περουστιά, 
και τον κακό τον πεθερό, 
τον στρώνω όπου θέλω γώ, 
τριά λαρά λαρόμ.

6. Τοϋ στρώνω δώ τοΰ στρώνω κεϊ,. 
του στρώνω κάτω στην αυλή, 
τοΰ βάνω για προσκέφαλο,
ένοϋ γαϊδάρου κέφαλο, 
τριά λαρά λαρόμ.

%. Και την καλή την πεθερά, 
την παίρνουμε κα'ι στη χαρά, 
και τον καλό τον πεθερό, 
τον παίρνουμε και στο χορό, 
τριά λαρά λαρόμ.

&. Κα'ι τούς καλούς τούς άντρες μας,, 
τούς πάμε στις μαννάδες μας, 
καί τά καλά μας τά παιδιά, 
τά παίρνουμε στή γειτονιά, 
τριά λαρά λαρόμ.

9 . (Χ ορεύετα ι «τσή τρεις»)

Σαράντα πέντε λεμονιές, 
σαράντα πέντε λεμονιές, 
στον άμμο φυτεμένες, 
λεύτερες κι9 άρβωνιασμένες, 
στον άμμο φυτεμένες, 
νεραντζούλες φουντωμένες.

"Έχω καί γώ μιά λεμονιά, 
εχώ καί γώ μιά λεμονιά, 
στον άμμο φυτεμένη, 
νεραντζούλα φουντωμένη.

Καί το·· νερό στή, ρίζα της, 
καί τό νερό στή ρίζα της, 
καί φύλλα σνρμοσννη (*), 
κάμε, κόρη, ελεημοσύνη.

1) άγνωστης σημασίας λέξη.
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ΙΟ. (Χ ορεύετα ι ουρτός). (‘)

Στον άδη θά γκατέβου, (τρις) 
κι στούν παράδεισου, 
ώφ ! κι στούν παράδεισου.

Τού χάρου V s ανταμώσου, 
δυο λόγια να τούν πώ, 
ώχ ! δυο λόγια νά τούν πώ.

Χάρι, για χάρισες μι, 
σαίτις κουφτιρές, 
ώχ ! σαΐτις κουφτιρές.

Νά πά νά σαϊτέψου, 
δυο τρεις μιλαχροινές, 
ώχ ! δυο τρεις μιλαχροινές.
Πώχουν στά χείλη βάμμα,
στο μάγουλο ίλιές,
ώχ ! στού μάγουλου ίλιές.

Κ ι3 άνάμισα στά φρύδια, 
έχουν γαρουφαλλιές, 
ώχ ! έχουν γαρουφαλλιές.

Π ’ ανθούν κί βγάζουν κλώνους, 
τού χρόνου δυο φουρές, 
ώχ ! τού χρόνου δυο φουρές,

Κι μ9 άναψαν κι μένα, 
άγιάτριφτες πληγές, 
ώχ ! άγιάτριφτες πληγές.

11.

Σαράννα χρόνια φυλακή,
— Κόρη Καλαματιανή, 

σιά σίδερα βαλμένος,
τί κακό ’κανα καημένος (2);
Κανείς δεν ήρτε νά μέ δγιή,

— Κόρη Καλαματιανή,

Σ ν μ μ ιχ τ α  λα ο γρ α φ ικ ά  *Δ β δ ή μ ιο ν  Θ ράκης

1) Κάθε τέταρτος στίχος τρεις φορές.
2) Κάθε τέταρτος στίχος δυο φορές.



26* Ε φ η ς  ΙΙλκ ίτσ ίΗ α

από τόύς έδικούς μου, 
συγγενείς κι3 άξάδερφούς μου.
Μόνε μια κόρη π* αγαπώ,

— Κορίτσι Καλαματιανό, 
γράμμα γραφή με στέλνει, 
καί κρυφά με παραγγέλνει:
«Καλέ μ’, στα ξένα πώς περνάς, 
ποιος μαγειρέβει καί δειπνάς, 
ποιος στρώνει καί κοιμάσαι,
κί μένα δέ θυμάσαι.
Στεΐλέ με τό μαντήλι σου,

— καημό πώχει τ’ αχείλι σου, 
στείλε το νά τό πλύνω,
με τά δάκρυα πού χύνω».

— Κόρη μ’ ποΰ θάβρεις τό νερό,
— κορίτσι Καλαματιανό, 

πού θάβρεις τό σαπούνι, 
άσπρο παχουλό μπαρμπούνι;

— Κανώ τό δάκρυ μου νερό,
— κορίτσι Καλαματιανό, 

τό σάλιο μου σαπούνι, 
άσπρο παχουλό μπαρπούνι.

12 . Π ρω τομαγιάτικο .

Τήν προυτομαγιά τά λούλουδα γιορτάζουν, 
κί οι κοπελιές τά τζόβαννα κυττάζουν.

Τραγουδούν τό Μάη-Μάη γύρα) στά κλαδιά, 
τραγουδούν τά κοριτσάκια στην αμυγδαλιά.

Κορίτσια περπατούνε ταϊρι-ταΐρι, 
με άνθη καί μέ λούλουδα στο χέρι.

Τραγουδούν τό Μάη-Μάη γύρω στά κλαδιά, 
τραγουδούν τά κοριτσάκια στην αμυγδαλιά.

13.

*Απόψα θά γενεϊ καυγάς, καυγάς μέ τά μαχαίρια, 
ολοι θά τρέξουν στον καυγά, κί γώ στάφράτα σ3 χέρια.

Ά πόψ α  θά γενεϊ καυγάς, καυγάς μέ τις ντομάτες, 
όλοι θά τρέξουν στον καυγά, κί γώ στίς μαυρομμάτες.
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’Άντες-άντες νταγιάντα κοπελλιά μου,
κ ι’ άπό τις πέντε κ ι5 ΰστερις, έλα στην αγκαλιά μου.

’Άντεζ άντες 
κουλόνια κί λιβάντες.

Τά μάτια σου μ3 αρέσουνε 
κι’ οί χουντρές σου γάμπες.

ΓΛ Ω ΣΣΟ ΔΕΤΕΣ

1. ’Άσπρη πέτρα ξέξαοπρη, 
άπού τούν ήλιου ξιξααπρότερη.

2. Τού γαμπρού μας ή μαντλάρα, 
ή φηνή χουάρή ξουμπλάρα.

3. Μισάλα γαλαζουλουράτ.

4. Ό  γυιός τοΰ Ρουμπή τού Ρομπή τού Ρομποκολογη, 
έπήγε νά ρουμπέψει νά ρουμπέψει νά ροκομπολογέψει, 
τούν πιάσαν οί ρουμπίδες οί ρουμπίδες οί ροκομπολογίδες,
τού πήραν τά ρουμπιά του τά ρουμπιά του τά ροκο μπολογ ιά του.

5· Ή  παπάς μας ή παχύς, 
πωφαγι παχιά φακή.

— Γιατί παπάμ’ γιατί παχύ, 
γιατ’ έφαγες παχιά φακή;

6. Μιά ’κκληονά πιλικιτή, 
μουλυβουκουντυλουπιλικιτή,
ποιος τη μουλυβουκουντυλουπιλέκισι, 
ή θειος ζιμ ή μουλυβουκουντυλουπιλεκιτής,

7. Τά σύκα τά γκιλτά,
τά διπλοτριπλοκαγκιλτά.



ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΤΩΝ ΙΔΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ

A
άρρί£α=άγουρίδα.
άγιαρντΙξω=ξελο·γιάζω.
Άσπρα— λεφτά.
ά = θ ά .

i Γ
ρανιά£ω=στενοχωριοΰμαι. 
γεμ ιτζής—ναύτης.
γή = Ά ·
γ ιά = η .
γκάτα= τ\ γάτα. 
γκανέλλα= κ  ανέλλα. 
γκιονζέλ ντουνιά=χ\ πεντάμορφη, 

ή ωραία τοϋ κόσμου. 
γλντήρ==το ξύλο που γλυοΰν τό νήμα. 
γκονκκινίζω —κ οκκινίζω. 
γκονμάτα= κο μ μάτα.

Δ
£^ιά>=ιδώ.
ίι==δέ.

Ζ
ζ ο υμη ιΰ 'Ιρ= συ μπέθεροι.

Κ
κάναρας— βράχος απότομος. 
κ ϊ— καί.
κοντσέδες— μπου μπουκιά. 
κάγκανένας—  όλότελα κανείς.' 
«ονμέρ»«=τελωνεΙο.

Λ
λιγένι=λεκάνη.

Μ
μπέΑ~άμπέλι.
μακαράς=τς>οχαλία
μ ϊ= μ έ .
μάρ—  μώρή-μωρή κυρά. 
μα ργιλεμέν ι —  ό χτυπημένος από 

έρωτα.
μπάει—πάει.

μπιλιούρ=6άζο, γυαλικό. 
μπρον μηλιά  =  λεγούδια, λεμπλε- 

μπιά.
μ π ο νρα γιά  λ. τ.=έδώ .

Ν
νούρ ι= τουαλέτα, άλλα προηγείται 

ή συλλαβή τί «τινούρι». 
ν ’νά=νουνά.

0
ο ύ ρ α ί α = ώ ρ α ί α .

<5ρμάν=:δάσος.

Π
πάσα  (τά)=τά σκέρτσα και οι πόζες. 
π:ερσυστιά=πυροστιά, στιά. 
ηρονκιά=πς>ο\.κιά.

Ρ
ρέ)/Ηΐ=:θωριά.

Σ
σε/?ντάς:=άγάπη. 
απιταάρη ς= φ α ρ  μακοπο ιός. 
σπ ιτ ααρ ία = φ α ρ  μακεΐο. 
σ Ι= σ έ .
συντξ’από=χημική ουσία καυστική 

τήν οποίαν χρησιμοποιούσαν για 
νά αποσυνθέτουν τά κούφια δόν- 
αα. Έ δ ώ  σημαίνει χρώμα πρα 
σινογάλαζο. 

τσανάκα=π\ατέλλα.

Τ
τζ  ζρόάες=τεντζερέδ ες -χύτρες. 
τζ ιλ ιμ πής= δ  αφέντης, κύριος. 
τσιγγιριά  —  χρώμα καθαρό γαλά

ζιο « ουράν ί».

Φ
φοντίζω = φω τίζω .

X
ή χαρά= ό  γάμος.



ΦΩΤΊΟΥ Γ. ΑΤΓΟΣΤΟΛΙΔΟΥ 
ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

ΕΟΡΤΑΣΜ ΟΣ ΤΩΝ ΓΑΜΩΝ ΣΤΗΝ ΤΣΕΝΤΩ

Είναι πολύ φυσικόν εις τούς Θράκας ν3 απασχολούνται μέ τάς ανα
μνήσεις της πατρίδος των, καθόσον μάλιστα έξετοπίσθησαν τόσον σκληρά 
απ’ αυτήν. Υπήρξε τώ ό'ντι τόσον απότομος ή θύελλα, ή οποία τούς: 
έξερρίζωσεν από τάς εστίας των, και τόσον ριζικώς μετέβαλε την κατάστασίν 
των εις ολίγον διάστημα καιρού, ώστε μέ πόνον νά ενθυμούνται πάντοτε 
τήν περασμένην των ζωήν και νά έξιδανικεύουν κάθε έκδήλωσιν αυτής 
μέσα εις τήν νοσταλγούσαν φαντασίαν των.

"Οταν, λόγου χάριν, μέσα είς τούς δρόμους των Συνοικισμών άντι- 
κρύζη κανείς συνοδείαν προσφυγικών γάμων, είναι αδύνατον νά μήν παρα- 
τηρήση πόσον ό εορτασμός των υπολείπεται ώς προς τήν πανηγυρικήν, των 
έμφάνισιν, τήν πρωτοτυπίαν καί τήν χάριν, τήν οποίαν παρουσίαζαν οι 
γάμοι εις τά μέρη μας μέ τά διάφορά των έθιμα καί τάς σχετικάς των 
τελετάς. Καί αμέσως ό νούς τού Θρακός φεύγει από τά εδάφη αύτάι τής: 
εξορίας, είς τά όποια έξεσφενδόνισε τούς πρόσφυγας κάποια Μοίρα κακή, 
τιμωρούσα αυτούς διά τά σφάλματα άλλων, καί πέτα προς τήν ώραίαν μας; 
γενέτειραν μέ τά ήμερα ακρογιάλια της καί τάς ευφόρους πεδιάδας, όπου· 
ol  φιλόπονοι κάτοικοι αυτής έζοΰσαν προ .ολίγων ακόμη ετών αξιοζήλευτου- 
ζωήν, διότι ήσχολούντο ήσυχα είς τά βιοποριστικά το>ν έργα καί άπελάμβα- 
νον τ’ αγαθά τής ειρήνης έν άνέσει. Ε πειδή  δε ό γάμος ύπήρξεν ανέκαθεν 
τό σημαντικώτερον γεγονός τής κοινωνικής ζωής, επανηγυρίζετο κατά τον 
πλέον επίσημον τρόπον, προπάντων είς τά χωριά τής υπαίθρου, τών οποίων 
ό συντηρητικός πληθυσμός έτίμα περισσότερον τά πάτρια ήθη καί άνθί- 
στατο είς τήν είσχώρησιν τού ευρωπαϊκού πολιτισμού.

Ούτω είς τήν Τσεντώ, ή οποία έκειτο είς δίωρον άπόστασιν δυτικώς 
τής Σηλυβρίας καί περιεβάλλετο από περίφημα αμπέλια, ό εορτασμός ενός, 
γάμου ήτο πανήγυρις σωστή. Άπεφασίζετο νά γένη τότε μόνον, ότε ή νύφη 
έτελείωνε τήν προίκα της, καί εΐχεν έτοιμα τά δώρα, πού θά προσέφερεν 
είς τον γαμπρόν, είς τούς οικείους του καί εις τούς προσκεκλημένους όλους, 
έτελεϊτο δε ως επί τό πλεΐστον κατά τήν χειμερινήν εποχήν, καθ'' ήν ελιγό-
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στευαν αί άσχολίαι των κατοίκων. Έ ν  γένει προηγούντο έτοιμασίαι μακραί, 
και κατεβάλλετο πάσα προσπάθεια, διά· να έπιδειχθή δ,τι ώραΐον ειχεν ό 
αμιγής ελληνισμός των θρρκικών χωρίων είς καλλονήν, νοικοκυρωσυνην και 
τέχνην. Διά τοΰτο έσφάζοντο τά παχύτερα πρόβατα, καί έφοροί ντο διά πρώ- 
την φοράν, επί τοΰτφ καμωμέναι, καινουργείς ένδυμασίαι, καί παρουσιάζοντο 
τά φλουριά τά λαμπερά. "Οταν δε οί Τσιγγάνοι μουσικοί άρχιζαν νά παί
ζουν τους κλασικούς των σκοπούς με τις λαγουτες των, τά κλαρινέττα καί 
τά λοιπά λαλήματα, καί έβόϊζεν ή συνοικία ολόκληρη από τούς ήχους των 
οργάνων καί τά ήρωϊκά πατήματα των χορευτών, τόσος ενθουσιασμός μετε- 
δίδετο είς τό χωρίον, ώστε δεν πετοϋσαν μόνον αί καρδίαι των νέων, αλλά 
καί οί πλέον ήλικιωμένοι λησμονοΰντες προς στιγμήν τό άναπότρεπτον κα- 
τρακύλισμα τοί καιροί, έπήγαιναν νά λάβουν μέρος καί αυτοί είς τον εορ
τασμόν, διά νά καμαρώσουν τούς ίδικοΰς των καί νά ένθυμηθοίν τά παλαιά 
των ανδραγαθήματα.

1. Εις τήν Τσεντώ άρχιζαν από τάς πρώτας ημέρας τής έβδομάδος. Και 
τήν ημέραν μέν αί συγγενείς τής μελλονύμφου τήν έβοήθουν νά διευθετήση 
τά το ί οΐκου, καθ’ έκάστην δε εσπέραν οί πλησιέστεροι συγγενείς και οί 
γείτονες συνηθροίζοντο είς τά^ οικίας των μελλονύμφων, δπου συνέτρωγον 
καί διεσκέδαζον έντός οικείου κύκλου, ό όποιος ηυξανεν από ημέρας είς ημέ
ραν. Εις τούς, μετέχοντας των εσπερινών αυτών συγκεντρώσεων προσεφέρετο 
συνήθως αγνό καί άφθονο κρασί τσεντιανό καί μεζέδες εγχώριοι, ήτοι σου
τζούκι, τυρί τουλουμίσιο, καρύδια καί άλλα τοιαίτα φρούτα κι5 εδώδιμα, είς 
κάθε δε κέρασμα ηίίχοντο στερεοτύπως οί πίνοντες «ώρες καλές κ’ ευλογη
μένες».

2. CH πρόσκληοις είς τούς γάμους έγίνετο προφορική. ’Από τό σπίτι τοί 
γαμπροί καί από τό σπίτι τής νύμφης ιδιαιτέρως εστέλλετο μία παραοτεκά- 
,μενη καί άφινε μοσχοκάρφια καί κουφέτα είς ωρισμένας οικογένειας, είς τάς 
οποίας διεβίβαζε τά προσκυνήματα των μελλονύμφων ή τών οικείων των 
καί τούς προσκαλοίσε νά ορίσουν είς τήν χαράν. Είς εκείνους μάλιστα, ή 
παρουσία τών οποίων είχε κάποιαν σημασίαν εστέλλετο χάριν μεγαλυτέρας 
τιμής καί κανένας έκ τών οικείων διά νά έπαναλάβη τήν πρόσκλησιν. ’Ε ν
νοείται δτι είς τήν Τσεντώ ήσαν όλοι σχεδόν γνώριμοι, κ’ έκ τούτων προσ- 
εκαλοίντο οί πλεΐστοι άναλόγως τοί ύπάρχοντος χώρου. ’Επειδή δε ή πρόσ- 
κλησις δεν άπερρίπτετο άνευ σοβαράς αφορμής, προσήρχοντο περισσότεροι 
συνήθως από τούς προσκεκλημένους. ’Αλλά τούτο αντί νά στενοχωρήση κα
νένα, εκολάκευε μάλλον τον εγωισμόν τοΰ γαμιπροί, καί ηύξανε την επιση
μότητα τής γαμικής τελετής λόγω τών κρατουσών αντιλήψεων. Αληθώς, ό 
μελλόνυμφος χωρικός ώφειλε νά δώση είς τον εορτασμόν τών γάμων του 
όσον τό δυνατόν πάνδημον χαρακτήρα, διότι εν τω προσώπω του έπανηγύ- 
>ριζεν ολόκληρον τό γένος του. Μόνον όσοι έτυχε νά παρακολουθήσουν κη
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δείαν άπεκλείοντο νά παραστούν τήν ιδίαν ή μέραν είς γάμον, μήπως ή πα
ρουσία των προκαλέση μεταξύ των έορταζόντων σκέψεις θλιβερός καί τα- 
ράξη τά τερπνά όνειρα των μελλονύμφων, καθ’ ήν στιγμήν ή Μοίρα έκλωθε 
τό ριζικόν τής ΐδρυομένης οίκογενείας.

3. 'Η  κυρίως γαμήλιος χαρά άρχιζε τό Σάββατον πρωί είς τάς δύο οι
κίας, με περισσοτέραν όμως κίνησιν είς τήν οικίαν τής νύμφης. Διά τούτο αι 
φίλαι τής νύμφης, a t όποΐαι προέβλεπαν τήν πρόσκλησιν, έβαφαν από ημε
ρών μέ κινά τά νύχια των, και έσγούραιναν μέ ζεστή μασιά τά μαλλιά 
των, τό πρωί δέ τού Σαββάτου έσπευδαν ενωρίς είς τής νύμφης, διά νά 
συγκροτήσουν τό προσωπικόν τής χαράς και ν ’ ακούσουν άναριθμήτους φο
ράς τήν περιπόθητον ευχήν νά εορτάσουν προσεχώς καί έκειναι τούς γά- 
μους των «κα'ι στο κεφαλάκι σου». Ή  ελπίς καί ή χαρά χαμογελούσαν είς. 
τά πρόσωπα τών δροσερών εκείνων κοριτσιών τής Τσεντώς, δταν άνεβοκα- 
τέβαιναν ακούραστα, κ’ έφιλοτιμοϋντο δλα των, ποιον νά συμβάλη περισ
σότερον είς τήν επιτυχίαν τής εορτής, Τά έπιτηδειότερα άνελάμβαναν νά 
τελιάοονν τήν νύμφην. Τήν έβοηθοϋσαν δηλαδή νά ένδυθή, έχτένιζαν τά 
μαλλιά της μέ επιμέλειαν καί τά έ'πλεκαν μέ τέλια, ήτοι μέ λεπτά χρυσά- 
νήματα, προωρισμένα δι’ αυτόν ακριβώς τον σκοπόν. Μετά τό τέλιασμα 
τής νύμφης έτελιάζοντο μερικά συγγενικά κορίτσια, τά όποια Ιχρίοντο τρό
πον τινά ύποψήφιαι νύμφαι, ενώ συγχρόνως έμοιράζοντο τέλια είς δλους 
τούς είσερχομένους. "Αλλα κορίτσια συνεπλήρωναν τήν κατάταξιν τών προι
κώων πραγμάτων καί άράδιαζαν επάνω είς τούς τοίχους καί τά τραπέζια 
τά μεταξωτά εφαπλώματα, τά σαντρατσωτά σκεπάσματα, τά κόκκινα μακά- 
τια, τά ψιλοδουλευμένα μαξιλάρια, τά μαρκωμένα άσπρόρρουχα, τά τραπεζο- 
μάντηλα τά ξομπλιαστά, τις εύ'μορφες πλεκτές καπνοσακκοΰλες καί τά διά
φορα ά'λλα ωραία καί γερά προϊόντα τής Θρφκικής βιοτεχνίας, τά όποια 
μέ περισσήν καλαισθησίαν έφιλοτέχνει ή νύμφη κεντώσα καί ύφαίνουσα έπΐ
ολόκληρα έτη. Ιδιαιτέρως εξέθεταν έπάνω είς ένα τραπέζι τά δώρα τον
γαμπρού προς τήν νύμφην, μεταξύ τών οποίων ησαν καθιερωμένα από τήν
επιβολήν τών εθίμων τό τάσι, τό χτένι τών μαλλιών καί άλλα τοιαΰτα
οικιακά άντικείμενα.

4. Είς τό ζύμωμα εξ ά'λλου τών νυμφικών τσουρεκιών έπρεπε κατ’ άλ
λην συνήθειαν νά συμμετάσχουν μια πρωτογέννητη κόρη καί μιά τελευταία 
είς τήν σειράν τών αδελφών της, άποτεκνάδι δπως έλεγαν, καί αι δύο μέ 
ζώντας άμφοτέρους τούς γονείς των. Έ ν  τφ μεταξύ τά άλλα κορίτσια έχό- 
ρευαν, κερνούσαν, τραγουδούσαν, προσέφεραν τέλια καί ή οίκία τής νύμφης 
έσείετο από τό άνεβοκατέβασμα καί τον χορόν καθ’ όλην τήν νύκτα τού 
Σαββάτου.

δ. Ά π ό  τούς χορούς οί μάλλον έπικρατοΰντες είς τήν Τσεντώ ή σαν 
ό σνρτδς καί ό χασάπικος, εκ δέ τών πολλών ιραγουδιών τού χορού σννη-
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θίζοντο κυρίως- τά έξης-ν«’Έ μαθα κυρά μ3, πώς έχεις, μια βαρκούλα καί 
ψαρεύεις . . .  », «’Εγώ εΐμουν του ψαρά παιδί, γαλανομάτα καί ξανθή 
καθώς καί ή πανελλήνιος Νεραντζούλα ή φουντωτή, (ή οποία ύπέστη μίαν 
μεταμόσχευσιν εν Θράκη, καί μετετράπη εις Λεμονίτσαν)*

Κάτου στο γιαλό, κάτου στο περιγιάλι, 
κάτου στο γιαλό κοντή,
Λεμονίτσα φουντωτή.

Κόρη3 ν3 έ'πλυνε to χρυσομάντηλό της, 
καί στο ξέπλυμα κοντή,
Λεμονίτσα φουντωτή.

Καί στο ξέπλυμα έ'πεσ3, άπεκοιμήθη, 
φΰσηξε βοριάς κοντή,
Λεμονίτσα φουντωτή.

Φΰσηξε βοριάς, φυσάει τρεμουντάνα, 
φΰσηξε βοριάς, κοντή,
Λεμονίτσα φουντωτή.

Κι3 άνεσήκωσε τής κόρης την ποδγίτσα, 
έ'λαμψε ό γιαλός κοντή,
Λεμονίτσα φουντωτή·

’Έλαμψε δ γιαλός, λάμπει τό περιγιάλι, 
λάμπετε καί σείς παιδιά, 
μέ χαροΰμενη καρδιά.

6. Κ3 έξημέρωνεν ή Κυριακή, ή καθαυτό ημέρα των γάμων, καθ’ ήν 
συνεπληροΰντο από πρωίας αι προπαρασκευαί, προσήρχοντο αί οικογένειαι 
των καλεσμένων μέ τά ριξίματά των, δηλαδή τά γαμήλια δώρα, καί ετε- 
λοΰντο αι σπουδαιότεραι πράξεις τής γαμικής τελετής. Κατά την κρίσιμον 
εκείνην ημέραν επισημοποιούντο καί τά πλέον συνηθισμένα πράγματα καί 
προσελάμβαναν ιδιαιτέραν χροιάν πανηγυρικήν. Προκειμένου λ. χ. νά γίνη 
τό γαμπριάτικο ξοΰρισμα, δ προσδιωρισμένος προς τοϋτο κουρεύς αφού 
έφοροϋσε την δλόασπρη έμπροσθέλλα του μέ την, κόκκινη μάρκα των αρχι
κών ψηφίων τοϋ ονόματος του καί παρελάμβανε μέσα εις δίσκον τ3 ακονι
σμένα ξουράφια του, την ποΰδρα, τό μοσκοσάπουνο καί τά λοιπά σχετικά, 
ώδηγειτο έν. χορδαΐς καί δργάνφ εις την οίκίαν του γαμπρού. Μόλις δέ 
έφθανεν έκει, επαρασημοφορεΐτο μέ κεντημένον μαντήλι, κ3 επελαμβάνετο 
του έ'ργου του. ’Αμέσως ένας πελώριος δίσκος οικιακός ετίθετο κάτω από 
την καθέκλαν, δπου έκάθητο περίσκεπτος ό γαμπρός, κ’ ενώ δ κουρεύς 
άρχιζε νά τον ξυρίζη βραδέως, δ διευθΰνων τον μουσικόν όμιλον έφιστούσε
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προλογίζων την προσοχήν του, ακολούθως δέ καταλαμβανόμενος από την 
μελαγχολικήν σκέψιν ότι ό γαμπρός άπεχωρίζετο τής πατρικής του οικογέ
νειας, έψαλλε λυπητερούς στίχους, αυτοσχεδίους πολλάκις, δια των οποίων 
προεκάλει τήν συγκίνησιν τής μητρός καί των άλλων οικείων του'

Μπερμπέρη μή τά ξουράφια σου νά τά μαλαματοόσης,
Νά ξουραφίσης τον γαμπρό, νά μην τόνε ματώσης.

’Έλα μητέρα τοΰ γαμπρού καί πεθερά τής νύφης, 
τ’ αντρόγυνο πού γίνεται, νά τό γλυκοφιλήσης.

7. Περίεργον εθιμον ακολουθούσε τό ξούρισμα τού γαμπρού. Οί παρι- 
•στάμενοι άνδρες άνεσήκωναν τον γαμπρόν, έτσι καθώς ήτο ενθρονισμένος εις 
τήν καρέκλαν του μέ τον ύπ’ αυτήν δίσκον καί τον κρατούσαν μετέωρον 
προς στιγμήν, έως ότου τούς έταζε κάτι, καί συγχρόνως έσπαναν άλλοι ένα 
κουλίκι(1 *) επάνω εις τό κεφάλι του, κ’ εμοίραζαν τά κομμάτια εις τούς πα- 
φίσταμένους. Τρεις - τέσσερες νέοι έξυρίζοντο εις τήν ιδίαν θέσιν μέ τήν σει
ράν των υπό τούς ήχους των μουσικών οργάνων, ό δέ γαμπρός άπεσΰρετο 
νά φορέση τήν γαμπριάτικην στολήν του, ήτοι τό φουντωτό του τό ποτούρ1 
•·μέ τό φαρδύ τό γαϊτάνι εις κάθε ραφήν του, τό οποίον περιετύλισσεν μέ 
ολοκόκκινο ζουνάρι πρωτοφόρετο, έπειτα τό σφιχτοκουμπωμένο αντερί του 
καί τό τσοχένιο κοντογούνι του, καί ουτω παρετείνετο επί τινας ώρας τό 
έργον τού κουρέως, ό όποιος ωδηγεΐτο πάλιν μέ τάς αύτάς τιμάς εις τό 
κουρειον του.

8. Εις τής νύμφης έτοιμάζοντο κατά τό διάστημα τούτο νά μεταφέρουν 
τήν προίκα είς τήν οικίαν, πού θά κατώκει τό ζεύγος. ’Ονόμαζαν δέ προίκα 
εκεί τό νοικοκερειό πού έτοίμαζεν ή νύμφη από ετών διά τήν νέαν κατοι
κίαν της. Μία ή δύο άμαξαι γεωργικαί, πού έσύροντο από άσπρα χοντρό- 
λαιμα βώδια, έγέμιζαν αυτοστιγμεί από καινουργή στρώματα, κεντημένα 
μαξιλάρια, φουρτσέρια μέ άσπρόρρουχα καί από ένα τουλάχιστον μπορό καί 
άλλα έπιπλα. Κατά τήν μεταφοράν τής προικός προεπορεύετο π.άλιν ό μου
σικός όμιλος, καί πέριξ τής άμάξης παρατεταγμένα παιδιά κρατούσαν τά 
δώρα τών προσκεκλημένων, όλα ώς επί τό πλειστον πράγματα πρακτικής 
χρήσεως, ήτοι υφάσματα, έ'πιπλα καί σκεύη μαγειρικά, ώς τεντζερέδες λ. χ. 
καί ταβάδες χάλκινους, έπιμελώς τυλιγμένους μέ κόκκινο τούλι.

9. "Εως ότου τελειώσουν τ’ ανωτέρω, περνούσε τό μεσημέρι, κ3 επειδή 
έπλησίαζε πλέον ή ώρα ή καλή, έπήγαινε μέ τήν συνοδίαν του καί μέ τήν 
μουσικήν ό γαμπρός διά νά παραλάβη τον κουμπάρον, ό όποιος ανέμενε

1) Είδος τσουρεκίου. Τό έτεμάχιζαν επάνω στοΰ γαμπρόν τό κεφάλι. Καί τά
-τοουρέκια τής Πασκαλιάς τά ελεγαν «κουλίκια».
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κατ’ οίκον μέ τούς Ιδιαιτέρους προσκεκλημένους του. 'Ο σύντεκνος, καθώς 
έλεγαν εις τήν Τσεντώ τούς κουμπάρους, διαδεχόμενος πολλάκις εις το 
αξίωμα τής κουμπαριάς τούς προγόνους του, έδιδε μεγάλην σημασίαν εις τον 
ρόλον του, και άπήτει νά τοΰ άπονεμηθοΰν αϊ είθισμέναι τιμαί. Είχε καθή- 
κον ό γαμπρός δλίγας ημέρας προ τοΰ γάμου νά τοΰ κάμη μίαν έπίσκεψιν, 
καθ’ ήν τοΰ έφιλοΰσε εύλαβώς τό χέρι και έζήτει την ά'δειάν του νά στε- 
φανωθή. 'Ωσαύτως κατά την ημέραν τής στέψεως ήσαν υποχρεωμένοι καί 
ό γαμπρός καί ή νύμψη νά τοΰ επιδαψιλεύσουν πάσαν περιποίησιν. Έχρειά- 
ζετο μάλιστα λεπτή προσοχή εΐς την τήρησιν τοΰ πρωτοκόλλου των σχετι
κών διατυπώσεων. Διότι ή παραμικρά παρατυπία ήτο ικανή νά πληγώση 
θανασίμως τήν φιλοτιμίαν τοΰ κουμπάρου καί νά προκαλέση διπλωματικόν 
ζήτημα, τό όποιον θά διεσαλπίζετο αύτοστιγμεί εις τό χωρίον, καί οΐ ευρι
σκόμενοι έξω τοΰ νυμφώνος θά έλάμβανον οΰτω αφορμήν νά σκώψουν τούς 
εορτάζοντας, ήσαν δε πολύ δηκτικοί οϊ Τσεντιανοί εις τά σκώμματά των.

10, Μόνον υπό τοιούτους ορούς εδέχετο νά ξεκινήση ό κουμπάρος. Καί 
δταν έπλησίαζεν ή φέρουσα αυτόν συνοδία, έπαυε προς στιγμήν ή διασκέ- 
δασις εις τήν οικίαν τοΰ γαμπροΰ, τά δέ κορίτσια τής χαράς περίεργα πάν
τοτε καί φιλοθεάμονα έστόλιζαν αμέσως τά παράθυρα μέ τά πρόσοοπά των, 
διά νά ΐδουν τούς προσερχομένους. Φεγγοβολούσε τότε ή πρόσοψις τής οικίας 
τοΰ. γαμπροΰ, καί άνθιζεν ό δρόμος από τήν καταφθάνουσαν πομπήν με 
τήν δεσπόζουσαν φυσιογνωμίαν τής κουμπάρας εΐς τό μέσον, ή οποία άρμα- 
τώνουνταν μέ τήν πλέον βαρύτιμην στολήν της καί φορούσε τά μακρυά 
της τά σκουλαρίκια, τά περλάντια, τά δαχτυλίδια, τις ντούπλες της καί δλα 
τά διαμαντικά της. Εις αυτήν καί τό επιτελειον της προσεφέροντο θέσεις 
τιμητικαί, καί ακολουθούσε τό γλυκό, τά κουφέτα μέσα σε τούλινα σακκου- 
λάκια καί τά τέλια, ό δέ μουσικός Ιξυμνοΰσεν έπικαίρως τό κουμπαρολόγι:

*0 σύντεκνος ειν’ μάλαμα καί ό γαμπρός διαμάντι, 
κ* ή νύμφη διαμαντόπετρα, πού σάν τον ήλιο λάμπει.

'Ο  σύντεκνος ζερνεκαντές, (‘) συντέκνισσα ζεμπούλι, 
ή νύμφη καί ό κύρ-γαμπρός τής Βενετιάς λουλούδι.

11. "Ολα πλέον τώρα ήσαν έτοιμα διά τήν στεψιν καί δέν ΰπελείπετο 
παρά νά παραλάβουν τήν νύμφην. Διά τούτο ξεκινούσε πάλιν ή πομπή, τής 
οποίας τό κέντρον κατειχεν ό γαμπρός περιστοιχισμένος από τον κουμπάρον 
καί τό λοιπόν επιτελειον του. Εις τήν είσοδον δέ τής οίκίας της κατέβαινε πρός: 
υποδοχήν των ή νύμφη, τήν οποίαν ό γαμπρός δλίγας μόνον φοράς εΐχεν^ 1

1) Είδος άνθους-
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ευτυχήσει νά Ιδη καθ3 δλον το διάστημα τής μακράς του μνηστείας, καί 
δταν την άντίκρυζε τώρα εμπρός του άσπροντυμένην κ3 έντροπαλήν, τήν 
έπλησίαζε μέ απερίγραπτου συγκίνησιν, διά νά σημειιοση επί τόΰ προσώ
που της το σχήμα του σταυροΰ μέ ένα φλουρί, το όποιον τής προσέφερέ 
καί την έδιδε συγχρόνως ένα έλαφρόν ράπισμα διά νά την υπόδειξη ότι ώς 
πρώτον όρον προς συμβίωσίν των απαιτεί υποταγήν καί άφοσίωσιν.

1 2 . Μετά την παραλαβήν καί τής νύμφης ή γαμήλιος πομπή κατηυθύνετο 
πρός ΐήν Εκκλησίαν, δπου έγίνετο συνήθως ή στέψις. Ή  μέχρι τής ’Εκκλη
σίας παρέλασις ήτο μία από τάς επισημοτέρας πράξεις τοΰ εορτασμού τής 
χαράς. "Οπου περνούσε το νυφοοτυλι, οί ά'νθρωποί άφιναν τάς ασχολίας 
τών διά νά σιργίανίσουν τήν νύμφην, ή οποία προχωρούσε καμαρωμένη καί 
σκεπτική, ενώ από τά παράθυρα έρριπτον επάνω της ρίζι. Άναμφιβόλως ή 
ώρα έκείνη ήτο ή ενδοξότερα τοΰ βίου της. Ε πόμενον δέ είναι δτι χτυ
πούσαν δυνατά a t καρδίαι τών νέων κοριτσιών, πού παρηκολοΰθουν μέ τό 
πλέον ζωηρόν ενδιαφέρον τήν άποθέωσιν τής νύμφης καί ηΰχοντο νά έχουν 
τήν τύχην της σύντομα.

13. Μετά τήν τέλεσιν τοΰ μυστηρίου ή πομπή Ιπήγαινέν εΐς τήν οικίαν 
δπου επρόκειτο νά κατοικήσουν οί νεόνυμφοι. Εις τήν είσοδον αυτής προσέ- 
φεραν κουφέτα εις τον είσερχόμενον γαμπρόν, διά νά τον υποδείξουν προ-1 
φανώς δτι ώφειλε νά είναι γλυκΰς κατά τους τρόπους πρός τό έτερόν του 
ήμισυ, εις τήν νύμφην δέ παρουσίαζαν ένα καλοψημένο ψωμί, διά νά τήν 
ύπενθυμίσουν δτι ήτο πλέον ή νοικοκερά τοΰ σπιτιοΰ εκείνου καί από τής 
επομένης θ3 άνελάμβανε τήν διεΰθυνσιν τών οικιακών εργασιών μεταξύ τών 
όποιων πρώτιστη ήτο ή παρασκευή ψωμιοΰ. ’Άλλως τε ή νύμφη ήξαιρεν 
ήδη από τό σπίτι της νά κανονίζη μιά ζυμωσιά αλεύρι στήν σκάφη, τό 
άνακάτωνε μέ τό προζύμι χύνοντας ζεστό νερό, κι3 άφοΰ τό ζύμωνε ώρα 
πολλή, έκαμνε επάνω στο ζυμάρι τό σχήμα τοΰ σταυροΰ, τό σκέπαζε καί 
τό ά'φινε νά φουσκώνη γιά νά κάψη στο αναμεταξύ αυτή τον φοΰρνο. Καί 
όταν τό ζυμάρι άνέβαινε, τό έπλαθε από λίγο στήν ώρα του, άράδιαζε τά κομ
μάτια στήν πινακωτή καί πάλιν τά ξανάπαιρνε άπ3 εκεί καί τά φούρνιζε 
μέ τον ξύλινο φουρνέφτη κι3 έβγαζε σέ λίγη ώρα τά ψωμιά, μοσκοβολιστά 
καί νόστιμα.

Εις τήν νέαν κατοικίαν της ή ώρισμένη διά τήν νύμφην θέσις ήτο 
τό μπαατό, ή μιά δηλαδή γωνία τοΰ σαλονιοΰ. Εις τήν απέναντι δέ γωνίαν 
έκάθητο ό γαμπρός, καί εις τήν θέσιν των εκείνην έμεναν καί ο! δύο ακί
νητοι επί πολλήν ώραν, θαυμάζοντες τά μεγάλα γεγονότα, πού έβλεπαν τε
λούμενα γύρω των. Εις τήν νύμφην δεν ήτο επιτετραμμένον νά σηκώνεται 
καί ν3 άπασχολήται, είμή μόνον δταν θά έλάμβανε μέρος εις τό δεΐπνον 
καί κατόπιν δταν ήρχετο ή σειρά της νά χορέψη. ΤΗτο παλαιά συνήθεια νά 
φτλευθοΰν δλοι εις τούς γάμους, καί διά τοΰτο τό γαμήλιον τραπέζι παρε- 

Θ ρ α χ ι χ ά  Δ '  18



274 Φ ώ τιον Γ. Ά π ο σ το λ ίδ ο υ

τείνετο μέχρι τοΰ μεσονυκτίου, ενώ εν τφ μεταξύ οι φαγόντες τραγουδούσαν 
καί έχόρευαν.

14. 'Ο  χορός αποτελεί από αΙώνων τό κυριοότερον μέρος τοΰ προγράμ
ματος όλων των ελληνικών γάμων. 'Όλοι γενικώς οί παρευρισκόμενοι έπρεπε 
νά χορέψουν, εις τον μεγάλον δέ χορόν της νυκτός τής Κυριακής έλάμβανε 
μέρος ό γαμπρός, ό κουμπάρος καί ή νύμφη μαζί με την κουμπάραν καί 
άλλας επιφανείς αντιπροσώπους τής όμηγΰρεως. cO σηλνβριανός συρτός 
ήτο ό επίσημος χορός τής νυμφικής τελετής. Ή το  δέ έξόχως ώραΐον τό θέ
αμα τοΰ χορού εκείνου, όταν τον διηύθυνεν ή νύμφη ώς βασίλισσα τοΰ 
χορού μεγαλοπρεπώς περιβεβλημένη την νυμφικήν της στολήν καί ήκολού- 
θουν αί ίκανώτεραι χορεύτριαι, αΐ όποΐαι έγύριζαν ευκίνητοι εις κύκλους δι
πλούς καί τριπλούς ρυθμίζουσαι τα βήματά των σύμφωνα μέ τούς ήχους 
τών μουσικών οργάνων και τον χρόνον τών νυμφιάτικων τραγουδιών τού 
συρτού. 'Ο  αρχιμουσικός κατέβαλλεν υπεράνθρωπους· προσπάθειας διά νά 
φανή αντάξιος τής εξαιρετικής εκείνης περιστάσεως. Διότι ήξαιρεν δτι, εάν 
κατώρθωνε νά ευχάριστήση τούς χορεύοντας θά ήμείβε ο γενναιοδώρως από 
τον γαμπρόν καί τούς άλλους παρισταμένους, τών οποίων διέπρεπαν εις τον 
χορόν αί κυρίαι. "Ωπλιζε λοιπόν τό χέρι του μέ αντοχήν, ύψωνε την φωνήν 
του καί προσεχών εις τάς κινήσεις τών χορευτών εξυμνούσε μέ ειδικά δίστιχα 
ολους τούς πρωταγωνιστοΰντας, πού έσερναν διαδοχικώς τόν χορόν. Κι’ έξη- 
κολοΰθουν ατελείωτοι αί στροφαί μέ την εναλλαγήν τών προσώπων μέσα 
εις μίαν θερμήν ατμόσφαιραν χαράς καί άδιαπτώτου ευθυμίας. "Οσοι από 
τούς άναγνώστας τών « Θρακικών » έζησαν τήν ζωήν τών επαρχιών καί 
παρευρέθησαν εις τοιούτους γάμους, θά συμφωνήσουν δτι ή εύμορφιά καί 
ή ποίησις τών θρακικών γάμων άπετέλει πολυτιμότατον στοιχεΐον τής 
ελληνικής ζωής τής Θράκης, ή οποία είναι καταδικασμένη νά έκλειψη 
μετά τήν οίκτράν έγκατάλειψιν τής άλησμονήτου πατρίδος μας. Ε κείνος 
ιδίως ό μεγαλειώδης συρτός ηλέκτριζε καθόσον συνεχίζετο τούς πάντας, εις 
τήν μεγίστην δέ άνάτασιν τής φωνής τού αθιγγάνου δργανοπα ίκτου τόσος 
παρήγετο ενθουσιασμός, ώστε ο πολύπτυχος εκείνος κύκλος τών χορευτών 
έκινείτο τρόπον τινά μηχανικώς ώς εις άνθρωπος, τ’ αργυρά φιλοδωρήματα 
έβομβάρδιζαν τούς θριαμβεύοντας μουσικούς καί αΐ καρδίαι τών πανηγυρι
στών επλημμυρούσαν από χαράν καί εύχαρίστησιν, οποίαν δεν εγνοόρισαν 
ποτέ αί άνώτεραι τάξεις τής κοινωνίας.

15. Εις τήν ’Οδύσσειαν άναφέρεται δτι κάποτε, δταν ο περιπλανώ- 
μενος Όδυσσεύς έφθασεν αγνώριστος εις τήν μυθικήν νήσον τών Φαιά- 
κων καί έγινε προς τιμήν του δεξίωσις, έδοκίμασε τήν ύψίστην ευτυχίαν ν ’ 
άκούση τόν ραψωδόν νά τραγουδά τά κατορθιύματά του εις τήν Τροίαν. 
Καί είχε κάτι τό ένθυμίζον τήν περίφημου εκείνην σκηνήν τό καμάρι τού 
Θρακός χωρικού, δταν ήρχετο ή σειρά του νά δείξη τήν χορευτικήν του ίκα-
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νοτητα κ’ έψάλλοντο ιδιαίτεροι στίχοι προς τιμήν του. Ούτω εξυμνούντο 
εν πρώτοις ό γαμπρός κα'ι ή νύμφη, ώς τά πρωταγιονιστοΰντα πρόσωπα 
τής τελετής. Εξυμνείτο ό κουμπάρος κα'ι ή κουμπάρα, ό προξενήτης, πού 
συνετέλεσεν εις τό ευτυχές συνοικέσιον, καί εν γένει μέ την σειράν του εξυ
μνείτο κάθε νέος διευθύνων τον χορόν καί διήρχετο στιγμάς εξαιρετικής συγ- 
κινήσεως τότε, όταν ήκοΰετο μέσα στο τραγούδι τ’ όνομά του, διότι άντε- 
λαμβάνετο δτι έκει κάπου κοντά καθημένη ή εκλεκτή τής καρδίας του έρ- 
ριπτε βλέμματα θαυμασμού προς αυτόν.

Σήμερα λάμπει ό ουρανός, σήμερα λάμπει ή μέρα, 
σήμερα στεφανώνεται αητός την περιστέρα.
Χορεύουμε τή νύφη μας μέ δόξα μέ καμάρι,
Νά τή χαρή ή μαννούλα της κι’ αυτός πού θά τήν πάρει, 

δ Σ ’ όσες χαρές κι’ αν έπαιξα δέν είδα τέτια νύφη, 
πόχει τον ήλιο πρόσωπο καί τό φεγγάρι στήθη.
Λάμπει ό ήλιος λάμπει, λάμπουν τά κάλλη σου, 
λάμπει καί τό ξεφτέρι πό'χεις στο πλάγι σου.
Μαλαματένιος ο σταυρός μέ τά μαργαριτάρια, 

iO Νά ζήσει ή νύφη κι’ ό γαμπρός κι’ όλα τά παλλικάρια,
Μή συλλογέσαι, κύρ γαμπρέ, μήν κάμνεις κασσαβέτι, 
ό σύντεκνος πού έκαμες σέ βγάζει σελαμέτι.
Σήκω, γαμπρέ μου, τό πρωί καί κάνε τό σταυρό σου,
Καί παρακάλει τον Θεό νά ζή τό στέφανό σου.

1δ Λάμπει ό ήλιος στά βουνά κ’ ή πέρδικα στά χιόνια, 
κοιμάται κ’ ή νυφούλα μας στά ά'σπρα τά σεντόνια.
Κουμπάρε, πού στεφάνωσες τά δυο τά κυπαρίσσια,
Νά σ’ άξυύσει ό Θεός νάσαι καί στά βαφτίσια.
Ό  ήλιος βασιλεύει κ’ ή πουλιά χάνεται,

20 καί σείς καλά κορίτσια νά μήν πεθάνετε.
’Αέρας τά ταράζει τά πλατανόφυλλα,
Θεός νά τά φυλάγει τά τσεντιανόπουλα.
’Εσύ πού σέρνεις τό χορό σέ πρέπει τραγουδάκι, 
σέ πρέπει καί στο μπόγι σου ένα παλλικαράκι.

25 Τσακέσαι καί λυγέσαι σάν λεμονιάς κλωνί, 
σά μαντζουράνας φύλλο καί σάν τό γιασεμί.
Καί τί καλά χορεύεις, ωραία πού πηδάς,
Λουλούδια θά φυτέψω στον τόπο πού πατάς- 
Σένα τό λέγω σένα, πουλί μου, κι’ άκσε το,

30 χαρτί καί καλαμάρι πάρε καί γράψε το.
Καί τί καλά χορεύεις, τί τσιλβελίδικα,
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ωραία πού σέ πάνε τά πεμπελίδικα.
Σένα το λέγω σένα, πού σέρνεις τό χορό, 
και τί καλά χορεύεις και γώ σέ τραγουδώ.

35 Πιάσε κ1 * 3 εσύ περήφανη μην κάμνεις τόσο νάζι, 
γιατί ό Θεός την περφανιά σαν ά'νθι την τινάζει..
Γυρίζει τριγυρίζει ενα χρυσό πουλί, 
μέ (ραίνεται νά είναι κ3 ή γνώμη του καλή.
’Άγγελοι σέ βαφτίζανε κ3 ή Παναγιά νουνά σου,

40 Γιά τούτο και σέ λέγουνε Μητακο τ3 όνομά σου (ή.

Ό  νυφιάτικος χορός έξακολουθοΰσεν επί πολλήν ώραν καί πάλιν έπα·- 
ναλαμδάνετο μετά τά διαλείμματα εως δτου άρχιζαν νά φεύγουν οΐ πλέον· 
ηλικιωμένοι από τούς προσκεκλημένους καί ώλιγόστευε τό πλήθος βαθμηδόν.. 
Εις δλους τούς τιμήσαντας τον γάμον έμοιράζοντο από τής πρωιάς τής επο
μένης τά μαντήλια τά όποια είχεν έτοιμα προς τούτη ή νύμφη, καί προς 
έκτέλεσιν .τής διατυπώσεως ταύτης οί κατάκοποι μουσικοί ήσαν υποχρεωμέ
νοι νά περιέλθουν από θύρας εις θύραν τάς διαφόρους συνοικίας τού χωρίου..

’Ά λίη τοπική συνήθεια ήνάγκαζεν Ικουσίως τον γαμπρόν νά οίκουρήση 
επί δύο ήμέρας. ’Από την γλυκεΐαν δέ αυτήν αιχμαλωσίαν εδικαιούτο νά 
απαλλαγή τήν πρωίαν τής Τετάρτης, δτε διηυθύνετο κατά πρώτον εις τό γει
τονικόν παντοπωλεΐον, δπου ήγόραζε σκούπαν, τήν οποίαν ενέχείριζεν εις 
τήν νεόνυμφον άναθέτων εις αυτήν τά τού ο’ίκου.

Μέ τήν διατύπωσήν αυτήν, ε'ληγεν ή φαιδρά καί θορυβώδης των γάμων- 
έορτή. ’Από τής επομένης ό γαμπρός ήτα Ιλεύθερος νά συνέχιση τάς επαγ
γελματικός του ασχολίας. Ή  νύμφη άρχιζε νά στρώνη τά προικήσια της στό· 
καινούργιο σπίτι, καί ή νεολαία τού χωριού ετοιμάζετο δι·3 άλλην χαράν.

1) Τόν τελευταΐον στίχον τον ακόυσα προ είκοσιπέντε περίπου ετών νά τραγου
δούν προς τιμήν τού φίλου μου Μητάκαυ Χαντζή, ό ©ποιος εΰρίσκεται σήμερον εγκα
τεστημένος είς τήν Ζαρκαδιά τού Νέστου καί τότε ήτο ενα άπό tw πρωτοπαλλήκαρα.
τής Τσεντώς κα» έσερνε μέ τέχνην τόν χορόν 8?,ς τόν γάμον ίής αδελφής του.
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ΕΤΥΜ ΟΛΟΓΙΕΣ Σ Ε  Θ ΡΑ Κ ΙΚ Ε Σ Λ Ε Ξ Ε Σ*

Β ό δ ι πρέπει νά γράφεται με ο, γιατί είναι τό βόϊδι, δπου άποσιωπά- 
ται ό », μισόφωνος φτόγγος του δίφτογγου όϊ, πού προφέρνεται κιόλας σέ 
πολλά μέρη λ. χ. βόϊδι, ρόϊδι κτλ.

Β ώ τριδα , δχι μόνο στο Λειβήσι, μά καί σ’ άλλα μέρη λέγεται βρώ~· 
ζιδα. Είναι ή βρώοις τού Ευαγγελίου, πού σημαίνει τό σαράκι «οπού σής 
καί βρώοις αφανίζει» (Ματθ. Τ ζ  19). Τό σ τού βρώοις γίνεται τ από επί
δραση τού όμοιονοήμου ενρώς - ενρώτος.

Γ ενιά  είναι ή λέξη γενεά άρχ. yevja. To j στην αρχαία Έλλην. αφομοιώνε
ται προς τό προηγούμενο ν: *γεννά, από τούτο βγαίνει τό ρήμα γεννάω ( =  
παράγω γενεάν) καί από τά γεννάω γίνεται μεταρρη ματικό τό γέννα (=γέννησις), 
όπως από τό έρεννάω τό έρευνα, από τό πλανάω τό πλάνη, από τό ενθννω το 
ενθυνα, από τό άοάομαι τό άσ^,άπό τό καταράομαι τό κατάρα, από τό ήττάο- 
μαι τό ήττα (B rugm ann—T h u m b  Gr· Gr. M unch. 1913 σελ. 350 § 364 
Σημ.) Στη νέα Ελληνική έχουμε πολλά τέτοια (βλ. άρθρο μου στην Ελληνική 
’Επιθεώρηση, έτος Κ Ε ' 1931, τεύχος 290, Δεκεμβρίου, σελ. 29, στηλ. β'6)> 
από τό γεννά (=γεν}ά) βγαίνει καί γενναίος —  άφτός πού βαστά από καλή 
•γενεά καί λοιπόν ανδρείος, μεγαλόψυχος, ρωμαλέος.

Γερλεοτίξω  λέξη Τούρκικη γερλεοίορουμ από τό γέρ (=τόπος).
Γ ιαλαμάς  επίσης λέξη Τούρκικη.
Γ ιαμαντιπά  άντίς διαμαντικά, τό δ άποσιωπάται κατά αφομοίωση, 

έπειδής είναι δοντικό, από τό παρακάτου τ, πού είναι κι άφτό δοντικό πρβ. 
διατί >  γιατί, διατοντο >► γιαχοντο, Μ άδυτο> Μάντο κτλ.

Γ ίζμ π α ' ή λέξη είναι Βουργάρικη.
Γ ια τα τί’ τό τα είναι προσκόλλημα ή επίθημα, πού από τις πρόθεσες 

μετά, κατά πέρασε καί στις πρόθεσες γιά καί από, δταν έχουν κατόπι 
τους αντωνυμίες ή επιρρήματα λ. χ. μετά μένα, κατά δώ, κτλ. καί λοιπον :

) 2υνέχεια από τόν Γ” τόμα τΦν φρ^κικών σ· 356—360.
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άπατά σάς γιατά τΓ ομοίως τό -τα άφτύ πέρασε και στο χρονικό επίρρημα: 
ώς' λ. χ· ώοτατώρα κτλ. Κατόπι κατά τό σχήμα πάρα—πάρε, άμα — άμε, 
είπανε καί ώατα >  ώοτε κι έτσι πήρε την ίδια τη μορφή μέ τό αρχαίο: 
ώστε, χωρίς όμως νά πάρει καί τό νόημά του λ. χ·. : «Περίμενε δώ, ώστε 
νάρθω».

Γ ιο ργά ν ’· λέξη Τουρκική γοτο·3 η=πάπλωμα.
Γ ίο φ κ ά ς  ή καθαφτό Τουρκική λέξη είναι γιόγκα (γ— κά, όχι n g a  

λαϊκά όμως λέγεται γιονγκά  καί σημαίνει λεπτός, αδύνατος, επειδή λοι
πόν και τό ομώνυμο ζυμαρικό κόβεται σέ λεπτά μακρουλά κομματάκια, 
λέγεται καί ρωμαίϊκα γιονφκάς ή γιοφκάς.

Γχιτζίρ- λέξη τουρκική και τή λένε έτσι, γιατί τρίζει όταν τή βάλεις 
στά δόντια, καί τουρκικά γκιτζηρτμάκ σημαίνει τρίζειν καί γκιζηρτι τρίξιμο- 
νεοελλην. λέγεται άγκαθομαστίχα' τό επιστημονικό της όνομα είναι: άκανθα 
ή κομμιοφόρος.

Γ κ ιο ν γ ιο ν μ  λέξη τουρκική, πού τήν έχουν όλοι οί λαοί τής Βαλκανικής.
Γ κοϋτζος  λέξη Σλάβικη.
Γ ο ν ‘ είναι τό αρχαίο επιφώνημα ώ !  μέ τό συνηθισμένο γ στήν αρχή 

καί μέ αρχαιότερη προφορά επειδή είναι τονισμένο πρβ. άγαπον-άγαπώ, 
γονγια= ώ ια, τονν=τών  (Οινούντα καί Κεφαλληνία) ονς=ώς (Σκόπελο) 
έμονν— ήμών (Πόντος) κτλ.

Γραταούνα  συνήθως λέγεται κρατούνα, γιατί έχει χερούλι, πού τήν κρα
τούνε- κατά παρετυμολογία λέγεται γρατζοννα, γιατί τό χερούλι της είναι σά 
νύχι, σάν άρπάγη, σαν άγκρίφι (τσεγκέλι) καί γρατζοννάει. Επιστημονικά 
λέγεται lag en aria  vulgaris· *Υπάρχει καί τύπος: κρατσοννα κατά συμφυρμό..

Δόλιος ' είναι τό αρχαίο δείλαιος ^>δείλιος^> δόλιος μέ φωνοσυρμή δηλ. 
αφομοίωση τού κλειστού φτόγγου i (εί) προς τον ανοιχτότερο ο. Πρβ· ξι- 
φιός^> ξοφιός, σ ιρ ό π ι^  σορόπι, βλίτρο^> βλίοτρο (’Αραβαντινός *Ηπειρ. 
Γλωσσαρ.) κτλ.

Δω νανάς* λέξη μακραιμένη μέ διπλό προσκόλλημα αντί (ε)δωνά(ς)· πρβ. 
τό Άρτακινό : τον καλόνανα<α καλόνα <C καλόν.

3 Ε γ χ λ α β ή ’ δηλ. ένλα6 η= τό  έγγραφο πού καταλογίζει (=ένλαμβάνει) 
τήν προίκα- ανάμεσα νλ αναπτύσσεται g.

Ελε' λέξη τούρκικη.
’Έμ*' λέξη τούρκικη εμμα, πού σημαίνει: αλλά, καί πού ανταμώνεται 

μέ τά άμή, άμά, μά, άμ , καί τό αρχαίο : είμή.
’Εξόν  είναι ή αρχαία ουδέτ. μετοχή τού εξεστι κατά αιτιατική από

λυτη : εξόν, πού παρετυμολογήθηκε προς τό: εξω βοηθώντας καί τό νόημα. 
Πρβ. Πλάτ. Πρωτ. 358d: «ούδείς τό μεϊζον κακόν αΐρήσεται, εξόν τό έλατ
τον», όπου τό «εξόν (αίρέσθαι) τό έλαττον» μπορεί κανείς νά το πάρει κα ίμ ε 
τή σημερινή συνεκδοχήν«πάρεξ (αΐρήσεται) τό έλαττον» χωρίς ν ? αλλάξει
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ούσιωδώς to  νόημα. Φαίνεται λοιπόν πώς από τέτοια παρανόηση μετάπεσε 
τό εξόν στη σημερινή σημασία του βοηθώντας και ή φθογγική μορφή του- 
εξόν=εξα>· πρβ. όντας μετοχή χρονική, πού συνεφύρθηκε μέ τό χρονικό σύν
δεσμο όταν.

Ζάκατο  λέξη σλαβική.
Ζ α κόν ι  λέξη σλαβική- πρβ. παροιμ. «Κάθε τόπος και ζακόνι, κάθε μα

χαλάς καί τάξη».
Ζαμακώνω; από τό σλαβικό ζαμόκ, πού θά πει κλειδαριά, ώστε τό 

ζαμακώνω άφτολεξεί σημαίνει κλειδώνω καί άφτουνοΰ εξέλιξη είναι τ’ άλλα 
τά νοήματα, πού καταχωρίζονται έτσι όμορφα στά Θρακικά τομ. β ' σελ. 212.

Ζολότα - σλάβικα ζολότο θά πει χρυσός, μάλαμα- καί ζολότνικι είναι 
κάποιο νόμισμα. Συνήθως σημ. 30 παράδες.

Ζακουμνιά - Άραβοτούρκικα zakoum  λένε τήν πικροδάφνη, nerium·
Ζ ά φ τω * Γό άι γίνεται ζ (βλ. παρακάτω λ. ζουλούφια), έτσι ξήγησε 

πολύ σωστά ό D efner to ζάφτω πω? είναι τό άρχ. ίάπτω (Λεξικ. Τσακων. 
διάλ. σελ. 139) μέ όλα του τά καθέκαστα-— πρώτα δηλ. γίνεται πρετυμολο- 
γημένα διάπτω κι άπ’ άφτό κανονικά ζάφτω- πρβ. ϊ'ονθος ζ> *διάθος ζ>ζάθος 
(’Ήπειρο) και ϊ'ονλος ζ> * ιουλ-ούφι ζ> διουλούφι ζ> ζουλούφι.

Ζεματίζω - άρχ. έλλ. ζέω' ρηματικό: ζέμα-ζέματος  άπ’ άφτό νεοελλη
νικό ρήμα: ζεμ α ι-ώ , μελ. ζεματήσω  κι άπ’ άφτόνε υστέρα άλλος ενεστ. 
ζεματίζω.

Ζερβοκουτέλλα' συνηθέστερο στά ραιμαίϊκα ζερβοκουτάλα τό α πριν 
άπ’ τό λ γίνεται πολύ συνηθισμένα ε λ. χ. βαλανίδι ζ> βελανίδι, καταλάνοςζ> 
κατελάνος, μαλάχη ζ> μελόχα, οταχτοπέπαλη ζ> σταχτοπέπελη, Ραλιδ ζ> ’ Α- 
ρελιδ (Μπούτουρας), κνώδαλο ζ> κνονβελο (Αιτωλία), έτσι καί τό ζερβοκου
τάλα γίνεται ζερβοκουτέλα καί τότε ή κατάληξη συμφωνεί μέ τό άπό τά 
’Ιταλικά επίθημα- έλλα : κοπέλλα, σκουτέλλα κτλ.

Ζ ερντέλ’· ή λέξη καθαφτό είναι ινδική : zardalu, νεοελληνικά έχει τά 
εξής ονόματα: τό ζαρταλούδι, ή ζαρταλούδα καί κατ’ άφομοίωση ή ζαρ- 
ζαλούδα (Άρτάκη), τό ζέρδελο και ζερδέλι (τό ζέρζελο καί ζερζέλι) σύγκρινε: 
κρούσταλλο καί κρουστάλλι, ζούζουλο καί ζουζούλι, δίχαλο καί διγάλι,, άά- 
χτυλο καί δαχτύλι, άλετρο (<ζάροτρο) καί άλέτρι κτλ. ’Από μας τό πήραν οί 
Τούρκοι καί τό λένε zerdeli κτλ. μέ τον τόνο στή λήγουσα, ώστε ό φτόγ- 
γος d ! ζερντέλι στή Θράκη είναι άπό επίδραση τής τούρκικης, επίσης τά 
λέμε, στον πληθ. μάλιστα, καί ζερντελιά άπ’ τό τ. ζερντελί, μά καί: ζερδελ.ιά, 
γιατί τό d κοντά στο ρ γίνεται δ: ράΆ ρό πρβ. βάράαζ>6 άρδα. Πρέπει νά ση
μειωθεί πώς ζερντελιά λέμε τά πικροπύρηνα βερίκοκα καί τά γλυκοπύρηνα 
τά λέμε καϊσιά, πού είναι επίσης τό Τούρκικο καϊσερλι πα»'απεΐ καϊσαριώ- 
τικα, δηλ. άπό τήν Καισάρεια.

Ζονλούφια' ΐουλοι υποκοριστικό ίονλί(ον) καί μέ τήν παρετυμολογία
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διονλί. Τό <5? γίνεται κανονικά ζ απ’ την αρχαία εποχή λ. χ. Διενςζ>Ζεύς, 
Λιόννσοςζ>Ζόννυσος, ζήτα τ’ αποδέλοιπα στα άρχ. ελλ. λεξικά’ νεοελληνικά 
διαδολιάζ>ζαδολιά, 6 ιαδλακώνωζ>ζα6 λαχώνω (βλάξ, δχι ανλαζ), δινλίζωζ>ζου- 
λίζω, δινφώζ>ζνφώνω, δίνγροςζ>ζυγρός (Κοραής) κτλ· έτσι και τό ϊονλούφι- 
(ον) έ'γινε ζονλούφι· γιά τό: χζ>δχ βλ. παραπάνω λ. ζάφτω, γιά την ύπο- 
κορ. κατάληξη — ούφι πρβλ. μάτιζ>ματούφι.

Ζ ο υπ ο ύν ν  λέξη άραβική πού την πήραν και οΐ Φράγκοι με τον τύπο 
ju p o n ’ τό — ούνι είναι σαν υποκοριστική κατάληξη, νά πούμε, πρβλ. τά ξένα 
πιτσούνι, ζιχούνι μανταφούνι (=σκοινί τής μοΰδας), καί τά ελληνικά: σα
πούνι, σιφούνι, τακούνι κτλ. πού συμφυρθήκανε καί συνεπαρθήκανε στην 
κατάλ. -ούνι, γιατί ή άραβική λέξη είναι djouba, χωρίς τέτοια κατάληξη.

Ζονρεΐ· λέξη σλάβικη.
Ζορφα- μεταρρηματικό από τό ζονφώνωζ>ζυφώνω<ζδιυφώ  (κοίτα πα

ραπάνω στη λ. ζονλονφια).
Ζω ντίμ  ηος  από τό ουσιαστικό ζωντίμι' (ζώ) πρβλ- ψοφίμι <Ζψοφώ' 

τό ψοφίμι είναι κανονικά τό ψοφιμαΐον, τό ζωντίμι είναι ακανόνιστα τό 
ζωντανό κατά τό ψοφίμι.

Θλίβω* στή νέα 'Ελληνική εχει συνήθως τό νόημα λυπώ καί θλίβο
μαι ( =  λυπούμαι), εδώ δμως εχει τήν αρχαία του σημασία οπωσδήποτε.

Θρίβγω· (γρ. θρύβγω)' είναι τό αρχαίο θρύπτω άόρ. εθρνψα~ζ>θρύβ(γ)ω 
(Γ. Γ. Ε. α ', 217).

Θυμιατό, επίθετο πού παίρνει τον τόπο του ουσιαστικού· πβ. βγα(λ)τό 
(απόστημα), κατεβατό (φύλλο) =  σελίδα, καταστατό (άλ,έβρι) =  άμυλο, πιοτό 
(υγρό), παγωτό (γλύκισμα), κρυφτό (παιχνίδι), ξαντό (πανί) κτλ.

Θωριά' είναι ή αρχαία λ' θεωρία (Γ. Γ. Ε. α 7, 157), πού γίνεται κανο
νικά θωριά, όπως καί τό θεωρώ γίνεται Θωρώ πρβλ. Θεόδωρος- >> Θόδω- 
ρος, χρεωστώ ζ> χρωστώ, νεωπός ζ> νωπός, λέωζ>λώ (Κούμπαγο).

Ί ζ α ρ ιέ ς ’ στήν κοινή νεοελληνική λέγεται ίξαριές' δηλ. από τό Τούρ
κικο ϊχζαριε τό χορδοηχερό ζ γίνεται άχορδόηχο σ, παίρνει δηλ. τον ίδιο 
ήχο με τό προηγούμενο χ κι έτσι κανονικά τό χσ γίνεται ξ πρβλ. εχσω ζ> 
εξω, χρ{ν)σόςζ> γσός ζ> ξός κτλ. (Φίλην. Γραμ. § 243-—244).

”Ιλερ ι· ιλαρά (νόσος) (κοίτα Θρ. τ. γ 7', 1932 σ. 357 τή λ. απιστία καί 
σ. 359 τή λ. αχαμνό). Τό επίθετο ιλαρά στή νέα 'Ελληνική γίνεται ουσια
στικό ιλαρή πρβλ. (λείβω) : λειβερη ζ> λείδερη, γαληνή γαληνή, μ ε
λανή ζ> μελάνη κτλ. καί μέ τήν επίδραση τού λ : ιλαρή ζ> ϊλερη, πρβλ. 
ήλακάτηζ> άλεκάτη, άλαφρόςζ> άλεφρός, κα\λαβράκι ζ> λεδράκι (Σύμη), πα~ 
λαθύρι ζ> παλεθύρι (Αίγινα), esc la ta  >  σκλέτα, σκλετάδα (τής Γαλλικής 
Provence) κτλ.

*Ιαμπα■ είναι ή ίδια  σλάβικη λέξη, πού παραπάνιο άναφέρεται ως ; 
γίζμπα.



Κ αβραντίζω ' λέξη Τουρκική, c a v ra r im —cavrad im  μέ την ίδια σημα- 
αία=αρπάζω, πιάνω απότομα κτλ.

Κ αίοκαι ή λέξη είναι Τουρκική και καλύτερα νά γράφεται μέ ε .·
κέσκε.

Καμπςοτά  υφάσματα πού έχουνε για πλουμιά τον κάμπο την πε
διάδα).

Κ άνω  ράνω  χό ράνω είναι, νομίζω, αντί του ρέβω (=ρέω ), γιατί λένε 
συνήθως ερρανα στο ποδάρι =έρρεψ α  κατά παρετυμολογία, αλλιώς δέν ξη- 
γέται τό ραίνω, πού ή σημασία του είναι ραντίζω' κοινώς λέγεται: κάνω καί 
ραίνω ( =  έργάζουμαι καί καταστρέφουμαι =  τίποτε δεν καταφέρνω=άπθ’ 
τυχαίνω). Οί σημασίες πού καταλογίζονται στα Θρακικά τόμ. β' σελ. 22Q 
ίσως προέρχονται από άλλη παρετυμολογία στο νόημα, Γ. Γ. Ε. 6', 217 
γ', 179).

Κ ανόνα  (η)· συνήθως λέγεται ό κάνονας δηλ. κατά τό σχήμα : οι δα~ 
σκάλοι—<5 δάσκαλος, οί άγγελοι— 6  άγγελος, οί διάβολοι— 6  διάβολος κτλ, 
είπανε καί- οι βουκόλοι— ό βούκολος, οί βαθράκοι—ό βάθρακας, οί κουβον- 
δοι—ό κονβονδας καί οί κανόνοι—ό κάνονας, μπορεί όμως νά είναι καί 
από τά σύνθετα : νομοκάνονας όπως καί μακροκούβονδας, άμπελοβάθρακας 
κτλ. ’ Απ’ τό αρσενικό γίνεται πολύ έφκολα θηλυκό κατά τό ή τιμωρία πρβ. 
•ό λειχήνας Ζ> ή λειχήνα (σαν τό ή ψώρα), δ πυρήνας >> ή πυρήνα (κατά τό 
ή ελιά), ό αρραβώνας ή άρραβώνα (κατά τό. ή παντρειά) κτλ. από αντά
μωση στην πληθυντική ονομαστική ες, πού είναι ή ίδια καί στα άρσενικά 
καί στά θηλυκά.

Κ ά π ια  (τά)· λέξη τούρκικη kab  ή kap  (“ δοχείο, αγγείο κτλ.), απ’ 
άφτό καί τό καπάκι (kapak)· καί τό καμπονκι (kabuk)·

Κ αποτνός  (=καποτεινός) από τ ό . έπίρ. κάποτε (*< κάν ποτέ)=τόν πα
λιό καιρό.

Κ α π τίζω ’ ή λέξη είναι τούρκικη : k a p m a k —k ap a rim  >  kapd im  >* 
καπτίζω (=άρπάζω, άφαιρώ, παίρνω μέ βία): μέ τό λατ. cap to  συμφώνησε 
κατά τύχη, όποος τό άχτάρ μέ τό ac tuariu s, όπως τό k ap a k  μέ τό cappa, 
όπιος τό guyum  μέ τό cucum a-

Κάργα. Τό «ό κόσμος εΐτανε κάργα» δηλ. πυκνός, δέν είναι από τήν 
τούρκικη κάργα (κόρακας), είναι από τό βενετσιάνικο; κάργα (carga) =  
γιομάτα (Γ Γ Ε  a 218).

Κ αρίδες■ είναι τύπος άρχ. έλλ. καρίς—καρίδος, τό γαρίδα είναι νεοελ
ληνικό: από τήν έν. αίτ., τήν—καρίδα^> ή γκαρίδα καί μέ τό μαλάκωμα τού 
g σέ γ : ή γαρίδα (άφτά τά διδάσκει ό Χατζηδάκης πολύ σωστά).

Κ ααίδα  ή λέξη είναι λατινική cassis,--id is, cassida καί σημαίνει πε
ρικεφαλαία- σέ μάς μετέπεσε στή σημερινή του σημασία, γιατί ό κασιδιά- 
,ρης έκρυβε φαίνεται μέ είδος περούκας, νά πούμε, τό κεφάλι του, πού έπα-
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σχε από κνύος. Στον Πόντο τή λένε σκυλλεπέτσι δηλ. σκνλλοπέτσι, γιατί μέ 
τέτοιο πετσί ίσως έρραβαν σκούφο για τό κεφάλι του από κασίδα άρρωστου.

Κ αβαατούρα’ λέξη ’Ιταλική c is s a tu ra  καί σημαίνει γενικά ραβδί και 
έπειτα πήρε τή σημασία τής λόγχης.

Κατάκοιτος' άφτό μου φαίνεται πώς δέν είναι λαϊκό, μόνο είναι παρ
μένο άπ’ τή γλώσσα των βιβλίων.

Κατέρατα' είναι τό άρχ. κατάρρντα. Τό κατά- κατε - ξηγέται ή άπο- 
τον άλλο τύπο : κατε - πβ. καταβαίνω ζ> κατεβαίνω κτλ. (Φιλ. Γραμ. σελ. 
410), ή από τό κατοπινό ρ· αρ ερ : πβ. καθαρίζωζ> καθερίζω, κάθερα 
(= τ ά  άποκαθαρίδια), τέσσαρα ζ>τέσσερα, φ τα ρ ν ίζ ο μ α ι φτερνίζομαι, ιλαρή ζ> 
ιλερη κτλ. (Φιλ. Γ. Γ. Ε. γ", 145 πολλά παραδείγματα). Γ ιά τή  διπλή ερμη
νεία κοιτ. Φιλ. Γραμ. σελ. 153. Τό -ρυτάζ> -ρατά είναι κανονική αφο
μοίωση του κλειστότερου I (υ εδώ) προς τό ανοιχτότερα α, δηλ. φωνοσυρμή, 
πβ. πηλαμνδαζ> παλαμνδα, σηράκιζ>σαράκι, σημαντήρα ζ>οαμαντονρα κτλ. 
(Γ. Γ. Ε. γ ', 153. Γραμ. σελ. 98).

Κατλαβάκια' είναι συμφυρμός άπ’ τό Τούρκικο τακλάδες κι άπ’ τό 
ρωμαίικο καβάκια που σημαίνουν καί τά δυο κυβιστήσεις ^κουτρουβάλες)1

Κατούνια · ή λέξη είναι κατά μετάθεση φθόγγων άντίς τακοννια=γα- 
λέτσια=κροΰπεζα.

Κατανάς' λέξη τουρκική ή μάλλον ούγγαρέζικη, μά εμείς άπ’ τούς 
Τούρκους τήν πήραμε." c a d a n a -a ti .

Κατρακέφαλα" άντί κατακέφαλα· τό ρ άναπτύσσεται ένεκα τό κατο
πινό λ :  πρβ. κυκλαμιά ζ> κνρκλαμιά, φονφονλα ζ> φούρφουλα (κόκκος — 
cielo) : κοκοσάλι ζ> κορκοσάλι (τό χαλάζι), χαχάλι χαρχάλι, άτσαλος ζ> 
άρτσάλος (Πόντος) κτλ.

Κ εαιά ' λέξη Τούρκικη.
Κινιάζω ' κατά μετάπτωση σημαίνει καί τό χέζω ένεκα τό χρυσοκόκ

κινο χρώμα' άπ’ άφτό λοιπόν πέρασε στις σημασίες τών 40εκκλησιών πού 
καταλογίζει ό κ. Π. Παπαχριστοδούλου στά Θρακικά τόμ. β', σελ. 225.

Κιόλα· είναι ή φράση και δλα ενωμένη σε μιά λέξη καί σημαίνει 
α ') άμέσιος : τώρα κιόλα, β ') τόσο γρήγορα: ήρθες κιόλα; γ') ήδη : κιόλα 
τάχω τελειώσει κτλ.

Κιρμηάτς* λέξη Τούρκικη· με τό ’ίδιο νόημα τδχουν κι’ άφτοί.
Κ ίτκος= κ\χ ικος άπ’ τό τούρκικο ς ΐί= λ ίγο ς , σπάνιος.
Κ λούστικο ' λ. σλ. σημαίνει: σκουλικιασμένο ί>  παλιωμένο>* κλούβιο.
Κλώκα  (γιατί με ω ; )■ λ. σλ.
Κλωοτρό· κλωστώ ~ρό ή κατάληξη* άπό άναλογία με τά όμοιο- 

νόημα : γ^αλαρό, μαλλιαρό, γυαλιστερό κτλ.
K vvjib  (τό) είναι μετά φτόγγων άπό τό κοινό νεοελληνικό πυκνό.
Κ ολύμπα ' οί Τούρκοι άκούοντας τούς "Ελληνες νά λένε καλύβα πή-



Θ ρακικές ετυ μ ο λο γίες 283

ράνε τή λέξη και την έκαμαν koliba, κι άπ’ τούς Τούρκους την πήραν 
ξανά οι Θράκες μέ τον τ. τύπο- πρβ. ρούσικα ποπάς (=ζπαπάς) και ποπάς 
Πόντιοι.

Κ αμπώ νω  ατούς Βυζαντινούς ή λέξη σήμαινε άπατώ, πλανώ, κι3 άπ3 
αυτού φαίνεται μετάπεσε ή σημασία του στο Θρακικό πετυχαίνω, γιατί όσοι 
άπατοΰνε πετυχαίνουνε συνήθως.

Κόρξα  (ή)· κοριός— κόρια >> κόρζα, γιατί ο μισόφωνος φτόγγος ι μέ 
προηγούμενο ρ άδραίνει κάποτε σε ζ πρβ. Μαρία ί>  Μαρία >> Μάρζά 
(Κύμη) κτλ. Στα Τσακώνικα πάντα έτσι γίνεται: μακρνάζ>μακριά ζ> μα- 
κρζά.

Κ οτήματα  μέ τή σημασία τού αινίγματα φαίνεται πώς γίνεται από τό 
κοττώ, άποκοττώ— τολμώ παράγω τού Βυζ. κόττος=κύβος διαφορετικό άπ3 
τό αρχαίο κοτέα>-ώ=όργίζομαι (Κορ. ’Άτακ. β', 60 καί α , 305), γιατί καί 
τό αίνιγμα είναι είδος κύβος. Ά ν  θέλεις να κρατήσεις λοιπόν την ιστορική 
ορθογραφία γρ. κοττήματα (ττ). ’Άλλες νεοελ. λ. πού σημαίνουν τά αινίγ
ματα: άπεικαστά, βρετά, νιώσματα, παραμαντέματα, χώσματα κτλ. (για τις 
αποδέλοιπες βλ. . Πέτρου Βλαστού Συνώνυμα  κτλ. σ. 17— 18. Ή  άλλη ση- 
μασ. δίστιγμα τραγούδια κτλ. είναι από επέκταση τής αρχικής.

Κ ότσαλα  είναι τό ελληνικό: κόψαλον πλθ. κόψαλα (κοίτα παρακάτω).
Κ οτσάνια · είναι επίσης τό ελληνικό κοψάνιονζ> κοτσάνι, πού από μάς 

τό πήραν οί .Τούρκοι cotchan ' πρβ. ψευδός ζ> τσεβδός, κόψιχος ζ> κότσικας 
καψιάζω ζ> κατσιάζω, κοψοπόδης >  κουτσοπόδης, κόψανλος, (δηλ. πού τού 
κόψανε τον αυλόν τής κνήμης) κούτσαδλος, καψίον κατσϊ (ό Ψάλτης βλέ
ποντας τού Πόντου τό : κατσάτι είπε πολύ σωστά, πώς άπ3 αυτό μέ τή με
τάθεση παράγεται τό Θρακικό τσακάτι=μέτωπο, δηλ. είδος κάψα, πού πε
ριέχει τον εγκέφαλο). Σύγκρινε καί τό Τσακωνικό: τσόκανο—  μίσχος άπ3 τό 
κόψανον ζ> κότσανο καί ύποκορ. κοτσάνι. ’Επίσης κοτσάνια κατά συμφυρμό 
λένε τό ύποκορ. τού κότσια μέ τό νόημα τού δυνάμες, ήπατα κτλ.: έχεις κο
τσάνια (=κότσια) για δρόμο ; πβ. βαστούν τά κότσια σου ; (κοίτα : κότσή.
Φαίνεται πώς στις 40κλησιές μετατίθεται συχνά στήν αρχή τής λέξης τό κ 
πούναι στή μέση της' λ. χ. κατούνια άντίς τακούνια, κνυπός αντί πυκνός.

Κότσι, (τό)' είναι δυο λέξες διαφορετικές στο νόημα καί στήν παρα
γωγή. Τό ένα είναι λ. τούρ. kotcli καί σημαίνει κριός δλδ. αρσενικό πρό
βατο. Τό άλλο τό κότσι ==τύλος, δλδ. σκληρός κάλλος κτλ. είναι από τό 
κότσι —  αστράγαλος osselet, τό κοκκαλάκι τό ξεχωριστό, πού παίζουν τά 
παιδιά. Τά κότσια άφτά σέ μερικά μέρη τά λένε βασιλιάδες (Πάνορμο τής 
Κύζικος). Ή  βυζαντινή λ. κόττος (=ζάρι) ζ> κόττι (ον) έφτασε σέ μάς μέ 
τον τύπο κότσυ δλδ. τό δέφτερο τ έγινε σ γιά άναμοίωση : κόττι ζ> κότσι. 
πρβλ. κόττνφος ζ>κότσυφας, κόττος κότσος ( = ό  πέρδικος. Πάρο), (Ησύχιος: 
κοττίς): κοττίδα ζ> κοτσίδα καί κότσος ( = ή  πλεξούδα), (κόττυνα =  σκύβαλα.



284 Μ . Φ ιλήντα

Κοραή επιστολ. γ 286) : κοττυνέα >  κοτσννιά, (κρείττων): κρεΐττος 
κρεϊτοος ( =  υγιής- 3 Αραβαντινός), (eattus) καττι >> κατοι κτλ.

'0  τονισμός κόττιον >  κότσι είναι ανώμαλος, γιατί όντας τρισύλλαβο, 
ρυθμοϋ δακτυλικοί, έ'πρεπε νά τονιστεί, όπως λέει ό Ή ρωδιανός Α ', σελ- 
356, δ), στο - ί  άρχ. παραλήγουσα κοττίον (νέα λήγουσα κοτσί) άλλα λέξη 
νεότερη, μπήκε στη γλώσσα, όταν πια δέν ξεχωρίζανε τό ρυθμό, άν εϊτανε 
δακτυλικός ή τρίβραχυς κτλ. και τονίστηκε τό υποκοριστικό κόττιογ >  κότσι 
στη συλλαβή κό- τοΰ πρωτότυπου : κόττος. Τώρα από ποΰ προήρθε άφτό ; 
3Απ’ τό σλαβικό cost, που θά πει κόκκαλο, θά πει καί ζάρι ροΰσικα- καί 
τό πρωτοαπαντοΰμε στους κώδικες τοΰ ’Ιουστινιανού α , 4, 25 καί γ ', 43,1. 
τό έτος 527. ’Επειδής καί οι τύλοι δλδ. οι κάλλοι των χεριών καί των πο
διών είναι σκληροί σάν κόκκαλα σχεδόν, τούς είπανε κι άφτουνοΰς κατά 
επέκταση κάτσια.

Κοτάρα. CH σλαβική >:εξη είναι k o t (απ’ άφτό καί τό κοτέτσι), ή κα- 
τάλ. -άρα είναι ή δική μας ή μεγεθυντική πβ. σπιτάρα, δρνιθάρα κτλ. (Φι?. 
Γραμμ. § 1375), ίσως νά έπίδρασε καί ή σλαβική κατάληξη —aca : ko taca  
=στάβλος γιά γουρουνάκια, γιά άρνάκια κτλ. (τό c προφερ. τσ).

Κοϋντρος αντί κόντουρος (κοντή+ ουρά). Τό ο γίνεται ου άπ’ τή γει
τονική συνεργία τοΰ κ' πρβλ. κ ά μ α ρ α ^  κούμαρα, κόαξ >> κούβακας, com- 
φαηϊα  >  κονμπάνια, κόψαυλος ξ> κούτσαυλος κτλ. (ΓΓΕ. γ ', 159). Τό δέ-
φτερο ον σιωπαίνεται, γιατί έχει κοντά του τό ρ (νόμος Κρέτσμερ- ’Αθήνας 
κβ', 253 κ. εξ.) πρβλ. (Βυζ. μορυχός): μουρονχός ^>μουχρός (’Άμαντός Λεξ. 
άρχ. C ' 102), τουρ. K arak o u ro u  (=μέλας δρυμός) κράκονρα (Φιλήντας), 
κονροννοφωλιά ξ> κονρνοφωλιά, τ. kourou-tchangral !> κονατσάγκαλος (— 
είδος ψάρι, ό άγκιστροκλέφτης Μ. Στεφανίδης) κτλ. (ΓΓΕ· α ,  93 κ. έξ.) πρόσ- 
θεσε Καρυδίτσα^>Καρδίτσα της Θεσσαλίας όχι άπό τό : καρδιά, πού θαρροΰ- 
σαν όλοι ώστα σήμερα, άλλ’ άπό τό καρυδιά πρβλ. άλλες ονομασίες χωριών 
άπό δέντρα: ’Αμυγδαλιά' (χ. τής Δ. Θράκης κοντά στήν Αίνο), Βάγια (χ. 
κοντά στή Θήβα), Γκόρτζο (=Κ ρυνθία  άχράς), 4 άφνη, ’Ελιά, ’Ιτιά, Κάρυά, 
Καστανιά, Κερασιά, Λέφκα, Μηλιά, Μουριά, Μυρτιά, ’ Οξυά, Παλιούρι, Ρο
διά, Συκιά κτλ. Κι’ άκόμα μέ ονομασίες τούρκικες: Καδάκι, Ζητούνι (Ζει- 
τούν), ή σλαβικές: ’Αράχοβα (=καρυδιά), 3 Αραχοδίτσα, Τοπόλια κτλ.

ΚουγΙ (τό). Ή  κατάλ. -ί. είναι ή' νεαελ. ουδέτερη πβ. παιδί, σκυλί, 
έτσι καί κουγί: ή τουρ. λ. ε ίνα ι: kouyou·

Κούκερος άπ’ τό κονάκερος τάχα πολύ διδασκαλικόν. ’Έπρεπε νά γί
νει κάκερος (κοίτα Βαγιάνου-Καζάζη Πασχαλινό λεύκωμα 1931, άρθρο Φι- 
.λήντα, σελ. 111 — 114).

Κ σνκ ο νλώ νω ,-ά νο υ μ α ι: άπό τό λατ. cucullus (=σκοΰφος).
Κ ο υλα β σύξ’ Τό τούρκ- είναι: χολαγονζ (με γ) πού ώστό δέν προφέρ- 

νετατ λένε δλδ. χολαούζ* ώστε τό β είναι ιδιωματικός συνοδίτης φτόγγος,
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όπως στα πέλαοζ> πέλαβο (Πάναρμο), τής Κοινής: παλαός ζ> σήμερα: πα
λαβός (για τον τύπο πρβλ. £λάα=ελαία, κάω =καίω  κτλ. για τή σημασία 
πρβλ. «παλαιός· ό φρεσίν έφθαρμένος, ά'φρων, ό καί ήλίθιος». Ήσυχ.). Το 
κοινό είναι: κολαονζ-ος, αλλά επειδή τό ο τής τελευταίας συλλαβής δεν άπο- 
σιωπάται, ποτέ, τό Σαραντακκλησιώτικο θά είναι: κολαβονζ(η)ς Ιξόν άν εί
ναι πληθ. ο! κουλαβοϋζ{ρι) όπωσδήποτε αυτό πρέπει νά δηλώνεται ξεκάθαρα) 
γιά νά παρέχεται έκδοΰλεψη στην επιστήμη (').

Κ ονλάστρα' ή λατ. λέξη είναι colostra, γίνεται κολάατρα από φωνο
συρμή : οζ> α.

Κ ο υβαν ιοϋμ ' τό κοινό είναι κουβαλιοΰμαι (μέ λ) άπό τό κόβαλος, λέει 
ό Κοραής (’Άτακ. α', 200 Ίσοκρ. β ", 62) >> κοβαλενω=μεταφέρω (Σουί- 
δας)- βλ. και Έτυμολ. τό Μέγα έκδ. Βενετ. 1782 σελ. 261, στηλ. α'. "Ο
πωσδήποτε ό τύπος κουβαλώ είναι γραμμένος απ’ τόν ε' αιώνα- κοίτα 
Ά ποφθ. Πατέρων M igne P atlo l. Gf- τομ. 65 σελ. 196 α.

Κ ονβαλαντίζω  καί κονβλαντώ  είναι δυο τύποι του τουρ. Kovala* 
rim  =  καταδιώκω- ό δέφτερος χωρίς τό πρώτο α ένεκα τή γειτονιά του λ· 
πρβλ. γάλατα ζ> γάλτα (Πόντος), μιαν— καλαμίδα ζ> άκγλαμίδα κτλ- (νόμος 
Κρέτσμερ- κοίτα παραπάνω λ- κοϋντρος). Ή  β ' σημασία : καταγγέλλω κτλ. 
είναι μετάπτωση τής πρώτης, άφτός πού καταγγέλλει, βέβαια καταδιιόκει- 
πρβλ. <5ουλ«α=σκλαβιά, δουλειά =  εργασία, γιατί ή εργασία είναι σκλαβιά 
νά πούμε τού εργαζο'μενου. Λοιπόν μέ τή διαφορά των τύπων δλδ. τών 
μορφών έβοδώνεται καί ή μικρή διαφορά τών νοημάτων δλδ. τών σημα
σιών πρβλ. γενεά καί γενιά, φιλοκαλώ καί φροκαλώ—άρχ. μελαίνω καί μο
λύνω κτλ. (Φίλην. Γραμ. § 1200 καί πέρα- μάλιστα § §  1213, 1214 κτλ.)* 
Τώρα γιά τή διαφορά τής συζυγίας : κονβαλανί - ίζω καί κουβ(α)λαν-τώ πρβ. 
χαιρετίζω ζ> χαιρετώ, ψηφίζο) ζ> ψηφώ, άναβρύ(ζ)ω ζ> άναδρώ κτλ. "Οταν 
δλδ. τά : η, ι, ν προφέρθηκαν δλα I, όπως είπανε στον άόριστο : έχαιρέ- 
τιοα, έψήφισα, άνέβρνοα κτλ. σάν τά έμελέτησα, έζήτηοα, άνεχώρηοα κτλ, 
έτσι είπαν ύστερα κατ’ αναλογία καί στον ενεστώτα χαιρεΐώ> ψηφώ, άνα- 
βρώ κτλ. σάν τά μελετώ, ζητώ, άναχωρώ κτλ.

Κουμανταρώ . Τό κοινό είναι κουμαντάρω (βαρύτονο δλδ.) άπ’ τσ 
ιταλ. com andare (γιά το κοζ>κον βλ. λ. κούντρος). Ό  τονισμός λοιπόν στή 
λήγουσα είναι κατά τό όμοιο στή σημασία : κυβερνώ, καί ή λ. κου μαντάρω 
είναι σχηματισμένη κατά τό όμοιονόημά κνβέρνιο. (Φιλ. Γραμ. § 1427, α').

Κ ονμάβ* Είναι δυο λέξες όλότελα διαφορετικής αρχής καί σημασίας, 
ένα είναι υποκορ. τού κούκουμος λ· βυζαντινή άπό τό λατ. c u c u tn a ^ ^ v -  
τζερες- Θεοδ. Στουδιτ. Μ. ΓΙατρολ. Έ λ  τ. 99, σ. 1737 δ- τό έχει ό Πορ-

1) Δέν εϊναι πληθυντικός- άποοιωπδϊαι το  ή δπίάζ ό άφεντίτσης>άφεντίτς, ό Σε- 
ραφβίμης>Σεραφείμς, *Αγνβλάκης>Άγγ8λάκς. (Σ. τ. Δ.)
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φυρογ. έκθ. Βασ. ταξ. 95, 14, 15, μέ τον τΰπο : κούκον μάριον) ή πρώτη 
συλλ. έπειδής είναι δμοια μέ τή δέφτερη άποσιωπάται για απλολογία' πρβλ. 
Παπα-Παρασκευάς^> Πα-ΪΙαρασκενάς, βαβάζω^>βάζω (=θορυβώ), νουνού- 
φαρο >  νούφαρο, σουσουράδα ζ:> σονράδα1 Ζιζυφιες Ζιφάς (Χιό, τόπων.), 
κακακούρμαγος (κακά+άκουρμαίνουμαι) >  κακούρμαγος (=άπειθής- Ά ρ α - 
βαντινός) κτλ. Το άλλο είναι τουρ. k u m ar καί σημαίνει τυχερό παιχνίδι 
πρβλ. κονμαρμπάσης (kumarbaz)=κoυμαρτζήςr=χαρtoπαίχτης κτλ.

Κ ονρμηες  δλδ. κοϋρμες* κοντά στο μ  συχνά αναπτύσσεται ένα π, πρ6. 
κουμαράς Ί> κουμπαράς, καμουχάς καμπουχάς, άπανωγόμι >  άπανωγομπι
(’Εφτάνησα) κτλ. Τό κοϋρμες είναι κατά φθόγγων μετάθεση από τό κροϋ- 
μες δηλ. άκρώμες (άκρα +  ώμος)- έμεϊζ τά λέμε: κρούμια δλδ. ακρώμια (βλ. 
καί Βυζαντίου λ εξ. τ. καθ’ ήμ. Έ λ λ .3 σελ. 16α).

Κ ονράδα  δλδ. άρχ. σκωρ, υποκ. σκωράδι(υν) >  κονράδι >  μεγεθ. κον- 
ράδα' (Κ οραή’Άτακ β', 206. Φίλην. ΓΓΕ. β ζ 52).

Κ ονρτσουλιά  (ή). Ράμνος ή έλαιοειδής (R am nus oleoides L··)» αλ
λιώς: κουζονλιά ή μαζονλιά. ’Άλλη παραλλαγή της: Ράμνος ή ελληνική (R. 
g raeca L·) Στην Κρήτη λέγεται: κούτσουκας από παρανόηση βέβαια, πού 
γίνεται συνήθως στις λαϊκές ονομασίες των φυτών, γιατί κούτσουκας είναι 
μάλλον ή άγρια χαρουπιά (Cercis s ilig u astru m  L·)· Σημ. Περιττό ν ’ ανα
φέρω πώς τό L· ατό τέλος τής λατινικής ονομασίας τών φυτών σημαίνει 
L innalus, δλδ. κατά τή διαίρεση τοΰ Λινναίου.

Κ οντσονλιά  : ό αρχικός τύπος είναι κοττοτσάίιά=τσιλιά (τιλώ>τσιλώ) 
τής κόττας πρβλ. τό Καρπάθιο: προβατσουλιά δηλ. προβατοτσουλιά=ή τσί
λια τοΰ προβάτου, ή πρόβια κοπριά. Οί δυο συλλαβές τοτσου ένεκα απλολο
γίας γίνονται μιά τσον πβ· καί κξ,ρασοταούνι κερατσούνι. Τό τσι γίνεται 
τσου, πβ. (κιιϊονια): τσόντα >  τσουνιά (απ’ τή γειτονική συνεργία τοΰ τσ).

Κ ο νρο νλτίξο υμ ’ λ. τουρ. kouroulioroum  άορ. kourouldoum  όλό- 
τ.ελα μέ τό ίδιο νόημα άπ’'αύτό καί τά κουρουλντίσματα.

Κ ουρκονντώ  είναι αυτό, πού άλλοΰ τό λένε πιο σωστά: κωλοκουντώ,
πού αποσιωπώντας τό ένα ου από τή γειτονιά τοΰ : λ (νόμος Κρέτσμερ· βλ· 
παραπ. κονδ{α)λαντώ) τό λ γειτονεύει μέ τό κ καί γίνεται ρ πβ. γαλκάς >» 
χαρκάς, κούλκα > κούρκα κτλ. (Φίλην. ΓΓΕ. β', 185)·

Κ ουχτή  (ή)· είναι άφτό πού άλλοΰ τό λένε κονϊτι (τό), λ. τουρ. k ou i“ 
tou* ό μισόφωνος φτόγγος ? (=λατινογερμ. j) πριν άπ’ τό τ συχνά γίνεται 
y  καί κατόπι τό άχορδόηχο τοΰ γ~> χ  λ- χ. (αετός): αϊτός >  άγτδς (Κεφα- 
λονιά) κι ύστερα ά^τός, γαϊτάνι >  γαχτάνι (Ά ν . Θράκη), (χερόρτια): χειρό-
τια{ι)^> χερόχτια (Χατζηδάκης), έτσι λοιπόν καί τό βόηθα >  βόχτα γίνεται

1) Πρβ. αρχ. : μαρτνρος^>μαιτνρος (προφ. α ι= α ϊ), νέα' καρτερώ'^καϊτερώ, τουρ· 
barguir >  bcyguir.
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κατόπιν μόχτα(ι) πού συγχίζεται μέ τό αρχαίο μοχθώ, και όμως είναι τό 
βοηθώ, όπως φαίνεται στα κλέφτικα τραγούδια «μόχτα βρε Λιάκο μου αδερ
φέ...» δη λ. βοήθα, δώσε χέρι, γλύτωσέ με πού κιντυνεύω (ΦΛήντας). ’Ά ρ 
θρο μου στο Λόγο σελ. 129, β.

Κ ράνοιχχα’ είναι τό άκράνοιχτα δλδ. άκρα άνοιχτά=δλότελα ανοιχτά.
Κράντας- από τό ίταλ. g r a n d e =  μεγάλος. Τό αρχικό g τό χορδοηχερό 

γίνεται άχορδόηχο κ από την αιτιατική τον γκράντα ζ> ό κράντας’ πρβλ. 
εναν μπάτσο ζ> ό πάτσος (Άρτάκη).

Λ α γγο μ α χώ  είναι συμφυρμός από δυο ρήματα λαχανιάζω άγκομαχά) 
ζ> λαγγομαχώ, πβ. μαντήλι-\-άγ(α)νάδι ζ> μαννάδι, λάκκος-(-αγκος (=κοϊλος 
τόπος καί φαραγκώδης· Ησύχιος) >> λάγκος (Τρινχέρας syl- gr- σελ. 82κτλ. 
Σπάτας perg· gr· σ. 242 κτλ. Γύπαρις α', 34 κτλ.) κι απ’ αυτό ύποκορ. 
λάγκος-\-----αδι ζ> λαγκάδι καί μεγεθυντικό: λαγκάδα. (Φιλήντας), μελιό μέ
νος (μελίζω=κομματιάζω) +  ελεδώνη ζ> μελεδώνα (=θηλυκό άχταπόδι).

Λ α γόγερος’ έτσι λέγανε στο Κούμπαγο τό μυοξό, μικρό τρωκτικό των 
αγρών ίσα μέ μεγάλο ποντικό’ έχει κοντά τα μπροστινά του πόδια καί για 
τούτο εφχαριστιέται πολύ νά στέκεται ό'ρθιο στα δυό του πισινά, δεν είναι 
όμως καθόλου δ άρονραϊος μυς.— Τό μνοξός γίνεται από τό μνοξόος, δπως 
τό δορνξδς από τό δορνξόος κτλ. κατ’ αναλογία τού ιξός (ΓΓΕ. α', 93), 
αλλιώς έπρεπε νά συναιρούνται τά δυό οο σέ ου: μυοξονς πβ. πλόος >  
πλους κτλ.

Λ α λά γγ ια · γίνεται από τό ρήμα λαλαγώ, γιατί, δταν τά ρίχνεις στο 
τηγάνι, λαλαγοϋσι' ή λέξη είναι τού μεταγενέστερου Ελληνισμού μέ τον 
τύπο : η λαλάγγη- καί καθώς είπαμε ή άκόνη ζ> τό άκόνι, ή βελόνη ζ> τό 
βελόνι κτλ. (ΓΓΕ. γ", 7 καί πέρα), έτσι καί η λαλάγγη ζ> τό λαλάγγϊ καί 
επειδή τά τηγανίζουνε, τά είπανε καί τηγανίτες κατά τό πίττες, γιατί τό 
σχήμα τους είναι σάν πίττες καί κατά τό τηγανίτες τά είπανε καί λαλαγ. 
γίτες.

Λ α μ π ο νρ ίζ  είναι άφτό τό λαμπυρίζει μέ την αρχαία προφορά τού 
υ ως u λ. χ. πυκτίζω— φουχτιάζω, φούχτα, βράδνλα =  (ά) βράμπουλα, πυρ- 
γίτης=σπουργίτης, πυτίνα— πουτίνα κτλ. βάζω μόνο τά υ = ι ι  πούναι κοντά 
στο π.

Αάσιτοος’ λέξη σλαβική μέ τό νόημα τού ζώου πού γλείφει, πού καταπί
νει, ώστε τή σημασία τού ανόητος, ακατάστατος κτλ. Θρακικά β', 467) τήν 
πήρε στά ρωμαίϊκα απαράλλαχτα, δπως καί τό χάφτας (<7χάφτω <κάπτω), 
πρβλ. ιδιωματικά ρούσικα : λόπα (=λαίμαργος), άρβανίτικα’ λιάπ ^=κατα- 1

1) Τό : 6' γίνεται συχνά μ , πβ. βούκινο^μονκινο, βαθρακός^>μαθρακός, Βοθώνοι^> 
Μοθώνοι, βόλιαγ>μόλια κτλ- άρχ. Ρόρμαξ> μύρμαξ πρδγμτ. πολλά στήν άνέκδ. Γραμ. 
μου·
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πίνω νερό' για σκύλο καί για γάτα), άρχ. Ελληνικά : λάπταη λατινικά : 
lambo-

Λ α ρ δ ί' ή λ. είναι Λατιν. la rd iu m  <Clafdttm >  λάρόος (Ίω . Λυδός 
εκδ. Μπόννας 1873, σελ. 93) >> λαρδίον (Λεόντιος· Κύπριός* Μ. Πατρολ. 
Έ λ. τ. 93, σ. 1729 β ') >· λαρόίν (Κων. Πορφυρογ, εκθ. Βασ. Τάξ. 464, 
έ'κδ. Μπόννας).

Αάΰίνή' οι αρχαίοι 'Έλληνες ελεγαν : λάπη =  too κρασιού ΐά  κατα
κάθια- κοινώς: ονλη δλδ. ύλη (Κορ. ’Άτ· δ7, 732). Στή μεταγεν. Έ λλ. γραμ* 
ματεία. βρίσκουμε και, τον τύπο λάμπη =  άφρός, μούχλά- (Διοσκορίδης εκδ. 
Ittlh n  Λιψία 1829, ε7, 87 και Πλούταρχ. εκδ. Παρισίων 1624 to  μ. 6, σελ. 
1073 α). Κατά τον 'Ησυχ. λαπτ·ής ή λαπτήν  είναι παχύς άφρός, πηλώ
δης οΐνφ  επιπολάζων (Κορ. 3Άτ. δ7, 283).

Λάχτ&ρα' γίνεται έτσι : λαχτίζει ή καρδιά μου, λέμε συνήθως- δηλαδή 
κλωτσά, χτυπά=πάλλει* τό λοιπόν.* α λαχϊίζω  >  λάχτα, β' λάχτα-\-άρα (ή 
μεγεθυντική κατάληξη) >  λαχτάρα' άπ* τό λαχτάρα βγαίνει ρήμα: λάγϊαρίζω 
καί λαχταρώ.

Λ α χα ν ιά ζω ’ είναι τό ρήμα άναχανιάζω’ έτσι τό λένε στην ΑινΟ (Χα- 
τζηδ. Ά θηνάς κε7, 208).

Λ ά ψ ’ είναι ή λέξη λ,άμψη. πού άποσιώπάται τό πρώτο σύμφωνο μ , . 
γιατί τυχαίνουν κατά σειρά τρία σύμφωνα (δηλ. τό διπλό ψ  είναι σωστά 
δυο σύμφωνα: πσ) κι έτσι βγαίνει ή λάψη, γιά τούτο λένε: τη ψυχή άντίς: 
την ψυχή, δλδ. τημψυχή, τό ψάλτη άντίς τον ψάλτη, δλδ. τομψάλτη κτλ. 
πρβλ. Πέμπτη >> Πέφτη, εσφιγξα >> εοφιξα3 καμψάκης >> καψάκι κτλ. καί 
τά Κυπριώτικα (γριά): γ ρ η ά ^ ρ η ά ,  (πλάτρια): πλάτρηα ]> πλάρκα, (χρέος>> 
χρίος >> χρηος^> ρηός κτλ. ακόμα καί τ’ αρχαία: παρατάς ̂ >παστάς (Os- 
thoff), ακνδμνος^>ακύμνος, άγορστός^> άγοστός (Boisacq) θύραθεν> θνοθεν 
(Χατζή δάκης).

Λέγνός. Οι αρχαίοι "Ελληνες ελεγαν έτσι τό άμέδτωτο σιτάρι: «Λε- 
γνός* άνανδρος σίτος, ό μή άδρός» (Ήσυχ.). Τό κοινό είναι σήμερα.* λάγνος 
Ισχνός παρέτυμολ. άπ3 τό λίγος.

Λεκές. 'Η  λέξη είναι Τούρκικη leke-
Αεντζω ιέρξ' άπό τό Τούρκικο ffetthper γίνεται ύίνομοίωση τού πρώ

του ρ σέ λ καί τό ι άναΛτύσσεται γιά τήν έφκολία στήν προφορά. Γιά τό ν 
πριν άπ3 τό τζ βλ. άρθρο μου στο Νουμά, τεύχ. 1 (798), Γενάρης 1931, 
σελ. 6.

Λέρα' είναι τό άφηρ. τού λερός* δηλ. το άρχ. όλερός (=δυσώ δης ή μέ- 
λας) *άπό τού τών σηπίων όλου» καθώς λέει ό Γαληνός (Λεξ, Ηπποκρ. 
434), παίρνοντας τό άρχικό ο γιά άρθρο, to χωρίσανε Ιτσι: 6 λερός κι 
άπ5 άφτό.· λέρα, λερώνω, άλέρωτος, λεριάζω, άλέριαστος. Γιά τό χωρισμό
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ΐοΰ ο ίίρβλ. όλωλώς >> ό λωλός, ολίγος >  ό λίγος, όξινος >> ό ξινός (»).
Λ ή γο ρ α ’ ’Από τον κλασικό παρακ. τοϋ εγείρω τόν : έγρήγορα έκαμαν 

οι μεταγ. τό έπιρ. εγρηγόρως >> Βυζ. έγρήγορα >  νεοελ. (ό)γρήγορα α 
άνομοίωση* (ο)γλήγορα >» β' άνομ. (ό)λήγορα. 'Ο  τελευταίος άφτός τύπος 
παρετυμολογήθηκε προς τό (ό)λίγη ώρα και γράφηκε (ό)λίγωρα δλδ. ι τό 
λι καί ω τό γω.

’Α π’ τό έγρήγορα έπίσης έγινε καί ρήμα μεταγ. έγρηγορώ  >» γρηγορώ 
( - έ(θ) (“) κάί όν. Γρηγόριος καί Γρηγορας. Τό δικό μας τό γρηγορεύω ^> 
(γ)ληγορενω είναι άπ’ τό έπιρ. γρήγορα >  (γ)λήγορα.

Λ ια λ ιο ν ρ ίξ* είναι συμφυρμός του : γυα λο υρ ίζε ιγα λο υρ ίζε ι μέ άφο- 
μόίωση του πρώτου φθόγγου γχ σε λχ ένεκα τό δεφτερο λχ.

Λ ια λ ιώ * δήλ- λαλώ >> λιαλιώ >  λιαλιώι ’Απ’ τό λαλώ έγινε τό λαλιώ 
κάτ’ άνάλογία του άναλύω ^> άναλνώ, κλείω^> κλειώ, κτλ. ’Επειδή λένε κανο
νικά / κλειώ—κλεΐς—κλεΐ, κλείουμε— κλεΐτε— κλείουνε' αναλυώ— άναλέϊς — 
άναλεϊι αναλύουμε, άναλεΐτε, άναλνοϋνε, έτσι κι άπ’ τό λαλεΐς — λαλεϊ — λα- 
λεΐτέ είπαν κάί λαλιώ—λαλιοϋμε—λαλιουνε, σαν τά κλειώ— κλείουμε —κλεί
ουνε κτλ. Τό λιαλιώ πάλι γίνεται άπ’ τό λαλιώ κατ’ αφομοίωση του πρώ- 
τού λ πρός τό δεφτερο λχ. Σάν to  λαλώ >> λαλιώ, λεν άκόμα ιδιωματικά : 
μιλώ >> μιλιώ (Γίάνορμο), κουνώ >> κουνιώ (Πάνόρμο), κουρταλώ >> κουρ- 
ταλιώ (Βυτίνα), αργώ ^>άργιώ (Κρήτη), πονώ >> πονιώ (Πάνορ.) κτλ. (ΓΤΕ. 
β', 165). Ά κόμα μπορούσαμε νά ποΰμέ πώς τό λαλιώ έγινε κατά τό οΰσ. 
λαλιά, τό μιλιώ κάτά to μιλιά, το κονρταλιώ κατά τό κουρταλώ καί τό 
κόννιώ κατά τό κούνια, τό άρχ<ώ κατά to επίθετο ή τό έπιρ. άρια καί τό 
πονιώ κατά τό σύνθετο συμπονιώ άπ’ τό συμπόνια.

Λ ια νά  τό λεαίνω (=κάμνο> τι λεϊον) έχει καί τή σημασία τόΰ κομμα
τιάζω, άπ’ άφτή τή σημασία λοιπόν τό λεανός^> λιανός σημαίνει γενικά τόν 
ψιλοτριμμένο, καί λιανά =  τά ψιλά νομίσματα. Ά π ’ τό λιανός γίνεται τό 
λιανί£ω=κομματιάζω, κόφτω σέ μικρά τεμάχια, κοπανίζω.

ΑιγθΌ·υ(ΐώ' Τό αρχαίο λιποθυμώ. Τό είπαμε εμείς κατά παρετυμολογία 
λιγοθυμώ, γιά νά to καταλάβουμε καλύτερα* πρβλ. δυσεντερία >>λυσαντερία, 
αρτοκλασία >  άρτοπλασία. κτλ., έτσι καί τή λιποθυμία τήν είπαμε.* λιγοθυ- 
fila >  λιγοθυ/Uid. 1 2

1) Λοιπόν to  ξι, δχι μέ ν γιατί δέν είναι από τό : οξύς, ούτε μέ «ι, γιατί δέ γί- 
νκται άπό τό όξέ·ο’ τό οξινος γίνεται από τό δξος* τά παράγωγα τών ούδετέρων μέ 
— ος γράφονται μέ < «ού γάρ από της γενικής, άλλ' ά πό  της είς-ος ευθείας [=όνομα- 
στικής} ταΰτα καί εικότως εχει τό ι», (Ήρωδιαν. β’, 436, 30), πβ. τεμενος χ>τεμενιτης 
οκάφος >  οκαψίδιον κτλ., ώστε καί τό ξίδι μέ ι : δξος >  όξίδιον >  ξίδι.

2) «Γρηγορώ, γρήγορεΐ, ου δεί, άλλ’ έγρήγορα λέγειν καί εγρήγορεν» (Φρύνιχος έκδ. 
Lobeck Λιψία 1820 σελ. 118).

Θ ρ α κ ι κ ά  Δ' 19
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Λ ίγδ α ■ 6 Ησύχιος λέει.· «λίγδα- ή χώνη και ή κονία». 'Ο  Ευστάθιος 
λέει: «λίγδας- κονία, αλοιφή' και λίγδον χωνευτήρια, χοάναι», κατά επέ
κταση λοιπόν ή λίγδα πήρε τά νειότερά της νοήματα.

Α ίμ α  είναι δυο λέξες με δυο διάφορους προερχομούς καί δυο διάφορα 
νοήματα1 α \  an τ’ αρχαία λιμός ζ> λιμώσου) γίνεται το νέο.· λιμάζω ζ> 
λίμα, δ πως : γνιοοί ζ ωζ> γνώρα κτλ. (Έγκυκλ. Δρανδ.-Μακρή άρθρο μου Τόμ. 
α', σελ. 3 στήλ. ά , 6. Φιλ. Γραμ. σελ. 434, § 1342)' [V, από τό λατινικό 
lim a και σημαίνει τό ρινί' από τούτο μτφ. είπανε λίμα και τή φλυαρία, 
γιατί λιμάρει δλδ. ρινίζει τ’ αφτιά των ακροατών. ’Από τό λίμα— πείνα γ ί
νεται ό λιμάρ(η)ς=ο  λαίμαργος.

Λ ι μ π ί ζ ο ν μ Τό αρχαίο λιμΰεύυμαι τό είπανε οί Βυζαντινοί ; λιμβί- 
ζομαι (Βίος Νείλου τοΰ νεωτέρου, Μ. ΓΙατρόλ. Έ λ. τομ. 120 σελ. 137 γ )  
«λιμβισθεις τής μετάλλου καθαρότητας». Ά φ τό  λοιπόν είναι τό δικό μας τό 
λι μπιζού μαι.

Α ιπα νά βα τος  καί άλιπανάβατος =  πού τού λείπει ή ανάβαση ( =  ή 
ζύμωση)' ό 6', τύπος με τό άρχτικό ά - γίνεται έτσι: από παρετυμολογία σέ 
μιά λέξη, πού έχει φυσικά μέσα της νόημα αρνητικό, βάζουμε κάποτε στην 
αρχή καί ένα αρνητικό ή στερητικό ά - γιά πιότερο δυνάμωμα ή ξεδυάλυμα 
τής άρνησης πρθλ. ξεκάρφωτος ζ> άξεκάρφωτος, ξυπόλυτος ξ> άξυπόλυτος, 
(ά)ξεβράκωτος) κτλ.

Λ ογκα ιλόγερα  είναι ή φράση: ολον καί ολόγυρα- τό δλον έπίρ. δλδ, 
αρχαιότερος τύπος τοΰ όλο· πθ. μογκαιμοναχά=μάνον καί μοναχά.

Αό'Ο'ρα από τό ήλος (=καρφί) >  ήλόθρα τό η—- τό νομίσανε άρθρο 
από παρετυμολογικό παρανόημα καί είπανε ή: λάθρα4 πρθλ. ήμερα ζ> ή : 
μέρα , ήλιακάδα ζ> ή : λιακάδα, ίξόδεργα >> ή : ξόβεργα, υπανδρεία ξ> ή : 
παντρειά, υγεία ξ>τ\: γειά κτλ.

Α ο νντρ ί ή λ. είναι σλαβική, πού τή μεταχειρίζονται οί Θρακιώτες μέ 
νοήματος μετάπτωση (βλ. λονλονι5’).

Α ο ντζα 4 μέσλάβικη προφορά' ή λ.=βόρθορος. την πήραν κι ο ί’Αρβανίτες.
Α ονλάς  δλδ. /^/6’'=κιτπνοσύριγγα' λ. περσοτούρκικη, πού σημαίνει γε

νικά τό σωλήνα πβ. b ir lu le Ka'imak-
Α νκοπρόγονα 4 ή αρχική λέξη είναι άλληλοπρόγονα ζ> ληλλοπρόγονα ζ> 

άομοίωση .· λημοπρόγονα, καί κατά παρετυμολογία: λνκοπρόγονα, γιατί τά 
παιδιά γονιών, πού πάρθηκαν έχοντάς τα καθένας από προηγούμενο γάμο, 
τρώγονται σάν τά λυκάκια.

Α α χομ αχώ  είναι τό λωγχομαχώ. Ή  πρώτη συλλαβή λο- γίνεται λα- 
κατά παρετυμολογία από τό λ α χ α ν ιά ζ ω Τό λογχομαχώ α \  συνθετικό του 
έχει τή λόγχη ζ> λόχη =  φλογερή αχτίνα, τοΰ ήλιου, φλόγα τής φωτιάς καί 
γενικά τό φλόγισμα. ’Εκείνος πού περπατεΐ, μάχεται μέ τις φλογερές αχτί
νες τοΰ ήλιου καί λαχανιάζει.
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Α αλεμεκες  λέξη συνθέτη από τό τουρκοπερσικό λάλε καί τό ελληνικό 
,μάκος (μήκων, Δωρικώς- : μάκων νεοελ. μήκος)· Τό μα- γίνεται με- από 
τη γειτονιά τοΰ μ' πρβλ. καματερή ζ> καμετερή, μας είπε ζ> μες είπε καί 
μάχεται ζ> μέχεται (Άρτάκη), ’ Αμμαθονντα ζ> Ά μμεθούντα  (Χιό. ’Ά μαν- 
τος). Για τη σύνθεση ματς ξένης λέξης καί μιας Ελληνικής πρέπει νά ξσί- 
ρουμε πώς 6 λαός πού κάνει τή σύνθεση, άμα γίνει ή ξένη λ. δική του, δεν 
τή θεωρεί πια για ξένη καί τή συνθέτει μέ μια γνήσια δική του, σά νά 
πρόκειται γιά δυο απ’ την αρχή δικές του λέξες· πρθλ. τουρ. tchala  — δυ
νατά ‘), έτσι λοιπόν είπε : τοαλαπατώ, τσαλαβούτα), ίταλ. s o r t e = ^ / J l : κακό- 
•σουρτος,'οίε 1ο=ούρανός: κοκκοσέλι=χαλάζι (ίδιολεκτ. κόκκος τοΰ ούρανοΰ) κτλ.

Λ ο υλο ϋδ ’· ή λέξη είναι αραβική lu lu  καί σημαίνει μαργαριτάρι, (τό 
-ονδι νεοελληνική υποκοριστική κατάληξη)· στά Ελληνικά τό λουλούδι πέ
ρασε μέ τό νόημα τοΰ άνθους ώς άσπρο κτλ. ώς καθαρό, ώς ωραίο* είδος 
λουλούδια μάλιστα τά λένε μαργαρίτες. Δεν είναι δύσκολο νά δοΰμε πώς 
μιά λέξη περναδντας από μιά γλώσσα σε άλλη παίρνει άλλο νόημα, οπωσ
δήποτε συγγενικό, από παρανόηση ή καί από εξέλιξη* πρβλ. τή λέξη φίλ
ντισι (=έλεφαντόδοντο), πού ωστόσο στήν Παλαιά Ελλάδα σημαίνει τό 
•σεντέφι (=μάργαρος, όστρακον μύακος τοΰ μαργαροφόρου), πού μ’ άφτό 
κάνουν διάφορα στολίδια στά μαντολίνα, φτειάνουν σουγιές, λαβές καί θη- 
κάρια μαχαιριών καί άλλα1 επίσης τό κουρδίζω (=τεντώνω) τά ίδια* λέξη 
τούρκικη από τό κονρμάκ πβ. tch ad ir courdum  στά ρωμαίϊκα παρετυμο- 
-λογήθηκε προς τό κόρδα (=χορδή)’ τσομπάνος σημαίνει σι)μέρα τό βοσκό 
κι ωστόσο ή λέξη είναι σλάβικη .· ζουπάν καί σημαίνει τοπάρχης- τέτοια 
έχουμε πάμπολλα· ό Χατζή δάκης στά ΜΝΕ. α , 548 τό λέει ξένο, μά δεν 
ξέρει από πιά γλώσσα μάς έρχεται καί μ’ ένα ερωτηματικό μέσ’ σέ παρέν
θεση (?) εκφράζει τήν απορία του. Ό  Meyer· N eugr- S tud· 6", 68, πού 
παίρνει τή γνώμη του καί ό Μ. Τριανταφυλλίδης (Lehnw- 151) τό θέλει 
άρβανίτικο. CH δική μου ή γνώμη είναι πώς εμείς τό πήραμε ϊσια από 
πούς ’Άραβες, μά καί από τούς ’Αρβανίτες νά τό πήραμε, πράμα πού δεν 
αποκλείεται, πάλι ή λ. αρχικά είναι αραβική, γιατί ή άρβανίτικη γλ. έχει καί 
μερικές αραβικές λέξες όχι μέσο τής τούρκικης, αλλά ίσια άπ’ τ’ αραβικά 
πβ. άρβαν. φατίλα (τό λ λεπτό κοντά στο αραβικό λιάμ) = δ α δ ί καπνισμένο- 
άραβικ: fatila=θρυαλλtδα, δπου τό τελικό α τό πήραν οί ’Αρβανίτες γιά 
άρθρο (Φ. Σαμπανίδης).

Τό λούλονδι ζ> λούλουδο τό· είπανε καί πούλουδο ϊσως από επίδραση 
τοΰ λατ. p u l l u l o = a v 0 ^ a )  (Κορ. Ατ. δ 4ο4).

1) 2τή ΓΓΕ. α \  150 ετυμολογώ λάθος τά τοαλαπατώ, τοαλαβοντώ  και πρέπει νά 
/λεέψουν άπό κεΐ. Άφτό έδώ είναι τό οωστό : πβ. tchala—kiurek=6ovaT0 κουπί —*α>· 
κηλασία, tchala—deynek =δυνατό ροβδί=ξύλιαμα.
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Μ αγαράς' ή λέξη είναι παρμένη απ’ τά τουρκικά m ag ara  =  σπήλαιο1 
(αραβικό). Τό Έλλ. μέγαρα  (τά), έχει φαίνεται δυο προερχομούς. ’Απ’ τό 
σημιτικό m ehara  =  υπόγειο (απ’ άφτοΰ και τό παραπόνου m agara) σή~ 
μαινε υπόγειο τρϋπα, πούτή μεταχειρίζουνταν κατά· τά Θεσμοφόρια (ρίχνον
τας μέσα ζωντανά γουρουνάκια) στους ’Αχαρ. τοΰ ’Αριστοφ, στ. 747 και 
764 βρίσκεται' άλλος άρχ. τύπος τής λ. μέ; κά- αντί με- (κοίτα M uss—  
A r n d t  On se m it. w ords in Gr· κτλ. σελ. 73). Καί είναι γνωστό, πώς τά 
Θεσμοφόρια εϊτανε τελετή Ασιατική, επίσης μέγαρα (κατ’ απλολογία άπ9' 
τό μεγάγαρσ) Έλλ. σήμαινε τά δωμάτια τοΰ παλατιού καί κατά συνεκδοχή 
τό παλάτι, γιά τοϋτο λέχτηκε κατόπι ενικά ; τό μέγαρον. Ά φ τό  εδώ είναι 
Ίαπετικής αρχής- πβ. άρχ. ιντικά ag aram  κτλ. (Brugm· Indog· Fors- roμ. 
13ος σελ. 147). Ά φ τά  τά δυο ως συγγενικά οπωσδήποτε, συχιστήκανε καί 
συνταφτιστήκανε- πβ. αντοθέντης ζ> ανθέντης —  άφτοχτόνος καί αντοέντης —  
άφτεξοΰσιος, που έγινε κι άφτό αΰθέντης Ά ρθρο μου Ν. Ε στία  έτ. 1932,. 
τομ. 11ος, σελ. 306, στήλ. β', άράδ. 22—72).

Μ άγγανο  (λέξη άρχαία μέ μιά της σημασία κάπως συγγενική-κοίτα τά 
λεξικά).Τό ίδιο όργανο σήμερα τό λένε.· τελάρο (uaLtelaro) καί καρκάψην 
(τουρκ. gergef)·

Μ α γνά δ’ είναι συμφυρμός τοΰ μαντήλι -f- άγνάδι μαγνάδι. Καί πώς 
ή πρώτη λέξη είναι τό μαντήλι φαίνεται άπό τούς στίχους τοΰ δημοτικού· 
τραγουδιού .·

«*0 ήλιος μπήκε στο λουτρό καί λοΰστη καί χτενίστη 
βάζει μαντήλι τό γιαλό τον ουρανό μαγνάδι».

Μ αγκώ νω ' άπό τό μάκος μάκων δωρικός τύπος τοΰ μήκων γίνεται 
τό ρήμα μακώ νω = φαρμακώνω, μακώνομαι =  πιάνονται τά μέλη μου- άπό 
άναλογική επίδραση τοΰ μάγγανον άναπτύσσεται πριν άπ’ τό λαρυγγικό κ 
τό επίσης λαρυγγικό μυτόπνοο γ = ν  (πρβλ. μΰρμηκας >  μύρμηγκας κτλ.) 
καί γίνεται μαγκώνω  μέ διάφορες σημασίες. Μιά απ’ άφτές είναι καί κείνη 
πού άναφέρνεται στα Θρακικά Γ ' 24&

Μ αδίζω - αρχικά σημαίνει βγάζω τις τρίχες- κι επειδή, όταν κανείς μα
λώνει μέ κάποιονε, βγάζει τις τρίχες του, τον ξεμαλλιάζει,, κατάντησε νά ση
μαίνει μαδίζω=μαλώνω, φιλονικώ, είμαι μαλωμένος, κακυωμένος, δέν τού· 
μιλώ.

Μα&ές' είναι ή μετοχή μαθών μέ νόημα επιρρηματικό (Φτλ. Γραμ~ 
§ 966 .· «μαθών ού μή τά γεύσεσαι» Πτωχοπρ. δ', 101. — «μαθών καί πού 
άργαβιάζεσαι» ; Πτωχοπρ. 276. Τό μαθών, επειδή έχει νόημα επιρρη
ματικό, γίνεται μαθίς, έτσι ώστα σήμερα στον Πόντο κατά τά: όλοχρονις 
τίποτις κτλ.- έπειτα τό μαθίς έγινε μαθές,, κατά τό σχήμα: τίποτις τίποτες 
παίρνοντας τά νοήματα πού καταχωρίζει ό, κ- Παπαχριστοδούλου στά Θρα
κικά Γ*', 341.
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ΊΆαγοϋλες’ τό μεγεθυντικό τοΰ : μάγουλα — μάγουλο (τό).
Τό μάχοιάοι^παρειά ό G· M ayer στο περιοδ. Indog·· Forsch·, πού 

τό έκδίδανε στο Στράσμπουργκ 6 B rugm ann ' κι ό S tre itb e rg , σε άρθρο 
του «Neogr· E tym olog.» (τομ. y ,  σελ. 68) καί κατόπι στις N eogr Stud· 
ι(τομ. γ σ ε λ .  41>) λέει πώς είναι τάχα τό λατινικό m ag u lu m  κι άφτόν ακο
λουθούνε οι γλωσσολόγοι (πρβ. Τριανταφ. L ehnw orter κτλ· σελ. 120- — 
•Φιληντ. άρθρο στα Θρακικά τομ. γ ', σελ. 360). 'Ωστόσο φαίνεται πώς 
τέτοια λέξη λατ. δεν υπάρχει καί τή γνώμη άφτή την υποστηρίζει ό Σουη
δός Borge K nos (πβ. σελ. 56 κ. π. Codex G raecus U psaliensis·—Οΰ- 
ψαλα 1908), όπου λέει πώς ή λέξη είναι Άρβανίτικη (Ξανθ. Έρωτ. 603)., 
Ό ΐ λέξες δμως οί Άρβανίτικες καί οί Κουτσοβλάχικες μαγούλα κτλ. μέ τό 
νόημα τού λόφου, είναι από τά ελληνικά. Αέ μπορούσε ή λέξη μαγούλα 
από τό νόημα τού γηλόφου νά περάσει στο νόημα τής παρειάς, ένώ.τό 
αντίθετο είναι φυσικό ·' μαγούλα  =  ή παρειά (Θρακ. γ ', 340) καί κατόπι 
μεταφορικά ή τροπικά, άς πούμε, μαγούλα=ιδ λόφος. 3 Απ' άφτό λοιπόν τό 
Ελληνικό, γίνεται τό Κουτσοβλάχικο .· μαγούλα καί τό ’Αρβανίτικο μα- 
γούλ-α μέ τή σημασία τοΰ λόφου- δηλ. ό λόφος θεωρήθηκε μάγουλο της 
γης, νά πούμε- κι επειδή σχετικά μέ τό ανθρώπινο μάγουλο άφτό είναι με
γάλος, τον είπανε σε μεγεθυντικό τύπο : μαγούλα ( = μεγάλο μάγρυλο), όπως 
λένε τό μάγουλο (τό φουσκωμένο βέβαια) οί Σαραντακκλησιώτες- (κοίτα 
κάτι σχετικό· ΓΓΕ. α , 124).

Κατά τή γνώμη μου ή λέξη είναι συμφυρμός από τό ιταλικό .· ma~ 
sella— (γ)οϋλα (τό ελληνικό) >  μά(γ)ουλα—μά(γ)ουλο· ’Άλλωστε τού G· 
M eyer τού αρέσει τις ελληνικές λέξες νά τις θεωρεί ξένες* πβλ. τό σύρ- 
ρυπο οούρρουπο άπ’ τό ρουμανικό : soarele apune, λέει (Φιλ. ΓΓ]Ε. α'. 
185)- —τό ώμόλυνθος ζ> μόλοθος ζ>μπλόθος (Φάβης) άπ’ τό ιταλικό b io tto , 
λέει (Χατζηδ. Έτυμολ. : λέξεις Έλληνικαί νομιξόμεναι ξέναι· Έ π ετ . Πανεπ. 
τ. C', 1909— 10, σελ. 90—91).

Μ αζώ νω · από τό μ α ζ ί=  μικρή μάζα >  μαζίτοα1 που κατάντησε επίρ
ρημα όμοϋ, (ΓΓΕ. βζ 71) γίνεται τό ρήμα μαζέδω' πολλά από τά ρήματα 
-εβω έχουνε στή νέα ελληνική καί τήν κατάληξη -ωνω, είτε μέ τό ίδιο 
<νόημα είτε μέ συγγενικό λ. χ. ανακατεύω καί ανακατώνω, ήμερέδω καί ημε
ρώνω, λαθέδα) καί λαθώνω, αγριεύω καί άγριώνω, θολέβω (Πόντος) καί 
θολώνω, λαρέβω (Πόντος) καί λαρώνω, (=ίλαρώνω) λιγέδω καί λιγώνω κτλ. 
κτλ· έτσι λοιπόν : μαζεύω καί μαζώνω- ό τύπος μαζώχνω  γίνεται κατάνα- 
■λογία απ’ τά | διώχνω, οπρώχνω, άμπώχνω  κτλ. (Φιλ. Γραμ. § 1603 και 
πέρα) πβ. (όζω>ώζέσω >> όζένω) ζένω >  ζέχνω.

Μ άϊνα  (ή»)- γίνεται από τό μαϊνάρω (ίταλ. am m am are), δπως ή ιρί- 
ησα απ ' τό τριτσάρω (ίταλ. drizzare), δπως ή καύάτζα άπ’ τό καβατζάρω
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κτλ. κατά τά ελλην. ή γέννα άπ’ τό γεννώ (=παράγω  γενεάν), ή ννοτα άπ* 
to νυστάζω κτλ.

Μ αϊχόβκος' απ’ τό t. m ayhos ίδια νόημα
Μ άκενα ' λ. ίτ. m acchina-
Μ άλιστρσ  δηλ. δμάλιοτρον άπ’ τό ομαλίζω καθώς σημειώνεται (Θρ„ 

343) πολύ σωστά, μά τότε γιατί τό λν με ν : μάλιοτρο;
Μ αλώ νω  (κι απ’ άφτό ή μαλιά■ Έρωτοκρ. Α, στιχ. 640 κτλ.)- ό κ. 

Χατζήδάκης τά'χει πολύ σωστά (ΜΝΕ. α', 140) πώς γίνονται απ’ τό μτγνστρ 
ρήμα δμαλώ (Γλωσσάρια Έ ρρ. Στεφ. Παρίσ. 1573) >  (ό)μαλώνω, ενώ ή 
παράδοση τάχέ άπ’ τά μαλλία (κοίτ. παραπάνω λ. μαδίζω). Τό άρχτικό ο 
σωπαίνεται γιατί συνεπαίρνεται παρετυμολογικά μέ την πρωτυτερνή προκλι- 
τική λεξοΰλα το' δηλ. τ  όμαλώνο) Ζ> τό μαλώνω (Φίλην. Γραμ. σελ. 141). 
Ό  Ξανθουδ. (Έρωτ. σελ. 605) λέει’ «Και τό τεκτονικόν ΐσοπεδωτικόν έργα- 
λεΐον ό μαλάς είναι εκ τής αυτής λέξεως» δηλ. όμαλάς ζ> δ μ  άλως (κοιτ_ 
Θρακικά γ', 357, φράση / άξεινος καί ποϋξεινος).

Π Ρ Ο Σ Θ Η Κ Η

Σάν τό Κουμπαγιώτικο : υπολαϊς ζ> πλαγ(γ)ιά, (πού λέω στον γ '  τομ. 
των Θρακικών σελ. 355 π(3. κορασίς Ζ> κορασιά κτλ., πού τά ξεδιαλύνω 
εκεί), σκαλίζοντας τά βιβλία μου ήβρα κι άλλη λέξη δμοια. Είναι γνωστό 
πώς μαργιά σημαίνει ρωμαίϊκα τη γριά προβατίνα, πού δέ δίνει πιά γάλα· 
γιά τούτο στην Άρτάκη τή λέγανε : παλιό - μαργιά. Ό  Ησύχιος έχει : 
«άμοργίς' άμνάς ή έξεσβηκυΐα τό γάλα»· ώστε έχουμε κοντά στ9 άλλα καί : 
άμοργϊς ζ> μαργιά σάν τό ύπολαΐς ζ> πλαγιά κτλ-

’Ακόμα θυμήθηκα πώς στο Κούμπαγο λέγανε πϊκος (άντί τό κοινό 
βίκος) τό κομμάτι τού τούβλου, πού στήνουν γιά νά τό χτυπήσουν μέ την 
αμάδα. Τό βίκος έγινε πϊκος κατά τό πλίθος ( <ζπλίνθος) τό όμοιονόημο. 
’Έτσι κι οι άρχ. είπαν αντίθετα άντ'ι πόθρος ζ> βόθρος κατά τό βαθύς τό 
συνεκφερόμενο.

ΙΙαρα τνπώ ματα  στϊς έτνμολογίες μον  «Θ ρακικά» τό μ .γ  α. 3 5 5 - 3 6 0
Σελ. 355 αράδα 8 γράφε·· ψάλω (μ’ ένα λ)— αράδα 14 αντί : και ν 

εδώ γρ. (ν εδώ)— άρδ. 16 άντι V ', γρ. γ — άρδ. 21 αντί έρχουμαι γρ. 
έρχουμαι — άρδ. 28 άντί : φαγέλι, γρ. φραγέλι =  άρδ. 31 άντ'ι Τσιτσελή, 
γρ. Τσιτσέλη—Σελ. 356 άράδα 1 άντί : φογγόονκα γράφε φραγγύσνκα — 
άρδ. 10 άντ'ι καθηγητού γρ. καθηγητή — άρδ. 29 άντί και γρ. ή — Σελ. 
357 άρδ. 3 άντί : τό γρ. το (εγκλιτικό) δλδ : είναι το— άρδ. 29 άντί ■* πα
ρομοιάζοντας γρ. παραμοιάζοντας— Σελ. 358 άρδ. άπό κάτω 12 άντί · κρα- 
κτερδ γρ. κραητερό — Σελ. 359 άρδ. 8 άντί : προσφοράς γρ. προφοράς.— 
Σελ. 360 άρδ. άντί : γώ γητέβω γρ. μόνο’ γω (νά λείψει δλδ. όλότελα άπό 
κετ τ ο : γητέβω) — άράδα άπό κάτω 8 άντί" βρνβω γρ. κρύβω και 7 άντί - 
μυντος γρ. μουντός.

2Μ
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ΚΟΥΛΠΑΝΑΛΙΚΑ
( ή το ι Σ υ νθ η μ α τικ ό ν  γλω σσικόν Ιδίω μα Ο ρτάκιοϊ 

Α δριανουτΐόλεω ς) (*)

' 0  'Έλλην, από των αρχαιότατων χρόνιαν υπήρξε καί είναι, φιλαπόδη- 
μος. Ω θείται προς τοϋτο ου μόνον εκ λόγων περιέργειας και προς τον σκο
πόν νά γνωρίση νέους τόπους, νέας χώρας, άλλα κυρίως εκ λόγων προσπο- 
ρισμοΰ των μέσων τής ζωής. Το άγονον τοΰ εδάφους τής πατρίδας του πολ- 
λαχοϋ, ή στενότης τοΰ κΰκλου τής εργασίας του αλλαχού, παρέχουν ανεπαρκή 
αύτω τά μέσα τής διατρος/ής. Ζητεί νά έξεύρη νέους πόρους. Δι" ό και απο
δημεί. Ά λ λ 9 έν τή ξένη δεν είναι μόνος. "Έχουσι προλάβει ή άκολουθού- 
σιν αυτόν έτεροι ομότεχνοι [ή διάφοροι· επαγγέλματος συμπατριώται του, 
μεθ’ ών συνδέεται και μετά των οποίων, προς καλυτέραν προάσπισιν 
κα'ι πληρέστερον έξασφαλισμόν των οικονομικών συμφερόντων του, ιδρύει 
τον πρώτον όμοιοεπαγγελματικόν πυρήνα ή συντεχνίαν. "Αλλά καί πάλιν δεν 
είναι ασφαλής. 'Ο ανταγωνισμός τών γηγενών αποβαίνει πολλάκις ακαταμά
χητος, ό συναγωνισμός τών άλλων ξένων στοιχείων δυσχερής. Τά συμφέ- 
ροντά του κινδυνεύουν. "Επινοεί όθεν την συνθηματικήν μεταξύ τών ομο
τέχνων ή διά τοΰ αυτού συμφέροντος συνδεδεμένων έπαγγελματιών συμπα
τριωτών του διάλεκτον ώς μισόν σννεννοήσεως, ταυτην δέ φροντίζει νά τηρή 
έπιμελώς μτ·στικήν.

Ή  συνθηματική αΰτη διάλεκτος δεν είναι βεβαίως γλώσσα αυτοτελής 
ούτε ολόκληρος, έχει όμως λεξιλόγιον κατά τό μάλλον καί ίμτον πλούσιον, 
τό όποιον εγκατασπειρόμενον μεταξύ άλλων ελληνικών λέξεων καθιστά την 
φράσιν ή τον λόγον παντελώς ακατάληπτου· (ή.

*) Τό Ό ρτάκιο ϊ  καί ή περιοχή του περιήλθε στα χέρια τών Βουλγάρων καί οί 
κάτοικοί του “Ελληνες μετανάστευσαν στην Ελλάδα .

1) Συνθηματικοί γλώσσαι υπήρχαν καί παρά τοΐς άρχαίοις. Οί Ορφικοί, οΐ Πυ- 
θαγόριοι καί άλλοι φιλόσοφοι καθώς καί οί μύσται τών Έλευσινίων μυστηρίων τοι- 
αυτας ειχον έν χρήσει. Καί σήμερον πολλαχοΰ τής "Ελλάδος μεταξύ (ορισμένων επαγ-
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Διά ταΰτης ό έν αλλοδαπή ή έκτος τής πατρίδος του ευρισκόμενος 'Έ λ- 
λην συνεννοείται εύχερώς μετά των ομοτέχνων ή συμπατριοοτών του χωρίς 
νά γίνεται καταληπτός υπό τρίτων, κανονίζει τάς μετά των ξένων στοιχείων 
συναλλαγάς κατά το συμφέρον αυτοΰ ή τό ομαδικόν τοιοϋτον, λαμβάνει τά 
προφυλακτικά αυτοΰ μέτρα κατά τής κρατοΰσης του τόπου ’Αρχής ή ’Εξου
σίας καί έν γένει χρησιμοποιεί αυτήν οΰτω, ώστε τά συμφέροντα αυτοΰ καί 
τής έπαγγελματικής αυτοΰ τάξεως νά έξυπηρετώνται κατά τό ένόν πλήρως.

"Ωστε τά συνθηματικά γλωσσικά ιδιώματα υπήρξαν δημιουργήματα τής 
ανάγκης, ήν έγέννησεν ή άντίθεσις των συμφερόντων προς την Κοινωνίαν, 
έν μέσω τής .οποίας ζή ό "Ελλην;

At πλεΐσται των λέξεων των συνθηματικών τούτων γλωσσών προέρχον
ται έκ τής κοινής 'Ελληνικής, έν άλλη όμως σημασία, άλλαι είναι συμβολι
κοί ή πεποιημέναι καί άλλαι προέρχονται έκ ξένων γλωσσών, τής Τουρκικής 
Βουλγαρικής, ’Ιταλικής κ. ά. έν έλαχίστη πάντοτε αναλογία, συμπληροΰμεναι 
έν τή φράση δι’ ελληνικών, ώς εΐπομεν, λέξεων, έν τή κυρία αυτών σημασία.

Τά έκασταχοΰ τής Ελλάδος συνθηματικά γλωσσικά ιδιώματα, εις διά
φορα άνήκοντα έπαγγελματα, διάφορον φέρουν καί ονομασίαν. Παρ’ ήμΐν 
έκαλεΐτο (τά) Κουλπανάδικα ,(*)· Ταΰτα έχρησιμοποίουν οί γανωταί, οί βαφείς, 
ο! κτϊσται καί οί ,μικρομεταπράται (ύφασματοπώλαι κυρίως) τοΰ ’Ορτάκιοϊ 
καί Λιτίτσης καί εντός μεν τής πόλεως, ιδία όμως έκτος καί εις τά διάφορα 
τουρκικά χωρία τής περιφερείας, ένθα έξήσκουν τό έπάγγελμα αυτών.

Παραθέτομεν κατωτέρω λεξιλόγιον τής συνθηματικής ταΰτης διαλέκτου. 
’Ε π’ αυτοΰ παρατηροΰμεν τά εξής:

1) Πας άτονος φθόγγος ε καί ο τρέπεται εις ι καί ου (θιρμό, κρψαστό 
—καλόϊρους, κόκκαλους).

2) Ό  ληκτικός φθόγγος ι ή έκλείπει ή διατηρείται ίχνος αυτοΰ (κνάβ’, 
πασπάλ’).

3) Τό καταληκτικόν φωνήεν ονομάτων καί έπιθέτων παραγωγικών απο
βάλλεται (Γιάνν’ς, Γιώρ’ς— βαφάρ’ς—γανουμάρ’ς). ’Ενίοτεό έκπεσμός οΰτος 
τοΰ φωνήεντος γίνεται καί έν μέσφ έπιθέτων, οξύτονων όμως- (ξ’νός, πιρ’- 
σ’νός).

4) Τά εις ω βαρύτονα ρήματα τρέπουσι τό ω εις ου (αράξου, πραχαλί- 
ζου). Τουναντίον τά περισπώμενα τό τηροΰσι (γκλιντρώ, ξιφτώ).

Γενικώς ίσχΰουσιν έν αΰτώ οί κανόνες τών ιδιωμάτων τής βορείου 
Ελληνικής.

γελματικών τάξεων υπάρχουν τοιαΰται. (Πρβ. Δ. Σάρρου «περί τών εν Ή πείρφ, Μα
κεδονία καί Θράκη συνθηματικών γλωσσών» Λαογρ. Τομ. Ζ. σ 521 μ. έ·).

1) Εσφαλμένους ό Δ. Σάρρος (ενθ. άνωχ.) άναγράφει οχι εκαλείτο Ντονλγέριχα. 
ή Ντονγραματζίδικα.
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A
3Ακράνa (τά) π= ή Ελληνική γλώσ

σα, τά ελληνικά,
3 Ακρανιές  (αί) =  οί 'Έλληνες.
' Αμαξονχώ ρ’ (τό) =  ή ?Αδριανου- 

ποί ις.
3 Ανθ>ίξου (ρ.) = Έ ν ν ο ώ , καταλαμβά

νω.— Τ 3 άνθίζ3 τ άκράνα = ’Ε ν
νοεί τά Ελληνικά.

3 A n  κάζου  (ρ,) =  Ε ννοώ .
Ά η λ ώ ν ο ν  (ρ.) =  Δίδω, πληρώνω. 

— Τουν άπλονσι τριότ ; =  Τον 
εδωκε χρήματα;

9 Αργαν&ς (δ) =  Πασάς Υπουργός.
"Άοηρον  (τό) =  δ κασσίτερος, τό 

καλάϊ.
Β

Βάλτον χέρα  (ή)=χρη ματοσακκοόλα 
έξ υφάσματος.— Νά μή σι σφουγ- 
γίσ τ βάλτον χέρα σ =  Νά μή σε 
κλεψη τή χρη ματοσακκοόλα σου.

Βαμμένου  (τό) =  τό κρασί.
Β αμηάη  (τό) =  Φυγή, άναχώρησις. 

— 'J'E 6 ah  βαμπάχ 3 ς τά πόδια=  
"Εφυγε.

Βαρειά  (ή) = Ή  οκά, ώς μέτρον βά
ρους.

Βάτριλας(δ) =  δ γυφτος, αθίγγανος.
Βαψάβ°ς (δ) =  δ βαφευς.
Βούλα  (ή) =  δ Πάρεδρος, δ Μου* 

χτάρης.
Βούρτσα  (ή) =  τό γένειον. .
Βραατιρά  (τά) ~  τά φασόλια.
Βροντάρ5 (τό) =  τό δπλον.
Βροντάρια  (τά) =  τά καρύδια.

Γ
Γανουμάρ3 ς (δ) =  δ γανωτής·
Γκαβά  (τά) =  οί οφθαλμοί.—νΑ - 

νοιξ’ τά γκαβά σ’.

Γ καβανιόρα  (δ) =  δ Εβραίος.
Γ κα βέξον  (ή) =  τό ψωμί.
Γ καβλός  (δ) =  δ μΰωψ, δ τυφλός.
Γ κα μ π λίξο ν  (ρ.)=6λέπω·—Αιγάμι-  

νους γκαμπλίζ3 3 πού τό φιξιρό— ο 
φίλος βλέπει από τό ίίαράθυρον.

Γ κρέτξ ιον  (ή) =  ή γραία.
Γ μλιντρώ  (ρ .)=  προσκυνώ. Κυρίως 

έπ'ι Τούρκων.— Τον γκλίντρισικόκ- 
καλονς.— Προσκύνησε δ τοΰρκος.

Γ κόλίους  (6) =  δ γυμνός.
Γ κουλιάρ  ς (δ )= δ  ΰπερήφανος, άρ- 

χοντοχωριατης.
Γ κονλιόμηαρονς  (δ )= δ  δλόγυμνος.
Γ ο ύδ ι (τό) =  Ή  οΙκία.
Γ ουρνονπόδαρον  (ίο) =  τό όπλον, 

περίστροφον.
ν  Γ ρά ζον  (ρ .)= Έ χω .—Γράζ3 λιγάμι- 

νονς τ ρ ι ό τ "Εχει δ φίλος χρή
ματα.

Γρέβας (δ) =  δ πενθερός.

Δ
Δ ράμηλον  (τό) =  ή σφαίρα όπλου. 

Ε
’Βλέησον  (τό) =  ή ’Εκκλησία.

Ζ

Ζ αμακώ νον  (ρ) =  κτυπώ, δέρω.
Ζ π ο νρ ίζο ν  (ρ) =  δ μιλώ, λέγω.

0

θ ε ιμ ο ν ^ κ ά  (τά) =  τά καρπούζια.
θ ιρ μ δ  (τό) = η  σούπα. — Μονχοναα 

τοίμααι τον θερμό για τον γανον- 
μάρ  — 'Η  οικοκυρά ετοίμασε τή 
σούπα διά τον γανωτήν.
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κ
Κ ά κ ισ τό ς  (ό) =  τό δωμάτιον, τουρ

κιστί ό μουσαφίρ όντας, 
j Κ αϊάφ ας  (ό) =  ή κεοραλή.

Κ ακάβι (τό) =  τό χάλκινον δο- 
χείον εν γένει.

Κ ακάντζα  (ή )=  ή σπάθη.— Φνλαχ- 
τάρς εχ5 κι κακάντζα =  ο άγρο- 
φΰλαξ έ'χει και σπάθην.

Κ αλέβρια  (τά) =  τά υποδήματα.
Κ αλόϊρους  (ό) =  ό τέντζερες.
Κ ασίδου  (ή) =  τό χοιρινόν κρέας. 

— Μη τονν δίν ς έχ κασίδου μέσα 
=  Μή τον δίδης να φάγη (τον 
τοΰρκον)·έ'χει χοιρινόν κρέας μέσα.

Κ ατα π ίνα  (ή) =  τό στόμα.
Κ α τχ ιά ζο υ  (ρ) =  Τρώγω.
Κ αψ ά χο υμα  (τό) =  ή πυρΐτις.
Κ νά β ’ (τό) =  ό βουνήσιος τοϋρκος.
Κ α φ τιρ ά δ ’ (τό) =  ή πυριτις.
Κ όκνα  (τά) =  αι πλίνθοι, τά τού

βλα*
Κ όκκαλους  (ό) =  ό καμπή σιος 

Τ οΰρκος.
Κ ονδα  (ή )= ό  τεχνίτης,, ό μάστορας. 

— ΙΙρόσιχι, κονδα εΐν άπον 5δά> κι 
τ άνθίζ3 =  Πρόσεχε, τεχνίτες ειν’ 
ό άπ= εδώ και εννοεί.

Κ ούκους  (ό) =  ό Σουλτάνος, ό 
βασιλιάς.

\[ Κ ουλέντζα  (ή) =  τό μάλλινον επα
νωφόρι.

Κ ουμμένου  (τό) =  τό όνομα.
Κ ονοκονβέλον  (ή) =  ή ρακή, τό 

ούζο.
Κ ο νφ τιρ ιά  (ή) =  ή άξενη, μπαλ- 

τάς.— "Αν πάρον τ κονφτιριά κι 
τ φέρον μια ’ς ν Καϊάφα σ =  
5Ά.ν πάρα) τό μπαλτά και σέ 
δώσω μιά στην κεφαλή σου.

Κ ο υ φ τ ι ρό (τό) =  τό μαχαίρι.
Κ ο νφ τό  (τό) =  τό χόρτον, ώς τρο

φή ζώου.
Κρασνέλ" (τό) =  τό έξησθενημέ- 

νον άλογον.
Κ ριμαοτό  (τό) =  τό σακκίδιον, είς. 

ό έθετον τήν κριθήν τοΰ αλόγου.

Λ
Λ α γό ς  (ό) =  ό μικρός υπάλληλος.
Α ια νο ύδ ' (τό)=τό μικρό παιδί. — 

Στέίλι τον λίαν ον <53 νά πάρ λίγου 
φλόμου =  Στείλε τον μικρόν νά 
πάρη ολίγον καπνόν.

Λ ιά το υς  (6) =  ό ανόητος, ό ελα- 
φρόνους.

Λ ιγά μ ιν ο νς  ( δ )= 3 Αναφέρεται πάν
τοτε εις πρόσωπον. cO είρημένος, 
δ φίλος, ουτος δ άπ’ εδώ.

Λ ουλάς  (ό) =  δ κώλος.

Μ
Μ ακαρόνια  (τά) =  Γενικώς οΐ ξη

ροί καρποί. Τουρκ. τά χουσιάφια.
Μ α κρονμύτ κου  (τό) =  τό χοιρινό 

κρέας. — Αυτός μακρονμντ'κου 
δεν κατγιάζ1 . = Αυτός χοιρινό δεν 
τρώγει.

Μ αλλάτους  (δ) =  δ Χότζας. 0 ■
Μ ανέβου  (ρ.) =  Τρώγω.
Μ ανιούρα  (ή)— ή πέτρα, λίθος.—νΕ- 

χουμι μανιούρις νά πρα/αλίσονμι\ 
= ’Έχομε πέτρες νά δουλέψω με;

Μ άνου  (τό) =  τό ψωμί.
Μ αργαρόνα  (ή )= ή  ψείρα.— Λιγά- 

μινονς φσα μαργαρόνις=δ φίλος 
έχει ψείρες.

Μ αστίχα  (ή )=  τό ψωμί. — Βγήκι 
μαστίχα ; =  Βγήκε τό ψωμί άπ’ 
τό φοΰρνο ;
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Μ αϋρο  (τό) =  το κρασί.
Μ α υρουζούμ ’ (τό) =  ό καφές.
Μ αυρόκουλους  (ό) =  τό καζάνι.
Μ αυρομάτα  (ή) == ή ελιά.
Μ αυρουσκούφονς  (ο) — ό ίερεύς.
Μ έτοιον  (τό) =  τό τέμενος, τό τζα

μί.— Πάει μαλλάτονς* ςτον μέτοιον 
νά του γκλιντρίο . =  ΤΙάει ό Χό
τζας στο τζάμι νά προσκύνηση.

Μ ούκας  (ό) =  ό ψευστης.
Μ ουλόχα(\\) =  ή σιωπή. Και προ- 

στακτικώς : σιώπα.
Μ ουοτόρ ’ (τό)=τό γαϊδούρι.—Αώοι 

τον μουοτόρ'' νά φάει φαρφάρον. 
=  Δώσε τό γαϊδούρι νά φάγη 
κριθάρι.

Μ ουχΙ^  (ό) — τό αφεντικό. —Μον- 
χός τ άνβίζ3 τ’ άκράνα =  Τό α
φεντικό εννοεί τά ελληνικά.

Μ ουχούοα  (ή) =  ή σύζυγος τοΰ α
φεντικού, ή γυναίκα εν γένει.

Ν
Ν ιβιάρα  (ί|) =  Έ π ί  πιστώσει, βε

ρεσέ.—"Εχ πραχάλου μά τη Θέλ’ 
νιβιάρα =  ’Έχει εργασίαν μά την 
θέλει επί πιστοόσει.

Ν ιρουπούλια  (τά) =  τά ψα'ρια.
Ν ταλαμάγκου  (τό) =  τό ύδρόγαλο 

κοινώς ντρουβανόγαλου.— Πανί Ζς 
τη μονχονσα κι πάρι λίγου ντα~ 
λαμάγκον =  Πήγαινε ’ς τή γυ
ναίκα τού αφεντικού καί πάρε 
λίγο ύδρόγαλα.

Ξ
Ξ ιφ τώ  (ρ .)=Ά ποθνήσκω .— Μου

γγός τά ξέφτοι. Τό αφεντικό άπέ- 
θανεν.

Σ*γή (ή) = ή βουλγάρα.

Ξ 'ν ίξο ν  (ρ .)=  καϊκιώνω, κόπτο> τάς 
σχέσεις.

Ξ 'νός  (ό) —= ό βοΰλγαρος.
Ξ υλουπνάκα  (ή) =  ό βοΰλγαρος.

··' Ξύνου  (ρ.) =  φεΰγα>.— ’Έξνσι λιγά- 
μινους ; =: ’Έφυγε ό φίλος ;

Ξυοτρίζου  (ρ.)=Διώκο).— Τονν ξύ- 
οτριοι =  Τον έδιωξε.

Π
Π αΐδα  (ή) =  ή Κόρη.
Π απλιάκους  (ό) =  ό πολύ γέρων, 

ο ξεκουτιασμένος.
Παοοτάλ5 (ή) — ή μνηστή.
Πατέκα  (ή) =  ό στενός δρόμος, 

τό μονοπάτι.
Π ατητά  (τά) — τά υποδήματα, πα

πούτσια εν γένει.
Π ατητό  (τό) =  τό ά'χυρον.
Π ατσάδα  (ό) — 1) ό πενθερός, 2) 

ό πατήρ.
Π ατώ  (ρ )=  Τρώγω.— Λιγάμινονς. 

την πάτοι, καλά.— "Ο φίλος έφαγε 
πολύ.

Π ιρδ ίκ  ς (ό) —  ό κώλος· — Σφίξι 
τονν πιρδίκ σ’ νά βγάλ’ς μάνου. 
= Σφίξε τον κώλο σου νά κερδί
σης ψωμί, έργάσου νά ζήσης.

Π ιρ 'ο 'νό ς  (ό) — ό άριστερόχειρ.
Π ο νζρτοιος (ό) =  ό τράγος.
Π ράονιον  (ό) =  ό τραχανάς.
Π ραχαλίξον  (,ρ) =  1) εργάζομαι, 2) 

συνουσιάζομαι.
Π ρα χά λο υ  (ή )= ή  εργασία.— νΕχ  

πραχάλου νά πραχάλιοονμι\ —  
’Έχει εργασίαν νά δουλέψωμεν;

Ρ
Ρ ουκα νίζου  (ρ.) = 1 )  τρώγω, 2) συ

νουσιάζομαι.— Η  ρονκάν’’ οι— την 
έβίασεν.
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Ρουκόνουμι (ρ.)—Έμβαίνω, χώνο
μαι εις τι

2
-Σάμαρους (ο) =  ό Βούλγαρος.
Σ ιό ρους (ό) == τό νεοβγαλμένο κρα

σί.— Ββηκε σιόρονς; =  Βγήκε τό 
καινούργιο κρασί;

Σιότου  (τό) =  τό κρέας.
Σκαμπάζου  (ρ.) =  Εννοώ , κατα

λαμβάνω από τέχνην.
Σ κ ο ύφ ια  (ή) =  τό Συνίκι, μέτρον 

δημητριακών καρπών.
Σονρονμα  (τό) — τό μεθύσι.
Σουρονμένονς (ό) =  ό μεθυσμένος.
Σούρώνον  (ρ.) =  μεθώ
Σονφραμάνα  (ή) =  Κλέπτης. — 

Πονλν σονφραμάνα είνι =  Μεγά
λος κλέπτης είναι.

Σουφρώ νον  (ρ.) =  Κλέπτω.
■Σπαϋ'άτους (ό) =  ό χωροφύλαξ.
Στράγκα (χ\) =  τό σχοινί.
Σ φ ο ύγγ ιζα ν  (ρ.) =  Κλέπτω.—”Ά- 

νοιξ* τά γκαβά ’σ νά μή σι σφονγ- 
γίσ τίπουτα =  Πρόσεχε, νά μή σε 
κλέψη.

Τ
Τιλιχτιά  (ή) =  ή πήτα.
Τραβώ  (ρ .)= Π ίν ω .— Τον σιόρου 

τονν τράβιξις ' στα γιρά. =  Έ π ιες 
πολύ κρασί.

Τριότ (οι) — χρήμα, χρήματα. — 
Τονν πραχάλ*σα, μα τριότ δε 
σφούχχ3σα=Τόν εδοΰλευσα, άλλα 
λεφτά δεν έλαβα.

Τριχάμινον  (τό) =  τό ύδωρ.
'< Τσερβέλο (τό) =  ή κεφαλή.

Τοίντζιρας (δ) =  ό αδύνατος νέος.
-Τοούξου (-ρ.) — Πίνω. — Ψ* μεν* 

πονλν έπαονξι— Πολύ ούζο έπιε.

Τσονκαλοχώ ρ3 (τό) =  τό Διδυμό
τειχο ν.

Ταουκανίζον  (ρ.) = Σ υ ν  θυσιάζομαι.
Ταούκνα  (ή )=τό έπανοφώρι, τουρκ. 

ό άμπάς.
'• Τ υφ λό ς  (ό) =  τό δοχεΐον τού κα

φέ, ό τσισβές.—Βόλι τονν τνφλό κι 
κάμι ενα μανροζονμ’ *ςτον μον- 
γό .= Β άλε τόν τσισβέ και κάμε ενα 
καφέ στ3 αφεντικό.

Φ
Φαρδειά (ή) =  ή γυναίκα, δουλικό 

εν γένει.
Φαακιώνον (ρ.)=Γεννώ.—Κονντέβ3 

νά φασκιώσ λιγάμινη —  Πλησιά
ζει νά γεννήση.

Φ αρφάρου  (ή)— to κριθάρι.— ΙΙάρι 
τον κριμαστό νά 6άΤ ς φαρφάρον 
= Π ά ρ ε  τόν άλογοτρουβά νά βά- 
λης κριθάρι.

J Φ έγγου  (ρ.)=βλέπω.— Φέξι τ φαρ- 
δειά —  Κύττα τη γυναίκα.

Φέκου (ή) =  τό ανδρικόν μόριον.
Φιξιρό (τό) =  τό παράθυρον.
Φ κιώρουμα  (τό) =  τό άδειασμα.
Φλόμους (ό) =  ό καπνός.
Φόλα (ή) =  ο κώλος.
Φόρους (ό ) = 1 )  ή συμφωνία. 

—Κονντέβ3 νά γίν φόρους;=Πλη
σιάζει νά κλείση ή συμφωνία ; 
2) ή αγορά, τό παζάρι.—"Αν πας 
σ’ τον φόρον, φέρι μι καμμιά 
ονκά σιότον.= ”Αν πας στην αγο
ρά φέρε με μιά οκά κρέας.

Φονρώ  (ρ .)= ’Έχω.—  Φονρεϊ τριότ 
— Έχει χρήματα.

Φουοκώνου (ρ.) — Δέρω, κτυπώ. 
Τονν ψούσκονσι 3 ατά γερά—  Τόν 
έδειρε πολύ.
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Φ ριτσιώ νον  (ρ.) =  άφοδευομιαι.
Φ°σώ (ρ.) =  ’Έχω.
Φόκους (ό) == ή φωτιά.
Φ υλαχτάρς’ (ό) =  όάγροφΰλαξ.

X
Χ αράζον  (ρ.) =  Λέγω, ομιλώ τι 

κρυφίως στ3 αφτί.
Χ αρνχάλ5 (ή) =  ό φόβος. — Λιγό- 

μινονς χαρντάΧ πουλάει =  Φο
βείται.

Χ α ρο κό π  ς (ό )=ό  βλάξ, ό ανόητος.
Χ άσχαρου  (τό) =  ό άλογοτρου-

βάς.—Πάρι του χάσχαρου νά σι 
δώσ μουχονσα λίγου φαρφάρου 
για του μονσιόρ"’ =ζ ΙΙάρε τον 
άλογοτρουβά νά σέ δώσ’ ή κυρά 
λίγο κριθάρι γιά τό γαϊδούρι.

Ψ
Ψ ύλονς  (ό) =  ό στατήρ, τό καν

τάρι,— Τράβα τουν φύλου καλά=  
Ζύγιζε καλά.

Ψ 'μ έν  (η) =  τό οΰζο, ή ρακή. 
— Βάλι δυο φ ’μένις νά τραβή- 
ξουμ ι.= Βάλε δυο οΰζανά πιοϋμε.
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Γ Λ Ω Σ Σ Α Ρ Ι Ο

ΤΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΩ Ν ΑΝ. ΘΡΑΚΗ Σ

(συνέχεια από τον προηγούμενο τόμο)

Ν

Ν αγός  =  άγος νερού, πού το παραβγάζει από την κοίτη τοΰ ποταμού καί 
τό πάει ατό μύλο.

Ν α ζλα ντίζω =  είμαι αναποφάσιστος, δέχομαι καί δέ δέχομαι·
— Κόμ’ ναζλαντίζς ; — Τό κορίτσ’ μου ναζλαντίζ’=διστάζει.

να ί δα —  βεβαιωτ. μόριο.
— Ήρτες ; — Ναί δα. — Ναί δα, σέ είπα νά φύγς ! =  μάλιστα. — Ναί δα, 

τώρα σένα θά κοΰμ'—πώς δχι.
νάτογκες ! δεικτικό =  νάτος.

— Νάτογκες ! —■ Κεϊ πού πήγαινα, νάτογκες κι αυτός.

νάψτω  =  άνάφτω (ανάβω) δίνω φως.
— Νάψ’ τό κερί. — Νάψ’ την καντήλα. — ά νάψ' ένας καυγάς, πού δέ ξαίρω 

καί γώ ποΰ ά βγή. — ά νάψ’ ή κασίδα τ’ =  θά θυμώσει.
νε =  έρωτ. μόριο πού ακολουθεί στο τέλος κάθε πρόταση ερωτηματική.

— ά νάρτς νε ; — ά πάμ’ νε ; — ά φάμ’ νε ή οχ’ ; — Θέλς νά τά πας ή δχ’ ; 
— Θά πας νε ή δέ ά πάς ;

νεβαίνω  =  ανεβαίνω.
— Ψύλλ’ μέ νέβκαν. — Μέ νέβκε στο κεφάλ’. —Πάει νά μέ νέβ” στο κεςράλ*. — 

Δέ ά τόν φήκω νά μέ νέβ’ στό κεφάλ’. —Νέβκε τή σκαλωσιά. — Μή νεβαίνς 
τή σκάλα. — ά νέβω τό γαδοΰρ.

νεβατό  =  τό άνεβασμένο ζυμάρι, ψωμί.
— Τό ψωμί μ’ εν νεβατό=πού τδπιασε ή μαγιά.

νεγκάζω  =  αναγκάζω, βιάζω, δείχνω προθυμία νά κάνω κάτι.
— Μή νεγκάζς τόν άνθρωπο =μή τόν βιάζεις.
— Τί νεγκάζς τόσο πολύ τόν άνθρωπο;
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ν ε γ κ ά ζ ο  υ μ ' — βιάζομαι.
— ΓΙολύ νεγκάζουμ —"Οποιος νεγκάζται ας πγαίν’. — Μή δά νεγκάζεσαι καί 

τόπο ! — Σά νεγκάζεσαι, τράβα.
νεγκααιό. —  (ή) βία, σπουδή.

— Τόση δά νεγκασιά ! — Πέ τις νεγκασιές δουλιές δέ γίνται. — Μή, παιδί 
μ’, νεγκασιές.

νεγνοιάζω  ή νενοιάζύθ=βγάζω  την έγνοια μου— ησυχάζω τδ παιδί στήν 
κούνια για νά κοιμηθή (νενοιάσματα— τά νανουρίσματα).

— Νένοιασ5, λεγιο, λιγάκ’ τό παιδί μ’. — ά νενοιάσω τό παιδί καί ά νάρτω.—Σά 
νένοιασε τό παιδί, τό σκέπασε.

ν ε γ ο υ λ ιά ζ ω  — αναγουλιάζω.
— Νεγουλιάζω πέ τό φαγί. — Δέ μπορώ νά διώ τυρί, νεγουλιάζω. — "Εφαγα 

έφαγα παλαμίδα, μά γούλ’ τή νύχτα νεγούλιαζα. — Τόν γλέπω καί νεγουλιάζω
ν ε γ ο ύ λ ια ο μ α  —  αναγούλιασμα, λόγος, ή πράξη πού προκαλεΐ αναγούλα.

— Τί νεγουλιάσματα μέ λες ! — Δέ θέλω νά κούγω τέτοια νεγουλιάσματα. — 
Μή μιλάς νεγουλιάσματα, ντροπή εν.

ν ε δ ιά ζ ω  — δείχνω μέ τό χέρι.
— Τόν γλέπς ; Πέ τό δαχτύλ" τόν νεδιάζνα. — Μπρε, παιδί μ’, ά σέ νεδιάζνα 

πέ τό δαχιύλ’=  θά είσαι δαχτυλοδειχτούμενος. — "Οποιος ένε στο λόγο 
τ’ τίμιος, πέ τό δαχτύλ’ τόν νεδιάζα· — Μπορείς νά μέ τόν νεδιάσς ;— ά σέ 
τόν νεδιάσω·

νει,δ ίζω  =  1) (ονειδίζω).
— Μή με νειδίζς. —Τί τόν νειδίζς ; Λαϊκή παροιμ. ·.

Τά πλύννα μιά, τά πλύννα δυό, στις τρεις καί τά νειδίζνα-
2) συμβουλεύο).

— Τή νείδσα τή νύφ μου. —■ ά τόν νειδίσω τό γαμπρό μ’ !
ν ε ίδ ια  —  τά όνειδίσματα.

— Δέ θέλω νείδια ! — Π έ τά νείδια μέρα νύχτα περνώ. — Τά νείδια ντης δεν 
ύποφέρνουνται. — Γοϋλο νείδια θάκούω πέ σένα.

ν ε ίδ ια  μέν* (ή) =  ή ονειδισμένη.
ν εκ α Φ α ρ ίζ? — γίνεται καθαρό τό ρούχο.

— Τό πανί μ’ νεκαθάρσε.
ν ε κ ο μ π ώ ν ο ν μ ’ — άνασηκώνω τό ρούχο μου ώς τά μηριά ή ως τόν αγ

κώνα. Ετοιμάζομαι γιά' κάτι, άνασκουμπόνομαι, αναλαβαίνω.
~  "Λντε, παπά, νεκομπόθτσε νά τά κάνς. — Σά νεκομπωθή δ παπάς, ά τε- 

τελειώσνα οί αρραβώνες. — Ά νεκομποθώ νά διοΰμ’ τί ά γεν".
ν ε κ ω λ ό ν ο ν μ ' 1) σηκώνω τό ρούχο μου πάνω στο κεφάλι μου, γυμνώνοντας 

τά νώτα μου.
— Νεκώλωσ* τό παιδί, νά κάν’ τό νερό τ’.
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2) χάνω τη ντροπή μου.
— Νεκωλώθκε πια αυτή, που τήν πιάνς ! 

νε« ατώ νω = ά ν ακατ ό)ν ω.
— Μή νεκατώνεσαι σύ!=μή αναμιγνύεσαι.—"Οποιος νεκατώνται πέ τά πίτουρά, 

τον τρων οί κότες. Παροιμ.—Ά  νεκατωθώ καί γώ.—Νεκατοόθκαν τά πρά
ματα κέγιναν μαλλιά κουβάρια.

νεκαχώ νονμ—  άν ακατώνσυ μα ι.
— Μή νεκατώνεσαι σύ κεΐ πού δέ σέ σπέρνουν.

2) αναγουλιάζω.
— Νεκατώνουμ’=αίσθάνομαι στο στομάχι άνακατωσιά.

νεκατω οιά =  άνακατωσιά, αναγούλα.
— Τί νεκατωσιά έν αυτή ; — Νεκατωσιά ά γεν'. Νεκατωσιά μέ γήρτε.

νεκατω οούρα  =  ανακατωσούρα, άνακατωμός.
— Τί νεκατωοούρα γλέπω ; — Γλέπς τί νεκατωοούρα γένκε!

νεκατοτούρς  (δ) ~  ό άνακατωσιάρης.
— "Ενε κι αυτός ένας νεκατωτούρς I — Νά φυλάγεσαι πέ τό νεκατωτούρ”.

νεκαχεύγω  =  ανακατεύω.
— Μή νεκαΐέύς ξένα πράμάτα. — Σέ ξένες δούλιές μή νεκατεύς.—"Οποιος νε- 

κατέύ* ξένά ντολάπια, καύγ’ κείνα πού 6έν έν.
νεκατώ μα τα — άνακατώματα.

— Τά νεκατώματα δέ μ* άρέσνα, — "Ολο νεκατώματα αυτός δ άνθρωπος, πώς 
τον άρέζνα ! — Δέ θέλω νεκατώματα σέ λέγα>= δήλ. μαλώματα καί λόγια· 
από τόν ένα στον άλλο.

νεη  λιονμ* —  άναπλιούμαι — απειλώ'
— Τόν νεπλίσκε πού ά τόν σφάξ’. — Τόν νεπλίσκα, ά τόν κόψω τά λαιμό τ'.—

Τί μέ νεπλιέσαι, μπ'ρέ ;

νερουλιάζω  =  γίνομαι νερουλός.
— Τό μυαλό μ’ νερούλιασε.

2)  γίνομαι άσκεπτος, κουτός.
— Μά τό μυαλό σ’ νερούλιασε, καημένε ; — Ντίπ’ νερούλιασε τό μυάλόι V

νερουλός =  αυτός πού είναι σά νερό.
— Πολύ νερουλά τά φασούλια. — *0 πελτές πολύ νερουλός. — Νερουλά πρά

ματα δέ θέλω. — Γώ γαπώ τά νερουλά τάβγά.
νεααγγίζονμ? —  κουνιοΰμαι δώ κει ώς που νά καθήσω στη θέση μου.

— Μή νεσαγγίζεσαι, παιδί μ’ ; —Νεσαγγίσκε, νεοαγγίσκε ώς που νά καταπάτα*» 
νεααίνω  —  (άνεση) ανασαίνω, αναπνέω αναπαυόμενος.

— Πέ τή δυσκολία νεσαίν’. — Πώς νεσαίνς, πια και σύ ! — θαρρείς δέ νε*



Γλωσσάριο Σ αράντα  Ε κ κ λ η σ ιώ ν 305

σαίν’. — Πέ τ6 ζόρ’ νεααίν5.—*Όσο νεσαίνω (=(ζώ ) δέ δίνω γώ to βιό μ". 
— Χίχς δέ νέσαινα (αναπαύτηκα) πέ τή δουλειά.— Ά φσε δά καί μένα νά 

νεοαίνω λιγάκ.

νεοηώ  καί νεϋπ ίζω  =  ανασπώ, ξερριζώνω.
— ά της νεσπίσω τά μαλλιά ! — ά νεσπίσω τά μαλλιά μ’ πέ τό κακό μ’ = θ ά  

τραβήξω, Θα, βγάλω τά μαλλιά μου.

νεκομηοδίνω  = (ά ν α —κομβώνω—δίνω). Δένω στον εργαλείο κόμπο κόμπο
τό πανί πού εινε έτοιμο να τό ύφάνω.

νευτερα κεϊ — (άναπτεροϋται).
— Νευτερακεϊ ή καρδιά μ \ =  παίζουν τα φύλλα τής καρδιάς μου, ά ό σύγχυση 

ή θυμό, ή φόβο-

νεκούλκοντος —  ό ξέσκεπος, άνακουλκουτος.
— Μ ή βγαίνς’ νεκούλκουτη. — Νεκούλκουτος ξέβκα.

νερ εν γο ν μ 5 =  ερεΰγομαι-
— Νερεύκα μόν’ και μέ πέρασε· — Σά νερευτή ά γίν’ καλά.

νιάτα  —  νεότης, κομψό της, εμορφιά.
— Είδες τά νιάτα !

2) ωραία (έπίρρ.).
— Πέρασαμ’ νιάτα ! — Είμαστε νιάτα ! — Γού στα νιάτα ! != τ ί ωραΐαί

ν ιά ζο υ μ ’ —  φροντίζω.

— Δέ νιάζουμ’ πολύ πολύ- — Ξεύρς νιάζουμ’ για τό σπιΥ. — Νά νιάζεσαι καί 
λιγάκ5. — “Οποιος δέ νιάζτα» τό σπίτ5 ντου, αύτανά παθαίν’. — Δέ μέ 
νιάζ* για τίποτα. . .— Σά νιάζουσνα λιγάκ’ δέ θά φτώχαινες.

v iv t  =  ή μάννα λ. Τ:
— CH νινέμ* είπε νά μέ δώκτε λίγο πιπέρ'. — Νινέ λεγώ ! — μητέρα.

νιαάφ  =  διάκριση- λ. Τ.
— Καί λίγο νισάφ, καημένε. — Κάντε καί λίγο νισάφ. — Νισάφ’ δέν έχ’. - -Ν ι

σάφ’ δέν έχ’ στο φαγί.

νιτσ ίτσ ια  —  τά παιδιαρίστικα κλάματα στη μητέρα, για νά την εκβιάσει ή 
Θέληση τοΰ παιδιού.

— Τί νιτσίτσια ενε αυτά μπρέ πέ σένα ; — Γώ νιτσίτσια δέ θέλω. — Πέ τά 
νιτσίτσια τό μεγάλωσε.

νιταιταάρκο  =  τό παιδί πού κάνει νιτσίτσια.
— Τέτοιο παιδί νιτσιτσάρκο δέ γεϊδα. — Τό νίτσιτσάρκο μ5 πιά !

νιανιαρίζω  —  σάν τά νήπια προφέρνω λέξεις άναρθρες.
— Τί νιανιαρίζ’ς μπρέ κεΐ ;

νιάνιαρο =  τό νήπιο καί ό άνθρωπος πού φέρνεται σά νήπιο.
Θ ρ α κ ι κ ά  Δ ' 20
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νιώ νω  =  νιώθω, καταλαβαίνω.
— Γώ νιώνω γώ ! =  δηλ. καταλαβαίνω. — Σύ δέ νιώνς. —Σά δέ νιώνς, νά μή 

μιλά;. — Γώ δέ νιοόνω πέ τέτοια πράματα. — Νά σέχω νά νιώνς ! Χίτς 
δέ νιώνς πιά , . .

ν ιώ νουμ , = \ιε  παίρνουν είδηση, μέ καταλαβαίνουν.
— Δέ θέλω νά νιωθοΰμλ — Μιά χηργιά πέρασα τόσο χρονώ, καί χίτς δέ 
νιώθκα, καί σΰ τώρα ά μέ . . . — Κύττα'ξε νά μή νιωθής. — Σωπάτε νά 
μή νιωστοΰμ'.

νοματοι κα ι νομάτ =& τομα, όνομαστοί.
— Δέκα νομάτ’ ήνταν. — Πόσοι νοματοι είστε “Οσοι νομάτ’ ενε ας νάρτνα·

— Τάβαλες πέ δέκα νομάτ'.

νοματίζω  -βάζω μέ τό νοΰ μου κάτι καλό ή κακό.
— Γώ τό νομάττσα. — Μή νοματίξς κακό.

2) Μαντεύω τό'νομα κάποιου ή κάποιο αποτέλεσμα.
— Καθώς τό νομάττσα, βγήκε=δπως τό προφήτεψα.

νομ/ή = συνήθεια.
Παροιμία : Σέ παλιό χωριό καινούργια νομή μή γκάνς.

νομτιέτ λ. τ. = : η σειρά, βαρδια.
— Πέ τό νομπέτ ά πάρουμ' νερό. — Φύλαςα νομπέτ. — Δέ φυλάγω νομπέτ γώ .

νουνί£ω =βάζω  στο νοΰ μου, συλλογιοΰμαι.
— Αύτός πολύ τό νουνίζ’ ■= πολύ τό συλλογίζεται. Φιλήντας : νοώ =  : νοήσω

— ; πισώδρομο; ένεστώς: νοΐζω — νουνίζω. — Κόττα πού τό νουνίζ’, κό- 
φτηννα. — Σάν πολύ τό νουνίζ. — Μή τό νουνίζ’, παιδί μ, πέ τό νούνισμα 
τίποτε δέγ ίντα ι.—Τί νουνίζ’ αυτός ; —Ξαίρω καί γώ τί νουνίζ’. — Γοϋλο πιά 
νουνίζς ; — Μή νουνίζ; καί τόσο βαθειά. — Τό πολύ τό νούνισμα ά σέ 
φάει — Σά νουνίζς τόσο, τί ά γέν’ ;

νοτίζω  =  παθαίνω από νοτιά, υγραίνομαι.
— Νόττσαν τά ρούχα μ". — Τό άλάτ” νόττσε.

νοτισμένος  — ό υγρός,
— Νοτισμένο άλάτ’ δέ θέλω.

νουρά =  (ή) ούρα, ό πισινός.
— Σύ νουρά πέμκες. =τελευταΐος — “Αλφα βήτα γαργαρά, τής Χατζέσσας ή 

νουρά κλπ. (λόγια παιδιακά).

νταβραντίζω  - λ. τ. αναλαμβάνω από άρρώστεια, παίρνω πάνω μου.
— Νταβράντσε τό παιδί μ’ !

2) αντιστέκομαι, ορθώνομαι.
— Μή νταβραντίζς καί σεφαγα- Οί Τούρκοι λένε στη δμοια περίπτιοση : — 

Νταβράνμα !
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ντά,γκα  =  ή γρίππη, ό πυρετός.
— Ντάγκα εχ. — Μάς ήρτε ντάγκα.— Πέ τή ντάγκα πέθαναν γούλό

νταλω ϋίά  =  ή ζαλάδα.
— "Εχω μια νταλωσιά στο κεφάλ’ μου. — Νταλωσιά μέ κατέβηκε πέ τις φωνές σας

νζαντουλίζω  '=  πηγαίνω δώ κεΐ, σά ζαλισμένος.
— Νταντουλίξ’ σά μωρό.

ν τά ντο υ λα — η ο υντά ντο υλa =  περπάτημα οχι σταθερό, υστέρα από άρρώ- 
στεια.

ντάλια  =  (τά) .κλαδιά, τά παιδιά, τά γγόνια.
— Τά ντάλιατ’ (= τά  παιδιά του) μεγάλωσαν. Παιδικό : —Ντάλια, μουδια, σου· 

δια και τοΰ Πάγγου ή γυναίκα.

ντα λώ νουμ ’ =  ζαλίζομαι.
— Νταλώθκα, ά πέσω. — Στέκα νά ξεπονταλωθώ — στάσου νά ξεζαλιστώ. — 

"Αντε πγ®ίντε πέ κεΐ νά, νταλώθκα.

νταλομίδα  =  (ή) ζάλη, πού προέρχεται από τό γύρισμα σεναν τόπο., όταν 
παίζουν τά παιδιά τραγουδώντας:

— Ντα?ιθμίδα καί σταπίδα καί κουκοϋτσ’ καί κιαραμίδα.

ντε  =  παρακελευστικό μόριο=έμπρός.
— Ντε καί καλά νά πάγω. — Ντέ, ελα νά πάμ’. — Ντέ νά διοΰμ’ τί Ικανές. 

Καί διπλό : — 'Α νόωτω νά σε δείρω, — Ντέ—ντέ, ελα !

·ντεντώνω=άπλοόνω.
— Ντέντωσε τά ποδάρια της ή αδιάντροπη.

ντεν τώ νο νμ ’~ ά π λώ ν  ουμαι.
ντι,ρλικώ νω = καραγεμίζω, χορταίνω, γεμίζω την κοιλιά μου.

— Τήν ντιρλίκωσα =  ήσύχασα τήν πείνα μου-

ν τ ιρ λ ίχ = ϊ\  συχία.
— νΕχασα τό ντιρλίκ τή σπιτιοϋμ’· — Μέ χάλασε τό ντιρλίκ’ μου.

ντιστηλώ  ν ω ~  (δ ι στη λώνω) στ η ρ ίχνω.
— ’Έφαγαμ’ καί ντιστήλωσαμ’. — Τήν ντιστήλωσα γώ, ελάτε τώρα καί σείς. 

— Φάγε νά ντιστηλώσεις ̂ (χορτάσεις).

ντίρ-ντίρ=φλυαρία.
— Μέ πήρες τό κεφάλ’ μου πέ τό ντίρ-ντίρ σου. — Ντίρ-ντίρ, δέ μπορώ νά 

σάς κούγω πιά. — Φτάν’ μωρή πιά„ πέ τό ντίρ ντίρ σας*

ντρουβανίζω~δες>νω τό γάλα γιά νά βγάλω βούτυρο.
— Ντοουβάνσα σήμερα. — Ά  ντρουβανίσουμ’.

ν τρ ο νβ ά ν ' — τό εργαλείο, πού δέρνουν τό γάλα.
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ντο λα π ιά ζω ^χτνπ ώ  στο ντολάπι το πανί, δηλ. μετά τό φάσιμο το στέλνω 
στο ποτάμι, δπου τό περνούν από ντολάπι καί παίρνει μορφή καλή. 
'Υπήρχαν οι ντολαπτσήδες, που έκαναν τή δουλειά τούτη. 

ντουγουστίζω  =  μαλώνω, πιάνομαι στα λόγια, φιλονικώ.
— Έ έ  μωρή ντουγουστίζνα σαν τά προγόνια. — Έσύ· γούλο θά ντουγουστίζς ; 

— ά μά, ντουγουστίσματα δέ θέλω πέ σάς·

ντουκο υρτζο ύν ’ (τό) =  ένα παιγνίδι που έπαιζαν τά παιδιά, δπως τό 
σκάκι. Τετράγωνα το'να μέσα στάλλο σημαδεμένα μέ μολυβί, σένα 
μάρμαρο πάνω ή μιά πέτρα, ενωμένα μέ κάθετες γραμμές στις τέσ- 
σερες πλευρές. Τό παίξιμο γινόταν μέ φασόλια ή πετραδάκια. 

ντονμνιάζω  — κάμνω ντουμ—ντούμ χτυπώ στη ράχη, δπου τό χτύπημα· 
βγάζει αυτό τον ήχο.

— Τον ντούμνιασα μιάν να ! — Σά σέ ντουμνιάσω μιαν να, νά δεις εσύ-

ντουμπα νίζω  —  χτυπώ δέρνοντας μέ τό γρόνΟο στη ράχη καί κάνω τον 
ήχο τοΰ τυμπάνου.

— Τον ντουμπάν’σα. — ά σέ ντουμπανίσω, μωρή ! 

ντο υργκο ύν0 (τό) =  τό τηλεσκόπιο, τά κιάλια.
— Καημένε, ά καταντήσς πέ to ντουργκούν* νά γλέπς τό ψωμί — δηλ. θά> 

πεινάσεις.

ντο ντλϊκ  =  κάμπος από δέντρα μουριάς για τά κουκούλια. Γύρω στά 
ποτάμια τής Άντριανούς, στο Σουφλί, κιάλλοΰ τής Θράκης φύτευαν 
τό δέντρο αυτό γιά Θροφή τών κουκουλιών.

ντνλι^ω =τυλίγω . εξαπατώ.
— Τί κάνς λεγώ ; — Ντυλίζω μασούρια. — Τον τύλιξε γιά καλά.. — Τον ντύ- 

λιξαν=τόν άπάτησαν-

ντυμάρκα  — δυμάρικα, τά δίδυμα.
— Ή  Άνθουλιώ έχ’ ντυμάρκα.— Ντυμάρκα ήντανα, γιαύτό δέν έζησαν, — “Έ 

κανα καί γώ ντυμάρκα.

ντννουμ"= ^ά\(.ύ  τά ροΰχα μου, αποκτώ ρουχικά.
— Ντύθκες ή οχ’ ; — “Ελα νά ντυθής καί νά βάλς τά ρούχα σ’. — Ξαίρ’ νά 

ντύνται.—Ντύθκαμ’ καί μεΐς.

ντνχανίζω  —  (εντυγχάνω) περνώ άδικα τον καιρό μου.
— Πού, μωρέ, ντυχανίζ’ς .— Ντυχανίξ’ σά ντό γιοβάδκο=(όδέσποτο) τό σκύλλο* 

νυ π ν ιά ζο υ μ ,=βλεπίύ  ενύπνιο' μάλιστα δταν βλέπω αγίους καί εικόνες.
— Νυπνιάσκα τή Παναγία.

νυφοστολίζω  —  στολίζο) τή νύφ3. (Βλ. Θρ. ΉΘογρ. Δ' Τ:*Η Χαρά). 
νυφ οστόλια  — (τά) δώρα τού γαμπρού που στελνότανε μέσα σέ πανέρι..
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Ιγαμπροστόλια  =  χά δώρα τής νύφης για τό γαμπρό, πού στελνό
τανε μέσα σέ πανέρι. ι(Βλ. λέξη πανέρια)·

Ύ υχτερεύγω  =  περνώ τή νύχτα άγρυπνος δουλεύοντας.
— ’Απόψε νυχτέρεψα. — ά νυχτερέψουμ’.

νυχτέρ  (το)
— "Ενα χειμώνα γοϋλο νυχτέρια! — Τά νυχτέρια τον έφαγαν.

νώ μος  =  ώμος.
— Μέ χτύπσε στο νώμό μ’. — Πά στο νώμοτ’, πάττσε. — Πόνεσαν οί νώμ' μου- 

— "Έπεσε ό νώμος μου πέ τή δουλειά.—Δέ σκών' ό νώμος ντου-

(’Ακολουθεί)



Γ ΓΕΩΡΓΊΟΥ ΛΑΜΤΤΟΥΣΙΑΔΟΥ

ΓΛ Ω ΣΣΑΡΙΟ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

^Συνέχεια από τον προηγούμενο τόμο καί τέλος “)'

Λ

Α άβδας  (ό) =  βλάξ, ηλίθιος.
Α αγάρα  (ή) =  Τό καθαρόν καί άνευ ξένων ουσιών άπεσταλαγμένον υγρόν..
Α αΐνα  καί λαγίνα  =  ή στάμνα, υδρία ή λάγινον.
Α α λα γκ ίτα  (ή) =  ζυμαρικόν =  ή τυγανίτα.
Α αλήματα  (τά) =  τά μουσικά όργανα β') καί αυτοί οϊ μουσικοί π. χ. 

— ’Ήρταν τά λαλήματα =  οί μουσικοί.
Α αλώ  =  παίζω μουσικόν όργανον 2) βιάζω τά ζώα νά προχωρώσι ταχέως : 

=:Λάλατα γέμ=βίαζέ τα τά ζώα, τέκνον μου.
Α ανάρ  (τό)=1) τό έργαλεΐον, δά ού ξαίνουσι τά μαλλία καί κάμνουσιν αυτά 

κατάλληλα διά γνέσιμον καί ρήμα λαναρίζω =  ξαίνω τά έρια- άπο- 
τελεΐται δέ τό λανάρι έκ δυο σειρών έξεχουσών βελονών, τεθειμένων 
παραλλήλως επί σανίδος- διά τών βελονών τούτων διασχίζουσι τό 
έριον (ξαίνουσιν αυτό) καί καθαρίζουσυ καί από μεν τοΰ καθαρού 
σχηματίζουσι τάς τολυπας, τό δέ υπόλειμμα μεταχειρίζονται εις δευ- 
τερευουσας χρείας' τοϋτο λέγεται: κουρουκΰθ. 2) Τό βαρέλιοτ1, έν φ 
υπάρχει πληθύς βελονών, ένθα οΐ Ε βρα ίο ι κατά την επικρατούσαν 
παράδοσιν ρίπτοντες τους παΐδας τών χριστιανών, άφαιροϋσι τό αίμα 
αυτών.

Α αχτάρα  (ή) λαχταρώ  καί λαχταρίζω  —  έχω σφοδράν επιθυμίαν 2) σφα
δάζω, σπαρταρώ,—Λαχταρεϊ σάν τό ψάρι.

Α αχανιάζω  =  ασθμαίνω διότι έτρεξα πολύ καί λαμβάνω χρώμα λαχάνου*
Α αχοϋρ  (τό) =  τό εκ Περσίας ή Λαχώρης σιάλι τών κυριών.
Α αλάντρα  (ή) έν Όρτάκιοϊ.
Α άγκυρονς  (ό) =  τό δριμύ δ'ξος, δπερ προσφάτως κατεσκευάσθη, έκ σταφυ- 

λών· ή λ. έν χρήσει έν Στενή μάχω.

* Τό χειρόγραφο αταματα έως τό γράμμα Μ. (Σ. τ. Δ.)
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Λ ίγδ α  =  τό πάχος μετά προσδιορισμόν πάντοτε- χοιρινή, αγελαδινή, πρό
βεια κλπ.

Λ ίγδ α ς  =  σκωπτικώς ό πρόστυχος μέν, άλλα πολυπράγμων και βουλόμενος 
νά φαίνεται κάτι.

Λ αύρα  =  υπερβολική θερμό της, πυρετός·
Λ υγα ρ ιά  =  λόγος.
Λ άκκους =  ό λάκκος- — Τον έσκαψε τον λάκκο τ \
Λ άκρουν =  ύ λαιμός.
Λ ιγο ύρα  =  ναυτίαση.
Λ ιγο θ υ μ ώ  =  λιποθυμώ- καί λιγουθυμιά— λιποθυμία.
Α ίκ α  (ή) =  ό μαλακός φλοιός των δένδρων, ΰν μεταχειριζόμεθα. 
Λ ιπανέβα τον —  άζυμον.
Λ ό ξυγγα ς  (ό) =  λυγξ.
Λ υκουηόρχα  =  έφοδος τοίς πολεμίοις, λέγει ό Ξενοφ,, ει βουλοιντο φεύ

γε ιν.
Λ ιώ  =  αντί λέγω-—Νινέ λιώ =  μητέρα λέγω.
-Λέρα (ή) =  κηλίς- λιρόνω =  κηλιδόνω- β')— Εινι μια λέρα! δηλ. πονηρός, 

κακότροπος.
Λ ημόρ ια  =  αντί μνημόρια. =  Τάφοι, νεκροταφεϊον.
Α ειτουργιά  (ή) =  ή προσφορά ή διδόμενη υπέρ υγείας των ζώντων ή 

υπέρ άναπαυσεως των τεθνεοότων.
Λ ιανό  (τό) =  μικρόν, ισχνόν ώς ουσιαστ. τό ‘/ 4 του παρά τό άλλως ασπρον 

λεγόμενον. Λιανίζου =  τέμνω, μιστυλλω εις μικρά τεμάχια.
Λ ιχο ϋ δ  (τό) =  νεογέννητον =  καί ή μήτηρ λιχοΰσα.
Λ ιχν ίζω  =  λικμίζω, λιχνιστήρ =  λικμητήριον.
Λ ίμ α  (ή) =  1) βουλιμία καί λ<μά£ω=βουλιμιώ καί λιμαράς =  ό λαίμαργος, 

ό βουλιμιών β) τό ρινίον.
Λ ιμ η ίζο υ μ ι =  ορέγομαι.
Λ ιμ η ά  καί άχαμνά  =  οί άρχεις.
Λ υσεντερ ία  =  αντί δυσεντερία.
Λ ο ύτσ α  — Έ γεινα  λόΰτσα =  κατεβράχην μέχρις όστέων.
Λ ονκάνηου  =  ό άλλάς. Τουρκ. σουτζιουκ.
Λ ουλοϋδ  (τό)=άνθος. 6 ' )  Τετραπέρατος άνθρ.— Εινε ένα λουλοϋδ’!— ’Ανθίζει 

καί λουλουδίζει- φράσ. επί ασθενούς μιόλις άρχίσαντος νά άναρρώνηται. 
Α ουλάκ  (τό) =  Ινδικόν, κυανή βαφή.
Λ ουλάς  (ό) =  τό εις τό άκρον τής καπνοσυριγγος τεθειμένον πήλινον δο-
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χεΐον, έν φ ελλείψει τσιγαρόχαρτου έ'θετον τον καπνόν. Λουλάν έχει 
και ό ναργκιλές.

Α ονγκα  ή ( = )  εξοίδημα τοΰ λαιμού.
Αονξάνδρα  =  'Ρωξάνδρα.
Α ο νο έρ να = το  έκ τής ομώνυμου πόλεως τής Ελβετίας κατά πρώτον είσα- 

χθέν είδος λάμπας.
Α υμάρκα  (τα) =  (διδυμάρικα) δίδυμα.
Α ατΙν  (τό) τροπαίολον γνωστόν άνθος, δπερ έν Σουφλίαρ ονομάζεται καρ- 

δαμονδ, διά την γεϋσιν όμοίαν ούσαν τώ καρδάμω.
Α ειψ ό  =  έλλειπές-—Τοΰ ψωμί είνι λειψό α ') άνέβατον καί 6') δεν έχει τό 

προσδιωρισμένον βάρος- γ ')— Αυτός τάχ’ λειψ ά=  πάσχει τάς φρένας.
Αεύΰ·ερονς  (ό) =  6 μή νυμφευμένος. Λευθεριά =  ό τοκετός τής γυναι- 

κός, ήτις ελεύθερό ̂ εται =  τίκτει.
Α άοτιχου =  ελαστικόν- καί πληθ. λάστιχα. Τά έξ ελαστικού υποδήματα.
Α ίξονρους  - λαίμαργος.
Α ιξονριά  =  λαιμαργία.

Μ

Μ άδα  καί αλλαχού αμάδα. Τό γνωστόν διά λίθου παίγνιον.
Μ αδώ  καί κουτσουμαδώ =  1) ξεπουπουλίζω, εκβάλλω δηλ. τάς τρίχας ή τά 

πτΰλα των πτηνών ή τών ζώων, β) ’Εκμεταλλεύομαι την ανάγκην ή 
τήν άγνοιαν τίνος καί άφαιρώ μέ εύσχημον τρόπον την περιουσίαν 
το υ :— Θά τον μαδήσουν =  θά τον κλέψουν.

Μ αδάνα  (ή) =  ή πόρνη, ή λέξις (έκ τοΰ M adame) δεικνύει την προέλευ- 
σιν τοΰ προϊόντος τοΰτου τοΰ Ευρωπαϊκού πολιτισμοΰ.

Μ πω μηο  —  φροΰτον, λέξις πεποιημένη διά τά νήπια/ έπειτα καί εις τήν 
φράσιν : —Εις τήν φακή μπωμπό- επί πραγμάτων αναξίων λόγου, τά 
όποια δμως θέλει τις νά ύψωση.

Μ αγηάλ  (το) = 1 )  πΰρανον λ. τουρκική β) οί έν αύτώ άνθρακες- π. χ.—Τοΰ 
μαγκάλ μοί χτΰψι στοΰ κιουφάλ.

Μ αζεύου  καί μαζόνου=σνλλέγ(χ>, αθροίζω.—Μάζιψι τούν νοΰσ’ στοΰ κιου- 
φάλ=σΰνελθε.—Μάσι τούν στόμας=μή φλυαρής-—’ Αν ι μου μαζώματα 
διαβουλουσκουρπίσματα.—"Οταν βρέχ, πρέπ’ κανείς νά μαζό’ν.=δηλ· 
έκ τών ευνοϊκών περιστάσεων πρέπει τις νά ώφελήται.-τ-Μάζιβι ας 
ειν κι ρώγες- δμοιον μέ τό: Φασούλ στοΰ φασούλ γιμίζ τό σακκουλ.

Μ άγκανους  (ό) =  τό τελάρον, έφ’ ού κεντώσιν αΐ νεάνιδες.
Μ αϊδανόζ  (τό) =  μακεδονίσι λ. Τουρκική.
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Μα&έ και μαΰ'ές —  προ διαφόρων προτάσεων και έπιβεβαιωτική τής γνώ
μης τοΰ υποκειμ.—Μαθές τάλεα γά). — Μαθές άνθρωπος χωρίς γνώσι.

Μ αλάκ  (τό) — τό νεογνόν τοΰ βουβάλου- ή λέξις πεποιημένη.
Μ αλακός— μαλακός β) ό εΰένδοτος, ασθενής τον χαρακτήρα.="Εμαλάκωσ°,δ 

καιρός=έγεινεν ήπιος- κα ί:—Θά μαλακώσ’= θ ά  παύση νά είναι άγριος 
καί επίμονος.— Εΐνι μαλακός άνθρωπους=πολυεΰσπλαχνος, εύένδοτος.

Μ άγνα  ( ή ) = Ή  προσπάθεια στην άφόδευσι.
Μ ανιόνουμι =  καταλαμβάνομαι υπό μανίας, αγανακτώ, έχου μάνιτα, αντί 

μανίαν.
Μ αντάτα  ~ ε ίς  την φρ.— Κακά μαντάτα=κακαί ειδήσεις. — Τί μαντάτα ; =

Τί νέα ;
Μ αγνάδ —  ΐδε άγνουμέταξου.
Μ αμονδ (τό) —  ουτω καλούνται τά μικρά κολεόπτερα έντομα β) μικρόσω

μος, άςοανής, ασήμαντος άνθρωπος.
Μ α ντά ρ  (τό) — 1) ό μυκης- 2) παν δ,τι ομοιάζει τον μύκητα κατ’ ουσίαν 

δηλ. ανούσιον, άθλιον. — Τοΰ καρπούζ βγήκε μαντάρ=άνοστον.
Μ ανταριάζου —  γίνομαι σάν μανιτάρι δηλ. χάνω τήν ωραιότητά μου, την 

εύκαμψίαν καί ευστροφίαν μου- 3) ό φελλός καί ή τάπα των φια?άϋν.
Μ έλιονς  (ό) =  ή μελία δένδρον άκαρπον, εύλυγιστον καί στερεώτατον εν 

Τοκμάκ.
Μ υατηράκους =  εν Τοκμάκ τό άποχωρητήριον. παρ’ ήμΐν: άναγκαΐον καί 

χρεία.
Μ έλαγγα  (τό) έν Καραμπάγ=κίτρινον άργιλλώδες χώμα.
Μ ηλάβδα  (τά) πληθ. έν Όρτάκιοϊ =  τά αχλάδια.
Μ ιλώ  αντί ομιλώ- μιλιά =  σιωπή,, άλλαχοΰ τσιμουδιά- ήταν μιλημένους =  

προειδοποιη μένος.
Μ αλλί καί πληθ. μ α λ λ ιά —  1) τό μαλλίον, ή κόμη, μαλλιαρός — δασΰθριξ. 

Μαλλοΰδια =  Τά προς κέντημα χρησιμευοντα μαλλία- β) άνατομ. 
μαλλιά.

Μ αλλιάζον  -=τριχοφυώ 2)— Έμάλλιασεν ή γλώσσα μου φρ. λεγομένη, δταν 
επί πολΰ άναγκάζηταί τις νά δμιλή, δπως πείση τινά.

Μ αλόνου —  επιπλήττω 2) διαπληκτίζομαι Μή μαλόντι- δέν θέλου νά ειστι 
μα λου μέ ν ’= έχθ ρ ικώς δ ιακε ί μεν ο ι.·

Μ ά τ  (τό)=1) δ οφθαλμός καί πληθ. μάτια ΰποκ. ματάκια-—Ρίξι μιά μ ατιά=  
ιδέ προχείρως, 2) δ οφθαλμός τών φυτών, 3) φρ.—Κακό ματ νά μή 
σε δγή — νά μή βασκαθής.— Δέν μοι τρώς τοΰ ματ == ου σεύμεθέο- 
μαι κοτέοντος.—Τά μάτια πού δέν φαίνουνται γλήγουρα λησμονιοΰντι·
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4) Μ ατοΰδια=τα άλλως ψηφωτά καλούμενα υφάσματα, 5)—Μ’ έκαμι 
μΐ τού μάτ’ =  έκλεισε τον οφθαλμόν εις σημειον εύνοιας ή έρωτοτρο- 
πίας.— Μέ μάτιασαν=μ έθάσκαναν 6 )—Έ χ ’ κακό μάτ’=βάσκανον 
οφθαλμόν.— Καλλίτερα τ’ ανθρώπου νά βγή τού μάτιτ’ παρά τοϋ όνο
ματ’. Σύνθ. Καστανομάτα, μαυρομάτα, γαλανουμάτα, γκουρλουμάτα, 
ανοιχτούμάτς, στραβοζμάτς, αύγουμάτια, ματόπουνους, ματόκλαδα καί 
ματουτσίναρα =  βλεφαρίδες.

Μ η ά μ η ο ν  (ή)—1) ή γραία- 2) είδος φαγητού συνισταμένου εκ κρέατος κοπα
νισμένου κατά τό ήμισυ βοείου και κατά τύήμισυ χοιρινού μεθ’ αλα- 
τος και ορύζης τεθειμένου εντός τού παχέος έντερου νεοσφαγέντος 
χοίρου. "Ο ούτω δέ χρησιμοποιηθείς αλλάς βράζεται εντός χύτρας και 
είνε τό εντρύφημα των χωρικών κατά τά Χριστούγεννα. 'Αλλαχού λέ
γεται : Μπονμπάρ.

Μ ηαοτραβ  ίταα (ή) =— είδος έκφύματος τού δέρματος ιδία έν ταΤς χερσίν =  
άκροχορδών αλλαχού λέγεται: Κότσι.

Μ ιλ ίγγ ια  =  οί μίνιγκες.
Μ υρ μ η γκ  (τό) — 1) ό μύρμηξ καί μεγεθ. μέρμηγκας- μερμηγκουφουλιά — 

ή μυρμηκιά* 2) εις έκφρασιν πλήθους : Έρχουντι σάν μυρμήγκια.
Μ πονμζιονκ  (τό) = δ  κάλυξ' 2)—Μπουμπούκιασι τού κουρμίμ—άνετρίχιασε 

= μ ο ι έπήλθε ρίγος.
Μ πο νύμ η ά ς  (ό) — σκωπτικώς ο πολύ παχύς.
Μ η ο νμηο ννα  (ή) =  1) η πυρά, ήν άνάπτουσιν οί παΐδες ιδία κατά την 24 

’Ιουνίου έν τώ μέσω τής πλατείας, και είτα πηδώσιν έπ’ αυτής- β) 
ή μεγάλη φλόξ τής πυρκαϊάς.

Μ σιονμηουνίζ  άπρόο\=  βροντά, πεποιημένη λέξις καί μπονμπονναριά  =  ή. 
βροντή.

Μ πάτοον  (τό) =  κόλαφος, ή πυγμή' λέγεται Τουρ. γιουμπροΰκ.
Μ πονντονρς  σκωπτ.=μικρός τό δέμας.
Μ πλιγο ύρ  (τό) =χονδροαλεσμένον σιτάρι, χρησιμεΰον αντί ορυζης.
Μ ίΐονρώ  καί είμηορώ  =  δύναμαι,—Μπουρεΐς δεν μπουρεΐς =  έκών ά'κων 

— έξ ανάγκης πρέπει νά πράξης τι.

Μ ηουρτίζου  =  1) στρέφω σώμα τι ούχί σκληρόν περί εαυτό, ώς τά φορέ
ματα, άτινα στραγγίζουσιν αί γυναίκες, όταν τά πλΰνωσιν 2) ευνου
χίζω.—Τού άτι μας τοϋ μπουρτσαμι. 3) Έ ν  Σουφλίω μποΰρτσα= 
μετενόησα.

Μ ηονκάλ =  ή βουκάλη—φιάλη- λέγεται καί μπουτίλα.
MnhX  (τό)— 1) φέλι (έξ ού καί παράγεται) 2) Μπουλιάζω=ένοφθαλμίζω. 3),
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μτφ. άναπληοώ τάς ελλείψεις του άλλου εν τε τω λόγω και τή πρά- 
ξει π. χ.— Ίο  μπόλιασες=τό διώρθωσες.

Μ π ο υ μ π ό  (τό) =  όπωρικόν λέξις πεποιημένη διά τά βρέφη. β) φρ.— Καί 
την φακή μπουμπό. Έ π ί  ανάρμοστων καί ανοικείων πραγμάτων.

Μ έρ α ~ 1 )  ήμερα· 2) κατάλληλος ή ακατάλληλος καιρός' π. χ.—Τέτοιες μέρις. 
δλ’ χαίρουντι και τέτοια μέρα βρήκεις νάρθής =  δηλ. άκαταλλήλως. 
’Άσπρη μέρα δεν ειδγια=ευτυχή.— ' Η καλή μέρα απ’ τοΰ πουρνό φαί- 
νιτι.—Μέρασ’ καί μέραμ’ και χρουνιάσ’ και χρουνιά μ^=δηλ. σήμερον 
ή τύχη προσμειδιά εις σέ, αιίριον θέλει προσμειδιάση εις εμέ.— Σέ τί. 
μέραις φθάσαμι=δυστυχεϊς.— Ό  άρροι>στους πάει μέρα την ημέρα 
καλλίτερα.— Κόντιψαν οι μέρες τ’= ε ιν ε  ετοιμοθάνατος.

Μ ιρουκάματον  καί μιροΰσΐο=τό ημερομίσθιον 2) είρωνικώς.· ’Έβγαλα σή
μερα τοΰ μιρουσ !=δταν ΰπέστην καμμίαν ζημίαν.

Μ π ιμ π ίλα  (ή) r - τό διά τής βελόνης κατασκευαζόμενον τρίχαπτον προς, 
κόσμον τοΰ κεκρνφάλου ή τοΰ υποκαμίσου τής γυναικός.

Μ π ιμ π ιλό νο υ  ~  κοσμώ δια μπιμπίλας· 2) εΰφημ. συγγίγνομαι γυναικί,. 
άλλως καί: οίκονομώ.

Μ ια ονκακό μοιρ ου ς (δ) =  δ προσποιούμενος τον κακόμοιρον, άπατεών.
Μ ούντζα  (ή) =  σφάκελος ή συνήθως κατ’ άναγρ. φάσκελα.
Μ ο υν τζό νο υ=  1) φασκελώνω 2) Τά μουντζουσε =  τά άφησεν ημιτελή καί 

έφυγε.
Μ ουντζούρα  (ή) ~  μαύρισμα’ ή μαύρη κηλίς· 2) Μάς μουντζούρουσες τοΰ· 

προσώπου =  έκηλίδωσας τήν ύπόληψίν μας.
Μ ούτρα  καί μούτσουνα (τά) =  τό πρόσωπον.— Κύτταξε μούτρα για πανα- 

γύρ ; =  δηλ. ακατάλληλος ανθο. λέξεις σκωπτικαί συνήθως.— Δεν έχ’ 
μοϋτρα για νάρθή=έντρέπεται.—Στά μοΰτρα σ’= δ 'ταν  δεν θέλωμεν νά 
έπαναλάβωμεν τήν ήνπερ μάς άπηύθυναν ΰβριν καί κακομούτσου
νος' ώστε πάντοτε νά λέγεται ή λ.έξις είρωνικώς. — Ή  μουτσοτινάρα. 
σου τί αγαπάει ; είρωνικώς.

Μ ατοαλώ = μααώ ' — Τά λόγια σ’ τά ματσαλάς— όταν ευρισκόμενος εις αδη
μονίαν, αγνοείς τί νά άπαντήσης.

Μ αντζάνα  (ή) ή μελιτζάνα =  1) στρύχνος ό εδώδιμος' 2) παν ο,τι δμοιάζει 
μέ αυτήν: — CH μύτη του εινι σαν μαντζάνα.

Μ αραγκιάζω  =  μαραίνομαι- — rO βασιλικός μαράγκιασι.
Μ άρμαρου  (τό)=τό μάρμαρον— β ')— ’Έ χ’ καρδιά σάν μάρμαρου- έπί σκλη- 

ροκαρδίου άνδρός· γ') Οΐ τοιχογράφοι διά τίνος ιδιαιτέρας ΰλης καθι- 
στώσι τούς τοίχους σκληρό Γάτους, διά νά έπιδέχωνται πλειοτέραν· 
στιλπνότητα, ή ΰλη αυτή λέγεται μάργαρου.

3-15
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Μ αρμαροδιμιτον ~  παραλλαγή υφάσματος ψηφωτού.
Μ εγαλουσιάνος  =έπίσημος άνήρ.
Μ έρα-μ ια  με  q =  εν πλήρει μεσημβρία.
Μ αζόνου  και μα ζεύο ν  =  συλλέγω. Άνεμουμαζώματα ΐδε λέξ.
Μ ιλίνα  —  πλακοΰς μέ φύλλα* άλλως λέγεται πηττα.
Μ α μα λίγκα  =  ψωμί ωμόν.

Μ ασουράδραχχους  (ό) =  άτρακτος, εν η θέτοντες τα μικρά πινία περιτυ- 
λίσσουσιν εις αυτά το προς έξύφανσιν νήμα.

Μ ασοϋρ  (το) =  το πινίον, οπερ θέτουσιν εις την κερκίδα.

Μ ιρο υδο ύλ-μ ιρο νφ ά γ  (ήμέρα-δουλεύεις ήμέρα-φαγ.) φρ. λεγομένη επί των 
έχόντων μικρόν ημερομίσθιον.

Μ ιρουχάμαχου  και μιρουσίι —  τό ημερομίσθιον.

Μ ηρούμχα  έπ ίρ .=  πρηνής. Τουναντίον ανάσκελα—ύπτιος.

Μ ούτρα  (τά) πρόσωπον* φρ.—Κρέμασι τά μούτράτ5 ή τα καιέβασε=έσκυ- 
θρώπασε.—-Να φας τά μοΰτράσ’=υβρις.— Μούτρα για δημογέροντας! 
ΐδε μουτσούνα.

Μ ιτα ξουπούλια  —  οί μεταξοσκώληκες.
Μ ονρ  (ή) -  τό ρύγχος των ζώων. Έ π ί  άνθρ.—Παντού θά χάκΐι τή μούρη τ’ 

κα'ι άλλως; — Σε κάθι φαγ'ι πιπέρ γίνιτι =παντού  αναμιγνύεται.
Μ ου  =  μόριον ερωτηματικόν : —Τσιάϊ μου θέλς; — Μένα μου θέλς;
Μ αντάτα  ~  εΐδησις: — Τί μαντάτα; = Τ ί  νέα;
Μ άντρα  (ή) = 1 )  μάνδρα- 2) φαμίλια — Καί σκυλί άπού μιάνδρα: δηλ. άπ’ 

οικογένειαν 3)=ξύλο- Τούν εδουσαν μια μιάνδρα=τόν έξυλοφόρτωσαν.
Μ υαερός =  πηρός, βεβλαμμένος τούς οφθαλμούς.
Μ ύτ  (ή )=ή  ρίς.—Σήκουσι τή μύτη τ’=υπερηφανεύθη· σκωπτ.— Μάς τώβγαλ5 

άπ° τή μύτ. Μυταράς μεγεθυντικούς, καί κυρ μυτάριος.
Μ ούσμουλου  —  τό μέσπιλον.—’Έτρωγι τά μούσμουλα=έπί των άποκρου- 

ομένων γαμβρών.

Μ ιτάρια  (τά) =  έξαρτήμιατα τοΰ αργαλειού, έχοντα μεταξύ λεπτών ράβδων 
δεδεμένας κλωστάς, δι3 ών διέρχονται αί κλωσταί τού στήμιονος. Α ί
νιγμα: Χίλια, χίλια δέματα, χίλια κουμπουδέματα, χίλια νά πής, δεν 
θά τού βρής.

Μ ούχλα  (ή) =σηπεδών. Μουχλιάζου — σήπομαι.
Μ ουσχεύου =  αρχίζω νά βρέχω τι.—Τά μούσκεψις τά ρούχα; εινε ή προη

γούμενη τής πλύσεως εργασία.—’Έγετνα μιούσκιμα ή μιουσκίδ =  κα-
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τεβράχην:—c0  μουσκιμένος δεν φουβάτι άπ’ τήν βρουχή“ δέν μέ τρο
μάζει ό κίνδυνος.

Μ οννά χους  και μουναχός και όλουμόναχους=μόνος. Μουνάχα έπίρ.—Μου- 
νάχα σύ θά φας =  μόνον συ δη λ.

Μ οννιάζον  == ομονοώ και διαλλάττω :— Μόνιασα μι καί θά τούς μουνιάσου..
Μ ούτσικους  έν Σουφλίω =  μικροΰτσικος παρ’ ήμίν =  λίαν μικρός.
Μαξίλ&ρ (τό) =  τό προσκεφάλαιον καί προσκεφαλάδα.
Μ αναστήρ  (τό) =  μοναστήριον έκ τοϋ τουρκ. Μαναστήρ.—Τό μαναστήρ εινι 

φτουχό =  μή έχετε δηλ. πολλάς απαιτήσεις.
Μ ιστρ ί (τό) =  εργαλείο ν των τοιχογράφων =  ξυστήρ.
Μ όμτσης  (ό) — λέξις Σλαυϊκή. Ούτως εκαλούντο οί εκ Βουλγαρίας λαμβα- 

νόμενοι δούλοι τής οικίας, ούχί των εργαστηρίων.
Μ ακάρ  ε π ίρ .= Ε ίθ ’ ώφειλε.— Μακάρ νά π ιθά ν! δηλ. τούτο θά ήτο τό πάν

των κάλλ ιστόν.
Μ αρούλια  (τά )= ό  θρίδαζ· φρ.=Μ αρούλια μι τού ξίδ=λέγεις ανοησίας.
Μ ιλά δελφ ος  (ό)=ετεροθαλής αδελφός— Εινε μιλαδέλφια.
Μ ιλάλενρον  (τό) =  άλευρον πεφριγμένον καί μετά μέλιτος άναμεμιγμένον,. 

χρησιμεύον διά την παρασκευήν των κολλυβών.
Μ αυροτύγανου  (τό) ΐδε άνεμουπύρουμα.
Μ ογκούφ ς  (λέξ. υβριστική) =  πρόστυχος, ελεεινός.
Μ ονγκρ ίζον  =  μηκώμαι σάν θηρίον.
Μ ούρτσουφλους.— ό ονειδισμένος (μονρτσουφλώ),
Μ αρκούτς  (τό) =  λέξις Περσική =  Εινε των ναργκιλέδων ό καπνοσυρηγξ· 

Περίεργον, δτι καί ό κατά τό 1267 άκμάσας άρχιερεύς ημών Γερ
μανός καί κατόπιν έπ’ ολίγον πατριαρχεΰσας έπωνομάζετο: Μάρκου- 
τζάς υπό τών ύβριζόντων αυτόν ως παπολάτρην.

Μ ονριά  έν Σουφάίαϊ ή συκαμινέα καί μούρα  ό καρπός· παρ’ ήμΐν άσκα- 
μνιά καί άσκάμνα.

Μ ουρό =  μούρο πηδί =  τό νεογνόν.
Μ ούστους  (ό) =  τό γλεύκος, καί μουσταληνριά =  ό πολτός, καί μονοτον- 

λαμπάδα, ό πολτός ό'ταν έχη σχήμα λαμπάδος καί εντός περικλείει 
κάρυα ή μίγδαλα, δά ών διέρχεται κλωστή, εξ ής εξαρτάται ή μου- 
στουλαμπάδα.

Μ ουστάκια  (τ ά = 1 )  ό μύσταξ β') καί παν δ,τι ομοιάζει μέ αυτόν π.χ. τού> 
κλήματος τής αμπέλου τά άκρα βλαστάρια.

Μ αγκαφ ας  =  λ. νίβριατική, χονδροκέφαλος.
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Μ ανταλώ νω  =  κλειδώνω κα'ι ασφαλίζω διά μανδάλου.
Μ α ξο ύλ  =  δ καρπός, τδ προϊόν, ό καρπός.
Μ αξιλάρι —  to προσκέφαλον λέγεται και προσκεφαλάδα.
Μ π α μ π ά το ικ ο υ ς  —  μεγαλο'σωμος. λ. τ.
Μ ο υ λ ώ ν ο ν =  σιωπώ, μουλουχτός=σιωπηλός.—Νά μουλώνς != ν ά  σιωπαίνης!
Μ α νιώ νω  =  έ'χω θυμόν, μήνιν κατά τίνος.
Μ ηνώ  =  ειδοποιώ.
Μ αραγκιάζω  =  μαραίνομαι.
Μ ισεύω  —  αναχωρώ, ξεκινώ-
Μ ο υσκεύω  =  Βάζω τά ροϋχα στο νερό και τάφίνω.
Μ ελτέμ ια  =  οί έιησίαι (άνεμοι).
Μ ά λα μμ α  (αντί μάλαγμα) =  ό χρυσός, β ') καί επί λαμπρού ως δ χρυσός 

χαρακτήρος :— Αυτή εινε ένα κομμάτ’ μάλαμα. Μαλαματένιος, μαλα- 
ματουκαπνισμένος =  μαλαμοκαπνισμένος (=επίχρυσος), καί μαλαμα
τώνω.

Μ αστούρης ~  1) δ τοΰ καταστήματος διευθυντής· β') επιτήδειος τεχνίτης 
καί μαστουριά τέχνη καί σύνθετον Μ αστουρ-Γιάννης—■ Γεώργης, 
Δημήτρης κλπ. Μαστόρσα — τεχνίτρια, επιτηδειοτάτη.

Μ αστραπας =  χάλκινον ποτήριον προς πόσιν ύδατος· αλλά πρέπει νά έχη 
καί λαβήν-

Μ ά σκος=  1) δ μόσχος, ή ευωδία αυτού. 2) Ευχή.—Μόσχος — μόσχος=δταν 
κανέν παιδίον ύπάγη εις τό σχολεΤον καί 8) εΰιρημα καί: Μόσχος, κα- 
νέλλα, γαροΰφαλα=όταν συμβή κάτι προξενούν κακήν οσμήν.

Μ οσκοσάπουνου  — σάπων περιέχων καί ευωδίαν μόσχου- ήσαν περίφημα 
τά τής ’Ανόριανουπόλεως.

Μ αλάϋ'α  =  κόιρινος.
Μ ο ύτρ α —  πρόσωπον—Στά μούτρας σ’. — Μούτρα ασιδέρωτα! Πάντοτε έχει 

σημασίαν προσβλητικήν.
Μ πλαστρώ νω  =  1) κάμνω μασάζι, αλείφω 2) ξύλο κοπώ.
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Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ

’Α π ό  δνόματα καί προσηγορικά, π ο ύ  βρίσκοντα ι στϊς «Θρακικες 
’Η θογραφ ίες»  μο ν  (*) κα ί μερ ικά  γλω σσικά  συμπεράσματα.

Μέσ’ από τις «Θρακικες ’Ηθογραφίες» πέρασεν όλος 6 γυναικόκοσμος των 
Σαράντα ’Εκκλησιών και τής άλλης Θράκης κιόχι λίγος άνδρόκοσμος, που 
εΐταν χρειαζούμενος. Τά τόσα γυναικίσια δνόματα καί τάλλα τόσα άντρίκιαι 
μοΰ έδωκαν την ιδέα, πώς θά μπορούσε τά γίνει σέ μικρή συλλογή τό κα- 
λόθεμά τους; ή «κατάταξή τους» δπως θάλεγαν άλλοι, καί πάνω σαυτή τή 
δουλειά μιά γλωσσικιά εξήγηση γιά τά φαινόμενα, πού μπορεί νά δή ένας 
επιστήμονας γλωσσολόγος.

CH εξέταση τής καταγωγής τους, οί μεταβολές πού έγιναν στη ρίζα 
τους, οι κατάληξές τους, πού πήραν μέ τον καιρό, καί τά πολύ παλιά ονό
ματα, πού έφτασαν ως εμάς καί αυτά πού τώρα πλάστικαν από τον λαό 
τής Θράκης, δεν είναι θέμα δικό μας, γιατί ό μακαρίτης Στ. Ψάλτης στά 
«Θρακικά» του, τή γραμματική του, μέ πολλή επιστημοσύνη τά ξήγησε όλ’ 
αυτά.

"Οσο γιά τις οικογενειακές επωνυμίες δέ μπορεί νά γίνει κανένας λό
γος, όπως σημειώνει ό ίδιος «διότι αι πλέΐσται τούτων λήγονσιν ή εις την 
Τουρκ κατάληξιν -ογλους η εις τάς έλληνικάς -άδης, -ίδης, -πονλλος ή τέλος 
περιορίζονται εις άπλήν γενικήν δηλονσαν το δνομα τον πατρός, όλίγιστοι δέ} 
και αυται ονδεν τό άξιον προσοχής παρέχουσαι, είναι έκειναι, απίνες παρή- 
χθησαν κατ’ άλλον τρόπον».

Κιάληθινά. Τό καλόθεμά τους αυτό σέ οικογένειες, φανέρωσε κάποια 
γλωσσικά φαινόμενα, πού δέν είναι δλως διόλου γιά πέταμα καί πού θά 
μπορούσαν νά σταθούν στής επιστήμης τό βασάνισμα.

Καί τά καλόθεσα ως εξής :
1) Σέ δνόματα μέ τήν κατάληξη —ίγια καί —ειγια- 5Αναστασίγια, Βα- 

λασίγια, Βασιλείγια, Θεοδοσιγια, Ενλαμπία, Παρουσίγια, ΐίολνχρονίγια, Εύ-

1) Τόμοι πέντε από ηθογραφικά διηγήματα.
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θυμίγια, Εύφημίγια, ΙΙλονχερίγια, Σταματίγια, Πελαγίγια, Ζηνοβίγια, Φεβοο- 
νίγια, Ενσεβείγεια, 3 Αντίκλειγια, Θεγόκλειγια, Ροδόκλειγια.

Στο ονόματα αυτά παρατηρούμε πέος ξεφυτριόνει ένας υγρός φθόγγος 
-γι στον παγαιμό από το ι στο α.

2) Σέ ονόματα μέ την κατάληξη -ός.
Σταθός; Δημητρός, Θόδωρός, 3 Ανεστός, Σωτηρός.
Αυτά ανήκουν στο γενικό γραμματικό νόμο τής νέας Ελληνικής, πού 

τά εις ·ης κύρια ονόματα, κατέβασαν τον τόνο τους κα'ι σέ πολλά μέρη 
ξανασχηματίστηκαν εις -ος' δπως Γιάννης Γιαννής— Γιαννός, Νικόλας—Νι. 
κολής—Νικολός, Στράτης—Στρατής—Στρατός, Δημήτρης—Δημητρός, Θοδω- 
ρής—Θόδωρός, Στάθης—Σταθός, Σωτήρης— Σωτηρός, Ά νέστης—"Ανεστός, 
Μανώλης—Μανωλιός. Τό κατέβασμα τοϋ τόνου έγινε ΰπως στά παλιύτερα 
εις -ης Ιδιόκλητα τής πρώτης κλίσεως σάν τό Θαλής, "Ιωνής, Μωϋσής, κλπ.

3) Σέ ονόματα μέ την κατάληξη -ονδα.
eI I  Δονκαρονδα, ή Μπιμιτονδα, ή Ραδονδα, ή Χατζηστρατονδο, ή 

3 Αμεραονδα.
Και μέ την κατάληξη -ονδ\  rH  Λονλονδ*.
Αυτά πάλι σχηματίστηκαν μέ τήν υποκοριστική κατάληξη -ονδα, πού 

είναι πολύ κοινή στά βόρεια ιδιώματα, από τά ουσιαστικά δέ μεταφέρθηκε 
καί στά κύρια σά χαϊδευτικά, δπως ή Ροδή η Ραδη —Ραδονδα. Πιο .παρέ- 
κει δέ μαζί μέ τά πολλά πού τελειώνουν σέ -η, ή παραγωγικιά κατάληξη 
-ονδα έγινεν -ονδη, δπως Λονλούδ(ϊ]) από τή Λονλονδα, αυτό δέ από τό 
λουλούδι πβ. καί το προσηγορικό Λονλονδω.

4) Σέ άλλα ονόματα μέ τήν κατάληξη -ελλ’, ή Βαροαμέλλ'.
Ή  κατάληξη -έλλη είναι Ίταλικιά, καί από τά υποκοριστικά ονόματα 

προχώρησε καί στά κύρια.
5) Σέ ονόματα μέ τήν κατάληξη -ιά. 'Η  Λεμονιά, ή Γαρονψαλιά, ή 

Τριανταφλιά, καί μέ κατάληξη -ίκα. ' Η  3 Αννίκα, ή Φωτίκα, ή Μαρίκα.
6) Σέ ονόματα μέ κατάληξη -ίτοα· ή Ζαψειρίτοα, ή Θοδωρίιοα.
Ή  κατάληξη είναι ή ίδια καί στά ή 3Αθίτο, ή Φωτίτσ3, πού εΐτανε 

κιαύτά Φωτίτοα— Φωτίτση— Φωτίτσ3, 3Ανθίτσα—3 Αθίτση — 3ΑΘίτς .
Το δέ προσηγορικό 3Αφεντίτς εΐτανε τό 3Αφεντίτης— 3Αφεντίτς μέ τό 

φάγωμα τού —η.
7) Σέ ονόματα προσηγορικά μέ τήν κατάληξη —έσσα* ή Πλατανέσσα, η 

Ραδέσσα, ή Ρουμπέσσα, ή Χατζηπαρασκενγέσσα, ή Ζονναρέσσα. ή Μανρο- 
δέσαα-

Κ3 ή κατάληξη αυτή φαίνεται 3Ιταλικιά.
8) Σέ ονόματα μέ τήν κατάληξη — καί  —όν —όμ —όπ· ή Κόκ

κων , ή cΕρμων , ή Ενρνκόμ  , ή 3 Αντιόπ , ή Μηλτιόπ , ή Καλλιόπ , ή Μπο- 
λότΐ (Πηνελόπ).
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9) Σέ ονόματα μέ την κατάληξη —ένια. ' Η  Ματένια, (Σταματίνα, Μα
τ ίνα, Ματένια), η Σνρματένια, ή Χρυσαφένια, ή Μαλαγματένια.

’Εδώ ή μετουσιαστική κατάληξη — ένιος χρησίμευε, σαν παραγωγική, 
για να σχηματιστούν κύρια ονόματα.

10) Σέ ονόματα μέ την κατάληξη —ον. Ή  παραγο>γική αυτή κατά
ληξη — οϋ, πού χρειάζεται για νά σχηματιστούν τα θηλ. των άνδρωνυμικών 
δπως ό Μνλτυνάς — ή Μυλωνοΰ, ό Σαμαράς — ή Σαμαροΰ, τά θηλ. των, 
προσηγορικών, οπαις άβγονλλάς — άβγουλλοΰ, χρειάστηκε καί για νά σχημα
τιστούν κύρια θηλυκά, όπως Δημητρδς— Λημητρον, αντί Δήμητρα, όπως λένε 
αλλού.

11) Σέ ονόματα μέ την κατάληξη — αίν — έν —oiV — ίν —ά ν . Ή  Δ ο ν  
καιν’, ή ' Ελέν3, ή Σνρματέν ή Δεσποίν', ή Σταματάν, ή Δόξάν, ή Σονλτάν3 r 
ή Τζιβάν*.

12) Σέ ονόματα μέ κατάληξη — γιάς, —γάς, 6  3 Αντριγιάς, δ Παρασκε-
βγάς.

"Οπως είπαν στη νέα 'Ελληνική γλώσσα ό βασιλιάςt ό σκαφτιάς, ο 
γραφιάς, ό χαλκιάς από τό βασιλέας, σκαφέας, γραφέας, χαλκέας, έτσι καί τό 
Άντρέας πού τελειώνει όμοια, έ'παθε συνίζηση καί κατέβασμα τού τόνου 
Τό Παρασκεβγάς έγινε ανάλογα μέ τό ΓΙαρασκεβγή, όπου τό γ ξεφύτρωσε 
από τό β, πού είναι προτήτερα, καθώς καί στα ρήματα σέ—γω: γνρενγω, 
κλαδεύγω, κόβγω.

13) Σέ ονόματα μέ κατάληξη —ής ό 5Αγγελής, δ Θαλής, ό Ραδής, δ 
Βεργής, ό Μανροδής, δ Θοδωρής. Αυτά μπορεί νά εξηγηθούν όπως καί τά 
ονόματα μέ την κατάληξη —ός.

14) Σέ ονόματα μέ την κατάληξη —ή, —-γή, ή Μαλτή, ή Σονλτή, ή 
Ξανθή, ή Πλονμή, ή. Ροδή, ή Σμαραγδή, ή Χρυσή, ή Χονσή, ή Ζαφειρή, 
ή Χρυσαυγή, ή Φερσαγή (Βηρσαβαιέ).

15) Σέ ονόματα μέ κατάληξη —ονδα’ ή ’Αμερσονδα. 'Η  κατάληξη αυτή 
είναι ύποκοριστικιά, καί συνηθέστατη στά βόρεια Ιδιώματα: 3Αμερσώ—3Α 
μερσονδα, Ά ν εζώ —Ανεζονδα, Βαλασώ—Βαλασούδα.

16 Σέ ονόματα μέ την κατάληξη —αινα, ή Χατζηκαλούδαινα, ή Χατζή, 
στρατονδαινα, όπως καί τά : ή Μάνθαινα, ή Σπυριδόναινα, ή Γκιονραινα, ή 
Σταμάνταινα, ή Μπίμπαινα, ή Σαράφαινα. "Η κατάληξη είναι παραγωγικιά 
καί παλιά κληρονομιά (πβ. τάρχαϊα : δράκαινα, λέαινα, Θεράπαινα).

17) Σέ ονόματα μέ κατάληξη — ίνα, ή Χατζηνταντίνα. 'Η  κατάληξη 
— ίνα είναι λατινικοί, κοινή δέ σαν παραγωγικιά κατάληξη, γιά τά θηλυκά 
κύρια καί τ’ άνδρωνυμικά, λ. χ. Κατερίνα, 3Αντωνίνα κλπ.

18) Σέ ονόματα μέ κατάληξη — ώ — ιώ : ή Βαλασώ, ή Βαρσαμώ, ή 
Κιαρατσώ, ή Ζαφειρώ, ή Θεανώ, ή Μο.ργώ, ή Ξαθώ, ή Σμαραγδώ, *Η

© ρ ψ κ ι κ ά  Δ'  21



322 Π ο λνδώ ρο ν  ϋ α η α χ ρ ιο τ ο δ ο ν λ ο ν

Τριαντοφλιώ, ή Κάλλιο'), ή Βδοχιώ, ή Γαρονφαλιώ, ή Δαφνιο>, ή Δόξα
ν ιά), ή Ντομνιώ , ή c Ελενιώ, ή Ζωγιώ, ή θοδωρνιά), η Τελι,ώ.

'Η  πρώτη κατάληξη —ώ είναι κληρονομιά αρχαία για κατάληξη στα 
θηλυκά πβ. ή Κλειώ—Σαπφώ.

Ή  άλλη βγήκε από το συμφυρμό των ονομάτων αέ —ιά και ώ ’ (-ιά)), 
δπως κατά τό Βόοκιά, βγήκε τό Βδοκιώ. ’Άλλα τέτοια είναι : ή Κιαραννιά), 
ή Κάλλιο), ή Ααμπρινιώ, ή Αεμονιώ , ή Μαλαματένιο'), η Ματενκό, ή Μ η
λιά), η Μορφενκό, ή ΓΙυνλινιώ κλπ.

19) Σέ ονόματα μέ την κατάληξη —ας" 6  Ζωναρας, δ Ζαγοράς, ό Πα- 
παοαμαράς.

Είναι ή ’ίδια κατάληξη — ας των ίδιόκλητων της πρώτης κλίσεως, πού 
την μεταχειριζότανε σέ μεταγενέστερους χρόνους, πβ. Θωμάς, θεν-
δάς κλπ.

20) Σέ ονόματα προσηγορικά μέ την κατάληξη —όπλο' τό Ζαχαρ<)πλο, 
τό ΤΊαπαμοσκόπλο, τό Μπιλντιρόπλο.

5Εδώ είναι η λατινικιά κατάληξη — πονλλος (pullus), που εΐτανε τον 
δέκατο αιώνα συχνή. Το Ζαχαρόπουλλο—Ζαχαρόπ’λλο είναι τό ούδέτ. τού 
Ζαχαρόπουλλος, όπως όλόσωστα σχηματίστηκε ή θήλυκιά σέ —πούλλα: βασι- 
λοπονλλα, άγγελοηονλλα κλπ.

21) Σέ ονόματα μέ κατάληξη —τάρ’ ή Μαργαρτάρ’.
(Τό Μαργαριτάρι, ή Μαργαριτάρη — Μαργαρτάρ’ καί Μαριγατάρ’).
22) Σέ ονόματα μέ την κατάληξη —ούδ3ς καί —ούά' δ Καλονδ3ς, ή 

Αονλονδ’.
'Η  κατάληξη — ούδης σχηματίστηκε υποχωρητικά από τό ουδέτερο 

— ονδι καθώς καί το θηλ. — ονδα καί —ονδη.
23) Σέ ονόματα μέ την κατάληξη —ούλλ3· ή ΖουμπούλιI, ή Σταμρύλλ.
Αυτά πάλι παρασχηματίστηκαν από τά παραπάνω σέ — ονλλα ανάλογα

μέ άλλα θηλ. σέ —η : τό, Ζουμπούλλι—ή Ζουμπουλλη.
24) Σέ ονόματα μέ την κατάληξη —ίτοα' ή 'Ελενίτοα, ή Θοδωρίτσα, ή 

Κατινίτσα, η Ζαφειρίτοα.
ΓΗ κατάληξη είναι μεσαιωνικιά καί ξένη δπως καί τό ούδέτ. — hoc τό 

κορίτσι — βρω μίτο, τό βρω μίτοι—βρωμίτο3.
25) Σέ ονόματα μέ την κατάληξη — ίκ — ν. — άνθη — άνν\
'Η  3Ελπινίκ3, ή ° Εριφύλ3, ή Τζεβάν, ή Μελάνθη, ή Μαριάνθη, ή Ρο- 

δάνθη, ή Στεργιάν3 ή Σουλτάν3, ή Κιαράνν°. (c() Φιλήντας λέει πώς τό Έ ρ ι- 
φύλ’ είναι από τό 3Ερύω φίλη, άρα γράφεται: Έρυφίλη, πού θά πεί: αυτή 
πού φέρνει φίλες).

25 Σέ ονόματα προσηγορικά μέ την κατάληξη άκς- δ 3Αγγελάκ3ς, δ 
Χρηστάκ3ς, δ Ματζαράκ3ς, δ Μ ητάκς, δ Τζηδανάκ3ς, ό °Αργνράκ3ς, δ Νι- 
κολάκ3 ς, δ Κωστάκ3ς, δ Σταθάκ3ς, ό Στεφανάκ3ς, ό Δημητράκ'ς, δ Στον-
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ράκ’ς. Ή  κατάληξη τους είναι ή κοινή υποκοριστική κατάλ. —άκις κα'ι ούδ. 
— άκι.

26) Σε ονόματα με την κατάληξη — άμς, — ήφς, ό Ά β ρ ά μ ς , ο Γιω- 
σήφς, πού κατά τό Γιάννης, Γιώργης, Βασίλης πήραν κατάληξη καί τά ξε
νικά αυτά, ό ° Αβράμης, ό Ίω σήφης, 6  °Αδάμης.

27) Σέ ονόματα μέ την κατάληξη —άν ς, ό Γιορδάνς, ό Ντονμάνς, 6  

Γιάννς, ό Γιοβάννς, ό Γιωνάς, ό Μηνάς, ό Κρνωνάς, ό Θανάσς. Τό Θα
νάσης βγήκε από τό Θανάσις μέ την αποβολή τού ι.

28) Σέ ονόματα μέ τήν’ κατάληξη —όλ°ς, ό Ά ποστόλ’ς ό Νικόλ’ς ό 
Χριστόλ’ς. Κατά τό Δημήτρης, Στάθης κ.τ.Γ ξαναπλάστηκε καί τό ’Απόστο
λος σέ ’Αποστολής, ό Νικόλαος σέ Νικόλης.

’Ελπίζω πώς οι ειδικοί γλωσσολόγοι θά μας διαφωτίσουν καλύτερα για 
τά φαινόμενα αυτά στά ονόματα καί προσηγορικά τοΰ γλωσσ. ιδιώματος 
των Σαρανταεκκλησιών.
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ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΕΡΜ Η Ν ΕΥ ΤΙΚ Ο  ΛΕΞΕΩΝ ΙΔΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 
ΑΠΟ ΤΑ ΣΑΡΑΝΤΑΕΚΚΛΗΣΙΩ ΤΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ*

αϋρι —  αύριο.
— 'Ως αΰρι τό πουρνό νά κάθεσαι, δέ μπόρς νά τό πάρς, 

άρνί&ια —  ορνίθια.
άβόλετο =  αδύνατο.

— "Ο,τι άλλο θέλς γυρεψ5 νά σέ κάνω, αυτό εν άβόλετο.
— ’Αβόλετο στάθκε νά τό πάρ5.

άρκινεύγω  =  κάμνω αρχή.—Άρκίνεψε πάλ5 τά κλάματα. 
άχονρ  (to) :=  ό στάβλος. — Είχε μέσα στάχουρ μνιά αρκούδα.
Αμά =  αλλά. — Ά μ α  κιαυτός ά'μα έφτασε, τον δώκε νά καταλάβ’. 
άρϊ —  αραιό.

— Ρίχνει τό χτέν’ ντου τό άρί, και γίνται ένα πέλαγο. 
άγκανός =  γαϊδουράγγαθο.

— Γίνται ένας άγκανός (^αγκαθότοπος), κόμ9 πυκνός. 
αφορμές =  τάχα, δήθεν.

— Αφορμές ά πά νά πάρ5 τή μάννα τ’, τόκοψε λάσπη.— Αφορ
μές, που πήγε προς νερού τ και τό'κοψε λάσπη.

βολετό =  δυνατό.
-— Δέ στάθκε βολετό τό κατοΰδ5 (τό γατί) νά πελυσ9 τά σαντάνια. 

βροντώ =  χτυπώ στη γής, κάνοντας βρόντο.
— Και σάν άρκεψε νά τον βροντά στη γή. 

βγήκα  =  (βγαίνω) άόρ.
— Δήθτσε (δέσου) ον και βγήκα (έβγα).
— Γιατί, νά βγήκω γώ ;

βγήκα  =  (προσταχτ.) —Βγήκα πέ δω, κ5 ελα σέ μένα.

:) Τά παραδείγματα τοΰ γλωσσάριου είναι παρμένα όλα άπό τά παραμύθια^
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γα ργαλεύγω  =  κινούμαι σιγά, σιγά.
— ’Αρκίνεψε κι αυτός νά γαργαλέβ’, άμα ή φλόγα άρκίνεψε νά νάβ3.

γή τεψ ε  —  μάγεψε.
γ ιά  ταϋτο —  για τοΰτο, γιαύτό τό σκοπό.

— Καί γιά ταυτο έ'βαλε πέ τό νοϋ τ ' . . .  — Γιά ταυτο δά, μπαινο- 
βγαίνς!

γ ιώ ς  =  δπως, άμα
— Γιώς έσφαξε καί τις αδερφές ντης, πέμκε μονάχ3 ντης.
— Γιώς τον είδε ζαλίσκε.

γιούκοανα  (κουγω—άκουγω) ρ. κουγω, ά'κουγα, ά'κσα καί γιουκσα, ά κουσω.
— Τον γιοΰκσανα κεΐν3 (κείνοι) καί δέ την γκρέμνισάνα. 

γχαλιάζω  =  αγκαλιάζω.
— ’Άρκεψε σά do ντρελλόννα νά την γκαλιάζ3. 

γνεύνα  = . (γνεΰω) κάνω σημάδι μέ τό μάτι.
- Τ η ν  έγνεψε μόν3 κιαυτή ήρτε κοντά·

Γ ο ν  ! =  ώώ ! (απορία)
— Γοΰ, γιαμ3 τί ήάανα ή δουλειά σ3 καί γήρτες δω μέσα ;

γ ο ϋ λ  =  δλοι καί δλη .— Γοϋλ3 ήρτανα μέσα.— Γοΰλ3 (δλη) μερίτσα έ'φαινε 
τό κορίτσ! 

γο νλνο νς  —  δλους.
— ’Ήρτανα γοϋλ3.—Γούλ γούλ καί τό μπουλμποΰλ3.
— Πήρανε καί τις παράδες ντου γουλνούς=δλα του τά χρήματα. 

δά  =  δέ θά, δέ ά, δά =  δχι.
— Δά ναρτω. —  Δέ θά έρθω.— Δά νάρτς μά καί γώ ά σε δείξω! 

■ίϊρέχω — τρέχω, γυρίζω, περιπλανιοΰμαι.
— ’Έάρεξε δυο χρόνια.— Ποΰ άρέχς μπρε ;

Ιτο ινά  Mai έδεηώ ς —  ώς έξης.
— Καί φηγιέται έτσινά και έδεπώς.

έχτε  =  χθές.
— 3Εχτέ γήρτε τή βασιλέ ό γιος. 

ζα μά ν3 =  καιρός λ. τ.
— "Ενα γκαιρό κένα ζαμάν3, πάντρευγαν τό γκαλπαζάν3, μέσ3 τό 

τρύπιο τό καζάν3, κέτρεχαν ot λίγδες ντου καί οί κουρελίδες ντου. 
έμμετρη αρχή παραμυθιού.

ζα ρ ιφ ιά  =  ομορφιά, λ. τ.
— Σάστσε πέ τή ζαριφιά ντης. — Ή  ζαριφιά ντης παχά (τιμή) δεν 

είχε !
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ζόρ - κολά ϊ =  δυσκολία, ευκολία, λ τ.
— Και πέ τό ζόρ πέ τό κολαϊ, τόβγαλε. 

ζόρια —  δυσκολίες.
— ’Άνοιξε δρόμο πέ τά χίλια τά ζόρια και πέρασε. 

ήλά  =  ήθελα.
— ’Ή  λα νάρτω. — ’Ή λα νάριΓ ί| θίτσα, μά δέ μπόρσε. 

κυρβενώ  —  κυβερνώ (κυρθένησ’) =  διατροφή.
— Δέ μπορούσε νά κυρΰενήσ’ τά κορίτσια τ’ =  να τά θρέψει.

κονκουρίζω  —  χτυπώ τό κούκουρο.
— Γι ώς πήγε κουκοΰριξε, κουκούριξε στη θυρα, άμά δέ ντόν άνοι- 

ξάνα.
κάμνω —  ποτέ φκιάνο.), σημαίνει νήθω για τις γυναίκες, καί για τις άντροι 

οργώνω.
— ’Έκαμνάνα χτές τό χωράφ’ μας—ώργωσαν.
— Ή  μάννα μ’ κάμνει=γνέθει.

κάπα —  κλίνη, στρώμα ύπνου.
— Σκώνται πέ τή γκάπατ’ και τύν άρπάζ’ λήγωρα. 

καγιώ  =  καίγουμζ
— Λίγο έ'λειψε νά καγιώ.

κάμνω  =  δουλεύω τά μαλλιά στη ρόκα.
— Νά ξεκάμνω τή ντουλούπα μ’ και ά νάρτιο.

καματενγω  =  δουλεύω την τουλάπα καί κάνω κλωστή.
— Σά καματεΰκε ή τουλούπα =  σαν τελείωσε τό δούλεμά της. 

κάτανα  (κάθουμ’) =  καθήσουν.
— Νά πάνα νά κάτσνα δπου θέλνα.

καντερνχίζω  — καταπείθω, λ.τ.
— Σά γείδε πού δέ μπορούσε νά καντερτίσ’(= ν ά  πείσει)τή θυγατέ

ρα της.

κλοϋ&σες =  ακολούθησες, κλουθώ.
— Φήκες μένα καί κλούθσες αυτόν να.—Τί τον κλούθσες, μωρή

κάνεμ —  τουλάχιστο.
— Στέκα νά σέ πώ κάνεμ γώ ενα λόγο. 

καταλαχώ ς =  κατά τύχη.
— Καταλαχώς πήγε κιαυτός σέ κείνο τό σπίτ’.

κατονδόπλο —  γατί μικρό.
— Ή  κάτα καί τό κατουδόπλο ντης.
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Π αιδικό: Κοΰνιε Μανώλη,
να πάμε στήν ΙΙόλη, 
νά φέρουμε λαδί, 
νά λειψού μ’ χήν γκάτα 
και τό κατουδόπλο — 
κι οτι πομείκ’, 
τό χρυσό παιδόπλο.

κονιόρτος —  (;)
— Κι όλοκόρδοτος σά γκονιόρτος. 

κάται =  κάθεται.
— Δώ πέρα κάται νε ό δράκος ; ρώτσε. 

καβές =  καφενείο, καφές.
— ’Έφτασε σένα γκα6έ=σένα καφενείο. 

κά  —  καθόλου, διόλου, κατά συγκοπή.
— Καν κανείς. — Κείνος κά δέ μπλογιοΰνταν. — Κά δέ γροικά— 

Κά δέ ντο κοΰν’σε.
λο υλά ς  —  καπνοσύριγγα, λ. τ.

— Γιομίζ το λουλά τ’. 
λόγερα  =  ολόγυρα.

— Και λόγυρα στο κορίτσ’ ήντανα οί παράνιρες. 
ληγορώ οτε —  χάνετε γρήγωρα, βιαστήτε.

— Ληγορώοτε. βγάλτε μ’, γιατί κάηκα.
κο νπ ρ ιγ ιά  =  ή κοπριγιά·

— 'Γην σαθούρτσα (πέταξα) πά στη γκουπριγιά.
ληγοροντοκα  =  γλήγωρα.

— Ληγορουσκα, ληγορουσκα παγαίν’ στο μπαμπάτ’.
λια λιά  =  <ρωνή, ομιλία και λαλιά.

— Σά με δώκε λιαλιά=σά μίλησε. 
λεγένια  —  λεκάνες.

— Είδε λογής λογης πράματα: ασημένια λεγένια, μαλαματένια·καν- 
τηλέρια...

λογιάζω  =  συλλογίζομαι, λογαριάζω.
— Κάντανα ( =  κάθονταν) κα'ι λόγιαζε.

μ π ιρ μ ί  =  προτού.— Ά μ ά  μπιρμπ'ι νά τό τραβήξνα πάν’, γυρίζ5 καί λέγ’.
μανιώ'&'κε —  (μανιώνουμ’) θυμώνω.

— Μανιώθκε(=θΰμωσε) καί άρκίνσε νά τον κυττάζ’. 
μούλω μα  =  σκέπασμα

— Πλογάται δά κή νύφ’ μόν’ πέ κάτ’ πέ τό μουλωμα.
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μ η ελ ίδα  —  μαχαιράκι.
— Τό κορίτσ’ άμα (=όμω ς) είχε ένα κατοΰδ’ και μια μπελίδα.

μεράκ' =  σκέψη, πίκρα.
— 'Έβαλε μεράκ’.—Τόσο δά μεράκ3 δε χρειάζται. 

μ ιγχρ ιν ιά ζν  τα ι —  χειρονομούν.
— Άρχινεΰνα νά μικρινιάζνται τά μαϊμόπλα. 

μ α ϊμό πλα  =  μικρά μαϊμουδάκια.
— Τά μαΐμοπλα πέ to ράφ πού κάάανα μίλσαν ομίλησαν. 

μ π ά ξ  =  στοίχημα.
— ’Έλα νά βάλουμ’ μπάξ.—Βάνω πέ τά σένα μπάξ, ώς τε νά ηΰρω 

τά δεκάξ.
μη ερ τξερντίζω  =  λ.τ. κατορθώνω.

— Ε φ τά  χρόνια πολεμούσε και δέ μπορούσε νά τό μπετζερντίσ3 =  
νά τό κατορθώσει.

μαξίζ&α =  μαζί.
— Και τώρα διάβκανα μαζίτσα. 

νοίγω  =  ανοίγω.
— ’Ένοιξε ή γή καί τον κατάπιε. 

ντουνιάς —  κόσμος, λ. τ.
— Στη μπάν τή ντουνιά. =  Τού επάνω κόσμου (λέγ3 ό πεθαμένος). 

νέβα  = . (νεβαίνω) ανέβα.—Νέβα το τό λάφ’.
νο ίγ ' —  ανοίγει.'

— Νοίγ’ τον έναννα, βρίσκει μέσα δυο πρόβατα. 
νε&δέξω =  ονειδίζω.

— Άρκίνσανα νά τον νειδίζνα. 
νουνίξω  —  έχω στο νοΰ μου, θυμάμαι.

— Γιά νά σε νουνίσ’ μη ντο περιμένς =  (νά σε θυμηθή).

νεγκάζω  =  αναγκάζω, βιάζω.
— Ή λ ά  σέ φυλάξω, σά δέ με νέγκαζάνα. 

νεκατχο μένος =  ανακατωμένος
— Δεν ηάανα νεκατωμένος σαυτή τή δουλειά.

νεπλιονμ* —  φοβερίζω.
— · Την νεπλίσκε διαβαίνοντας. 

νεααίνω  =  αναπνέω. —’Άσκημα νέσαινε ή άρρωστ’. 

ντο νγο νσ τίζ  =  μαλώνει. — Μη ντουγουστίζς, τις είπα. 

νάψ τω  =  ανάβω. — ’Έναψε τό σινανάϊ (= τό  καντήλι).
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νεβαίνω  —  αναβαίνω.
— ΙΙέ που ήλά νέβ ;
— Ρίξε μ’ τά μαλλιά σ’ νά νέβω, τής γείπα.. 

ντζονκούρα
— Σκόν3 την τζουκούρα τ’ και τον δίν’ μιαν να. 

νταλγκάς (δ) =  λ. τ. το κύμα.
— cO νταλγκάς πήρε τό σεντοΰκ’ και τόβγαλε σάλλ’ μεριά.

ννχχιααε =  νύχτωσε, έφτασε ή νύχτα. — Σά νυχτιασε πιά, ξέβκα κα'ι πήρα 
τό δρόμο.

— ΙΙοάες (—όταν) νυχτιασε. 

ξηβ  =  ξεβαίνω-βγαίνω.
— Τό παλλικάρ’ δεν ήθελε νά ξήβ.—Ξέβα, μπρε, τον λέγω.
— Ά  ξηβς ή δέ ά ξήβς; — Δέ ά ξήβω, νά διοΰμ’ τί ά κάνς. 

ζεπ ε  βγάζω  —  ξεπλερώνω.
— Τί θέλς για νά σέ ξεπεβγάλω ;
— Οί καλοσύνες μου δέ ξεπεβγάζνται.

όλόγκουτζος —  δ πιο υστερνός, ό τελευταίος.
— Και μόν’ τον όλογκουτζόννα νά μή νοίξ’ς.

πα λιο υργιά  =  θάμνωμα.— Ρίχνει τό χτέν τό άρί και γίνται μνιά παλιουργιά. 

ηεβκϊρ  =  προσώτ|>ι λ.τ.
— Τό κορίτσ’ είχε μαζίτσα τά χτένια τ’ καί τό πεσκίρ’ ντου. 

ηελώ  =  απολύω.
— Σά γεΐδε πού δέ τά πελνούσε, τρέχ’ τό κατόπ’ ντου. 

nodhg — δταν.
— Πόιίες άνοιξε, τί νά δγή ! τίποτε δεν είχε μέσα.

πο σ τα ίνο νμ ' — κουράζομαι, άποσταίνω.
— Πώς δέ μποσταίντα·. (κουράζεται) αυτό τό κατουδόπλο ; 

προποδιά  =  κλωτσιά.
— Δώκε τό ντέτζερε μια προποδιά (λάχτ.ιομα). 

πράματα  (τά) =  ζώα.
— Ιίέ  τόνα γήτεψε τις άνθρώπ’ καί πέ τάλλο τά πράματα.

ττε γάλια  — από αγάλια—γάλια.
— ΙΙέ γάλια, πέ γάλια (—σιγά σιγά) έγινε μεγάλ’.

ιηεμνίοκω —  απομένω, υποφέρω:
— Νά πεμείνς ένα χρυσό κορίτσ’.
— ’Ήθελε δέν ήθελε καί πέμνε ένα χρυσό κορίτσ’.
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τιρέπος = :  τό πρέπον.
— 01 νύφες δεν εν πρέπος νά μιλοϋνα. 

η λ ιερώ ν ’ =  πληρώνει. τελεκόνει.
— Πήγανα, πήγανα, πλιέρωσε το κριγιάς γοΰλο. 

η  οτκοϊ =  ποντικοί.
— Βγάζ πέ τδ στόματ’ τις ποτκοί·
— Κόβ’ τις ποτκοί τ’ πέ τή τζουκουρα (τσεκουρα). 

πό ψ ε —  άπόψα..
ά λογον μ  =  άπολογοΰμ’.

— Πλ ογάτήι μόν’ ό μεσιός καί τον λέγ’ . 
πεκμέζια  =  γλυκά άπδ μούστο, αίματα, λ. τ.

— Καί τον πήρανα τά πεκμέζια =  έτρεχαν τά αίματα. 
π ηγά δ  --- πηγάδι

— Ή ρτανα  σένα πηγάδ’ κι ό δράκος έπεσε μέσα. 
αιλώνω =  απλώνω.

— ’Έπλωσε τά χέργια τ’. 
ϊίλιέρω οάνα  =  τελείωσαν.

— ΓΙλιέρωσάνα γοϋλα τά κορίτσια μας καί όλύκαταπύδ’ (=ύστερν 
atλιαλιώ  =  τρέχω, πηλαλώ.

— Πλιάληζάνα γοΰλος ό κόσμος. 
ποοτάΦκα  =  ποοταίνονμ’ (άποσταίνω) κουράζομαι.

— ΠοστάΟκα νά πορπατώ.
— Δέ ποσταίντανα πέ τό πορπάτημα.

ρέζω =  «ρέζω, άρέσκω.
— Μένα δέ με ρέζ’.
— ’Έρεσε καί στέκντανα νά τά κυττάζ’.
— Ρέζω δέ ρέζω τί ά κάνω.
— Σά μέ ρέσ’ ά φάγω, σά δέ μέ ρέσ’ δέ ά φάγω.
— Ρέζ’ δέ ρέζ’ τί ά τον κάνω;

ατοχώ —  ξεχνώ, λησμονώ.
— 'Α τον φιλήσ’ ή μάννα τ’ καί ά σέ στοχήσ’. 

οαβούρτοε —  λ.τ. (σαίίουρντίζω) εκσφενδονίζω, ρίχνσ).
— Σαβουρτσε νά τον χτυπήσ’, μά δέ μπόρσε. 

ααμντάνια ~  τά κηροπήγια.
— ’Άναψε ή βασιλοπούλα τότε τά σαμντάνια κέφεξε τό παλάτ’. 

αάατε (λ. τ.) σαστίζω =  τά χάνω.
— ΙΙοόέ τον είδα, αυτός σάστσε (—τάχασε).
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σεβντάς (λ. τ.) =  άγάπ’.
— Γιώς σε είδα τότε στο μ ποταμό, κέρριξα σεβντά παν5 σου.

σεμηαίνω  — (εΐσβαίνω) μπαή ο> μέσα.
— Τόμ’ (δταν) σέπκε μέσ’ τό χωριό, τράβηξε ίσα στής νΰφς.
— ΙΙέ κεΐ μόν’ που σέπκε, τον άρπαξε πέ τό σβέρκο, «Τί γυρευς 

δώ μέσα ;» ρώτηξε, «πώς σέπκες ;»

σινί —  δίσκος μπακιρένιος, δπου έτρωγαν.
— ’Έστρωσα νά τό σινί νά φάννα.

σισέ =  τό μπουκάλι.
— Τή σισέ τό νερό παρ’.
— Φέρ’ μια σισέ νερό.

ακνφτω  =  (σκύβγω) κύπτω.
— Σκύφτ’, γλέπ’.
— Σκύψς νά διώ- και κείνος έσκυψε νά δει μέσ’ τό πηγάδ’, μά τί

ποτε δέν έγλεπε.

ϋονρμαλίζω  —  σέρνω δώ κεΐ θυμωμένα.
— Τράβηξε πέ δώ, σουρμάλιξε πέ κει, ώς που τον ζάλ’σε.

οτάϋ'κε =  έγινε δυνατό
— Δέ στάθκε βολετό, νά τον καταπείσ’.

στέκαν μ*.
— Στέκιίανα στο ποδάρ’ τρεις ώρες.
— Τί στέκεσαι τόσ’ ώρα στο ποδάρ’ ;

στοιχίζω  =  συμφωνώ ώς δούλος.
— Τό παίρνει και τό πάγ’ σένα χωργιό νά τό στοιχίσ’.
— Ά  πά νά τό στοιχίσ’ σέ καμιά τέχνη, είπε, και το στοίχσε νά. 

δουλέψ’.

σνρνω  =  (σύρω) και σόρνυνμ.
— Τον έσυρνε σά σκούπα.
— Σύρκε, σύρκε, ώς που έφτασε στη ρεματιά.

σχα ίνονμ ’ =  συχαίνομαι.
— Τό κορίτσ’ σχαίνντανα νά φάγ’ τή γκοκκάλα. 

τά  =  τί θά.
— Τά (= τ !  θά) σέ 5τώ καί τά σέ μολογήσω!

ταμάμ =  λ. τ. σωστά, μόλις..
— Καί ταμάμι πεκοιμήθκε, νά κιαύτός έρκεται. 

ταμπάχανας  =  βυρσοδεψείο, λ. τ.
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ταξβζζξσ' =  πίσω.
— Γΰρσε ταξοπίσ’ =  πήγε πίσω. 

τα η ιό  =  καί.
— Ταπιό για νά μή τό ποΰνα, παίρνει καί διαβαίν3.
— Ταπιό νάτος, φανερώθκε. 

ταάκ —  εως.
— Τσακ γκούτζος=όλοτελευταΐος.
— Τσακ στα υστέρα =  στα υστερνά. 

ταμηλάδες  =  δίσκοι.
— Μαλαματέν3 ταμπλάδες γιομάτ3 ζαχαρκά και λεγούδια (τρογάλια). 

ζρανεύγω  =  μεγαλώνω, αναθρέφω.
— Τα εΐχανα και τά τράνεψάνα.
— Πώς τά τράνεψα γώ, νά ξαίρτε! είπε ή γριά.

ζελίάζω  =  στολίζω μέ τέλια τή νύφ3. Τά τέλια εϊταν μακρές κλωστές από 
χρυσάφι ή ασήμι πού σχημάτιζαν τό κυριώτερο στόλισμα τής νύφης 
στη Μακεδονία και Θράκη. Τά κρεμούσαν από τό κεφάλι ως τά 
πόδια γιά «.πρεπούδ3» δηλ. γιά στόλισμα τής νύφης.Τά τέλια τάστελνε 
ό γαμπρός μέσα στο πανέρι μαζί μέ τάλλα νυφιάτικα δώρα.
— ‘Όόες έφτασε, τέλιαζάνα τή νύφ3.
— Ή  νύφ3 τελιασμέν3 στέκουντάνα σά κοκόνα (ακίνητη).

τσεαμές =  βρύση, λ. τ.
— Κεΐ πού κατέ&κανα ήντανε ένας τσεσμές.

ζαίζσα =  λίγο.
— Δόμ3 τσίτσα νερό την λέγω.
— Κοιμοΰόανα πέ τσίτσα καί πάλ" ξυπνούσε.
— Δόμ καί μένα τσίτσα =  λιγάκι.

ταορμπάς  (λ. τ.) — σούπα- κάθε είδος σούπας, κυρίως μέ τραχανά. Τά 
χαράματα, οΐ δουλευτάδες πριν φύγουν ροφούσαν ένα-δυό πιάτα, γιά 
νά ζεσταθούν.
— Καί ήθελε νά τον πάνα (τον φέρουν) γούλος ό κόσμος τσορμπά.
— Σήκω, παιδί μ3, νά φάμ’ τσορμπά. 

ψ ΐξ  (ή) — ή λάμψη, τό φώς.
— Είπε πέ τό νοΰ τ3, άτζαμπα (αρά γε) τί φεξ εν αυτή ;

φ η γο νμ ' =  αφηγούμαι.
— Ό  κακότκος φηγήθκε τά βάσανά τ3. 

ψένω =  άφίνω.
— Μή φίνς τις βούκες σου — Ταπιό φίν3 και διαβαίν’.
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φ οϋμσες —  χύμηξες (χοΰμηξες).
— Φούμσες κα'ι φήκες και διάβκες.

χάνω  —  κάνω τι νά χαθή.
— ’Ήθελα να νά χάσνα τό παιδί — Βουλήθκανα νά τον χάσνα. 

χαρά  =  γάμος.
— e0  βασιλές έκανε τότε μνιά χαρά σαράντα μέρες. 

χρ η μ α τε ϊ =  αξίζει.
— Σύ καϋμέν* δέ χρηματεις χίτς=δέν αξίζεις τίποτε. 

χω ρατεύγω  =  ομιλώ.
— Δυο χρόνια εχουμ’ πού τον εχουμ’, και κόμ’ δέ χωράτεψε.

ψ εμα τίζω  =  άπατώ, λέγω ψέματα.
— Μή λάχ’ καί μέ ψεματίζς — Δέ μπόρς μένα νά με ψεματίσς συ,
— Τον ψεμάτσα =  τον γέλασα.



ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ (1892)

ΠΑΡΑΜ ΥΘΙ ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ
C Ε κ  το ν  λ ε ξ ικ ο γ ρ α φ ικ ο ϋ  αρχείο υ)

Φ Φογγολογία τοϋ Ιδιώ ματος αύτής και των ηέριξ.

1) ?Εν μέν τή Καλλιπόλει παρατηρεΐται ορθή χρήσις τών άρθρων, 
πλήν τών κυρίων ονομάτων, άτινα έκφέρονται άνάρθρως π. /. 5Άννα πήρε, 
Βαοίλης ήρθε κτλ. έν δέ τοίς περιχώροις τό αρσενικόν ά'ρθρον παντελώς άνα- 
πληροΰμενον υπό τοΰ θηλυκοΰ ως ή αοβεστς, ή Νικόλας, ή Δημήτρης κλπ.

2) 5Εν τή Καλλιπόλει επίσης παρατηρεΐται ή δρθη χρήσις τών καταλή
ξεων έν τε τοίς δνόμασι καί ρήμασιν, έν δέ τοΐς χωρίοις αύται ή σνγκόπ- 
τονται ή δλαι άφαιροΰνται. "Εν τε τή Καλλιπόλει και τοίς πέριξ τό αε συ
ναιρείται εις ον ώς γελοΰτε, γαθοντε, κατοοντε, πηλαλοντε κλπ.

3) Έ νΤ αϊφ υρίω  δεν ύπάρχουσι τά υγρά λ. καί ρ. μετά δέ τήν άφαίρεσιν 
αυτών ή λέξις ή έχουσα ταϋτα προσκτάται Ιδιάζουσάν τινα προοροράν π. χ. 
πλάτανος προφέρεται πονάτανος, καλάθι=καονάθ, ώρίοατε=ονΐοατε, δάσκα- 
λος=.δάσκαους κλπ. Φαίνεται δ δτι οι κάτοικοι τοΰ έν λόγω χωρίου είσίν 
άποικοι εκ Σαμοθράκης, δτότι ή αυτή προφορά παρατηρειται καί έν τή ίστο- 
ρικωτάτη εκείνη νήσω.

Τό διαμαντένιο γε<ρύ(ρ)ι.

Μίνια φοά(Ι) η ένα καιό εΐταν ένας καπιτάνος. Αυτός ό καπιτάνος 
είχε τεΐς θ(υ)γατέες. Κι αυτός ή καπετάνος ήθεε νά πάγ" στο ταξίδ5. Οΐ 
δυο οΐ πιο μεγάες καθοΰνταν στο σπίτ", μά ή μική πάγαινε σά μίνια δα- 
σκάϊσσα. Τώα ή βαβάς τς ωτά αυτές:—Τί θέετε νά σάς ψέο) πού θά πάγω 
στη ΓΙόη. 'Η  πιο μεγάη ε ίπε:—Μένα νά με φέεις ένα δαχτυίδ". 'Η  δεΰτεη 
ε ίπε:—Μένα νά με φέεις μίνια φούστα. Τήν πιο μική τήν ούμοΰνεψε νά

1) Έ ν Ταϋφυρίφ χά υγρά λ καί ρ ήσαν άγνωστα εν tg  τών γυναικών διαλέκτφ 
π.χ. λέγουσίν αΰται ψονά—φορά, καάθι—καλάθι, πάτανος—πλάτανος, νεό=νερό, άωνάκια 
=όλωνάκια, όϊατε —όρίοτε, άχοντικό —αρχοντικό κτλ. Τό παρόν παραμύθιον έλήφθη έκ 
τοϋ είρημένου χωρίου.
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πή (— ώρμήνεψε):—Έ μ ενα  νά με φέεις (φέρεις) το ζαχαυτσιμπέϊ. (Ζαχαρί- 
τσιμπέρι) και τον ε ίπ ε :—Σά δε μέ τό φέεις θά μαμαώσ’ (μαρμαρώσει) ή 
θάατσα.

Σά πήγε στη Πόη άγόασε τς μεγάς (μεγάλης) το δαχτυίδ’ καί τ- μεσιάς 
τή φούστα. Ξέχασε μά ν ’ άγοάσ3 τς μικής τδ ζαχαΰ-τσεμπέϊ. Σά μπήκε στο 
καάβ’ νά φύγ’ μαμάωσε ή θάασσα καί τό καάβ’ δέ μπάγαινε μποστά. Τότες 
θμήθκε καί to ζαχαΰ-τσεμπέϊ καί γΰισε πίσω καί πήγε στο τσασί καί γΰεψε τό 
ζαχαΰ-τσεμπέϊ. Σά τον άκσαν οί άθιΰπ’ πού γΰευε τό ζαχαΰ-τσεμπέϊ, τον πιά- 
σανε καί τον πήγαν στο βασιέ μποστά, γιατί τό βασιέ τον έγανε τόνομά τ’ 
Ζαχαΰ-τσιμπέϊ. Σάν τον ε!.δ’ 7] βασιές τον ώτησε:—Ε ίν’ έμοφ’ ή θγατέα σ’; 
— Ξαίω γω σάνας εινε.—Τότες πάρε αυτά τά τίγια κτιά. Τόνα εινε ά'σπο, 
τάο μαϋο καί τάο πάσνο καί νά τή πής: Τό ά'σπο νά τ’ άνοίξ’ νά κυτάζ’ 
καί νά μή ν’ άνοίξ’ τό μαΰο γιατ’ ούοι σας θά χαθούτ’.

Αυτός ή μπαμπάς τς, σά πήγε στο τόπο τ’, έ'δωκε τό δαχτυίδ στ’ μεγάη 
τή θυγατέα τ’ καί τή φοΰστα στη μεσιά καί τή μική τή πήγαν μέσα στά 
εφτά βνά καί κεί την άφήκαν για νά τή (ράνε τάγίμια ουάπια (άγρια θη
ρία). Τότες αυτή άνοίγ’ τό άσπο τό κτί καί εν τω άμα καί τό θάμα χτίσκε 
ένα όμοφο παάτ’ μέ δοΰες καί δοΰοι κ’ αυτή γίνκε βασίισσα- άνοιξ’ καί τό 
πάσνο καί γίνκε ένα διαμαντένιο γιοφΰϊ’.

Μίνια μέρα είπαν οί άδιφιές τς στο μπαμπάς τς: — Μπαμπά, άγεδε 
(άιντε) νά πάμ’ νά διοΰμ' τί γίνκε κείν’ ή βώμα.

Π άν’, πάν’, πάν’ (πήγαν) φτάσαν’ στο μέος πού την άφήκαν. Κτάζουν 
πό μακυά, κτάζουνε ένα παάτ’ φτάνε κοντά κτάζουνε τήν ά.δεφή τς κήτανε 
μέσα βασίισα. Τό παάτ’ είχε σαάντα κάμαες, ούες ήτανε γιομάτες βιό, μόν 
μίνια κάμαα ήτανε κειδομέν’, (κλειδομένη) γιατί είχε μέσα τά τίγια κτιά. Σά 
κμήθκ’ ή άδεφή τς πήαν τά κειδιά (κλειδιά) άπ’ τή βακουζώνα τς, άνοίξανε 
τή κάμαα, ηύαν τά τίγια κτιά, άνοίγουνε τό πάσνο, γίνκε ένα διαμαντένιο 
γιοφΰϊ, καί τό ζαχαΰτζεμπέϊ πού ήχονταν (ήρχονταν) ναΰει τήν άγαπητικιά 
τ’ μέ πουύ (πολύ) άσκέϊ.

Αυτές ύστεα άνοίξανε καί τό μαύο, τότες χάλασε τό γιοφΰϊ, χάλασε τό 
παάτ’ κιαύτές μείνανε μέσ’ στά βνά καί τό Ζαχαΰ-τσεμπέϊ άπ’ τά διαμάν
τια τ’γιόφυγιοϋ έκαμε στο κομί τ’ (κορμί τ’) γιαάδες κ’ έπεσε βαϊά άιυστος.

Τότες ή βασιοποΰα πήε τά μάτια καμένα (κλαμένα) καί τήν καδιά κα- 
■μίν’ καί πήγε ναΰει τή σωτηιά τ’ άγαπητικοΰ τς.

Κεί πού πάαινε βίσκ’ ένα νέο πού ήθεε νά πεάσ’ ένα ποτάμ’ καί δέ 
μποοΰσε, τον πιάν’ άπό τό χέϊ καί τον πενά. Καί κείνος τήν ε ίπ ε ;—Γιαυτύ 
τό καό πού μέκανες άνοιξε τό στόμα σ’ νά σέ φτΰσω μέσα καί θά καταα- 
βαίνς τις σιγαές (συντυχίες—ομιλίες) πού θά μιοΰν ποστά (μιλούν μπροστά).

Βάδυασ’ ή Θεός τή μέα κ’ ύπήγ’ ή βασιοποΰα νά κμηθή πό κάτ’ 
άπονα δέντο, κεΐ ήταν δυο πεϊστέγια νά κτάζουνε: Λέγ’ τό'να: — Αυτό τό
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βασιόπο πούνε ά'ωστο θά γιατευτή σά μάς σφάξουνε καί τά δυο μας καί 
μάς κάψουνε καί μέ κείν3 χή άχυά πού θά κάμωμε νά την πάουνε καί νά 
χόν (λ)οΰσουνε καί νά τον άείψουνε καί θά γιαχευχή.

"Αμα κμήθκαν χά δυο πουιά, σκώθκε ή βασιοποΰα. χά πήε χάσφαξε, χά- 
καψε, πήρε χήν άχ(λ)υά χς καί πάγ’ απ’ κάχ3 από χά πανάθυα χοΰ βασιέ 
καί φωνάζ3: — Καός γιατός. Καός γιατός!

Τον φωνάξανε κιαΰχόν χό γιαχό. Κι’ αμα έουσε χό βασιόπουο εύχύς 
γιάνανε οι γιαάδες τ’ καί τότες ειπ’ είς χό γιαχό.— Τί θέεις νά σέ δίνα> 
γιαυχό τό καό πού μεκαμες; Κιαύχός γΰεψε χό διαμαντένιο χό σπαθί πώχ’ 
χή χυσή (χρυσή) χή κοώνα (κορώνα) νά τού δώκ3. Κεύχύς χό εδωκε.

Σάν τό πήρε κεφυε (εφυγε) καί πήε (πήγε) κει πού χήν άφήκαν οι 
γιάδεφάδες (αδερφάδες) τς, άνοιξ3 τονα τό κτί (κουτί) καί γίνκε (γίνηκε) τό 
παάχ (παλάτ3), άνοιξε τό πάσινο (πράσινο) καί γίνκε χό γιοφυϊ (γιοφύρι) 
κήρχονταν τό βασιόπουο μέ τό θμό (θυμό) γιά νά την κόψ3. Σάν έφτασε κειδε 
to σπαθί χ3 τό διαμαντένιο, χήν ώτησε (ρώτησε):—Ποϋ τό ηύες; (ηύρες). 
Καί κείν3 τά είπε ούα (ούλα) χατί (χαρτί) καί κααμάϊ (καλαμάρι) καί τότες 
τό Ζαχαύ (Ζαχαρί) Τσεμπέϊ (τσεμπέρι) κατάαβε (κατάλαβε) ποιος είχε τό 
έντιμα (έντιλμα — έλάτωμα, σφάλμα, φταίξιμο). Τή σχώεσε (σχώρεσε) καί. 
κάνε γάμο καί χαά (χαρά). Κήμνα καί γώ καί σας καονυχχιζα (καλονυχτιζα)-
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Κ ω νσταντίναν Γ. Κ ουφτίδαν, 'Ιστορία τής Θράκης από τών αρχαιότατων
χρόνων μέχρι ίου 46 μ. X. Τόμος Πρώτος. Έ ν  Ά θήναις 1932. Σελ. 

422. Σχ. 8ον.

Είναι γνωστό πώς από τον περασμένο αιώνα κινήθηκε τό ενδιαφέρον 
πολλών λογιών του ’Έθνους για τή μελέτη τής τοπικής ιστορίας τής ιδιαί
τερης τους πατρίδας και τούς κεντήθηκε ή ευγενική φιλοδοξία νά συνεισφέρη 
ό καθένας τους κατά δύναμη για τή διαφώτιση τών ποικίλων σκοτεινών 
ιστορικών ζητημάτων, πού άναφέρονται σέ κάθε γωνιά τής ελληνικής γης. 
Τό ενδιαφέρον αυτό δε στάθηκε μονόπλευρο' εκδηλώθηκε προσπάθεια παράλ
ληλα μέ τή γενική πολιτική ιστορία τού κάθε τόπου νά μελετηθούνε κ’ ot 
πνευματικές εκδηλώσεις του. ’Έτσι ούτε τό γλωσσικό ιδίωμα τού κάθε τόπου 
περιφρονήθηκε από τούς μελετητές, ούτε τά ήθη και τά έθιμα. Πλουτίστηκε 
μ’ αυτό τον τρόπο ή νεοελληνική επιστημονική βιβλιογραφία μέ βιβλία 
αρκετά, πού άν δέν έχουνε τό πλεονέχτημα νά λύνουνε τελειωτικά τό κάθε 
τοπικό ζήτημα, πού σ’ αυτό είναι αφιερωμένα, μολαταύτα βοηθούνε στή 
συγκέντρωση ολοένα και πιο πλούσιου υλικού, πού αύριο θά σταθή πολύ
τιμο στά χέρια τών ερευνητών εκείνων, πού θά θελήσουνε νά δώσουνε τήν 
από κάθε ά'ποψη τελειωτική ιστορία τού τόπου μας.

Στά βιβλία, πού τά χρωστούμε σέ μια τέτοια αξιέπαινη προσπάθεια, 
καταλέγεται και τό βιβλίο τού κ. Κωνσταντίνου Γ. Κουρτίδη «Ιστορία τής 
Θράκης από τών αρχαιότατων χρόνων μέχρι τού 46 μ. Χ·». *Ό συγγραφέας 
μάς είναι γνωστός κι από άλλες ιστορικές εργασίες του, ιδιαίτερα από τό 
προηγούμενο βιβλίο του «Τά Θρακικάΐ) (Θεσσαλονίκη 1926). Πάνω στο τε
λευταίο του έργο θά διατυπώσω μερικές μου παρατηρήσεις.

Τό σύγγραμμα τού κ. Κουρτίδη είναι αφιερωμένο στήν έξιστόρηση τών 
γεγονότων τής Θράκης ώς τό 46 μ. Χ·, ως τήν εποχή δηλαδή πού ή κοσμο- 
κρατόρισσα Ρώμη πλάτυνε τό κράτος της, προσαρτώντας κα'ι τή θρακική 
χώρα στην επικράτεια της. Τό βιβλίο, καθώς φαίνεται, είναι απαρχή πλα
τύτερου έργου, πού θά περιλάβη όλάκαιρη τήν ιστορία τής Θράκης ώς τ'ις 
ημέρες μας.

’Εκείνο πού αμέσως από τήν αρχή προκαλεΐ τήν έκπληξη τού αναγνώ
στη είναι ή έλλειψη ενός προλόγου. Ό  συγγραφέας δέ φρόντισε νά κατα- 

© ρ α κ  ί κ ά Λ '  22



338 Β ιβ λ ιο κ ρ ισ ία

τοπίση τον αναγνώστη πάνω στο σκοπό και τη μέθοδο τής εργασίας του 
και νά τοϋ κάμη γνώριμες μερικές κάπως γενικώτερες σκέψεις- του πάνω 
στο θέμα, πού μ3 αυτό καταπιάστηκε. Την ύπαρξη προλόγου τη θεωρώ απα
ραίτητη για το βιβλίο, μάλιστα αφού δεν πρόκειται για μια λιγοσέλιδη μο
νογραφία πάνω σ’ ένα λεπτομερειακό θέμα, άλλα για εργασία πλατεία πάνω 
στην ιστορία ενός περίφημου λαού, πού γι’ αυτόν τόσα γραφτήκανε, γρά- 
φουνται και θά γράφουνται, ώσότου ξεκαθαριστούνε τά πολύπλοκα ζητήματα 
(γλωσσικά, εθνολογικά κλπ.) πού δημιουργεί στούς ερευνητές ή ιστορία του.

Εξαιρετικά σημαντική είναι ή παράλειψη ενός βιβλιογραφικού πίνακα, 
πίνακα δηλ. καταγραφής των πηγών καί βοηθημάτων, πού χρησιμοποίησε ό 
συγγραφέας στη συγγραφή τού έ'ργου του. Τήν ούσιώδικη αυτή παράλειψη 
βέβαια δεν τήν αναπληρώνουν οί παραπομπές τού συγγράμματος, πού γι’ 
αυτές θά μιλήσω παρακάτω.

’Ακόμη εντύπωση κάνει ή απουσία στο τέλος τού βιβλίου ενός εύρετή- 
ριου προσώπων καί πραγμάτων. Δέ μπορεί σήμερα νά νοηθή βιβλίο μεθο
δικά γραμμένο χωρίς νά έκπληρώνη τή στοιχειώδικη τούτη απαίτηση. ’Ε π ί
σης αναγκαίος ήταν καί ένας χάρτης τής Θράκης, πού πολύ θά διευκόλυνε 
τον αναγνώστη στή μελέτη τόπων καί γεγονότων.

CH «'Ιστορία τής Θράκης» είναι χωρισμένη σέ δεκατρία κεφάλαια, τά 
εξής : 1) «"Ορια καί φύσις τής Θράκης». 2). «Τά Θρακικά έθνη.». 3) «Πό
λεις τής Θράκης». 4) «ΙΙερί τής μεταναστεύσεως εν γένει Πελασγών, Θρα
κών καί Ελλήνων». 5) «Οί εις τήν Μικράν ’Ασίαν Θράκες». 6) «Κατα
γωγή τών Θρακών». 7) «Περί Πελασγών». 8) Γλώσσα τών Θρακών». 9)' 
«Χαρακτήρ, ήθη, έθιμα καί πολιτισμός τών Θρακών». 10) «"Θρησκεία τών 
Θρακών».. 11) ΙΊανάρχαιοι Θράκες βασιλείς— ηγεμόνες». 12) «Πανάρχαιοι 
Θράκες άοιδοί— ραψωδοί—μουσικοί» καί 13) « 'Η  Σαμοθράκη'·'.

'Ως προς τήν άρχιτεχτονική τού βιβλίου θά ’χα νά παρατηρήσω τά εξής : 
Τύ τέταρτο κεφάλαιο, πού άναφέρεται στήν εξέταση τού ζητήματος τής με
τανάστευσης τών Πελασγών, τών Θρακών καί τών Ελλήνων, δέν έχει, 
νομίζω, τή θέση του στο σημείο πού βρίσκεται. Τό κεφάλαιο τοϋτο θά μπο
ρούσε ν’ άποτελέση τήν «Εισαγωγή» στήν 'Ιστορία τής Θράκης, είτε μόνο 
του, είτε συνταιριασμένο μέ άλλα κεφάλαια, πού θ’ άναφέρουνταν στήν εξέ
ταση άλλων σχετικών ζητημάτων. ’Ακόμη τό έβδομο κεφάλαιο <τΠερί Π ε
λασγών'» θά μπορούσε νά χωρέση στήν «Εισαγωγή» τούτη, πού λείπει από 
τό βιβλίο.

"Οπως άντιλήφτηκε τό έργο του ό συγγραφέας, δέν έγραψε, μπορώ νά 
πώ, ιστορία τής Θράκης. Μόνο στο δεύτερο κεφάλαιο «Τά Θρακικά έθνη», 
σελ. 19 —112, μιλώντας γιά τό θρακικό έθνος τών Όδρυσών, σελ. 40—80, 
αναφέρει χρονολογικά τούς ηγεμόνες των, προσθέτοντας καί μερικά ιστορικά 
γεγονότα, πού σχετίζουνται μέ τον κάθε ηγεμόνα. 'Ο  συγγραφέας στατικά
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επεξεργάστηκε to θέμα του, όχι έξελειχτικά, ιστορικά. Ό  τόμος πού μάς 
εδωσε μπορεί νά χαραχτηριστή σαν ένας τόμος, πού περιέχει διάφορες 
πραγματείες (κι αυτές είναι τά διάφορα κεφάλαια τοΰ βιβλίου) μέ θέματα 
•σχετικά μέ την αρχαία Θράκη και τό λαό της. ’Από τό γεγονός αυτό προ
έρχεται καί τό δτι δέ βλέπουμε καμιά διαίρεση τοΰ βιβλίου σέ ιστορικές 
εποχές, μόλο πού ό συγγραφέας θεώρησε σκοπό του την παρακολούθηση της 
τύχης της Θράκης μέσα σέ διάστημα δυο τουλάχιστο χιλιετηρίδων.

Μετά τις γενικές αυτές παρατηρήσεις, έρχομαι στα μερικώτερα. Στο 
πρώτο κεφάλαιο τοΰ βιβλίου .(«"Ορια καί φύσις τής Θράκης»), σελ. 5 —18, 
αντί νά περιγράψη δ συγγραφέας συστηματικά τή φύση τής χώρας, περιορί
ζεται στο ν5 άναφέρη αποσπάσματα από αρχαίους συγγραφείς, πού πολλές 
φορές βέβαια μάς δίνουν αληθινή περιγραφή τής θρακικής φύσης, μά πού 
όχι σπάνια ποικίλλουνε τις περιγραφές τους μέ παράδοξες φανταστικές ιστο
ρίες ανώφελες, πιστεύω, σ’ ένα σοβαρό ιστορικό σύγγραμμα. Τελειώνοντας 
κάνεις τήν ανάγνωση τοΰ πρώτου κεφαλαίου, μέ τά άσυστηματοποίητα πού 
διάβασε, δέν κατορθώνει δυστυχώς νά σχηματίση μιά καθαρή εικόνα τής 
Θρακικής φύσης, μά ούτε καί των ορίων τής Θράκης, πού τόσο διαφέρανε 
κατά τις διάφορες εποχές τοΰ ίστορικοΰ της βίου. Ό  συγγραφέας δυστυχώς 
δέ χρησιμοποίησε τήν εργασία τοΰ καθηγητή κ. Ά δ . ’Αδαμάντιου «Αί γεω
γραφικοί περιπέτειαι τοΰ ονόματος Θράκη», (Θρακικά, τόμ. 1, σελ. 374 κέ·)', 
ούτε τήν άλλη τοΰ καθηγητή κ. Κωνστ. Άμάντου «Παρατηρήσεις εις τήν 
Μεσαιωνικήν Γεωγραφίαν» (Έπετηρ. Έ ταιρ. Βυζαντ. Σπουδ. τόμ. 1, σελ. 
41 κέ.), δ'που (σελ. 45—46) ό κ. ’Άμαντος πραγματεύεται τή χρήση τοΰ ονό
ματος Θράκη στούς Βυζαντινούς.

Στή σελ. 41 ό συγγραφέας αφιερώνει μόλις λίγες γραμμές γιά τις οικο
νομικές σχέσεις ανάμεσα Θρακών καί ’Αθηναίων, ενώ τό τόσο σπουδαίο 
τοΰτο ζήτημα θά μπορούσε ν’ άναπτυχτή πολύ πλατιά σέ ιδιαίτερο κεφάλαιο.

Στή σελ. 82 κέ. τοΰ βιβλίου μιλώντας ό συγγραφέας γιά τό βασιλιά 
των Θρακών Κότυν Ε ' αποφεύγει νά παραπέμψη στή μελέτη τοΰ κ. Ά-_ 
χιλλ. Σαμοθράκη γιά τό βασιλιά τοΰτο («Βασιλεύς—Ποιητής Κότυς Ε '»), τή 
•δημοσιευμένη στά Θρακικά (τόμ. 1, σελ. 80— 105), μολονότι από τήν εργα
σία τούτη τοΰ Σαμοθράκη αντλεί τή μετάφραση τής επιστολής, πού έστειλε 
στο βασιλιά Κότυν Ε ' δ εξορισμένος στούς Τόμους ποιητής ’Οβίδιος, καί 
τήν αντιγράφει μάλιστα καί μέ μερικά ολισθήματα.

Γράφοντας ό συγγραφέας στο ένατο κεφάλαιο γιά τό χαραχτήρα, τά 
ήθη καί έθιμα καί τον πολιτισμό των Θρακών, πολλά θά μπορούσε νά 
άντλήση από τό μεθοδικώτατο βιβλίο τοΰ κ. Σπήλιου X. Σακελλαριάδη «Πό
λεις καί Θέσμια Θράκης καί ’Ιωνίας εν τή άρχαιότητι. Τόμ. Πρώτος Θράκη», 
Α θή να  1929, άλλα δυστυχώς ο συγγραφέας τής 'Ιστορίας τής Θράκης ούτε 
••τό αναφέρει. 1 ·
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'Ως προς τον τρόπο πού ό κ. Κουρτίδης πραγματεύεται τό κάθε μερι- 
κώτερο θέμα πού τον απασχολεί, έχω νά παρατηρήσω τό εξής : 3Από τό· 
συγγραφέα λείπει ή συνθετική εκείνη ικανότητα στην εξιστόριση των γεγο
νότων, πού θά βοηθούσε τον αναγνώστη εύκολώτερα νά κατατοπιστή στο 
θέμα. 'Ο  συγγραφέας γιά τό κάθε λεπτομερειακό ζήτημα φιλοτιμειέται νά 
μάς παρουσιάση πώς τό εκθέτει καθένας από τούς αρχαίους συγγραφείς 
(ακόμη και άν πολλοί συγγραφείς τις ίδιες- πληροφορίες μάς δίνουν γ ι’ 
αυτό), πολλές φορές μάλιστα καταντά τό βιβλίο σέ απανωτές σελίδες συλ
λογή από αποσπάσματα αρχαίων συγγραφέων, μά ακόμη καί νειοτέρων (Πα- 
παρρηγοπούλου, Καρολίδη,. Τσούντα, Κουρτίου κ. ά.).

Στη σελ- 52 ό συγγραφέας μάς αναφέρει τό γεγονός πώς ό βασιλιάς: 
των Όδρυσών Κότυς Α ' κάποτε έφτασε σέ τέτοια ωμότητα, πού κομμά
τιασε σέ δυο τή γυναίκα του. Τό γεγονός αυτό μάς τό αναφέρουν καί ό 
Σουίδας καί παλιότεροι συγγραφείς. Λοιπόν στη σελ. 52 βρίσκουμε τί λέει 
ό Σουίδας γιά τή θηριωδία τούτη, ’Ακολουθούνε κατόπι γεγονότα άσχετα 
μέ το προκείμενο. Στή σελ. δμως 53 πάλι ξαναγυρίζουμε στο γεγονός τού 
τεμαχισμού μέ παραπομπή σ’ άλλους συγγραφείς. Ό  συγγραφέας, κατά τή 
γνώμη μου, έπρεπε, αφού μελετήση όλες του τις πΐ)γές, νά μάς παρουσιάση, 
τό αποτέλεσμα τής έρευνάς του, παραθέτοντας βέβαια τις σπουδαιότερες καί 
σοβαρότερες πηγές. Τούτο σπανιώτατα γίνεται μέ τρόπο, πού εύκολα ό ανα
γνώστης νά κατατοπίζεται στύ αποτέλεσμα τής επιστημονικής έρευνας.

"Εν’ άλλο σημείο πού σ’ αυτό δέ μπορώ νά συμφωνήσω μέ τό συγ
γραφέα είναι τό σημείο τών παραπομπών. Ό  κ. Κουρτίδης άπειρες φορές- 
παραπέμπει σέ γνώμες συγγραφέων, παραλείποντας άλλοτε καί σύγγραμμα 
καί σελίδα συγγράμματος, άλλοτε μόνο σελίδα. Οΐ περιπτώσεις αυτές είναι 
πάρα πολλές στο βιβλίο τού κ. Κουρτίδη. Παραπέμπω πρόχειρα στις σελί
δες 29, 54, 225, 226, 235, 236-, 269, 406.

Στή σελ. 42 αναφέρει πώς θά παραθέση πληροφορίες από τό Θουκυ
δίδη γιά τό κράτος τών Όδρυσών. Καί πράγματι οί σελ. 42—40 περιέχουνε 
σχετικά χωρία τού Θουκυδίδη μεταφρασμένα στή νεοελληνική. Μετά τήν 
παράθεση τών χωρίων ακολουθούν σέ υποσημείωση οί παραπομπές : Θου- 
κυδ. Β, 29, 67 καί 95— 100.— Ή ρόδ. Ζ, 137y ενώ κανένα χωρίο τού Η 
ροδότου δέ μεταφράστηκε, ούτε καν τ’ ό'νομά του άπ’ τό συγγραφέα άνα- 
φέρθηκε.

Στή σελ. 43 μεταφράζει χωρίο τού Θουκυδίδη τόσο. . . πιστά, ώστε δέν 
τοποθετεί χρονολογικά τήν έκφραση τού Θουκυδίδη (2,67) «Καί τού αυτού- 
θέρους τελευτώντος...» . Γράφει στή μετάφραση: «Περί τά τέλη τού αυτού 
θέρους...» . ’Αλλά τίνος θέρους ;

Στήν ίδ ια  σελ. 43 απαντούμε στή μετάφραση ανάλογη πιστότητα: Γρά
φει ό Θουκυδίδης (2, 95) : «'Υπό δέ τούς αυτούς χρόνους, τού χειμώνος τού-
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που άρχομένου. . .  »■ μεταφράζει ό κ. Κουρτίδης: «Περ'ι την αυτήν εποχήν, 
κατά τάς άρχάς του χειμώνος. εκείνου

Τά χωρία που παραθέτει ό συγγραφέας άλλοτε τά παραθέτει αυτούσια, 
•στο πρωτότυπο, άλλοτε πρόχειρα τά μεταφράζει. Θά κέρδιζε, μοΰ φαίνεται, 
τό βιβλίο τοΰ κ. Κουρτίδη, αν κανείς τά χωρία τουλάχιστο των αρχαίων 
■συγγραφέων τά έβρισκε ομοιόμορφα, είτε δλα αμετάφραστα, είτε δλα μετα
φρασμένα. Γιά τά αποσπάσματα μάλιστα, πού προέρχονται από αρχαία έργα 
καί πού των έργων αυτών έχουμε διαλεχτές μεταφράσεις στη νεοελληνική 
'(Ίλιάδα κλπ.), 0ά ’πρεπε ό συγγραφέας ν ’ άποφεΰγη την πρόχειρη μετάφραση. 
Γ  ιά μένα προτιμότερο είναι νά παραθέτουμε τά χωρία αυτά στην αρχαία 
γλώσσα. Δυστυχώς τήν ταχτική αυτή δεν ακολούθησε πάντοτε ό κ. Κουρτίδης.

Πολλές από τις παραπάνω παρατηρήσεις μου άναφέρονται σέ ζητήματα 
'μεθοδολογικά. Θεώρησα καθήκον μου νά μήν τις παρασιωπήσω, μιά και δέν 
ήμουν βέβαια ό ειδικός νά διατυπώσω γνώμη πάνα) στά εΐδικώτερα προβ?,ή- 
ματα τού θρακικοΰ ιστορικού βίου, πού θίγονται στο βιβλίο τού κ. Κουρ
τίδη.

Είναι αλήθεια πώς τό βιβλίο πού μάς έδωσε ό κ. Κουρτίδης δέν είναι 
ή «ιδεώδης» 'Ιστορία τής 'Θράκης. Μολαταύτα είναι αξιέπαινος, γιατί μέ 
εξαιρετική αγάπη κ ’ εργατικότητα φρόντισε νά συγκεντρώση στο βιβλίο του 
τό καθετί πού από ξένους ή δικούς μας, παλιότερους ή νεώτερους, γράφτηκε 
γιά τή Θράκη, χωρίς νά περιφρονήση πολλές φορές ούτε τήν παραμικρό- 
τερη λεπτομέρεια. Ασφαλώς χρόνια πολλά θά δούλεψε γιά νά συγκεντρώση 
τό πλουσιώτατο αυτό υλικό. CH γενέτειρα Θράκη πρέπει νά τον εύγναηιονή. 
3Ά ν δέν πέτυχε κάτι τό απόλυτα επιστημονικό, ώς προς τον τρόπο τουλά
χιστο πού χειρίστηκε τήν πλούσια συγκομιδή του, δέν πρέπει βέβαια ν ’ άπο- 
θαρρυνθή.

«Καδ δννα/ιιν <5’ ερδειν .Ιέρ άθαν-άτοιοο Οεοΐοι» , ειπεν ό παλαιός 'Η 
σίοδος.

Μ Α Ν Ο Λ Η Σ  Κ Ρ 1 Α Ρ Α Σ



Κ. ΜΥΡΤΙΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ

Σ Υ Μ Β Ο Λ Η
ΕΙΣ ΤΗΝ Θ ΡΛ Κ ΙΚ Η Ν  ΒΙΒΛ ΙΟ ΓΡΑ Φ ΙΑ Ν  *

1) Ά βράμοοφ  Β . Ό  κατά τοΰ Βυζαντίου της Βουλ,γαρίας εν έτει 1190 πόλε
μος καί ή παρά τή Τρέβνη τοΰ αύτοκράτορος Ισ α ά κ  ’Αγγέλου ήττα. Σόφια, έτ. 1929,. 
αελ. 236 είς 8ον. Βουλγαριστί.

2) ’Α νδρ έεφ  Α . ’Αρχαίος έκ Βάρνης δακτύλιος. Έ ν  τφ B yzan tinoslav ica , τόμ. 
I. έτ- 1929, σελ. 151—158. 'Ο  δακτύλιος είναι όρειχάλκινος καί φέρει κεχαραγμένην 
την εικόνα αγγέλου, κρατοΰντος σταυρόν’ προέρχεται από τοΰ πρώτου ήμίσεος τοΰ 
έκτου μ. X. αίώνος.

3) Ά ν δ ρ έ ε φ  Σ τ. Νεωστί άποκαλυφθέν στρατιωτικόν δίπλωμα, έκδοθέν υπό τοΰ 
αύτοκράτορος Βεσπασιανοΰ. Έ ν  τφ δελτίφ τοΰ βουλγαρ. άρχαιολογ. ινστιτούτου Σ ο
φίας, (B u lle tin  de l ’in s t i tu t  a rc h e o lo g iq u e  B ulgare) τόμ. VI, έτ. 1930 -31, σελ. 
142—152, Βουλγαριστί μετά περιλήψεως έν τή Γαλλική. Τό δίπλωμα εΰρέθη έν 
άγρφ 5 χιλιόμ. νοτιοανατ. τής πόλεως Βρέζνικ τής Βουλγαρίας καί έξεδόΟη τή 7 
Μαρτ. τοΰ 70 χάριν τοΰ αναπήρου (cau sa riu s ) στρατιώτου Δούλου (pu les), υίοΰ τοΰ 
Λάτον (D atuus), Βησσοΰ. Κατετέθη έν τφ  Μουσείφ Σοφίας., δέκατον ήδη.

4) ‘‘Α π ο σ τ ο λ ίδ ο υ  Μ ν ρ τ ίλ ο ν  : Ή  υπό τών Τούρκων τής Φιλιππουπόλεως αλω- 
σις, 1363. Έ ν  τή έπισήμφ τοΰ δήμου τής Φιλιππουπόλεως έφημερίδι (P lo v d iv c k i 
obsch tinsk i v e s tn ik ), έτ. 1929, άρ. 22, σελ. 3 —δ, βουλγαριστί.

5) Τ ο ν  α ν το ν  : Τό άρχαίον τής Φιλιππουπόλεως όνομα Ενμολ.Ύίάς. Αυτόθι, έτ. 
1929, άρ. 23, σελ. 4—6, βουλγαριστί.

6) Τ ο ν  α ν το ν :  Τό> άρχαιότατον τής Φιλιππουπόλεως όνομα Κε(ν)δριπός. Αυτόθι,. 
έτ. 1929, άρ. 24, σελ 4 — 6, βουλγαριστί.

7) Τ ο ν  α ν το ν  : Π ονηρόπολις—Φιλιππόπολις ή Φιλίππου πόλις—άνίδρυσις τής 
πόλεως υπό τοΰ Φιλίππου. Αυτόθι, έτ. 1930, άρ. 36, σελ. 1—5, βουλγαριστί.

8) Τ ο ϋ  α ύ το ϋ  : Τά άρχαιότατα τής Φιλιππουπόλεως ονόματα. Αυτόθι, έτ. 1930, 
άρ. 40, σελ. 5—7. Ά πάντησις είς κριτικήν τοΰ άρχαιολόγου Μαυροδήνωφ, αυτόθι, 
έτ. 1930, άρ. 37, σελ. 5 — 6ς βουλγαριστί.

9) Τ ο ΰ  α ν το ν  : Τ Ι λαμπρότης τής άρχαίας καί μεσαιωνικής Φιλιππουπόλεως 
καί τά άνάκτορα αυτής. Αυτόθι, έτ. 1930, άρ. 60, σελ. 3 —5, βουλγαριστί.

10) Τ ο ν  α ν το ν  : Ή  υπό τών Γότθων πολιορκία καί άλωσις της Φιλιππουπό- 
λεως 250. Αυτόθι, έτ. 1931, άρ. 91, σελ. 5 —7 βουλγαριστί.

(*) Σ. Θ. Ή  έν τφ παραρτήματι τοΰ Γ ' τόμου καταχωρηθεΐσα βιβλιογραφία ήτο 
κατά χρονολογικήν σειράν’ ή τοΰ κ. Μυρτίλου Άποστολίδου είναι καΐά συγγραφέα* 
Τ!ς έκ τούτου έθεωρήθη καλόν είς τό τέλος νά προστεθή χρονολογικός πίναζ.



Σ υ μ β ο λ ή  ε ις  τ η ν  ϋ 'ρ α κ ικ η ν  β ιβ λ ιο γ ρ α φ ία ν 343

11) Τ ο ν  α ν το ΰ  : *Η Φιλιππούπολις έπΐ τοΰ δευτέρου (1186 — 1393) ιών Βουλγά- 
ρων βασιλείου. Αυτόθι, έτ. 1931, άρ. 99—100, σελ. 5 - 9 ,  βουλγαριστί.

12) Τ ο ν  α ν το ΰ  : 'Η  τής Φιλιππουπόλετος έπΐ ρωμαιοκρατίας ακμή, ναοί 2άτ 
αγάλματα θεών, στάδιον, θέατρον, ώρολόγιον, Άσκληπιεΐον. Αυτόθι, έτ. 1932, άριθ* 
108, σελ. 1—δ, βουλγαριστί.

13) Τ ο ν  α ν το ΰ  : Χ ρονογραφικαί ειδήσεις, ήτοι ή Ιστορία τοΰ τής Ελληνικής 
κεντρικής σχολής κτιρίου (1780—1906) έν Φιλιππουπόλει κατά τούς κώδικας τής Ε λ 
ληνικής μητροπόλεως. Αυτόθι, έτ. 1932, άρ. 108, σελ. 8 - 9 ,  βουλγαριστί. Τό κτίριον 
από τοΰ 1906 χρησιμοποιείται ώς παράρτημα τοΰ παρακειμένου βουλγαρικοΰ των 
θηλέων γυμνασίου, έσφαλμένως δε υπό τής διευθύνσεως τής έφημερίδος έσημειώθη 
οτι πρόκειται περί του κτιρίου, δπερ κεϊται έπΐ τής κορυφής τοΰ λόφου των Σχοινο
βατών καί έχρησίμευεν ώς Ζαρίφειον των άρρένων οίκοτροφεϊον, - πρφην μέγαρον 
τοΰ ζάπλουτου πρωτομαίστορος των άμπατζήδων Σαρή Σταύρου Κοσμά, Έ λληνος 
υπηκόου καί ευεργέτου τής ‘Ελλην. κοινότηιος Φιλιππουπόλεως.

14) Τ ο ΰ  α ν το ΰ  : Τά ονόματα τής ήμετέρας πόλεως Πούλπου —δέβα, Πούλπου- 
δένα, Πλόουδην, Πλόβδην, Πλόβδηφ. Αυτόθι έτ. 1932, άρ. 110, σελ. 2—4, βουλγαριστί.

15) Τ ο ΰ  α ν το ΰ  : Τά άρχαΐα έν Φιλιππουπόλει δημόσια ωρολόγια. Αυτόθι, έτ. 
193?, άρ. 112—114, σελ. 9̂ —12, βουλγαριστί.

16) Τ ο ΰ  α ν το ΰ  : Τά άρχεΐα τοΰ ρουφετίου των έν Φιλιππουπόλει άμπατζήδων 
μετά παραλλήλου είς την Βουλγαρικήν μεταφράσεως ύπό τοΰ δ-ρος Άλεξ. Πέεφ, έν 
τή έπετηρίδι τής έθνικής βιβλιοθήκης Φιλιππουπόλεως. (G o d isch n ik  na n a ro d n a ta  
b ib lio teca  vif Plovdif). Βιβλίον πρώτον (1685—1772), έτ. 1928 καί 1929, σελ. 5 — 64. 
Βιβλίον δεύτερον (1772—1818), αυτόθι, σελ. 65—170. Βιβλίον τρίτον, (1811 —1856), 
αυτόθι, Ιτ. 1Π30, σελ. 1—186.

17) Τ ο ΰ  α ν το ν  : ’Ανέκδοτοι ή μή έρμηνευθεΐσαι έκ Θράκης έπιγραφαί (23). Αυ
τόθ ι, σελ. 231—271. Βουλγαριστί μετά περιλήψεως έν τή Γαλλική.

18) Τ ο ΰ  α ν το ν  : Πάλιν περί τής έπΐ τοΰ δακτυλίου άπό τής κώμης Έ ζέροβο 
έπιγραφής. Ά πάντησις είς κριτικήν τοΰ καθηγητοΰ τοΰ Πανεπιστημίου Σοφίας, δ-ρος 
Β. Βεσεβλήεφ, διασαφήσεις καί προσθήκαι. Πλόβδηφ, έτ. 1930, σελ. 39 εις 8ον, 
βουλγαριστί.

19) Β α σ ίλ ε φ  Τ ρ . '11 Βάρνα άπό κρατικής καί έθνικής άπόψεως. Έ ν τή Βουλ- 
γαροαγγλική επιθεωρήσει (B u lg a ro -b r ita n s k i p reg led ), έτ. 1932, τεΰχ· 42—43. Σό
φια, βουλγαριστί καί άγγλιστί.

20) Β ά τσ κ ο ο φ  *Ιβ ά ν  καί Ζ λ α τ ά ρ ε φ  Β . Τά σχολεία τών έν Φιλιππουπόλει αλλο
εθνών μειονοτήτων καί τών προσηλυτιστικών άποστολών. Βουλγαριστί, έν τή έπισή- 
μφ τοΰ δήμου τής Φιλιππουπόλεως έφημερίδι, έτ. 1932, άρ. 110, σελ. 4—7, άρ. 
112—114, σελ. 1—9.

21) B a y e tJ .  U n  n o u v e l H e rc u le  fu n e ra ire  e t  I ’hero i'sa tio n  g reco -ro m a i- 
ne  en  T h race . *Ev τφ M elanges d ’a rc h e o l. e t d 'h is to ire , τόμ. X L V I, έτ. 1929, 
σελ- 1—42. Περιγραφή ανεκδότου i αναγλύφου έν τφ μουσείφ Σοφίας άγνώστου τοπι
κής προελεύσεως.

22) Β έ λ κ ω φ  *Ιβάν. Σημειώσεις περί τοΰ άποικισμοϋ καί τών πόλεων έν τοϊς 
Βουλγαρικοΐς του Εύξείνου Πόντου παραλίοις Έ ν  τφ  δελτίφ τής Ιστορικής εταιρείας 
Σοφίας, ( Izv es tia  n a  is to ritsch esk o  d ro u je s tv o ) , βιβλ- X I—X II , έτ. 1932. Βουλ- 
γαριστί.

23) Τ οΰ α ντο ΰ . Ά ρχα ΐα ι Ρωμαϊκαί οδοί καί κώμαι έντός τών νΰν ορίων τής
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Βουλγαρίας- 'Εν τή Βουλγ. ιστορική βιβλιοθήκη, ιόμ. II  έτ. 1929, σελ. 44—71 (Bul- 
garska isto ritscheska biblioteka) βιβλ. 4, Βουλγαριστί.

24) Τον αντοϋ. Ρωμαϊκή πόλις έν Βουλγαρία : N icopolis ad Is tru m  (Νικι* 
ούπ). Αύτό6ι, χόμ. II I , έχ. 1930, βιβλ. 2, σελ. 1—28. Βουλγαριστί.

2δ) Τοϋ αντοϋ  : Σερδική — Σρέδετς. Έ κ  ιών περιγραφών «τών νεκρών πόλεων». 
'Εν τώ περιοδικά) : Βουλγαρική σκέψις (B ulgarski missil), χόμ. IV, έτ. 1929, σελ. 
418—427. Βουλγαριστί.

26) Τον αντοϋ. Πουλπουδέβα — Πλόβδηφ. Αυτόθι, τρμ· V· ετ. 1930, αελ. 177— 
188. Βουλγαριστί.

27) Τον αντοϋ. Ευρήματα τάφων εντός χωμάτων άπό τής κώμης Δουβανλή (βο- 
ρείως τής Φιλιππουπόλεως περί τα 25 χιλιόμ.) Έ ν  τφ  δελιίφ  £θϋ ]Βρυλγ. αρχα ιο
λογικού ινστιτούτου Σοφίας, τόμ. VI, ετ. 1930—31. Βουλγαριρτΐ μετά  αρριλήψικως έν 
τή γερμανική. Πρόκειται περί κτερισμάτιρν (αργυρών καί κεραμείωγ [αγγείων, μετά 
εικονικών παραστάσεων λεπτής επεξεργασίας, χρυσών ενωτίων καί περιδέραιων καί 
άλλων όρειχαλκίνων σκευών) ελληνικής τέχνης τοϋ πέμπτου π. X. ρμώνος, φνευρεθέν- 
τος εντός δύο άνασκαφέντων τάφω ν—χωμάτων παρά τή προειρημένη κώμη.

28) Τοϋ αντοϋ. Ευρήματα τάφου εντός χώματος από τής κώμης Ζλοκούτσενε 
(νοτίως τής Σούμλας περί τά 20 χιλιόμ.): Αυτόθι, σελ. 251—256. Βουλγαριστί. Π ρό
κειται περί κτερισμάτων (αργυρών όρειχαλκίνων καί κεραμείων αγγείων) Ελληνικής 
τέχνης τοϋ τετάρτου π. X. αίώνος, άνευρεθέντων εντός άνασκαφέντος τάφου—χώ 
ματος παρά τή προειρημένη κώμη.

29) Τοϋ αντοϋ. Νεωστί άποκαλυφθεΐσαι αρχαιότητες. Αυτόθι, σελ. 302—313. 
Βουλγαριστί. Σύντομος περιγραφή τών άνευρεθεισών αρχαιοτήτων εσχάτως (ένεπιγρά- 
φων στηλών, αναγλύφων, άγαλματίων, λυχνιών, πήλινων πλαγγόνων κτλ.) έν διάφο
ροι τής'Βουλγαρίας τόποις. Τά ευρήματα προέρχονται άπό τών χρόνων τής ρω μαϊ
κής κυριαρχίας έν τε τή Θράκη καί τή Μοισία.

30) Β ε σ ε β λ ή ε φ  Β . καθηγητοϋ τοϋ έν Σοφίςι πανεπ. ΑΙ περί τόν Μαδάριον ιπ 
πέα (έλληνικαί) έπιγραφαί. Έ ν τώ δελ ιίφ  τής ιστορικής εταιρείας Σοφίας, βιβλ. X I— 
X II, έτ. 1932. Βουλγαριστί.

31) Τον αντοϋ. Ή  θρησκεία τών Προβουλγάρων. Έ ν  χή Βουλγ. Ιστορική βιβλι
οθήκη τόμ. III, έτ. .1930, βιβλ. 2, σελ. 29 —60. Βουλγαριστί.

32) Τοϋ αντοϋ : 'Ελληνικαί καί Λατινικοί πηγαί περί τϋς θρησκείας τών Π ρο
βουλγάρων. Έ ν  τώ δελτίφ τοϋ εθνογραφικού τής Σοφίας μουσείου, (Izv e s tia  na 
e tn o g r. m ouzei v if S oph ia) τόμ. vl l l  — ΐχ .  ετ. 1930, σελ. 149 — 192. Βουλγα- 
ριστί.

33) Τοϋ αντοϋ: Π ερί τοϋ ζητήματος τής επί τοϋ δακτυλίου άπό τής κώμης Έ -  
ζέροβο επιγραφής· Έ ν  τή έπεχηρίδι τής εθνικής βιβλιοθήκης τής Πλόβδηφ, έτ·1927 
(1929), σελ. 171—182. Βουλγαριστί.

34) B r a t i q n n  G . J .  R e c h e rc h e s  s u r  le co m m erce  geno is  d a n s  la  n je r  
N o ire  au. X III  s iec le . P a r is ,  έτ. 1929, σελ. V III-|-359 , είς 8ov, τύπ. G eu th n er.

35) B u d a y  A · Z u r  F ra g e  des so g . th ra k is c h e n  R e ite rg o tle s  u n d  des 
K o n ig s  R hesos. ’(Εν τφ  περίοδ. T ra v a u x  (p o lg o za to k ) de ( ’In s t, a rch eo l. de 1’ 
U n iv e rs ite  k  Szeged, τόμ. V ρτ. (929, ρρλ. ( 4 —2.6.

36) Τοϋ αντοϋ : N euere  D a ten  zu  d e n  P ro b lem en  d e r  D a rs te llu n g e n  jdes 
s o g e n n ^ n te a  R e ite rg o tte s . Αυτόθι, τόμ. V |, Ιτ.1930, m l .  1—48.
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37) Γ ε ω ρ γ ή ε φ  Σ β .  Δύο έπιστολαί επισήμων σταυροφόρων έκ Φιλιππουπόλεως έν 
έτει 1189. Έ ν  τφ  δε?ι.τ£ψ τής Ιστορικής έταιρείας Σοφίας βιβλ. X I—X II, έι. 1982. 
Βουλγαριστί.

38) Δ -ρος Γ ιρ γ ίν ω φ  3Α λ .  Ή  Βουλγαρία κατά τόν διεθνή πόλεμον. Σελ. 316 εις 
8ον, Σόφια, ετ. 1932. Βουλγαριστί.

39) Detschew 1). ( ‘) E in e  neue  Deu.tu.ng d e r  tk ra k is c h e n  R iu g in sc lirift, 
έν τφ a n n u a ire  de l ’u n iv e r s ite  d e S o p b ia , facu lte  h is to rieo -p b iio lo g iq u e , τόμ. 
XXVII. 1931 σελ. 10, γερμανιστί μετά περιλήψεως έν τελεί εν τή βουλγαρική.

40) Τοϋ αυτόν. Ροδόπαι καί Ροδόπη· Έ ν  τφ περιοδικφ «Μητρική γλωσσά» (ro - 
d n a  re tsch ), τόμ. II  έτ. 1929, σελ. 225—229, Βουλγαριστί. Πρόκειται περί του 
Βουλγαρικού ονόματος τοϋ ορούς Ροδόπη, όπερ βουλγαριστί δέον νά λέγηται at Ρο~ 
δόπαι (ro d o p ite ) πρβλ. Ά λ π ε ις  καίούχί Ρρδόπα (Ροδόπη).

41) Τον αυτόν. D e r an g eb lich  th ra k is c h e  g e n e tiv  Θρακαλεζάν. Έ ν  τφ πε- 
ριοδικφ In d o g e rm . F o rsc h u n g e n , τόμ. X L IX , ετ. 1931, σελ. 111. Πρόκειται περί 
κακής άναγνώηεως επιγραφής έπί μεταλλίου Φιλιππουπόλεως έπί τού Καρακάλλα, ήτις 
έχει ." Κοινόν θρακ. ’ Αλεξαν. έν Φιλιππ. τ.&'. Κοινόν Θρακών. ’ Αλεξάνδρία έν Φίλιππον πόλε ι.

42) Α η μ ή τρ ω φ  Π . Α. Π ερί την Ιστορίαν τής Αύγούστης Τραϊανής (Βερόης Στάρα 
Ζαγόρας). Έ ν  τφ δελτίφ τής ιστορικής έταιρείας Σοφίας, βιβλ. X I—X II, ετ. 1932^ 
Βουλγαριστί.

43) Τοϋ αυτόν. 'Ιστορικά στοιχεία έν τφ  δράματι (τοϋ Εύριπίδου). Ρ οΐσος. Αυ
τόθι, βιβλ. X, ετ. 1930, σελ. 1—19. Π ρόκειται περί τής ιστορικής βάσεως τοϋ περί 
τοϋ βασιλέως των Θρακών Ροίσου μύθου. Βουλγαριστί.

44) Τοϋ αότον. Ά ρχα ΐα ι ελληνικοί έπιγραφαί έκ Στάρα-Ζαγόρας (Τραϊανής 
Αύγούστης). Έ ν  τφ  δελτίω τοϋ Βουλγαρ. αρχαιολογικού ινστιτούτου Σοφίας, τομ. VI, 
έτ. 1930—31, σελ. 135-Γ-141, βουλγαριστί.

45) Τοϋ αντοϋ. Α ρχα ία  είδησις περί τής φυλετικής συγγενείας Θρακών καί 
Τρφων. Αύτόθι, σελ. 279—281. Βουλγαριστί.

46) Δ ιά κ ο β ιτ ς  Μ ατορίς. Θρακικός τάφος παρά τή κώμη Ό πάλτσενετς (περιφερείας 
Τσιρπάν). Έ ν τή έπετηρίδι τής βιβλιοθήκης τής ίΐλόβδηφ, ετ. 1930, σελ. 187—193. 
Κτερίσματα έλλ. τέχνης τοϋ πέμπτου π· χ. αίώνος. Βουλγαριστί.

47) Τοϋ αυτόν. Ευρήματα εντός χωμάτων παρά τή Φιλιππουπόλει. Αύτόθι, σελ. 
195—209. Βουλγαριστί. Πάντα προέρχονται άπό των χρόνων τής Ρωμαϊκής κυριαρ
χίας. Πενιχρά. Τά άνασκαφέντα χώματα 8.

48) Δ ιλ τσ ό φ σ κ η  Γ· Ό  κατά τής Βυζαντινής αύτοκρατορίας τοϋ τσάρου Συμεών 
έν έτει 996 πόλεμος. Έ ν  τή βουλγ. έφημερίδι «Μίρ· έν 8 έπιφυλλίσιν άπό 29 Αύγ. 
μέχρι 7 Σεπτεμβρ. 1932, άρ. 9640—9648 μετά τοπργραφικφν χαρτών. Έ ν  τούτφ ύπο- 
τιμάται ή τοϋ Νικηφόρου Ούρανοΰ παρά τφ  Σπερχίφ  νίκη καί έξαίρονται αί των βουλ- 
γάρων στρατιωτικοί άρεταί καί ή στρατηγική τοϋ Συμεών μεγαλοψυία.

49) * Κ ντσ εφ  Β ίδ ιο υ  Ί β .  CH  των ρόδων κοιλάς καί τό Καζανλίκιον. Σόφια, ετ. 
1927. σελ. 88 είς 8ον μετά 77 σχέδια γραμμάτων καί ενός γεωγραφικού χάρτου. Βουλ- 
γαριστί. Άναφέρονται καί αί σωζόμεναι αρχαιότητες.

1) Καθηγητής τοϋ έν Σοφίςι πανεπιστημίου ασχολούμενος ώς έπί τό πλεϊστον μέ 
τούς νόμους περί τής γλώσσης των αρχαίων Θρακών.
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50) Ζ λα τά ρ σ χ ν  Ν . Β . καθηγητοΰ τοϋ έν Σοφίφ πανεπ. Όποιον έθνος εννοείται; 
παρά τή “Αννη Κομνηνή ύπό τό δνομα τό Σκν& ΰχόν. γένος. Έν τφ δελτίφ τής Ιστο
ρικής εταιρείας Σοφίας, βιβλ. XI —X II, έτ. 1930. Βουλγαριστί.

51) Τοϋ αυτόν. Τό μολυβδόβουλον τοϋ Άλουσιανοϋ. Αυτόθι, βιβλ. X, ετ. 1930, 
σελ. 49 — 63. Βουλγαριστί.

52) Τον αντον. Ή  έν Τυρνάβφ επιγραφή τοϋ Ίβ ά ν 'Α σ ένΙΙ. Έν τή Βουλγαρική 
Ιστορική βιβλιοθήκη, τόμ. III, έτ. 1930, βιβλ. 3, σελ. 56—64. Βουλγαριστί. Πρόκει
ται περί τής αναμνηστικής Ιστορικής βουλγαρικής επιγραφής, ήν έχάραξεν ό Τσάρος 
Ιπί μαρμάρινης κίονος έν τφ ναφ των 40 μαρτύρων έν Τυρνάβφ προς διαιώνισιν τής 
έν Κλοικονίτση μάχης (1230) καθ’ ήν ένίκησε καί ήχμσλώτισε τόν αύτοκράτορα Θεό
δωρον Κομνηνόν.

53 Ί ο ίρ χ ω φ  Α . καθηγ. τοϋ έν Σοφία πάνε π. Τό μέλλον τής πόλεως Βάρνης. 
Έ ν τή Βουλγαροαγγλική επιθεωρήσει, έτ. 1932, τεΰχ. 42—43, Σόφια, βουλγαριστί καί 
αγγλιστί.

54) Jirecek Κ. Βουλγαρικόν ήμερολόγιον (1879 — 1884), μετάφρασις εϊς τήν 
βουγαρικήν έκ τοϋ τσεχικού χειρογράφου υπό Στ. Άργύρωφ (1930—1932), τόμ. 2, 
σελ. 1060, είς 8ον, Σόφια, τύπ. Χρ. Δάνωφ. Σπουδαία πηγή εις τήν ιστορίαν τής νεο
παγούς ηγεμονίας τής Βουλγαρίας καί τής αυτονόμου έπαρχίας ’Ανατολικής Ρωμυλίας 
(βορείου Θράκης) κατά τά πρώτα πέντε έτη από τής συστάσεώς των- Πληθύς σημει
ώσεων περί προσώπων, πραγμάτων, γεγονότων, πόλεων, έθών καί εθίμων·

55) Jokl Ν . Thraker: S prache. Έ ν τφ R eallex ikon  der V orgescliichte τού 
Μ. E b ert, XIII, έτ. 1929, σελ. 278-298.

56) Jorga Ν . Deux in scrip tions grecques inedites de Silistrie. Έ ν  τφ R e
vue H ist, du  S ud -E st europeen , τόμ. VIII, ετ. 1931, σελ. 226—227.

57) Karadja C. Le voyage de M ichel E nem an  de B ander a C onstantinople 
en 1709 . Έ ν τφ R evue h is to rique  du S u d -E st europeen, τόμ.VI, έτ. 1929, σ· 365 
—372. Αιήλθε διά των πόλεων Προβαδίας, ’Αετού, Σαράντα εκκλησιών καί Ήρακλείας. 
Ένδιαφέρουσαι λεπτομέρειαι περί τού γυναικείου άμφιεσμοΰ έν Προβαδία καί Άετφ.

58) Κ α ραμ α ντζούχω φ  Χρ. Ή  Ροδόπη καί ούχί αί Ροδόπαι. Έ ν τφ περιοδικφ 
«Μητρική γλώσσα», τόμ. III, έτ. 1930, σελ. 214—218. ‘Υποστηρίζεται δτι τό όρος 
δέον και βουλγαριστί νά δνομάζηται ή Ροδόπη (Rodopa) καί ούχί κατά πληθυντικόν 
αριθμόν αί Ροδόπαι (Rodopite), ώς γράφεται υπό πολλών, έν οίς καί υπό τού καθηγ. 
Δ. Δέτσεφ.

59) Κ ατσάρω φ  Γαβρ. (ι). Έ κ τής αρχαίας τής Βάρνης ιστορίας. Έ ν τή Βουλ
γαροαγγλική έπιθεωρήσει, έτ. 1932, τεύχος 42—43, Σόφια, βουλγαριστί καί αγγλιστί.

60) Τον αντον. Ή  Θράκη έν τφ Ό μηρικφ έπει· Έ ν τφ δελτίφ τής ιστορικής 
εταιρείας Σοφίας βιβλ. X I—X II, έτ. 1932. Βουλγαςιστι.

61) Τον αντον. Ά ρχαίαι ειδήσεις περί τοϋ ποταμού Μ αρίτσα  (Έβρου). Έ ν  τφ 
πρός τιμήν τοϋ μητροπολίτου τής Πλόβδηφ Μαξίμου έκδοθέντι πανηγυρίκφ τεύχει, έτ. 
1931, Σόφια, σελ. 81—86. (Sbornik vif tschest na m etropolit Maxime). Βουλγα- 
ρίστί.

1) Καθηγητής τής αρχαίας ιστορίας έν τφ Πανεπιστημίφ τής Σόφιας, έδημοσί- 
ευαε πολλά καί είς τό δελτίον τής αρχαιολογικής εταιρείας Σόφιας, δ άπό δεκαετίας 
διεδέξατο τό δελτίον τού άρχαιολογικοΰ ινστιτούτου.
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62) Τοϋ αντοϋ. Ά ρχαϊα μνημεία εκ Βουλγαρίας. Έ ν τφ δελτίφ τοϋ Βουλγαρι
κού άρχαιολ. ’Ινστιτούτου Σοφίας, τόμ VI, έτ. 1930—37, σελ- 117 —134. Οουλγαριστί. 
μετά περιλήψεως έν τή γερμανική. Περιγραφή διαφόρων αναγλύφων, αγγείων καί τε
χνουργημάτων, άνεύρεθέντων έν χή Βουλγαρίςι καί προερχόμενων άηό χών χρόνων τής 
Ρωμαϊκής κυριαρχίας και άνάγνωσις αρχαίων ελληνικών επιγραφών

63) Τοϋ αυτόν. Ά ρχαϊα μνημεία έκ Θράκης. Έ ν χή έπετηρίδι τής έθνικής βι
βλιοθήκης τής Πλόβδηφ, έτ. 1930, σελ. 213—230. Βουλγαριστΐ μετά περιλήψεως εν χή 
γερμανική. Περιγραφή διαφόρων ανάγλυφων καί τεχνουργημάτων εύρεθέντων έν Θρφκη^ 
καί προερχόμενων to πλεΐσχον από χών χρόνων τής ρωμαϊκής κυριαρχίας καί άνάγνω- 
σις ελληνικών επιγραφών άπό χών αυτών χρόνων.

64) Τοϋ αυτόν. Vorgeschichtliches aus Bulgarien. Έ ν  χφ ZeitSchrift, τόμ. XIX, 
έτ. 1928, σελ. 305—307. Πρόκειται περί δύο συνοικισμών άπό χών νεολιθικών χρόνων 
παρά τή κώμη Κιουπεκλή περιφέρειας Άεχοΰ καί παρά χή κώμη Ζορά τής περιφέρειας. 
Σχάρα Ζαγόρας.

65) Τοϋ αντοϋ. Zum K ult des Thrakischen Reiters in Bulgarien. Έ ν τφ Jahres- 
lieft des Osterr. Archaol. In stitu t, χόμ. XXIV, lx. 1929, έν χώ παραρχήμαχι, σελ. 
129—141. Περιγραφή 21 αναγλύφων καί άγαλματίων τού θρσκός ίππέως εύρεθέντων 
έν Βουλγαρίςι.

66) Τον αντοϋ. E in neues Relief des dreikopfigen Reiters. Έν χφ A rchaol, 
A nzeiger. έχ 1929, σελ. 232— 35. Περιγραφή τρικεφάλου αναγλύφου τοΰ Θρςικός 
ίππέως ευρεθένχος έν χή κώμη Κομάχεβο Φιλιππουπόλεως.

67) Τον αντοϋ: Neue D enkm aler zu r  Religions gesehichte T hrak iens. Λύ· 
χόθι, σελ- 303—324.

68) 7οϋ αντοϋ: C ontribu tion  a la geographie de Γ ancienne Thrace. Έ ν 
τφ περιοδικφ Eos, χόμ. XXXII, έχ. 1929. σελ. 143 144

69) Το αντοϋ : G rabste le  von M esem bria. Έ ν χφ Ja h resh eft des O sterr. 
Archaol. Inst. χόμ. XXVI, έχ. 1930, σελ. 111—114.

70) Τοϋ αντοϋ : Thrace. Έ ν  χφ C am bridge Ancient H isto ry , χόμ. V III, σελ. 
536—560. Cam bridge, lx. 1930. Περιεχόμενα: Κρατική καί κοινωνική διοργάνωσις 
χών Θρςικών, γεωργία καί μεχαλλωρυχία, άμφιεσμός, φυσιογνωμία, αγώνες καί πόλεμος, 
θρησκεία καί επιτάφια έθιμα

71) Τον αντοϋ: Notes su r  la scu lp tu re  ru p e s tre  de Madara. Έ ν  τφ Reoueil 
Th. U spenskii. P aris, έχ. 1930, σελ. 87 — 91. Πρόκειται περί τοϋ υπερφυσικού έπί τοΰ 
βράχου αναγλύφου τού Μαδαρίου λεγομένου ίππέως παρά χή Σούμλςι.

72) Κ εσ ιά χω φ  Χ ρ . Οί Φιλιππουπολϊχαι προύχοντες Τσαλίκογλου. Αί προς χήν έκ- 
κλησιασχικήν καί πολιχικήν χών Βουλγάρων άνεξαριησίαν καί Ιδίως προς χήν άναχαί- 
τισιν χοΰ ελληνισμού εν χή Φιλιππουπόλει ύπηρεσίαι αύτών. Έ ν χή έπισήμφ τοϋ Δή
μου τής Φιλιππουπόλεως έφημερίδι, έχ. 1932, άρ. 103—104, σελ. 1 — 4, βουλγαριστΐ.

73) Τον αντοϋ: Τό πρώτον βουλγαρικόν έν χή Φιλιππουπόλει σχολεΐον (1848). Αυ
τόθι, έχ. 1932, άρ. 107, σελ. 3 —5 βουλγαριστΐ.

74) Τοΰ αντοϋ: Αί έν χώ παρελθόνχι έκκλησίαι τής Φιλιππουπόλεως, Αυτόθι, έχ. 
1932, άρ· 108, σελ. 5— 8 βουλγαριστΐ.

75) Collart Ρ. Le sanctuaire  des d ieux  egyp tiens a Philippes. Έ ν χφ Bul
let, de corresp . H ellenique. χομ. L III , έχ. 1629, σελ. 70—100.

76) Τοϋ αντοϋ: In scrip tion  de Seliam -M esorem a Αύίόθι, χόμ. LIV. έχ. 1930,.
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Όελ. 376—391. ’Αξιοσημείωτος επιτύμβια έπιγραφή έκ τής περιφερείας των Φιλίππων 
λατινιστί μεθ’ ελληνικών γραμμάτων· Περιέχει θρφκικά ονόματα.

77) Lebzelter Κ. R asse und  Volk iji S tidosteuropa. Ein palao-ethologische 
Studie. Έ ν τφ Mitteil. d e r  anthropol. gesellscliaft, Wien, τόμ. LIX , έτ. 1919. σελ, 
61- 126.

78) M a lkin a  K. Zu den skythis.ohen P ferdegesch irrschm uck  aus Craiova. 
Έν τφ περιοδ. P rah is to risch e  Z eitsch rift, τόμ. XIX, έτ. 1928, σελ. 125—185. ’Εξε
τάζονται καί τά σκυθοθρφκικά (!) ευρήματα έκ Βουλγαρίας (σελ. 177—179).

79) Μ ατζάρω φ  ’ Ιβ . Μ ιχ . Διπλωματική εις τούς πολέμους μας (Βαλκανικούς καί 
τον διεθνή) παρασκευή. (’Αναμνήσεις—άτομικαί έπιστολαί —κρυπτογραφικά τηλεγρα
φήματα καί έμπιστευτικαί έπιστολαί). Σελ. 372 εις 8ον Σόφια, έ'τ. 1932. Βουλγαριστί.

80) Μ ή κω φ  Β, Χώμα (tum ulus) άπό τής όρειχαλκίνης εποχής παρά τή κώμη 
Άζάρκιοϊ (Ύαμπόλεως). Έ ν  τή έπετηρίδι τής εθνικής βιβλιοθήκης Φιλιππουπόλεως, 
έ'τ. 1928 και 1929, σελ. 171—183, βουλγαριστί μετά περιλήψεως έν τή Γαλλική έν 
τέλει.

81) Τοΰ αυτόν. Συμβολή εις την παρά τοϊς άρχαίοις Θρφξί ταφήν τών νεκρών. 
Έ ν τφ δελτίφ τής Ιστορικής εταιρείας Σοφίας, βιβλ. X I—XII, έτ. 1932, βουλγαριστί.

82) Τοΰ αντοϋ. Τά έν Βουλγαρία χώματα. Έ ν  τή βουλγ. ιστορική βιβλιοθήκη 
τόμ II, έτ. 1929, βιβλ. 4, σελ. 1—43. Βουλγαριστί.

83) Τον αυτόν. Νεκροπόλεις έκ χωμάτων έν τή περιφερείφ Λόβτζης καί Τετεβέν 
•(Μοισίας). Έ ν τω δελτίφ τοΰ βουλγαρικού άρχαιολ. ινστιτούτου Σόφιας, τόμ VI, έτ. 
1930—31, σελ. 153—170. Βουλγαριστί μετά περιλήψεως έν τή Γερμανική.

84) Τον αντοϋ. Θρφκικοΰ τύπου πόρπαι (μετ’ εικόνων πάντων τών ειδών). Αυ
τόθι, σελ. 171—182. Βουλγαριστί μετά περιλήψεως έν τή Γερμανική.

85) Μ ή νχω φ  Β. Χισάρ (λουτρά τοΰ Χισάρ), ιστορικά καί αρχαιολογικά σημειώ
ματα. Σόφια, έτ. 1932, σελ. 50, βουλγαριστί. Πρόκειται περί τοΰ βορείως τής Φιλιπ- 
πόυπόλεως 40 χιλιόμ. άπέχοντος ρωμαϊκού φρουρίου. μετά θερμών μεταλλικών πηγών 
παρά τφ Μέσφ δρει (Άνθαίμφ), ού τό άρχαϊον όνομα 6έν είναι ακόμη έξηκριβωμέ^ 
νον, Ιπικρατήσαντος τοΰ τουρκωνύμου Αίτζα-Χισάρ (=φρούριον ιαματικών· πηγών).

86) Μ τάτεφ  Χρ. Τά Μάδαρα καί ό Μαδάριος ίππεύς. Έ ν τή βουλγαρική ιστο
ρική βιβλιοθήκη, τόμ. III, έτ. 1930, βιβλ- 1, σελ. 24 -51. Βουλγαριστί.

87) Τοΰ αντοϋ. Νέαι μαρτυρίαι περί τών Βουλγάρων κατά τον δέκατον αιώνα. 
Έ ν τω δελτίφ τοΰ βουλγ. άρχαιολ. ινστιτούτου Σόφιας, τόμ. VI, έτ. 1930—31, σελ. 
281—283. Βουλγαριστί.

88) Μ ούσμω φ  Ν . Τό έν Καζανλικίφ μουσεΐαν.Έν τή έφημ. Σόφιας «Μίρ», άρ. 
8835, 14 Δεκεμβρ. έτ. 1929. Κατάλογος τών έν τφ μουσείφ ταξιθετηθέντων αρχαίων 
νομισμάτων- Βουλγαριστί.

89) Τοΰ αντοϋ. Νομίσματα εύρεθέντα έν Βουλγαρίφ κατά τά έτη 1929 καί 1930. 
Έ ν τφ δελτίφ τοΰ βουλ'ιαρ. αρχαιολογικοί ίνστιτούτομ Σόφιας, τόμ. VI, έτ. 1930— 
31, σελ 314—317. Βουλγαριστί.

90) Τον αντοϋ. Un nouveau boullotirion byzantin. ’Εν τω περιοδ. Byzantion, 
τόμ. IV, έτ. 1927—28, σελ· 188—191. Εύρέθη παρά τή κώμη Άλβανλάρ περιφερείας 
Σούμλας καί κατετέθη ε’.ς τό μουσεϊον Σόφιας.

91) Τοΰ αντοϋ. M onnaies inedites de Moesie et de Thrace. Έ ν τφ περιοδικά» 
Revue num ism atique, τόμ£ XXXII, έτ. 1929, σελ. 153 — 157 μεθ* ενός· πίνακος.
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92) Τον αντον : Une trouvaille  de m onnaies an tiques pres du  v illage 
de Reka Devma (M arcianoupolis). Έ ν τή έφημερίδι La B ulgarie Σοφίας, άρ. 
1907, 29 Νοεμβρίου, έτ. 1929.

93) Τον αντον: Une m onnaie d ’a rg e n t de l ’em pereu r A lexandre. Έν τώ 
περιοδ. B yzantion, τόμ. VI, έτ. 1931, σ. 99 —100. Τό νόμισμα εύρέθη εν Βουλγαρία

94) Τον αίπον :■ Une tro u v a ille  de m onnaies de la Mesie in ferieure e td e  
la Thrace. Έ ν τω περιοδ. R evue num ism atique, τόμ. XXXIV έ, 1931 σελ. 85 — 
95 μεθ’ ενός πίνακος.

95) Μ ονταφτσήεφ  Π. Έ κ  χών ήμ'ετέραιν επί τοΰ Αίμου μονών' σημειώσεις καί 
(ίλη, σελ. XVI +  279 μετά 16 εικόνων καί σχεδιαγραφημάτων. Άνατύπωσις έκ τοΰ πε
ριοδικού τής βουλγαρικής ακαδημίας των επιστημών (Sbornilc na bulg. akad. na 
naoukite), ετ. 1931, Σόφια', τόμ. XXVI, σελ. 122. Βουλγαριστί.

96) Τον αντον: Der B yzan tin ism us im m ittel-a lte rlichen  Bulgarian.· Έ ν τώ 
B yzantinische Zeit sch rift, τόμ. XXX, ετ. 1929 — 30, σελ. 387 -394.

97) Μ πατακλήεφ  "Ιβ. Τά Τσέπενα. Ειδική γεωγραφική μελέτη. Έ ν τήι έπε- 
τηρίδι τοΰ έν Σοφία πανεπιστημίου, (G odischnik na S ophiski oun iversite t κλά
δος ίστορικοφιλολογικός. τόμ. XXV I, έτ. 1930, σελ. 120, “Ιδιον κεφάλαιον άφιεροϋ- 
ται διά τούς κατοίκους καί τάς κιυμας κατά τό παρελθόν. Βουλγαριστί.

98) Νέδεφ Στ. Ό  αύτοκράτωρ Νικηφόρος εναντίον τοΰ Τσάρου Κρούκου (ό 
μεταξύ Βυζαντίου κα’ι Βουλγαρίας εν έτει 811 πόλεμος). Έ ν τή· βουλγαρική έφημε- 
ρίδι Σοφίας «Μίρ» έν 11 έπιφυλλίσιν από 19 ’Ιουλίου μέχρι 2 Αύγουστου 1932, άρ. 
9605 — 9617, μετά τοπογραφικών χαρτών καί σχεδιαγραφημάτων στρατοπέδων καί 
στρατιωτικών παρατάξεων. Βουλγαριστί.

99) Νικόλω φ Τ. καί Τσόντσεφ Δ. Νέα τοΰ Θρακός Ιππέως- ανάγλυφα·. Έ ν τω 
δελτίφ τοΰ βουλγαρικού αρχαιολογικού ινστιτούτου Σοφίας, τόμ. VI έτ. 1930—31, σελ. 
246—249, βουλγαριστί. ΕύρέΟησαν περί τά 7 χιλιόμ. μακράν τής έν Μοισίρ Νικοπό- 
λεως προς ‘Ίστρον.

100) P arvan  V. S u r un  relief ined it du VII siecle rep resen tan t la sainte 
Yierge. Έ ν  τω δελτίω τής Ρουμανικής Ακαδημίας, ΐμ. Ιστορικόν, τόμ XI, έτ. 1924 
(1931), σελ. 217—227. Τό άνάγλυφον προέρχεται έκ τής περιφερείας τής Σιλι- 
στρίας.

101) Π ετχώ φ Ν. Προϊστορική κεραμογραφία έν τή κοιλάδι τής Σοφίας. Έν τή, 
έπετηρίδι τής έθνικ. βιβλιοθ. Φιλιππουπόλεως, ετ· 1928 καί 1929, σελ- 185—198, μετά, 
περιλήψεως έν τή Γαλλική έν τελεί- Βουλγαριστί.

102) ΙΙοστώφ Ρ. Οί των χωμάτων τάφοι παρά τή κώμη Ένδζέ (περιφερείας 
Σούμλας), Έ ν  τώ δελτίφ τΟΰ βουλγ. άρχαιολ. ’Ινστιτούτου Σοφίας,τόμ. VI, ετ. 1930— 
31, σελ. 89 — 116, Βουλγαριστί μετά περιλήψεως έν τή γερμανική.

103) Ρ ασμηο ϊνίκω φ  Σπ. Ή  πόλις Σωζόπολις καί ό έν αυτή παραθερισμός τών 
έκ Φιλιππουπόλεως παιδικών αποικιών- Πλόβδηφ, έτ. 1927, σελ. 72 εις 8ον Βουλγα- 
ριστί. Εκτίθενται καί λεπτομερείς ειδήσεις περί τού παρελθόντος τής πόλεως.

104) S a la c  A. Ζ . Male Asie. S am oth raky  a Thrakie. Έν tcjj N iederluv Sb- 
o rn ik , P raha, έτος 1925'(Ob ro r Praehifet, τόμ. ΓΥ), σελ. 156 — 100. -  Έπιγραφαί. 
έκ Κιτσίκ, Σαμοθράκης καί Μαρωνείας.

105) Τον αντον. Le g rand  dieu d’O dessos-V arr.a et les m ysteres  de Sairro- 
tbrace. Έ ν  τφ Bull, de corresp . hellen. τόμ. LI!, It. 1928, σελ- 395—398.
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106) Τον αντοϋ μετά τον S k o rp il Κ. (Relicfy Jbronzove vasy  m usea ve V arnea 
m ythos v Ifigenii v T auride. Έ ν  τφ L isty  filol. τόμ. LV II, έτ. 1930, τμ. άρχαιολ. 
σελ. 421-436.

107) Seure G. A rcheologie thrace, III  se rie  (suite). Έ ν τφ Revue archeol. 
It. 1929 I, σελ. 5 1 -83 .

108) Τον αντοϋ. Iserip tions grecques du pays des Astiens. Έ ν  τφ Revue 
des etudes anciennes, τόμ. XXXI, έτ. 1929, οελ. 297—313.

109) Τον αντοϋ. In sc rip tio n s  igno rees du litto ra l balkanique de l’E uxin. 
Έ ν τφ Revue de philol. τόμ. LV ( ετ. 1929, σελ. 97—121.

110) Severeano  G- Un m obilier fu n e ra ire  tro u v e  a Kallatis et d a tan t du  
second siecle ap re s  J . C. σελ. 12, εις 8ov. Άνατύπωαις εκ τοΰ Buletinul Soc. 
N um ism . Rom ane, τόμ. X X III, Ιτ. 1929.

111) Seyrig  H . Note s u r  un te x te re la tif  aux  Rosalies. Έ ν τφ Revue de Γ 
h isto ire  des relig ions, τόμ. XCVII έτ. 1928, σελ. 275—277. Έξέτασις επιταφίου 
έπιγραφής έκ Μοισίας.

112) Skok  Ρ. B eitrage su r  th rak isch-illy rischen  O rtsnam enforschung  : 
Scupi, Βεδεριανά und Ταυρήσιον. Έ ν τφ περιοδ. Z eitsch rift fiir O rtsnam enforsch. 
τόμ. V II, ετ. 1931, σελ. 3 4 -3 5 .

113) Σ κορπ ίλ  Κ. (')..-'Ο  επί των νομισμάτων τής πόλεως Βάρνης βασιλέων τύ
πος έν τή νομισματική συλλογή τοΰ μουσείου τής Βάρνης. Έ ν τφ ύπ’άριθ. 229 παραρ- 
•τήματι τής έφημερίδος τοΰ δήμου Βάρνης, έτ. 1929. Βουλγαριστί.

114) Τοΰ αυτόν. Έ πιγραφαί από τοΰ πρώτου των Βουλγάρων βασιλείου εν τή 
παρευξεινοποντίω περιφερείς τής Βαλκανικής Χερσονήσου. Έ ν τφ B yzantinoslavica 
τόμ- II, έτ. 1930, σελ. 189—195 καί τόμ. I II , έτ. 1931, σελ. 1—6. Τσεχιστί.

115) Τον αντοϋ. Στρατηγικά κτίρια έν τή παρευξεινοποντίφ περιφερείς τής Βαλ» 
καν. Χερσονήσου. Αυτόθι, τόμ. II, έτ. 1930, σελ. 167—230 καί τόμ. III, έτ 1931, σελ. 
11—32.

116) Τοϋ αντον. ’Αρχαιολογικοί σημειώσεις άπό των εύξεινοποντίων παραλίων. 
Έ ν τφ δελτίφ τοΰ βουλγαρικού αρχαιολογικού ινστιτούτου Σόφιας, τόμ. VI, έτ 1930 
—31, σελ. 57—88. Βουλγαριστί μετά περιλήψεως έν τή γερμανική.

117) Στεφανώ φ Στ. Τά ρωμαϊκά έν Νούαις (Novae) υδραγωγεία Έ ν τφ δελτίφ 
τοϋ Βουλγαρικού άρχαιολογικοΰ ινστιτούτου Σοφίας, τόμ. VI, έτ. 1930—31, σελ. 265 
—279. Βουλγαριστί.

118) Στογιάνωφ Ίβ ά ν , καθηγ. τοΰ έν Σοφίς πανεπ. Ή  Βάρνα, 6 λευκός τοϋ Εύ- 
ξείνοϋ πόντου μαργαρίτης. Έ ν τή Βουλγαροαγγλική επιθεωρήσει έτ. 1932. τεϋχ. 42— 
43, Σόφια, βουλγαριστί μετά παραλλήλου έν τή αγγλική μεταφράσεως.

119) Τόνδωρωφ Γιάν. Ό  άρχαΐος έν Βουλγαρία πολιτισμός. Έν τή βουλγαρική 
ιστορική βιβλιοθήκη, τόμ. II, έτ. 1929, βιβλ. 2, σελ. 25 — 63, βουλγαριστί.

120) Τοϋ αντοϋ. Τά ρωμαϊκά έρείπεια παρά τφ Γίγεν. (ΟΙσκος). Έ ν  τή έφημερίδι 
«Σλόβο» (λόγος) Σοφίας, άρ. 2349, 14 ’Απριλίου 1930, βουλγαριστί.

121) Τόντωρο3ψ Ώέτρον. ΑΙ ήτται τής Βουλγαρίας, μέρη 2, σελ. 234+240, εις 
4ον Σόφια, έτ. 1932, βουλγαριστί

1) Τσέχος καθηγητής έν Βουλγαρίς, άλλοτε καί νϋν έφορος τοΰ Μουσείου Βάρνης.
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122) Τ ό σ σ εφ  Α . ,  πρφην πληρεξουσίου υπουργού. Οί Βαλκανικοί πόλεμοι, τόμ. 2 
είς δον, σελ. 436-J-496. 'Ο  πρώτος τόμος περιλαμβάνει τά προϊστορικά τοΰ πολέμου 
γεγονότα καί τάς αιτίας. Σόφια, ετ. 1932, βουλγαριστί.

123) Τ ρ ύ φ ω ν ω φ  Ί ο ρ δ .  'Η  παρά τφ Σύριρ πρεσβυτέριο Κωνσταντίνφ εϊδησις περί 
τής ήττης των βυζαντινών υπό τοΰ Άσπαρούχ (τοΰ πρώτου των βουλγάρων ήγεμόνος 
έν τή νΰν Βουλγαρίςι) Έ ν τφ δελτίφ τής Ιστορικής εταιρείας Σοφίας,' βιβλ. XI - XII, 
ετ, 1932, βουλγαριστί.

121) Τον αυτόν. Ή  Πλεΰνα έπι των Θρακορωμαϊκών καί παλαιοβουλγαρικών 
χρόνων. Αυτόθι, βιβλ· X, έτ. 19 0, σελ. 20—48. Βουλγαριστί.

125) Φ άσμερ  Μ . Εΰξεινος Πόντος. Έ ν  τφ δελτίφ τής βουλγαρ. Ιστορικής εται
ρείας, τόμ. X. έτ. 1930, σελ. 133—135. Ετυμολογία τοΰ ονόματος από τής ’Ιρανική? 
γλώσσης.

126) Φ έχερ  Γ . Ή  τού Μσδαρίου ίππέως επιγραφή· “Αποκατάστασις καί ερμηνεία 
εν τή βουλγαρική τής πολυθρυλήτου ταύτης επιγραφής, Σόφια, ετ. 1928. σελ, 144 είς 
4ον μετ’ εικόνων. Έκδοσις πολυτελής τοΰ Ιν Σόφια έθν. μουσείου.

127) Τον αυτόν: Προέλευσις, Ιστορία, έθιμα καί πολιτισμός των Προβουλγάρωι^ 
Σόφια, έτ. 1929, σελ. 110 είς 16ον, βουλγαριστί.

128) Τοΰ αντοΰ. Les m onum ents de la cu ltu re  p ro tobu lgare  et leu r relations 
hongroises, Budapest, έτ. 1931, σελ. VIII-}-174 είς 4ov, μετά 108 σχεδιαγραψημά- 
των, Ούγγριστί καί γαλλιστί.

129) Φ ίλ ω φ  Μ π ο γ δ .  καθηγ. τοΰ έν Σόφια πανεπ. Ή  Βάρνα καί ή αρχαία τέχνη, 
Έ ν  τή Βουλγαροαγγλική επιθεωρήσει, έτ. 1932, τεϋχ. 42—43, Σόφια, βουλγαριστί 
-̂ καί αγγλιστί.

130) Τοΰ αντοΰ. ’Αρχαίος τάφος παρά τή κώμη Ντιλμπόκι, περιφερείας Στάρα*Ζα· 
γόρας (Βερόης-Τραϊανής Αύγούστης). Έν τφ δελτίφ τοΰ Βουλγ. άρχαιολ. Ινστιτούτου 
Σόφιας, τόμ. VI, έτ. 1930=31, σέλ. 45—06. Βουλγαριστί μετά περιλήψεως έν τή 
Γερμανική. Πρόκειται περί τάφου άνοιχθέντος τφ 1879 υπό Ρώσσου αξιωματικού καί 
περιγραφέντος μετά των έν αότφ εύρεθέντιον κτερισμάτων υπό τοΰ Β· Προχόρωφ 
ρωσσιστί έν τεύχει εκ σελ. 8 είς 4ον καί πινάκων 6, έκδοθέντι εν Πετρουπόλει τφ 
1880 υπό τον τίτλον: Βουλγαρικοί άνασκαφαί παρά τφ Έσκί-Ζαγρά. Νΰν γίνεται λε
πτομερής περιγραφή των κτερισμάτων (χρυσοΰν έπιστήθιον πέταλον, αργυρά κύπελλα, 
όρειχάλκιναι ύδρίαι καί έλλ,ηνικοΰ τύπου Οώραξ, σίδηρους λυχνοστάτης, αμφορείς καί 

• φΐάλαι κεράμειοι) ελληνικής τέχνης τοΰ πέμπτου π. X, αίώνος.
131) Τον αντοΰ μετά τοΰ ’ 16. Βέλκωφ. G rabhugelfunde aus Duvanli in Siid- 

B ulgarien, έν τφ Jah rb u ch  des D eutschen Archaol. In s titu t, τόμ. XLV, έτ. 
1930, σελ. 281—322 μετά 4 πινάκων.

132) Τον αντοΰ. C hapitaux de m arb re  avec deco rations de feuilles de vi- 
gne en Bulgarie, Έ ν τφ M elanges Cb. Diehl, τόμ. II, P aris, έτ. 1930, σελ. 11—18.

133) Τον αντοΰ. Die M iniaturen des E vangelium s Iw an A lexander’s in , 
London. Έ ν τφ Buzantion τόμ. IV. έτ. 1927—28, σελ. 313—319.

134) Τοΰ αντοΰ. Κεράμειον τής Άρτέμιδος άγαλμάτιον έκ τής. νοτίου Θράκης 
Έν τφ δελτίφ τοΰ βουλγ. άρχαιολ. ινστιτούτου Σόφιας, τόμ. V, σελ. 1—12. Βουλγα- 
ριστί μετά περιλήψεως έν τή Γερμανική.

135) Τοΰ αντον. Ή  ρωμαϊκή έν τή Βουλγαρία κυριαρχία. Έ ν τή βουλγ. ίστο- 
,ρική βιβλιοθήκη, τόμ. I, ετ· 1928, βι6λ, 1. σελ. 22—28. Βουλγαριστί,
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136) Τον αντον. ’Αρχαία tv tfj Σόφια μνημεία Έ ν τή έπετηρίδι τής πύλεως Σό- 
φΐας, έτ. 1928, σελ. 46—55, Σόφια. Βουλγαριστί.

137) Τον αντον. Αί μικρογραφίαι τών Χρονικών τοϋ Μανασή έκ των κωδίκων 
τοΰ Βατικανού (Codices e Yaticauis selecti, vol XVII) έτ. 1927, Σόφια, σελ. 86 in 
folio μετά 44 πινάκων. Βουλγαριστί. To αύτύ έξεδόθη συγχρόνως καί γαλλιστί υπό 
τήν επιγραφήν : Les m in iatures de la chronique de M anasses a la bibliotheque 
du Vatican.

138) Tov αντον. Νέα ευρήματα εκ τοΰ παλαιού παρά τφ Δουβανλ,ή τάφου. Έν
τφ δελτίφ τοΰ βουλγ. άρχαιολ. ινστιτούτου Σόφηας, τόμ. IV, ετ. 1927, σελ. 27—60,
Βου?νγαριστί μετά περιλήψεως εν τή γερμανική.

139) Τοϋ ainov. Παλαιά γλυπτά έκ Φιλιππουπόλεως. Έ ν τή συλλογή Διάκοβιτς, 
Σόφια, ετ. 1926, σελ. 111—120. Βουλγαριστί.

140. Τοϋ αντον. L' a r t an tique en Bulgarie, Sophie, ετ. 1925, σελ. 76 εις 16ον.
141) Τον αντον. Θρακών καί Μυκη.ναίων σχέσεις, Έ ν τφ πρός ΐιμήν τοΰ καθηγ.

Σισμάνωφ έκδοθέντι πανηγυρικφ τεύχει, έτ. 1920, Σόφια, σελ. 40 -53. Βουλγαριστί.
142) Τοϋ αντοϋ. Arcliiiologische F uhde in Bulgarien. Έ ν τφ Arch. Anzeiger, 

τόμ. ΧΧλ', έτ. 1910, σε?., 391 — 404, 1910, τόμ. XXVI, έτ. 1911, σελ. 349—370. τόμ. 
XXVII, έτ. 1912, σελ. 557-576, τόμ. XXVII, έτ. 1913, σελ. 344—363, τόμ. XXIX, 
έτ. 1914, σελ. 416—429, τόμ. XX, έτ. 1915, σελ. 217-236.

143) Χαρίτωνος, έπια·χόττον Δραγοβιτίας : Συμβολή εις τήν ιστορίαν τών έν 
Φιλιππουπόλ.ει εκκλησιών, έν τφ πρός τιμήν τοΰ Μητροπολίτου τής ΙΙλόβδηφ Μαξίμου 
έκδοθέντι επί τή όγδοηκονταετηρίδι του πανηγυρικφ τεύχει (Sborilik vif tschest na 
P lovdivskia m itropolit Maxim), έτ. 1931, σελ. 31. Έν τή πραγματεία καταβάλλεται 
υπό τοΰ άγαθοΰ λευίτου κατά τήν βουλγαρικήν νοοτροπίαν προσπάθεια, δπιος διά δ ι
ερμηνευόμενων κατά τό δοκοΰν κειμένων τών κωδίκων τής ίεράς έλλην. Μητροπόλεως 
επί τή βάσει τών μυθοπλαστιών τοΰ ψευδολόγου Κ. Μπροβένωφ (υπομνήματα περί τοΰ 
χριστιανικού τής Φιλ)πόλεως πλ.ηθυσμοΰ έν άνεκδότφ χειρογράφφ άπό τοΰ I860) κατα- 
δειχθή δτι πασαι αί έν Φιλιππουπόλει έλλην. έκκλησίαι, αί άπό τών αρχών τοΰ παρ
ελθόντος αιωνος άνακτισΰείσαι, άνηγέρθησαν δαπάνη τών ευσεβών βόυλγάρων (!) καί 
δικαίως άρα περιήλθον εις τούς νομίμους αυτών κυρίους καταληφθεΐσ'αι ύπ αυτών τφ 
1906, πράγμα οπερ δέν άνεγνωρίσθη υπό τοΰ δικαστηρίου τής Χάγης.

144) Childe, V., G. The D anube in P reh isto ry . Oxford, Clarendon P ress, 
έτ. 1929, σελ.· XX+418, εις 8ov, μετά 15 πινάκων.

145) Τοϋ αντον. New views on the relation of the Aegean and the no rth  Bal
kans· Έ ν τφ Jo u rn a l of Hell. S tud. τόμ. L, έτ. 1930; σελ. 255—262-. Άντικρούετατ ή 
τοΰ F ran k fo rt γνώμη δτι ό παρίστριος νεολιθικός πολιτισμός χωρήσας πρός νότον 
έπεξετάθη καί άνά τήν Ελλάδα. Τουναντίον τό πρώ)τον τούτου τοΰ πολιτισμού κέντρον 
ύπήρξεν έν τή Μικρά ’Ασία, όπόθεν οΰτος διεδόθη εις τε τή;/ ΈλλΜδα καί πρός βορ- 
μάν πρός τον Ιατρόν.

146) Weiss J. Berichf ii'ber* die Laildesund' Volkerkuiide SudostetirOpas im. 
Rahm en der antiken G eographic, 1911—1927, έν τφ περιοδικφ geogfaph. J a h r  
b-.-τόμ, ΧΒΙΙΤ, έτ. 1928, σελ. 136—179. Τά* περί Μακεδονίας καί Θράκης έν ΐάΐς σελ. 
168—179.

147) Vulpe R. L’ age du fer dans les regibtte'thrklcek de la· peiilhsaile bid1· 
canique. Paris, Gatnber, έτ. 1930, σελ· X-)-186 είς 8ov. ΆΗ’ατύπωσις έκ των Me
langes de l’ ecole roum aine en France, έτ. 1929.

352



Σ υ μ β ο λ ή  ε ις  τ η ν  ϋ 'ρ α χ ιχ η ν  β ιβ λ ιο γ ρ α φ ία ν  

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

353

1910
1920
1925
1926
1927
1928
1929

1930

1931

1932

15 Ά ρ. 142.
141.
104. 140.
139.
49. 103. 137. 138.
64. 78. 90. 105. 111. 126. 133. 135. 136. 146.
1. 2. 4. 5. 6. 16. 21. 23. 25» 33. 34. 35, 40. 55. 57. 65. 66. 67. 68. 
75. 77. 80. 82. 88. 91. 92. 101. 107. 108. 109. 110. 113. 119. 127. 
144.
7. 8. 9. 16. 17. 18. 24. 26. 31. 32. 36. 43. 46. 47. 51. 52. 58. 63.69' 
70. 71. 76. 86. 89. 96. 97. 106. 114. 115. 120. 124. 125. 131. 132. 
134. 145. 147.
10. 11. 27. 28. 29. 39. 41. 44. 45. 56. 61. 62, 83. 84. 87. 93. 94. 95. 
99. 100. 102. 112. 116. 117. 128. 130. 143.
3. 12.13. 14. 15. 19. 20. 22. 30. 37. 38. 42. 48. 50- 54. 59. 60. 72 
73. 74. 79. 81.85. 98. 118. 121. 122. 123. 129.

Θ ρ α κ ί κ ά Δ ' 23

.6



Κ ατάλογος τω ν έν τ fj 5E'd'vinfj Β ιβ λ ιο θ ή κ η  χειρογράφ ω ν  
Μ αργαρίτου Κ ω νσταντινίδου Μ εοημβριανοϋ.

1) ,Δοκίμιον 'Εβραϊκής Γραμματολογίας. Τρία Τεύχη.
2) Ή  Μεσημβρία, Άγχίαλος και ’Απολλωνία από των χρόνων τής 

έποικίοεως μέχρι, των ημερών ημών. Τρία Τεύχη.
3) ’Απολλωνία (Σωζόπολις νυν) (').
4) Ή  έρις τών τριών κεφαλαίων καί το εξ αυτής άναφυέν φερώνυμον 

σχίσμα εν τή Δύσει.
5) Στίχοι καί επιγράμματα άπύ τής άλιόσεως μέχρι τών αρχών τής ΙΘ ' 

εκατονταετηρίδας άκμασάντων συγγραφέων, άπαντώμενα έν τοις προοιμίοις 
ή εν τώ τελεί διαφόρων εκδόσεων.

6) Σ ύ  μ  μικτά. ΛιατριβαΙ και μονογραφίαι κατά τό πλεΐστον δημοσιευ- 
Οεΐσαι εν Νέα *11 μέρα ή αλλαχού (δέκα πέντε).

Ενδιαφέροντα  την  Θράκην.
7) Συμμικτα άρ. 11 (σ. 169).
S) Δυο ανέκδοτα Πατριαρχικά συγίλλια περί τής ΐεράς μονής τοΰ 

άγιον Νικολάου τοΰ ’Έμμονα.
9) Ά ρ . 4 σ. 59—97. Μεσημβρία.

10) Ά ρ . 2 σ. 41. Ή  Άγχίαλος.
11) 'Α πολλω νία .  ’Ενδιαφέροντα:

α) Βιογραφίαι επισήμων Σωζοπολιτών διακριθέντων έν τή ίστορίμ 
(Πατρ. Κων)λεως ’Ιωάννης ΙΒ ' 1295 — 1303) Ίω αν, Κομνηνός, Κωνστ. 
Θαλείδης).

β) 'Η  Σωζόπολις ώς επισκοπή και μητρόπολις φ. 66. Κατάλογος επι
σκόπων και μητροπολιτών.

12) Μ εσημβρία, α) 'Ιστορία, β) Μονή άγ. Νικολ. ’Έμμονα.
13) Α γχ ία λο ς. 'Ιστορία.

1) Έδημοσιεύθη «Θρακικά» τόμ. Γ'. σελ. 150 — 171.
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Β. Α. Μ ΥΣΤΑΚΙΔΗΣ

Τα «Θρακικά» έστερήθησαν πολυτίμου φίλου. Περί τα μέσα Φεβρουα- 
•ρίου ένεσιώτος έτους άπεβίωσεν έν Θεσσαλονίκη, δπου έφησύχαζεν, δ άείμ' ι 
στός καθηγητής και ’Άρχων διδάσκαλος τής Μεγάλης του Χριστού ’Εκκλη
σίας Βασίλειος Α. Μυστακίδης. ’Ασθενών καί έκ τής κλίνης μοί εγραψεν εις 
τά τέλη ’Ιανουάριου διά νά συγχαρή το «Θρακικόν Κέντρον» επί τή βρα
βεύσει του παρά τής ’Ακαδημίας, προσθέτων: «ό Θεός βραβεύει τούς ειλικρι
νούς κοπιώντας καί ψάλλοντας υπέρ των πατρίων» καί εις το τέλος έλεγε; 
«παρακαλώ ϊνα, εάν παρουσιασθή τις ανάγκη διά διορθιυσεις Γ| τι άλλο σχε
τικόν, μή μοΰ άρνηθήτε την υπηρεσίαν».

Βιογραφικαί σημειώσεις περί τού αειμνήστου εδημοσιεύθησαν εις σελ. 
183— 185 τού Παραρτήματος τού Γ ' τόμου, εις τό τέλος τού οποίου εδη- 
μοσιεύθη καί ή πρωσοπογραφία του. Εις τά δημοσιευθέντα προσθέτομεν 
τάς κατωτέρω:

'Η  φιλοσοφική σχολή τού Πανεπιστημίου τής Τυβίγγης επί τή 45η 
έπετείω τής ίδρύσεως αυτού (24 ’Ιουλίου 1927) ώνόμασεν αυτόν καί έχαι- 
ρέτησεν ώς πιστόν υιόν τής ’Ακαδημίας «unerm iitlichen und erfolgrei- 
ien  E rfo rcher der C rusius H an d sch riften  » καί άπέστειλε χρυσόδετον 
τόμον τής έκδόσεως των ημερολογίων τού Κρουσίου κεκοσμημένον τή υπο
γραφή τού κοσμήτορος Ο. K roh  καί τή έπισήμφ σφραγίδι τής Σχολής. ’Έκ- 
τοτε ό αείμνηστος Μυστακίδης έφιλοτιμήθη, ΐνα, κατά τό δυνατόν αύτω, συ
νέχιση τάς εκ τών ημερολογίων τού φιλέλληνος Κρουσίου σχετικάς προς τά 
ελληνικά πράγματα δημοσιεύσεις μετά τών απαραιτήτων σχολίων καί εξηγή
σεων, ως γνωστόν.

cO πρίγκηψ Γεώργιος Μαυροκορδάτος άνέλαβε τάς δαπάνας εκτενούς 
-διατριβής γερμανιστί «περί τών Βυζαντινο-γερμανικών σχέσεων επί Ό θ ώ - 
νων» 1892.

Προσθετέα εις οσα έν τω παραρτήματι τού Γ ' τόμου άναφέρονται, δτι 
έξέδωκε ούχί μόνον τον Γεωγραφικόν χάρτην τής ’Ασιατικής Τουρκίας κλπ. 
1908 έν Μονάχφ, αλλά καί Γεωγραφίας : μεγάλην δίτομον μετά χαρτών καί 
ίμικροτέραν. Καί Τσεχοσλοβακικά έν 40 σελίσι έν Κωνσταντινουπόλει, άτινα
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έπροκάλεσαν επίσημον εντολήν του ύπουργοϋ των ’Εξωτερικών της Π ρά
γας κ. Βένες ευχαριστιών και άνακοίνωσιν περί τής εργασίας του συγγρα* 
φέως έν μικρά έπίφυλλίδι τής N a rad n i L is ty  20 ie rv n a  1922 υπό το 
τουρκολόγου καθηγητοϋ R y p k a  εν Πράγα.

Αί δέ επιφυλλίδες περί τών εν Τροία έδημοσιεύθησαν εν τώ «Νεο- 
λόγω» καί τή «Ν· Έ φημερίδι» τοΰ Σπ. Καραγιαννίδη, οΰχί τοΰ Κορόμηλα, 
ώς εδήμοσιεΰθη.

Τό Θ ρακικόν Κ έντρον  καί ή Διεΰθυνσις τών Θρακικών εκφράζουν φ  
ειλικρινή των συλλυπητήρια εις την ερίτιμον χήραν τοΰ αειμνήστου καί είς 
τον άξιότιμον εν Θεσσαλονίκη υιόν του ιατρόν κ. ’Αθανάσιον Μυστακίδην

Μ. A . Σ

Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Σ  Δ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΟΓΛΟΥΣ

'Ο  Γεώργιος Χατζηγιαννάκογλους εγεννήθη εν 4 0  Έκκλησίαις τώ 1880 
καί εν Κων)πόλει μετέβη προς συμπλήρωσήν τών γυμνασιακών του σπου
δών, ήτο δέ μαθητής τής τελευταίας τάξεως τής γεραράς Μ. τοΰ Γένους Σχο- 
λής, δτε έξερράγη ό ελληνοτουρκικός πόλεμος τοΰ 1897.

Ύπέθετον τότε δλοι οι εν τή δούλη Πατρίδι, δτι ήδη έσήμανεν ή ώρα· 
τής συμπληρώσεως τοΰ έργου τής έπαναστάσεως τοΰ 21 καί πρώτος μεταξύ· 
τών πρώτων ό 17ετής περίπου Γ. Χατζηγιαννάκογλους ζητεί νά κατέλθη είς. 
τήν άγωνιζομένην ελευθέραν Πατρίδα. Ό  πατήρ του άρνεΐται νά δώση τήν 
συγκατάθεσίν του καί εκείνος καταφεύγει προς τήν μητέρα του, ή οποία, ίνα-. 
τώ έξοικονομήση τά έξοδα τοΰ ταξιδιού, ενεχυρίασε τά κοσμήματά της.

Πλέων ήδη είς πέλαγος ευτυχίας ό ωραίος έφηβος έρχεται είς τάς ’Α
θήνας καί μετά πολλάς θερμάς παρακλήσεις γίνεται δεκτός ώς εθελοντής, 
ακριβώς καθ’ άς ή μέρας είχε γίνει ή ύποχώρησις τής Λαρίσης, τήν οποίαν 
έπηκολούθησεν ή υπογραφή τής επαίσχυντου ειρήνης.

'Όλοι τότε ειχον καταληφθή υπό άπογνώσεως καί ή άποθάρρυνσις συνείχε 
τούς πάντας- μόνος ίσως ό Χατζηγιαννάκογλους εκ τής εθνικής ταύτης συν
τριβής ήντλει νέον θάρρος καί νέας δυνάμεις διά νά ριφθή εις νέους αγώ
νας διά τήν ηθικήν έξυγίανσιν τοΰ τόπου καί εξυπηρέτησιν τών ιδεωδών, 
πού έθέρμαινον τά στήθη του καί πραγμάτωσιν τών ωραίων ονείρων, τά 
όποια ειχεν ϊδει προ ολίγου τόσον οΐκτρώς διαψευδόμενα, εγγράφεται εις 
τήν Νομικήν σχολήν καί επιδίδεται είς τήν δημοσιογραφίαν τώ δέ 1904 εκδί
δει καί ίδιον δημοσιογραφικόν δργανον τον «Πνρρον» χορηγούσης τής μη- 
τρός του.

Καί καθιστά τον «Πνρρον» από τής πρώτης στιγμής τής έμφανίσεώς 
του μοναδικόν εθνικόν βήμα, από τοΰ οποίου εκηρύχθησαν μετά πρωτοφα-
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■νους παρρησίας καί ύπεστηρίχθησαν δι ακαταγώνιστων επιχειρημάτων άλή- 
θειαι και σκέψεις, των οποίων ή πλήρης έπικράτησις θά είχε μεγίστην επιρ
ροήν εις την εν γένει έξέλιξιν των Ελληνικών πραγμάτων.

’Επικρίνει δι’ ασυνήθους δριμΰτητος άρθρογραφίας δ,τι έξ αντικειμενι
κής και άμερολήπτου ερεΰνης θεωρεί άξιον έπικρίσεως εΐτε παρά φίλων είτε 
παρ’ αντιπάλων διεπράχθη, αλλά και επαινεί και επιδοκιμάζει επίσης δ,τι 
•εύρη άξιον δθεν δήποτε προερχόμενου.

Γεώργιος Δ. Χατζηγιαννάκογλους

τΗτο ξένον προς την γραφίδα του δ,τι συνεδέετο μέ υστεροβουλίαν και 
προσωπολατρείαν καί μόνον ή μετ’ αΰταπαρνήσεως εκτέλεσις του καθήκον
τος προς την Πατρίδα καί ή προαγωγή των συμφερόντων αυτής ήτο τό 
•ελατήριου που έκίνει ταΰτην.

Κάτοχος τής Γαλλικής, τής ’Αγγλικής, τής ’Ιταλικής καί τής Τουρκικής 
παρηκολουθει μετά πάσης προσοχής παν τό γραφόμενου εν τω ξένφ τυπω
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σχετικώς προς τά πράγματα της Χερσοννήσου τοΰ Αίμου και μέ την λεπτόν 
τητα τής παρατηρήσεως καί την όξυτάτην άντίληψιν, πού τον διέκρινον κα» 
τήν εξαιρετικήν ικανότητα εις την διερεύνησιν των ύπολανθανόντων εις δι
πλωματικής φΰσεως υποθέσεις έπετύγχανε νά παρέχη διά των σχετικών ύπο- 
δείξεοόν του και εμπιστευτικών ανακοινώσεων του ανεκτίμητους υπηρεσίας 
εις τήν Πατρίδα.

Ή  βαθεΐα μελέτη και επιμελέστατη παρακολούθησις των διαφόρων ζη
τημάτων τον καθίστων ικανόν εις τήν συζήτησιν αυτών από περιωπής καί, 
εις τήν συναγωγήν συμπερασμάτων έδραζομένων επί ασάλευτων καί αρρα
γών επιχειρημάτων.

Δημοκρατικών αρχών συνεκρούσθη πολλάκις προς τήν Αυλήν καί εφθασε 
μέχρι τοΰ όρκαπού Δικαστηρίου τής Χαλκίδος προασπίζων τάς ιδέας του διά 
ν ’ άθωωθή παμψηφεί.

9Εν τώ ζητήματι τα>ν εθνικών διεκδικήσεων ετί τής Μακεδονίας είχε 
ταχθή αμείλικτος καί αδιάλλακτος πολέμιος τής πολιτικής τού Στεφ. Δρα- 
γούμη ΰποστηρίζοντος τήν εις ζώνας επιρροής διανομήν τής Μακεδονίας, 
δπερ καί έδέχοντο οί Βούλγαροι. Διά διαλέξεων, φυλλαδίων καί σθεναράς 
άρθρογραφίας μέ συ νεργάτας τον Κεντρ. Μακεδ. Σύλλογον, τον Ε θνικόν 
χαρτογράφον Μ. Χρυσοχόον καί άλλους εξέχοντας κατώρθωσε νά κλονιση εκ 
βάθρων τήν εν λόγψ πολιτικήν, καί ν" άναγνωρισθή ή υρθότης και ή αλή
θεια τής πολιτικής τού «Πύρρου».

Έπολέμησε τήν κακώς καί σήμερον έ'τι παρατηρουμένην τάσιν νά χα- 
ρακτηρίζωνται ώς Βούλγαροι οΐ Μακεδόνες οί όμιλούντες τό γνωστόν μακε
δονικόν ιδίωμα καί διά περισπουδάστου γλωσσολογικοΰ υπομνήματος απέ
δειξε τή συνεργασία καί άλλων ειδικών δτι ή δμι λουμένη έν Μακεδονία 
γλώσσα είνε παραφθορά τής αρχαίας Μακεδονικής πόρρω άπέχουσα νά είνε 
Σλαβικόν ιδίωμα.

Ό  Μακεδονικός άγάιν είχε πολύτιμον έρεισμα τον «Πύρρον» καί εις 
τά γραφεΐά του συνέτρεχον οί Μακεδονομάχοι καί πάντες οί διωκόμενοι 
Μακεδόνες, ’Αλβανοί, 3Ηπειρώται, υπόδουλοι έν γένει, διά νά εύρουν πά
σαν ηθικήν καί ούχί σπανίως καί υλικήν βοήθειαν. Ή  σαν τρόπον τινά τά 
γραφεία τού «Πύρρου», ένα παράρτημα τού υπουργείου τών "Εξωτερικών.

Εις τό "Αλβανικόν ζήτημα έπρωτοστάτησεν υπέρ τής ιδέας δτι "Ελλη
νες καί "Αλβανοί εινε δύο αδελφοί λαοί καί κατέβαλεν ύπερανθροόπους προ
σπάθειας προς επιβολήν τής ιδέας ταύτης καί παρά τοις έξέχουσι Τουρκαλ- 
βανοις καί ύπέδειξεν εις αιότούς δτι κακώς έφαντάζοντο τά συμφέροντα τής 
ιδιαιτέρας πατρίδας των συνυφασμένα προς τό Χαμητικόν καθεστάις. "Επί 
τοσούτον δέ προήχθησαν αί ένέργειαί του αύται, ώστε ν" άποφασισθή υπό·
"Αλβανών φυλάρχων έν συμβουλίω έν Σκόδρα ή κήρυξις τής "Αλβανικής 
ανεξαρτησίας καί ν" άνατεθή εις αυτόν ή έξεύρεσις Έλληνος στρατηγού διά
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ν3 άναλάβη την διεξαγωγήν του επαναστατικού άγώνος. *0 έκραγείς όμως 
μετ’ ολίγον Βαλκάνοτουρκικός πόλεμος εματαίωσε τάς σχετικός διαπραγμα
τεύσεις.

Διά νά έκτιμηθή όμως καλύτερον τό εργον τοϋ «Πυρρου» σημειώνω 
ενταύθα, δτι και δι3 ειδικού ίραδέ ή Τουρκική Κυβέρνησις εΐχεν απαγορεύ
σει τήν κυκλοφορίαν του εν Τουρκία, ό δέ Χαμ'ιτ δι3 εμπίστου' απεσταλμέ
νου εζήτησε νά παραπείση τον Χατζτ]γιαννάκογλουν νά διακόψη τήν έκδο- 
σιν του «Πυρρου» υποσχόμενος τιμάς και ύπατα αξιώματα, εις ά ειχεν 
άνέλθει κα'ι ό Κωστάκης Πασσάς Άνθόπουλος, αδελφός τής μητρός του.

’Εννοείται βεβαίως ότι αί προτάσεις άπερρίφθησαν άσυζητητει καί τό 
εργον εσυνεχίσθη μετά μείζονος ορμής και φανατισμού κατά του Χαμητικοί 
καθεστώτος.

Διότι πρέπει νά παρατηρήσω ενταύθα δτι ή άρθρογραφία του «ΙΙΰρ- 
ρου» δεν άπέβλεπεν εις τήν καταβαράθρωσήν του Τουρκικού Κράτους άλλ3 
άντιθέτως εις τήν ενίσχυσιν αυτοί κατά το ί Σλαυικοΰ κινδΰνου εξ ίσου 
σοβαροί και διά τους "Ελληνας. Ύπεδεικνυετο δέ ή ανάγκη τής στενής 
συνεργασίας των δΰο λαών πρώς άντιμετώπισιν τοΰτου και εν γένει προς 
άπομάκρυνσιν τών εκμεταλλευτών ξένων. ’Ακόμη κα'ι διά θεατρικοί έργου 
του υπό τον τίτλον «οί ομογάλακτοι αδελφοί» ύπεστήριξε τήν ιδέαν ταυτην 
δ Χατζηγιαννάκογλους. Τήν ανάγκην δέ ταυτην άντελήφθησαν βραδΰτερον 
καί οι Νεότουρκοι και δι3 επιτροπής των υπό τον βουλευτήν του Κομητά- 
του "Ελληνα Χαρίσην υπέβαλον σχετικός προτάσεις εΐς τήν Έλλην. Κυβέρ- 
νησιν προς συνεννόησιν διά τήν δημιουργίαν ενός κράτους κατά τό σΰστημα 
τής Αυστροουγγαρίας- δυστυχώς αί προτάσεις αΰται άπερρίφθησαν ώς μή 
έμπνέουσαι άρκοίσαν εμπιστοσύνην, ώς γενόμεναι εις τάς παραμονάς τοί 
Βαλκανοτουρκικοί πολέμου. Τό συμπέρασμα όμως εινε εν τοΰτοις δτι ήδη 
μετά τόσας περιπετείας καί συμφοράς έπετειίχθη μία ειλικρινής μεταξύ τών 
δυο λαών φιλία.

'Ως μνημειώδες εργον του δΰναται νά θεωρηθή ή δευτέρα έκδοσις του 
πολιτικοί βίου του Δηλιγιάννη κα'ι τών λοιπών πολιτικών τής Ελλάδος. 
’Εκεί δ Χατζηγιαννάκογλους άναδεικνΰεται βαθύτατος γνώστης τής πολιτι
κής, διπλωματικής καί οικονομικής ιστορίας τοί έθνους καί βαθυστόχαστος 
μελετητής καί ερευνητής τών μεγάλων ζητημάτων πού τό άπησχόλουν καί θά 
τό απασχολούν. Τά πορίσματά του αποτελούν πολυτιμότατα στοιχεία διά 
πάντα θέλοντα ν’ απόκτηση σαφή εικόνα τών παρ’ ήμΐν.

Νομίζων δέ οτι θά ήτο δυνατόν καί θετικώτερον νά εξυπηρέτηση τάς 
ιδέας του έξετέθη ώς ανεξάρτητος βουλευτής κατά τάς έκλογάς τής Α ' ανα
θεωρητικής Βουλής καί συνεκέντρωσε χιλιάδας ψήφων προσωπικής έκτιμή- 
οέως. Άπέτυχεν, ώς ήτο επόμενον, κατά τήν άγρίαν εκείνην τών δΰο πολι



360 Μ νημόσυνα

τικών κόσμων πάλην κα'ι ούτως έστερήθη to έθνος ενός φωτισμένου συμβού
λου και πολυτίμου προασπιστοΰ των συμφερόντων του.

Έκρήγνυται τέλος ό Βα?οιανοτουρκικός πόλεμος και παρά τάς πεποιθή
σεις του ως προς to συμφορον τής γενομένης συμμαχίας σπεύδει και κατα
τάσσεται ως εθελοντής εις εν έκ των υπό τον κ. Κατεχάκην αντάρτικών 
σωμάτων, έχων σκοπόν νά έξευγενίση τον άνταρτικόν αγώνα και νά τον 
άπαλλάξη από τον φημολογουμενον ρύπον τής αταξίας, τής σκληρότητος και 
βιαιότητος απέναντι πραγματικών ή υποθετικών αντιπάλων.

Κατά την ύποχώρησιν τής Σιατίστης, λόγιο τοΰ αιφνιδιασμού τών Τούρ
κων, τραυματίζεται θανασίμως εις την κοιλίαν τήν 4ην Νοεμβρίου 1912 καί 
ή μεγάλη καί ωραία του ψυχή επέταξε προς τον Δημιουργόν της, ενώ το 
σκήνωμά του φιλοστόργως είς τάς άγκάλας της περιεπτυχθη ή γή τής Μακε
δονίας, εις τήν οποίαν ειχεν αφιερώσει ζών πάσαν σκέψιν τής υπέροχου του 
διανοίας καί πάντα παλμόν τής μεγάλης καί γενναίαε του. καρδίας.

Ό  θάνατος του Γ. Χατζηγιαννάκογλου, δσον καί άν εινε ό ωραιότερος, 
ήτο μεγίστη απώλεια διά τό έθνος, τό οποίον εις τους χαλεπούς μάλιστα 
καιρούς πού σήμερον διανύει πολύ δυσκόλως δυναται νά εύρη άνδρας τής 
δυναμικύτητος καί τής βαρυτητος αυτού.

Δ. Γκαατής.

Χ ΡΗ ΣΤ Ο Σ ΙΩΑΝΝΟΥ ΦΩΤΙΑΔΗΣ

Έγεννήθη εν 'Αγιασματακίω (επαρχίας Δέρκων) ? Ανατολικής Θράκης 
έν έτει 1861 εκ πτωχών μεν άλλα τίμιων καί ευσεβών γονέων. ’Από νεα
ρός ηλικίας έξεπατρίσθη καί διήλθεν ολα τά στάδια τής σκληρός βιοπάλης 
έν έτει δέ 1885 εγκατασταθείς έν Αίκατερινοδάρ (Ρωσία), έπεδόθη άρχικώς 
εις τό μικρεμπόρων δερμάτων. Νέος πτωχός μεν, αλλά προικισμένος μέ 
πνεύμα πρακτικόν καί εκτάκτως ιδιοφυές καί δημιουργόν, κατώρθοοσε ν1 από
κτηση έντιμος, έργασθείς άόκνως καί μετά ζήλου εξαιρετικού, μεγάλην περι
ουσίαν κινητήν καί ακίνητον. 3Εν ίδρώτι πλουτίσας, πάντας τούς προσερχο- 
μένους εις αυτόν αφειδώς εύηργέτει δΡ δ καί δικαίως έπωνομάζετο Π α
τριάρχης καί ευεργέτης τοΰ έν Καυκάσω Ελληνισμού. Γενναίος καί πρόθυ
μος είς πάσαν θυσίαν προς κοινωφελείς δωρεάς καί πατριωτικούς σκοπούς, 
ουδέποτε ήρνήθη τήν καταβολήν ποσών άξιων λόγου, υπέρ παντός δτι εθνι
κόν. Διά τάς υπέρ τών ε ΐ Καυκάσω Ελλήνων δωρεάς αυτού, άνηγορευθη 
υπό τοΰ έν Αΐκαρινοδάρ Ελληνικής Κοινότητος εύργέτης αυτής, έτιμήθη δέ 
υπό μέν τής cΕλληνικής Κυβερνήσεως διά παρασήμου, υπό δέ τού ΓΙατριάρ- 
χου 'Ιεροσολύμων, διά τοΰ Σταυρού τού Παναγίου Τάφου.
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Οΐ έκ Ρωσσίας προερχόμενοι καλώς γνωρίζουσιν εις ποιον περιβάλλον 
και εν μέσα) ποιας εύμαρείας τιμώμενος υπό 'Ελλήνων καί. Ρώσων καί ιών 
άνωτάτων τής Πολιτείας λειτουργών, έδρα καί. έζη 6 αείμνηστος Χρηστός 
Φωτιάδης μέχρι τοΰ 1919 καί ποιαν χρήσιν εθνικήν έκαμε τοΰ πλούτου καί 
των μέσων α διέθετε.

Έχρημάτισε επί δεκάδας ετών Πρόεδρος τής έν Αικατερινοδόρ 'Ελλη
νικής Κοινότητος καί αναπληρωτής τοΰ Γενικού Προξένου τής Ελλάδος, 
Πρόεδρος καί σύμβουλος Τραπεζών καί Εταιριώ ν καί διαφόρανν επιχειρή
σεων, καί καίπερ 'Έλλην υπήκοος, έτυχε τής τιμής νά διορισθή υπό τής Ρωσι
κής Τσαρικής Κυβερνήσεως σύμβουλος τής αύτοκρατορικής Τραπέζης. 'Η  
μεγαλυτέρα τών επιχειρήσεων του, βιομηχανία παραγωγής 1500 ζευγών υπο
δημάτων, έπέτρεψεν εις αυτόν ν ' άναλάβη τήν προμήθειαν δερμάτινων ειδών 
τής Ρωσικής στρατιάς εις τό μέτωπον τοΰ Καυκάσου, μετέπειτα δέ καί τοΰ 
επισιτισμού τής πόλεως Αΐκατερινοδάρ, καθ’ δλην τήν διάρκειαν τού Πανευ
ρωπαϊκού πολέμου- Εις τά εργοστάσια αυτού ευρισκον εργασίαν, προτιμώ- 
μενοι, οι έν Καυκάσω ερχόμενοι 'Έλληνες, πλειστοι τών όποιων διεκρίθησαν 
μετέπειτα ώς έμποροι καί άπεκατεστάθησαν έν εΰμαρεία. Αϊ σχέσεις του δέ 
μέ τάς επιτόπιους στρατιωτικός καί πολιτικός Ρωσικός άρχός συνετέλεσαν εις 
τό νά φαίνεται διαρκώς χρήσιμος εις πάντα 'Έλληνα, εχοντα έν Καυκάσφ 
ανάγκην προστασίας καί ύπερασπίσεως.

Άτυχώς σκληρά μοίρα άνεμένέτό δι’ αυτόν, γέροντα ήδη κατά τήν έν- 
σκήψασαν από τού 1919 λαίλαπα τοΰ Μπολσεβικισμοΰ. Διωχθείς τότε έγκα- 
τέλειψε τήν κολοσσιαίαν περιουσίαν του, φευγων πτωχός προς τήν φιλτάτην 
πατρίδα. Μολονότι έξηντλημένος έκ τοΰ καμάτου τής έπελθούσης δυστυχίας 
τών κακουχιών καί τού πολύ πλέον τρομερότερου πόνου τής ψυχής, έδέχετο 
αγογγύστως τά πλήγματα τής τύχης καί εις τοιαύτην κατάστασιν ευρισκόμε
νος, έξηκολούθει νά παρέχη τήν ηθικήν του ύποστήριξιν εις τούς άναξιοπα- 
θοΰντας ομογενείς. Μέλος έπίλεκτον τού Θρακικοΰ Κέντρου, ένέπνεε αισιο
δοξίαν, αχρις ου, αγαπητός · τοΐς πάσιν καί υπόδειγμα ελληνικής αρετής, έξέ" 
πνεύσε μέ πίστιν καί ελπίδα τή 17 ’Ιουλίου 1931.

* *
*

Δ Η Μ Η ΤΡΙΟ Σ Μ ΠΟΤΖΟ ΡΗ Σ

Μεταξύ τών ευεργετών τοΰ ’Ορφανοτροφείου τής Καβάλλας συγκατα
λέγεται από τοΰ παρελθόντος μηνός καί ό Δημήτριος Μπο.τζόρης. Τό ονομά 
του πρώτην φοράν άναμφιβόλως τό μανθάνουν οί άναγνώσται τών «Θρα- 
κικών», διότι οΰτος ανήκεν εις τήν πολυπληθή κατηγορίαν τών ανθρώπων 
τοΰ λαοΰ, οι όποιοι δεν φροντίζουν ποτέ νά καταλάβουν έξέχουσαν θέσιν
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εις την κοινωι ίαν, στερούνται δέ πολλάκις καί τής στοιχειώδους παιδείας,, 
άλλ’ εμφορούνται από αισθήματα ελληνοπρεπή και διατηρούν ακμαίας τάς: 
έθνικάς παραδόσεις.

Έ γεννήθη εις την Τσεντώ, την γνωστήν κωμόπολιν τής επαρχίας Ση- 
λυβρίας εκ γονέων όχι πλουσίων, αλλά καλών χριστιανών, τοΰ ’ Αποστόλου 
καί τής Ανθής. ΙΙαρέμεινεν εκ μικράς ηλικίας ορφανός πατρός καί άνετράφη, 
υπό τής μητρός του, οικοκυράς άξιολόγου. ’Αφού δέ έμαθεν ελάχιστα γράμ
ματα εις τό δημοτικόν σχολεΐον, έπεδόθη εις τό μικρεμπόριον γενόμενος 
παντοποόλης, καί τό επάγγελμα τοϋτο έξήσκησε μέχρι τοΰ τέλους σχεδόν τής. 
ζωής· του, ασχολούμενος συγχρόνως καί εις την αμπελουργίαν. Διηλθε λίαν 
ήσυχον καί μονότονον βίον, ευρισκόμενος εις άγαθάς προς όλους σχέσεις. 
Λόγω δέ τοΰ τοιοΰτου χαρακτήρός του άπέφυγεν επιμόνους ν ’ άναμιχθή καί 
εις αυτήν ακόμη τήν διοίκησιν των κοινωτικών πραγμάτων, διά νά μή προ- 
καλέση άφορμάς αντιθέσεων μεταξύ των όμοχωρίων του, οι όποιοι τον ήγά- 
πων γενικώς καί τον έξετίμων διά τήν τιμιότητά του, διά τήν παραδειγμα
τικήν του φιλοκαλίαν καί διά τήν εξαιρετικήν στοργήν προς τούς οικείους, 
του, διά τήν συντήρησιν τών οποίων ύπεβάλλετο εις διαρκείς θυσίας. Μολα
ταύτα κατώρθωσε μέ τήν έργατικότητά του καί μέ τήν οικονομίαν νά σχη- 
ματίση ύπολογίσιμον σχετικούς περιουσίαν, τήν οποίαν διεχειρίζετο μέ ζηλευ
τήν επιμέλειαν, διότι ετρεφεν εις τήν ζωήν του ενα πόθον διακαή, πώς vox. 
φανή θειικώτερον χρήσιμος εις τήν μικράν του πατρίδα καί διά τούτο δέν 
ήθέλησε ποτέ νά νυμφευθή.

"Οταν δέ μετά τήν απώλειαν τής Θράκης κατέφυγεν είς τό Σαρί-σαμ- 
πάν καί προησθάνθη ότι δέν θά εσώζετο από τήν προσβαλοΰσαν αυτόν 
ασθένειαν, διέθεσε τό μεγαλΰτερον μέρος τής περισωθείσης περιουσίας του 
(καί προϊόν τοΰ εντίμου ίδρώτος του) έξ 100 χιλιάδων δραχμών είς τό Ό ρ - 
φανοτροφεΐον τής Καβάλλας, χωρίς νά λησμονήση καί τήν περιθάλψασαν 
αυτόν ανεψιάν, διά τήν προικοδότησιν τής οποίας κατέλιπε 50 χιλιάδας δρα- 
χμάς. Ό  αείμνηστος Μποτζόρης άπέθανε περί τά τέλη Σεπτεμβρίου 1932' 
είς ηλικίαν 65 περίπου ετών. Καί τό μέν Όρφανοτροφε ιον τής Καβάλλας 
τον ανεκήρυξε μέγαν ευεργέτην του, καί άπεφάσισε τήν άνέγερσιν εν τού- 
περιβόλω τοΰ ιδρύματος εργαστηρίων, άνωθι τής εισόδου τών οποίων τιμής 
ενεκεν θά έντοιχισθή μαρμάρινη πλάξ μέ τό όνομα τοΰ αειμνήστου. Η μ ε ίς  
δέ οϊ εκ Τσεντώς συμπατριώταί του δφείλομεν αίοόνιον είς τήν μνήμην του· 
σεβασμόν διά τήν μεγάλην τιμήν, πού περιεποίησεν είς τήν πτωχήν μας: 
πατρίδα.

Φώτιος Γ. ''Αποατολίδης
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Π ΡΟ ΣΘ Η Κ Α Ι ΚΑΙ ΔΙΟ ΡΘ Ω ΣΕΙΣ Ε ΙΣ  ΤΟΝ Γ ' ΤΟΜΟΝ

1. 'Ο  άτζό Σ ηλνβρ ία ς Φιλιαζπονπόλεως ΙΤαΐοιος

'Ο  κ. Κ. Μυρτίλος Άποστολίδης εις την περιγραφήν του περί τοΰ από· 
Σηλυβρίας Φιλιππουπόλεως Μητροπολίτου Παϊσίου, εις τά «Θρακικά» τό
μος Γ ' σελ. 17 έν τή ύποσημειάισει λέγει: «'Ο Μ. I. Γεδεών αναφέρει δτι ό· 
Παΐσιος έγραψε στίχους πολλούς περί διαφόρων Μονών τού 'Αγίου 'Όρους 
και έξ αυτών έξεδόθησαν 18 στίχοι και τό Προσκυνητάριον τοΰ Μοναστη
ριού τοΰ Δοχειαρίου τοΰ έν τω 'Αγιωνύμω ’Όρει έν Βουκουρεστίω 1843.».

Χάριν τής ακρίβειας τής ιστορίας αναφέρω ότι ο μητροπολίτης Παί- 
σιος έγραψε 18 στίχους εις το Προσκυνητάριον τής Τέρας Μονής Δοχεια- 
ρίου, δεν συνέγραψεν δμως και τό Προσκυνητάριον, ήιότι τούτο συνέγραψεν 
ό Μέγας Πρωτοσυγγελος τής τοΰ Χρ. Μεγάλης ’Εκκλησίας κ. Κύριλλος, ό έκ 
Σμύρνης, έφησυχάζων έν τή Τέρα Μονή ημών τοΰ Δοχειαρίου, ής γνήσιον 
πνευματικόν τέκνον έτύγχανεν, δστις προήχθη εις μιητροπολίτην και κατά τό 
1842 ήξιώθη ποιμαίνειν τό λογικόν τοΰ Χριστού ποίμνιον τής έν Πελοπο- 
νήσορ Θεοσώστου έπαρχίας Άργολίδος.

"Ωστε εις την ρηθείσαν ύποσημείωσιν έπρεπε νά τεθή αντί τοΰ και ή 
πρόθεσις εις, ϊνα χάριν τής ιστορικής αλήθειας μή θεωρηθή δ ΙΙαΐσιος συγ~ 
γραψεύς έργου ετέρου συγγραφέως.

Οί δε στίχοι οΰς έγραψιεν 6 Παΐσιος έν τω μνησθέντι Προσκυνηταρίορ 
τής Τέρας ημών Μονής τοΰ Δοχειαρίου είναι οί έξης:

Στίχοι Πολιτικοί τοΰ Σεβασμιωτάτου και Θεοφιλεστάτου 'Αγίου Σταγών 
κ. κ Παϊσίου, καθ’ ον καιρόν περιήρχετο τά 'Ιερά Μοναστήρια τοΰ άγιω- 
νύμου ’Όρους:

«'Όσοι δρος τό άγιον υπάγετε νά ίδήτε,
» τοΰ Δοχειαρίου την Μονήν πλέον εΰλαβηθήτε.
» Ή  έκκλησία θαυμαστή και παλαιοκτισμένη,
» μήκος και πλάτος αρκετόν, καί καλοστολισμένη.
» Γίνονται θαύματα πολλά τών θείων ’Αρχαγγέλων,
» Καί άν τις τούς έπικαλεσθή θερμώς καί γιά τό μέλλον,
» Ευρίσκει τούτους βοηθούς, ήμερα καταδίκης,
» Προς τον κριτήν τον δίκαιον καί δλως πλήρης φρίκης.
» Είναι έκεΐ θαυματουργός εΐκών τής Θεοτόκου,
» Αΰτη Γοργοϋπήκοος μέ θαύματ’ άνευ κόπου.
»’Ά ν έχης εΐς τό σώ»μα σου νόσον κεφαλαλγίαν,
» Πίνε ύδωρ αγγελικόν, θά εύρης ίατρείαν.
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» Κτίρια έχει ώμορφα, θαλάσσης θεωρίαν,
» 3 Αρχονταρίτη άριστόν, μέ πάσαν αρμονίαν»
»"Οταν λοιπόν, προσκυνητά, έλθης εις Δοχειαβειον,
» Πάντα μέ σέβας κοίταξε καί μέ σκοπόν τον θειον.
» Πατέρες δ’ ενασκούμενοι τοϋδε Μοναστηριού,
» Κάμοΰ πάντοτε μέμνησθε Σταγών τοϋ Παίσίου».

Ταϋτα χάριν της αλήθειας.

Γέρων 'Ιερόθεος Δοχειαρίτης Σαράντα-έκκλησιώτης

2 . Γ ρηγόριος Α γαϋ'όβονλος  (σ. 376-377)

'Ως μάς γράφει ό Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τυρολόης, κατά πλη
ροφορίας τάς οποίας έχει εκ των εν Θεσσαλονίκη παραμενόντων συγγενών 
του αειμνήστου, ουτος έγεννήθη έν Στράνδζη τφ 1800. Έσπούδασεν εις 
τήν έν Χάλκη Θεολογικήν Σχολήν καί συνεπλήρω.σε τάς σπουδάς του έν Λει
ψ ία  τής Γερμανίας. Ή  περιουσία του άπετελεΐτο α) από 79 ομολογίας του

Γρηγόριος Άγαθόβουλος
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ήνοποιημένου Αιγυπτιακού δανείου, β) από 44 ομολογίας του προνομιούχου 
ΑΙγυπτιακοΰ χρέους, γ) από 5 ομολογίας του λαχειοφόρου δανείου τής ’Εθνι
κής Τραπέζης των 60 εκατομμυρίων,

3. Παρασκενάς Νικολάου.

Τό εν τή σελ. 406 δημοσιευθέν έν τω Γ ' τόμω των Θρακικών έπι- 
τΰμβιον επίγραμμα εις τον μέγαν ευεργέτην τής 'Ελληνικής Κοινότητος Βάρ- 
νης, έχει σφάλματα τινα, ώς φαίνεται εκ του μέτρου, και νομίζω δτι δέον 
νά δημοσιευθή κατά εμμέτρους στίχους, διότι είναι ήροιελεγεΐον.

Κατ’ εμέ τό επίγραμμα, δπερ προφανώς έτρίβη, δέον νά ειχεν ώς εξής":

«Τήνδε Παρασκευάς πόλιν | εκπαγλα Νικόλεω παΐς 
κόσμησεν νηω | νουσοκόμω τε δο'μφ.

Τηλόθι μέν νούσοισι δαμείς [ πάρος κεα’ έν Όδησσώ, .
εύλογίαις κόσμων j λάρνακα νεκροδόχον 

νυν δε πόθω φθιμένοιο I κένανδρον δείματο κείνω 
ορφανική πατρίς | μνήμ’ ολοφυρομένη, 

ώς άν τις και έπειτα πάτραν | έθέλησιν άγάλλειν 
κα'ι πτωχούς ηπλέειν | καί τά θεοιο σέβειν».

αοξς'.

Κατά ταΰτα τό έπίγγραμμα έχει καλώς και κατ’ έννοιαν κα'ι κατά μέ- 
τρον, πλήν τού έν τρίτο.) στίχο) τετάρτου ποδός (— με'ις πάρος), οστις αντί 
δακτύλου μετρική ανάγκη είναι άμφίμακρος. Τό επίγραμμα προ τριών ετών 
ειχον διορθώσει κατ’ αϊτησιν τοΰ Δη μ. Βογαζλή μέλους τής μικτής έν Σο
φία επιτροπείας επί τοΰ καθαρισμού τών περιουσιών, τών διαλυθεισών εν 
Βουλγαρία Έλλ. κοινοτήτων.

Μ υρτίλος ° Αοτοατολίδης-

4. Ε γράψ ετο  ή γλώ σσα τώ ν Θ ρα κώ ν ;

(απόσπασμα εξ ιδιωτικής επιστολής)

Οι γνωστοί μελετηταί· Θρακικών ζητημάτων Κύριοι Setire καί Μυρτΐ- 
λος Άποστολίδΐ)ς όμιλοΰντες περί τού δακτυλίου Έζέροβο παρατηρούση. 
δικαίθ)ς ίσως, δτι ή γλώσσα τών Θρακών δεν ήτο γραφομένη.

Είναι έν τούτοις γνωστόν, δτι οΐ Βησσοί έκχριστιανισθέντες ΰπο τού 
ΆποστιΆου των 'Αγίου Νικήτα 335—414, έπισκόπου πιθανώς από τού 367 
Ρεμεσιάνων (R em esiana, τής νύν 'Bela P alanka, τουρκιστί Μουσταφά 
Πασά Παλάνκα, 24 μίλια ΝΑ. τής Ναϊσσού, Νυσσών (τιμωμένου την 22 
’Ιουνίου καί συγχρόνου τοΰ Ούλφίλα (f381), έτέλουν την θείαν μυσταγω-
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■γίαν, μέχρι του έκτου αιώνος εις την ιδίαν των διάλεκτον, έχοντες παρεκ- 
κλήσιον και εν 'Ιερουσαλήμ. Ό  Νικήτας Ρεμεσϊάνων «ύπέθηκε τον ζυγόν 
του Χρίστου έπί φυλών τα όποια ουδέποτε έκυψαν τον αύχένα εις μάχας» 
Παυλΐνος επίσκοπος τής N o la  carm . 17, 205, 249 καί έξης. 'Ιερώνυμος 
ορ· 69, 4 (M igne Ρ· L· X X II  592). "Ιδού τί ό άγιος "Ιωάννης ό Χρυσό
στομος λέγει : «Τά των άλιέων καί σκηνοποιών ούκ έν Ίουδαία  μόνον, άλλα 
καί εν τη των βαρβάρων γλώττη διαλάμπει. Καί Σκύθαι καί Θράκες καί 
Σαυρομάται καί Μαύροι καί "Ινδοί καί οί προς αύτάς άπωκισμένοι τάς 
εσχατιάς τής οικουμένης προς την οικίαν έκαστος μεταβάλλοντες γλώτταν τά 
«ίρημένα φιλοσοφούσι ταύτα, (τά τής χριστιανωσύνης)».

Ό  δέ καθηγητής κ. Io rg a  (R evue H isto riq u e  du S u d -E s t τ. V- 
1930) αναφέρει κατά τούς Ούγγρους a lp h ab e t des Bessini.

'Όσον αφορά την γλώσσαν των Θρακών έγραφέ τις, ότι ήτο ό ενωτι- 
κός κρίκος τών "Ινδό-Ευρωπαϊκών γλωσσών, ή καλλιτέρα έξήγησις τής με
γάλης συγγένειας, την οποίαν αύτη δεικνύει προς όλας τάς Ίνδο-Εύρω παϊ- 
κάς γλώσσας.

Ή σαν όλαι αί Θρακικαί φυλαί είς λαός; Διόλου άπίθανον νά ήσαν 
διάφοροι λαοί. Καί τότε θά ώμίλουν καί διαφόρους γλώσσας. Τουλάχιστον 
αυτό εικάζεται διά τόύς βασιλείς των, οϊτινες κατά τον 'Ηρόδοτον ειχον διά
φορα χαρακτηριστικά καί δεν έλάτρευον τούς αυτούς θεούς μέ τον λαόν.

"Οσον αφορά τον δακτύλιον Έζέροβο, οΐ μελετήσαντες αυτόν μάς πλη- 
ροφορουσι, ότι ή λέξις Ά ρ ιζ ία  είναι τοπικόν. Φαίνεται όμως, ότι κάνεις δεν 
έχει παρατηρήσει την ομοιότητα τής λέξεως αυτής, άν μή τήν ταυτότητα, μέ 
πό "Εζέροβο.

Νέα Ύόρκη 1932.
A . Α . Σ ταμούλης.

Β'.

Π ΡΟ Σ Θ Η Κ Α Ι ΚΑΙ ΔΙΟ ΡΘ Ω ΣΕΙΣ  Ε ΙΣ  ΤΟ Π Α ΡΑ ΡΤΗ Μ Α  
ΤΟΥ Γ'. ΤΟΜΟΥ

1. Σ ω ματεία .

Σ ω ματεία  (Σ. 13) καλώς συγκεκροτημένα καί διά τής εξωτερικής αυ
τών έμφανίσεως ή παραστάσεως επιβαλλόμενα, ελέγοντο έσνάφια, ανντεχνίαυ 
ρουφέτια καί ούχί ρουσφέτια ώς έγράφη έν τοΐς «Θρακικοΐς» καί δη καί έν τφ 
Ν. 'Ελληνομνήμονι υπό τού μακαρίτου Λάμπρου· Τό ρουφέιιον τών γοννα- 
ράδων εκ τών έπιση μοτάτων καί τών ευεργετικωτάτων τω γένει έγένετο, ώς 
γνωστόν. Πρωτοστατούσης τής συντεχνίας ταύτης ίδίοις αυτής άναλώμαοι διω-
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χετευθη ΰδιυρ εις τά Πατριαρχεία καί δή επί Γρηγορίου του Ε ' κατά το 1798, 
ώς άναφέρεται εν τώ δκταστίχω έπιγράμματι «τοΰ ρουφετίου των γουναράδων 
■ευσεβή γνώμη» κλπ. δημοσιευόμενα) εν τοΐς «Χρονικοΐς του Π. Οίκου καί 
Ναοΰ» έργα) τοΰ κ. Γεδεών (ΚΠ. 1884 σ. 110). "Ορα τελευταΐον και πραγ
ματείαν τοΰ κ· Β. Α. Μυστακίδου εν 'Ημερολογίω Θεσσαλονίκης 1932. «Τά 
έσνάφια, ήτοι Ρουφέτια τής Θεσσαλονίκης». (Β.Α.Μ.)

2 . Σ χολεία

1) Διά την Σχολήν *Αγχιάλου σημειοΰται εις σ. 59 δτι έδίδαξεν 6 εξ "Αν
δρου Γρηγόριος Ρο'ίδης άνε\|πός τοΰ έν Κυδωνίαις παιδαγωγοΰντος Γρηγο
ρίου, ενώ είναι ό ίδιος καί δχι ανεψιός. Πρβλ. Δη μητριού Π. Πασχάλη: CH 
έν Κάτφ Κάστρα) τής ’Άνδρου Σχολή ‘'Ελληνικών Γραμμάτων καί ή εν 
Κορθίω τής Α γίας Τριάδος Ά θ . 1925 σ. 41—42. (Άνατΰπωσις εκ τοΰ 
Δελτίου τής 'Ιστορικής καί ’Εθνολογικής Ε τα ιρ ίας τής Ελλάδος, δπου καί 
βιογραφία τοΰ Ιδιου σ. 3 7 —46).

2) Εις τήν ύποσημείωσιν 3 Σχολών ’ Αγχιάλου (σελ. 59) έσφαλμένως άνα- 
φέρεται δτι ό ιατροφιλόσοφος Θ. Παρασκευόπουλος άπέθανεν, ενώ απολαύει 
ά'κρας υγείας διαμένουν έν Νέα Σμύρνη.

3) 'Ο  συγγραφεΰς τής περί Σχολείων πραγματείας κ. Τρύφων Ευαγγελι
κής εύηρεστήθη νά μάς άποστείλη όλίγας γραμμάς περί τών σχολείων Διδυ” 
μοτείχου καί Περιστάσεως καί όλίγας προσθήκας εις τά σχολεία Καλλιπό· 
λεως καί Μάδυτου :

Καλλίπολις. Αυτόθι τώ 1779 έδίδασκεν Αντώνιός τις διατηρών αμοι- 
βαίαν αλληλογραφίαν προς τον Α ντώ νιον Παλλαδοκλή, λόγιον Μυτιληναιον, 
πρόξενον τής Ρωσίας έν Δαλματία καί ποιητήν ύμνων εις τον Αλέξιον καί 
Γρηγόριον Ό ρλώ φ (Πετροΰπολις 1771). Τήν είδησιν ταύτην έ'χομεν έξ 
εγγράφου τοΰ Άγγελή Ταβουλλαρίου Καλλιπολίτου {παρά Ά θανασίφ  Π α
παδοπούλα) Κεραμει, έν Ελληνικά) Φιλολογικά» Συλλόγω Κωνσταντινουπό
λεως τόμ. ΙΖ ' σ. 6 σημ.). Ε π ίσ ης τφ 1801 έδίδασκεν ό Μανασσής (αυτόθι).

Μάδντος. Ή  σχολή ύπήρχεν ήδη τφ 1776 καί διδάσκαλος ήτο Νεό
φυτός τις, τώ δέ 1779 Γρηγόριος, άμφότεροι μοναχοί (αυτόθι) άλλ’ ιδιαίτε
ρον σχολικόν κτίριον δεν υπήρχε καί ίδρυσε τώ 1784 δ άναφερόμενος Χ α 
τζή Κάλφας 3 Ανδρέας.

Σχολή Διδυμοτείχου. Αυτή ύφίστατο από τοΰ τέλους τοΰ ΙΗ ' αίώνος, 
άλλ* άγνοοΰμεν τούς διδάξαντας. Διατηρείται μέχρις ημών, από δέ τής κατα- 
λήψεως προήχθη εις ήμιγυμνάσιον.

Σχολή Περισζάοεως. Ίδρΰθη κατά τάς άρχάς τοΰ ΙΘ 'αιώνος, άλλα τών 
αρχείων αυτής καέντων, δέν γνωρίζομεν τά κατ’ αυτήν. 'Ο  δέ τά «Θρακικά*
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γράψας Ευστράτιος Δράκος Ά θ . 1892 σ. 86 αναφέρει μόνον τά νεώτερα 
αυτής καί τά σύγχρονα.

'0  κ· Μανουήλ "Ιωάν. Γεδεών αναφέρει τινά περί σχολών εις τά παρά 
την Κων)πολιν χωρία Λύτραι, Σεφρά, Νύμφαι, Ά  βάσης, Ά ϊπάς, Γλόπαι, 
Ρήγιον (Μικρ. Τσεκμετζέν) και Πΰργος εις τά «’Απομνημονεύματα Χρονο
γράφου» (Ά θήναι 1932 σ. 120— 122 κα'ι 146) ως καί των σχολών Ά γχιά- 
λου καί Μεσημβρίας (σ. 146).

3 . Λ ό γ ιο ι Θράκες

1. Εις τά περί 'Ιερεμίον τον Β ' (σ. 28) γραφέντα προσθέτομεν κατά πλη
ροφορίας παρασχεθείσας ήμΐν υπό φίλου ότι τό περί σχέσεως τών Λουθη
ρανών καί τοϋ Πατριαρχείου τής Κ)πόλεως ιδιαίτατα, πατριαρχοϋντος Ίερε- 
μίου τοϋ Β', διεξοδικώς αναγράφονται έν ταΐς Έκκλησιαστικαΐς ‘Ιστορίαις 
τοϋ Δ. Κυριάκου (τομ. Γ ' 237, 238 ή σ. 85 καί ε.) άναλυτικώτερον δέ καί 
σπουδαιότερον έν τώ πρώτω μέρει τοϋ Γ 'τόμου τής Εκκλησιαστικής Ισ το 
ρίας τοϋ σ. μητροπολίτου Διδυμοτείχου (νϋν 'Ηράκλειας) κ. κ. Φιλαρέτου 
Βαφείδου 207, 208 σ. 45. Ε π ίσ η ς έν τή Συμβολική τοϋ κ. I. Μεσολωρά. 
’Έγραψε καί προηγουμένως ό Σάθας. Δικαίως ίσως δ λόγιος συγγραφεύς τής. 
περί τών λογίων τής Θράκης μελέτης αΰτοΰ παρέλιπεν αυτά, κατά περίερ
γον όμως λάθος άνέγραψεν δτι «δυο καθηγηται ό ’Ιάκωβος Άνδρέου καί 
δ Μαρτίνος Κρούσιος... ήλθαν εις Κ)πολιν». ’Επίσης λελανθασμένως ανα
φέρει χρονολογίας. Ό  ήμέτερος συνεργάτης Β." Α. Μυστακίδης έν τή ’Εκ
κλησιαστική Ά ληθεία (έτος 1894) έμπεριστατωμένως ταϋτα έξηκρίβωσεν.

Προσθετέον δτι καί δ Φίλιππος- Μελάγχθων έν Τϊβίγγη έσπούδασε 
καί άνεδείχθη δ P raecep to r G erm aniae  δ τοϋ Λουθήρου τού άναμορφω- 
τοϋ δεξιός βραχίων.

Τή 24 Μαΐου 1575 δ εφημέριος τής Γερμανικής πρεσβείας Στέφανος 
δ Γερλάχιος, μαθητής τοϋ Κρουσίου καί μετά ταϋτα συνάδελφος έν τή ’Α
καδημία παρουσιασθείς τώ Ιερεμία  έπέδωκε τήν Αύγουσταίαν 'Ομολογίαν.. 
Τά κατά τήν συνάντησιν διαζωγραφει δ Γερλάχιος εις τά ’Απομνημονεύ
ματα αύτοϋ, ώς αναφέρει δ ίδιος αείμνηστος Μυστακίδης καί εις τά G er- 
m anograeca αύτοϋ έν Κ)πόλει 1922.

2. ’Αναστάσιος Γεωργιάδης Λενκίας (σ. 120). Τήν επωνυμίαν Λευκίας 
προσέλαβεν πρεσβύτης ήδη τώ 1832; Τό έν τώ πανεπιστήμιο) αξίωμα διε- 
τήρησεν έπί πέντε, συναπτά έτη (1837— 1841). Άπηλλάγη τής έν τώ πανε- 
στημίω διδασκαλίας ένεκα τοϋ γήρατος τφ . 1847, άπονεμηθείσης αύτώ τής 
τιμητικής προσωνυμίας τού επιτίμου καθηγητοϋ μετά μηνιαίας συντάξεως 
δρ. 150 ισοβίως. Έδωρήσατο εις τό Πανεπιστήμιον τφ 1846 αγρόν έκ δέκα
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στρεμμάτων εν τη πάλαι Κωλιάδι (Καλαμάκιον Φαλήρου), δΓ δ άνεγράιρη 
μεταξύ των δωρητών τού Πανεπιστημίου. (’Ίδε και Μεγάλην Ελληνικήν 
’Εγκυκλοπαίδειαν εν τή λ. Λευκίας (Γεωργιάδης ’Αναστάσιος). (Κ. Μ. Α.)·

’Ίδε και τό λαμπρόν περιοδικόν «Ελληνική ’Ιατρική» Θεσσαλονίκης 
1931, τεύχος Δεκεμβρίου σελ. 1291 περί αυτού καί των συγγραμμάτων αύτοΰ 
ύπό ΙΙουρναροποΰλου. (Β. Α. Μ )

3. *0  3 Αθανάσιος Μεγακλής (σελ. 159) ένεκα κομματικών λόγων προήχθη 
εκ Θεσσαλονίκης εις την μητρόπολιν Κυζίκου καί ώς Κυζίκου άπέθανεν εν 
Κων/πόλει χρηματίσας καί πρόεδρος τού Δ. Ε .Μ. Συμβουλίου. (Β. Α. Μ.).

4. 'Ο  Μιχαήλ Κλεόβουλος (σελ. 159) έκλήθη εις τήν 'διευθυνσιν τής 
Θεολογικής διατηρών καί τήν τής Μ. Σχολής, άφ’ ής δεν άπεχωρίσθη μέχρι 
θανάτου. (Β. Α. Μ.).

5. *0 Φίλιππος Παηπαδόπουλος (σ. 170) ήτο καθηγητής τής εν Χάλκη 
Θεολογικής Σχολής εν ή διδάσκων κάλλιστα, έξέδωκε σύγγραμμα χρησιμώ- 
ταιον τήν «’Εκκλησιαστικήν Ρητορικήν» έν Κων/πόλει 1888 σ. 302. Τήν 
«Χριστιανικήν ’Αρχαιολογίαν» έξέδωκε μετά τον θάνατον τού συγγραφέως 
ό Ν. Καλόγερός (Πατρών) τώ 1901 μετά συμπληρώσεων. "Ορα καί σελ. 166 
των ’Εναισίμων τού Μακαριωτάτου. (Β. Α. Μ.).

6. Χρυσόστομος Χρυσομαλλίδης (σ. 189)' κατά παραδρομήν άναφέρεται 
ότι είναι ψευδώνυμον τού Παπαδράκου, ενώ τό τελευταιον είναι ψευδώνυ
μον τού κ. Χρυσομαλλίδου.

7. Βεβαίως εις τούς λογίους Θράκας δεν ήτο δυνατόν νά μνημονευθώσιν 
όλοι όσοι έπρεπε' έλησμονήθησαν ή παρελείφθησαν εκτός των ά'λλων ό αεί
μνηστος γυμνασιάρχης Γρηγόριος Παπαδόπουλος, ό ’Αθανάσιος Δημητριά- 
δης ΜαδΰτΓός" έκδόσας «'Ιστορικόν Δοκίμιον τών ’Αλεξανδρινών Βιβλιοθη
κών» Λειψία 1871, σχ. 8ον, ό Χρυσόστομος ίεροδιάκονος Λαυριώτης περί 
ου όρα (καί τήν εικόνα) εις σελ. 60—65 άρχιμ. Χρυσοστόμου Κτενά, ίερα- 
•τικώς· προϊσταμένου τής έν Γαλαζίω ελληνικής κοινότητος «'Η σύγχρονος 
Ά θωνιάς Σχολή καί οί έν αυτή διδάξαντες από τού 1845— 1916 (Ά θήναι 
1930) ή. Καί μεταξύ τώ / έπ ιξών των πολλοί ώς ό εκ Μαρωνείας άρχιμανδρί-

1) Άρκεταί πληροφορίαι 8ι* αρκετούς έκ Θράκης λογίους άναφέρονται εις τό 
κατά τό 1932 έκδοθέν Α' μέρος «Άποσημειωμάτων Χρονογράφου» τοϋ κ. Μανουήλ 
I. Γεδεών είς δ μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται καί εικόνες των Γρηγορίου Μιχαή- 
λογλου (σ. 9δ) Βλασίου Σκορδέλη (σ. 103), Δωροθέου Πρωΐου (σ. 107) καί 'Ιωάννου 
Λβοντοποόλου (σ. 112).

Θ ρ φ κ ι κ ά  Δ ' 24
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της κ. Μιχαήλ Κωνσταντινίδης (νΰν έν Λονδίνφ), δ έκ Σωζουπόλεως σοφός 
έλονοσολόγος κ. Ιω άννης Καρδαμάτης, οι εκ Πύργου κ. Κλεών Παράσχος 
και Κ. Βάρναλης ποιηταί, δ Περ. Παπαχριστοδούλου εκ Σαράντα Εκκλησιών 
διασκευαστής τοΰ Αισώπου, δ έκ Ραιδεστοΰ κ· Μ. Βισσάνθης, δ έκ Ξάνθης κ 
’Αργυρής Κόρακας (Α. Ά ργης), δ έκ Σκεπαστού Ιατρός κ. Δ. Έλευθεριά- 
δης, δ έκ Σιοζουπόλεως ζωγράφος κ. Γ. Γουναρόπουλος, δ καθηγητής του 
Έλλ. ’Ωδείου κ. Πίνδιος, ή έκ Φιλιππαυπόλεως ιατρός κ. ’Ά ννα Κατσίγρα κλπ. 
’Αλλά και πάμπολλοι έλησμονήθησαν έκ των λογιών αρχιερέων ως δ σχολά- 
ζων σοφός μητροπολίτης άγιος Ή ρακλείας κ. Φιλάρετος Βαφείδης, δ συγγρα- 
φευς τής πολύτομου ’Εκκλησιαστικής 'Ιστορίας (-1908), δ έκ Κομοτηνής μη
τροπολίτης Τραπεζοΰντος κ. Χρΰσανθος Φιλιππίδης, δ μητροπολίτης Φλωρί- 
νης Χρυσόστομος, ό Λεοντουπόλεως Χριστόφορος, δ Διοκαισαρείας Ά ρ ί-  
σταρχος και ά'λλοι- και έκ των άποθανόντων δ αείμνηστος μητροπολίτης 
Διδυμοτείχου Κωσταντΐνος Βαφείδης αδελφός τοΰ νΰν Ήρακλςίας κλπ. Ά λλα 
καί διά τούς από τής άλώσεως καί ιδία από τής έθνικής ανεξαρτησίας Θρά
κας αρχιερείς, τά « Θρακικά» παρεκάλεσαν ειδικούς αξιότιμους συνεργάτας 
όπως πραγματευθώσι περί αυτών.

4 . Θράκες μουσικοί.

Εις τούς έν τώ Πανηγυρικά» τεΰχει τών Θρακικών σ. 222—227 κατα- 
χωρισθέντας Θράκας Μουσικούς δύνανται νά προστεθώσι καί οί ακόλουθοι, 
έκ τών δυο κατωτέρω πηγών ληφθέντες :

[Ρ] C ardinal Jean  B ap tiste  P itra  (1812— 1889) : «H ym nologie 
de l’EgJise Grecque» έκ πέντε διαφόρων χειρογράφων Ρώμης 1867.

[Τ] Jean  B aptiste  T h ib a u t (des A ugustin s de Γ A ssum ption Πε- 
τρουπόλεω ς)«M onum ents de la N o ta tio n  E kphonetique e t H ag jog ra- 
ph ique de Γ E g lise  G recque. E xpose D ocunentaire  des M anuscrip ts 
de Jerusalem , de S inai e t de 1’ A thos, conserves a la B iblio theque 
Im peria le  de S a in t-P e tersb u rg . Πετρούπολις 1913.

Μελωδοί :

Ιωσήφ Απρων (G osephus Aprensis) [Ρ].
cO Ήρακλείας Νικήτας, ό έπικαλουμενος Σερρών [Ρ]·

Μελουργοί:

Έ ξ  Άγχιάλου.
’Αναστάσιος [Τ].
Γαβριήλ [Ρ, Τ], 17ος αιών.
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Γεννάδιος [Ρ, Τ,] 17ος— 18ος αιών.
Κωνσταντίνος [Ρ, Τ] 18ος αιών.
’Αθανάσιος T ournobos. Μητροπολίτης ’Λδριανουπόλεως, ειτα ΟΙκου- 

■μενικός Πατριάρχης [Τ] 17ος αιών.
Γεώργιος, πρωτοψάλτης Γάνου και Χώρας [Ρ]. Ί δ ε  και κατάλογον Β ι

βλιοθήκης Μονής Λειμώνος. Έλλ. Φιλ. Σνλλ. Κ)πόλεως τ. ΙΗ '.  παράρτημα 
σ. 118. Και Μονής Λαύρας. Χειρόγραφον 1786 έτους άρ. 1016. Ευστρα- 
τιάδου Κατάλογος σ. 447 και 157.

Γεώργιος Πλαγιώτης [Ρ].
Γρηγόριος Πλαγιώτης [Τ],
Μανουήλ ΓΙαπας Πλαγιώτης ]Ρ].
Οι τρεις ανωτέρω είναι άρά γε από τά Πλάγια, χωρίον παρά τον Με- 

γάλον Τσεκμετζέν;
Δημήτριος Ραιδεστηνός, πρεσβυτερος [Τ] 14ος— 15ος αιών.
Μελχισεδέκ επίσκοπος Ραιδεστοϋ [Τ] 18ος αιών.
Διονύσιος 'Ηράκλειας [Ρ],
Γεώργιος M pouki Άλιάτης, 'Ιερομόναχος Σηλυβρίας [Τ] 16ος αιών.
’ Ιωάννης δ Βιζυης [Ρ].
’Ιωακείμ Μητροπολίτης Βιζυης [Τ] 18ος αιών.
Θεόδωρος Κλαδάς, Δομέστικος Καλλικρατείας [Ρ, Τ] 14ος, 15ος αιών.
X. Κεσσανιευς. ’Έχει έκδόσει απάνθισμα Μουσουργημάτων του, ’Όρ- 

“θρου, εν Κωνσταντινουπόλει, κατά Βασίλειον X '' Ευαγγέλη, \|)άλτην.

Νέα Ύόρκη.

Α ντώ νιος Α . Σ ταμούλης.

Π ροσθετέα  είς τη ν  Σ υμ β ο λή ν  εις τη ν  Θρακ. Β ιβλ ιο γρ α φ ία ν

148. Δ έτσεφ  Δ. Τό παρελθόν του Τσεπελαρίου, έτ. 1929, Σόφια, βουλ- 
γαριστί. Πρόκειται περί τής ιστορίας τής κωμοπόλεως Τσεπελάρι, κειμένης επί 
τής Ροδόπης υπερθεν του Στενιμάχου παρά ταΐς πηγαΐς του ποταμού του 
Στενιμάχου. ’Εν τώ βιβλίω μικρός γίνεται λόγος κατά νέας ΐστορικάς έρευ
νας και περί των άνά την Θράκην και Βουλγαρίαν ληστρικών κατά τά έτη 
1793— 1839 επιδρομών τών παρά τώ ποταμώ Ά ρ δα  επί τής Ροδόπης 
οικοΰντων πολεμοχαρών Μωαμεθανών Κυρτζαλήδων.

149. Σ υμ εώ ν  μη τροπολίτου  Β ά ρνη ς  καί Πρεαΰ'λάβας : ’Επιστολαι 
του εξ Ά χρίδος Θεοφυλάκτου αρχιεπισκόπου Βουλγαρίας, S born ik  (συλλογή) 
Βουλγ; άκαδημ. επιστημών, έτ. 1931, άρ. 27, σελ. X I I 1+279. Μετάφρασις από 
τής Έλλην. ε’ις τήν Βουλγαρικήν μετά διεξοδικών σχολίων έν έκάστη επιστολή.
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'Ως εισαγωγή προτάσσεται υπό του μεταφραστοΰ και σχολιαστοΰ ή του Θεο~ 
φυλάκτου βιογραφία επί τή βάσει των έν ταΐς επιστολαΐς άναφερομένων ειζ 
το πρόσωπον αύτοΰ ειδήσεων, έν τω τελεί προστίθεται καί τό μαρτυρολό- 
γιον των έκ Τίβεριοπόλεως 15 μαρτυρούν.

150. Κ α ρα γιό β ω φ  Τ. Οΐ Βαλκανικοί πόλεμοι καί αί δι’ αυτούς εύ- 
θυναι. Έ ν  τω Βουλγαρικά) περιοδικά) «Βουλγαρική διανόησις;) (B iilgarsk i 
missil), έτους 1932, τεΰχ. V I I — IX-

Μ . Α ηο σ το λ ίδη ς

Σημ·— Προηγούμενα βιβλιογρ. εις σελ. 352 παρόντος Τ.
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ΚΥΡΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ

Ά βδήμι 240. 
άβλαντάω 225.
“Αβρός (δν. θρακ.) 187.
Άβρότονον (ονομ. θρακ.) 90. 
Άβρόπορις (δνομ. θράκ.) 88. 
“Αγαθάγγελος (πατριαρχ.) 45—56. 
Άγαθόβουλος Γρηγόρ. 364. 
αγέρας κακός (^ανεμοστρόβιλος) 223. 
άγιαρντίζω 251—266. 
αγκαθος. 257. 
άγκανός 324. 
άγλαγάς 224.
Άγχίαλος 42—354. 367.
“Αδα (ή) 90.
"Ατζά "Αγιος (Σουλτάν) 116. 
Άδριανούπολις 45. 48. 66. 68. 69. 70.

115. 117. 135. 150.
’Αθανάσιος Άδριαν)λεως 131.
"Αθως (συνών· ’Άθως) 90.
Αϊγαίον πέλ. 35.
Άϊδημητριάτς 234.
A idus 65.
Αίνος 4. 5. 123. 135.
Αίπιμώης 90.
Albanais Monts 65. 
Άλεξανδρούπολις 3.
Άλιάτης Γεώργ. 371.
Άμάδοκος 90.
αμάρα (δακικ. λ.) 73 (59) 85. 
άναρσεξέ, τό (δακικ. λ.) 73 (59) 81. 
“Ανα Κιολού 38.
’Αναστάσιος Άγχιάλου 370 
Άναστασιούπολις — 39.
“Ανθιμος (πατρ. άρχ.) 45.
“Ανθιμος Άλέξανδρ. Άμασείας^Οδ. 
"Ανδρος 45. 4 6 -4 8 . 49. 50. 52. 54. 
άνπεκΐ 210. 
άντερή 213.

Απολλωνία 354.
άποτεκνάδι 269.
ap ru s  (λεξ: δακικ.) 73 (59) 84.
ap te r 85-
“Αρδας 90. 116. 123. 
άρκίδι 225. 
άρκουδιάξω 237. 
άρμύρισμα νύφης 229. 
άρμυροκουρούνα 238. 
a rp  85.
a rp o p ria  73 (59). 
άρτηρντίζω 228.
Άρτίλας 90. 
άσά (τό) 73 (59)
Άπβόλις (ό) 90.
“Ασδης 91.
A sdula (θρακ. δνομ.) 37.
Άσδούλης 87. 
άσπρομαχώ 232.
“Ατας 91.
“Ατος 87.
Αυλός 91.
Αΰλοξένης 88. 
άκτα 91.
’Άφφη S7. 91.
άψίνθιον βαθύπικρον 72 (58)

Βαγιαξήτ (σουλτάνος) 117. 11S 121. 
Βαζίς —ύς 87 — 91.
W alsh  R obert 57.
Βάρνα 46.
V arsudicen tis 107. 
βασκαμός 225,
Βάσταρις 32.
Βδήκουρος 91.
Βειθύκευθος 88.
Belon (περιηγητ.) δ.
Βενδίς 87.
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Βενδώ (ή) 91.
Benly 66.
Βεργαΐον 91.
Βεργούλη (ή) 92-
B ertrandon  dela B roquiere (περιη- 

γητ.) 4.
Βεσοδεύθης 92.
Βετέοπιος 92. 
βήλα 85.
βήρα 3. 4. 5. 6. 7. 9. 10. 11. 12. 16. Γέται 71.

20. 26. 29. 30. 32.
Βηριαάδης 92.
Βησσοί 365.
Βίαρτος 92.
βίδα—ϊδη (=  ξύλον) 85.
Βίθυς 87. 88—92.
Βίστας 88.
Βίτα 87.
Βλέπτης 88. 
βλίχ 85.
Βλουκία (ή) 93. 
β<κλά 85.
Βόσις 93.
Βούβας 93.
Βουρκέντιος 93.
Βρασήτραλις 93.
Βιξύη 45. 46. 47. 49. 51. 52. 53. 55. 57. 
Βιζοΰ 45.
Βυθάς 87.
Βιστονίς 39.
βλίς (ή) — βλίτον 73 (59) 85.
Βλουκία 87.
Βογιούκ Σαντζάκ—τεπέ 59.
W ood  5 7 -58 .
Βοσκείδης—άδης 87. 
βουδάθλα 74 (60) 85. 
βρίλος 93. 
βροΰζος 93.
Βύζας 44.
Βύζης 8ΐ .  94.
Βυζάντιον 42. 43. 44. 68. 
βοίτριδα 277.

Γαβριήλ Άγχιάλου 370. 
γαλαζουλουράτ 265.
Γαλατάς 259 
Galgesta 94. 
γαμπροστόλια 309.

γανιάζω 266. 
γαργαλεύγω. 325.
Γάρουλος 94.
(du) G ange (περιηγητ) 5. 
γεμιτζής 235. 242. 266.
Γέννα 217.
Γενίκελος 94.
Γεννάδιος Άγχιάλου 370.
Γέρκις 94.
Γέται
Γεώργιος (Πρωτοψάλτης—Γάνου) 370: 
Γηπαίπορις 88.
Γίλπυρ(ρ)ις 87, 94. 
γερλεοτίζω 277. 
για =  ή 234. 
γιούκσανα 325. 
γίζμπα 277. 
γιοργάν’ 278. 
γιοφκάς 278. 
γιώς 325. 
γκάιντα 228—230. 
γκάτα 266. 
γκεζερντίζω 228. 
γκερντάνι 236. 
γκιουγιοΰμ 278. 
γκιουζέλ ντουνιά 266. 
γκιουζέλ ντουνιάς 253. 
γκιτζίρ 278. 
γκοίιμι 211. 
γκοΰτζος 278. 
γλυιήρι 253. 266.
Γολείους 94. 
γονολήτα 74 (C0) 85. 
γόνυ 85.
Γορτάσης 94. 
γοϋ 278. 
γρατσούνα 278.
Ι'ρηγόριος Ε ' (πατριάρχ ) 57.
Γρόσος Σεραφείμ (μητροπολ. Σμύρ 

νης) 48-

Δάδας ή Δάδάς 87. 94. 
δάθλα 85,
Δαίκωσος 95. 
δάκινα (τά) 74 (60) 85.
Δάκοι 7 ΐ. 
δάκος 85.
Δαλέπορις 95.
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Δαρζάλας. 95.
Δεβελτός 70.
Delhi K hatri πασάς 57. 58.
Δέλτις 95.
Δεμύντις 95.
Δεμιρδάς (Σιδηρόπετρα) 116. 
Δένδελος 95.
Λεόσπορις 95.
Δερείζενις 95.
Δερξελάτης 95. 
δήλα 85.
Δήσυρος 88.
Δίδας 96.
Didix — εύς 87
Διδυμότειχον 116. 317. 139. 324. 367.
διελεία (ή1 74. (60).
διέλεινα 85.
d iesap ter 75 (61)
διέσεμα 74 (60) 85.
Διεύς — α· 87. 96.
Δίζα 87.
Διξάλας 87.
Δίξας 96.
Διλίπορις 96,
D ilu s iu s  96.
Δίνας 96. 
δηούβιλα 85.
Διονύσιος 'Ηράκλειας 371.
Διονύσιος Πατριάρχ. 130.
Δίξας — άς 87,
Διοσκουρίδης 71. 72 
Διοσκύθης 88. 
διπλοτριπλοκάγκιλτα 265.
Dizala 87 
Διτώβιατος 96.
Δογάνκιοϊ 228.
Δόλης 87—96.
Doolath H aghe χωρ. 62. 64.
Δόρξας 96.
Δορόσταμος ΆΟαν. 140. 142. 145, 146.

148. 151, 176. 181.. 190. 197.
Δόρυς 97.
Δουμπιώτης 203. 
δουσεμές 213. 
δουόδηλα (τά) 75 (51) 85. 
d racontos 75 (61).
Δρινσώστας 97.
Δρύλης 88.

Δρωδήγης 97.
Δύδης καί Δούδης 97. 
δύ(η), ή 75 (61). 
δύν 85.
Δύτενις 97.

Έβλιγιά εφένιης τσελεπής 113, 114, 11 
"Εβρος 3. 4. 5. 8. 97. 
ένκλαβή 278.
Έξεροβο 365·
Έμίνακος 97.
Έμιρλή 116.
Έπτήπορις 97 
E rek la  66.
Εΰξεινος Πόνι. 35. 47.

Ζάκατο 279. 
ζακόνι 279. 
ξακουμνιά 279.
Ζαλδάπα 89. 
ζαμακώνω 279.
Ζάμολξις 87. 97.
Ζαντιάλα 97. 
ξαριφιά 325. 
ζάρφια 210, 211. 
ζαχαυτσιμπέϊ 335.
Ζβέλσουρδος 97.
Ζέλμις 88.
Ζενδέλ (κρήνη) 125. 
ζερβοκυυτέλλα 279.
Ζέρης 97. 
ζερνεκαντές 272. 
ζερνιέλ’ 279.
Ζευποίτης 98. 
ζήλα 86 
Ζήμαρχος 98. 
ζήνα (τά) 75 (61) 85.
Ζήνις— ίς 87, 98.
Ζιακατράλις 98.
Ζιβέλμιος 98.
Ζίπα 98.
Ζίχνα 3. 
ζολόια 279- 
ζουλούφια 279. 
ζουού.ιτηρ 76 (62) 84. 
ζουπούνι 280. 
ζουρεΐ 280"
Ζούρης 98.
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ξούφα 280. 
ζωνχίμ’κ<’ς 280.

ήλά =  ήθελα 826,
Ηράκλεια 148,

Θεαβώ -ίδης 87.
Θεαθώ 98,
Θεοδιυρηχος (πρωχοσύγκελος) 53. 
θήρα 45—50.
Θίνχος 98.
Θύλης 98.
Θεραπεία 241 
θρίβγω 280.

Ίαμβαδούλη 98.
"Ιερεμίας Β' 368.
(ζαριές 280. 
ϊλερι 280. 
ίσμπα 280.
’Ίσχρος 71,
’Ιωακείμ Βιζύης 371.
Ιωάννης Βιζύης 371.
Ίωάσαφ Βιζύης 45. 46. 47. 48. 49. 

51. 52.
'Ιωσήφ "Απρων 870.-

Kabalneck 65.
καβρανχίζω 281.
Καίγεισος 99,
Καίρης Θεόφ. 54. 55. 56. 
Καίσηας 281.
Κακοΰδος 99.
K anata 66.
Καλλίπολις 3C7, 
καλομάνα 239. 
καμπωχά (ύφάσμ.) 281.
Κάναρας 266.
Κάνεμ 326.
Kavtiva 226. 
κάπα 326. 
χάπια 281. 
καποχνός 281.
Καπουτζής 116. 
καπχίζω 281.
Καρακάλλας 44.
K arapunar 66.
κάργα 281.

37G

ΚαρδένΟης 99. 
καρίδες 281,
Καρισχηράν 57. 58.
Κάρκος 99. 
καρνχάς 228. 229. 
καρνχασίνα 228. 229. 
καρωπίθλα (χά) 76 (62). 85. 
Κάρωσσος 99.
Κασαμπάς 218.
Κασάπικος 269.
Κασίγνακις 99, 
κασίδα 281. 
χασσαχούρα 282. 
καχαλαχώς 326. 
καχανάς 282. 
καχέβαχα 282 
καχλαβάκια 282. 
καχούνια 282, 
καχρακέφαλα 282.
Καχσίβελος 218.
Κεδρόπολις 99.
Κενδρισύς 99.
Κένθης 88.
Κέρζα 87. 99. 
κέρκερ (ό) 76 (62). 84. 
κεσία 282.
Κεσσανεύς X 371.
Κεψές 210. 211 - 
Κηζήλ Δελί 118. 119. 1 3. 
Κιλιμάκι 230. 
κιλίμι 210—211.
κινιάζω 282. 
κινούβιλ,α (ή) 76 (62). 
K irklesi 60. 61. 62. 65. 
κιρμπάχς 282. 
κίχκος 282.
Κλαδάς Θεόδ. 371.
C larke 60.
Κλεόβουλος Μιχαήλ 369. 
κλήδονας 238. 239. 
κλιόδουνχου 256. 
κλούσχικο 282. 
κλώκα 282. 
κλωσχρό 282. 
κνυπό 282.
κοαλάμα (ή) 77 (63) 85. 86.
Κοικοδίλα 85. 
κοικολΐς (ή) 77 (63).
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κολύμπα 282.
Κομιξύπουλος 201.
Κόμμοδος 43. 
κομπώνω 283. 
κοντογούνι 213. 
κοντσές 266. 
κόρζα 283.
Κόρθιον 48—53.
Κοσμοσώτειρα Θεοτόκος (μονή) 4. 5- 

6. 28. 29. 33.
Κόσσος 87—99.
Κόσων —ώ 87. 
κοτάρα 284. 
κοτήματα 283. 
κοτίατα (τά) 77 (63). 85, 
κότσαλα 283. 
κοτσάνια 283. 
κότσι 283,
Κότυς 87. 99. 
κουβαλανιίζω 285 
κουγΐ 283. 
κούκερος 284. 
κουκουρίζω 326. 
κουλαβούζ’ 284, 
κουλάστρα 285, 
κουλίκι 271,
κουλπανάδικα (συνθηματική γλώσσα) 

295-301. 
κουμανταρώ 285. 
κουμάρ 285. 
κουμέρκι 266. 
κοΰντρος 284. 
κουράδα 286.
κουριοννηκούμ (τό) 78 (64) 84. 
κουρκουντώ 286. 
κουρπάνι 235. 
κοϋρμπες 286. 
κουρουλντίζουμ’ 286, 
κουρτσουλιά 286,
^«ουσούρι 243.
Κουτίλας 100. 
κουτσουλιά 286. 
κουχτή 286. 
κράντας 287.
Κράνοιχτα 287. 
κρη-κιλισέ 66.
Κριτόπουλος 174, 176.
Κροΰμος 68. 69. 70.

κρουσταίη (ή) 78 (64). 84.
Κυδωνίαι 45.
Κύζικος 43.
Κύρσας 100.
Κωβήλας 87;
Κωνσταντίνος Άγχιάλου 370. 
Κωνσταντίνος (πατριάρχ. ό άπό Σι- 

ναίου) 49.
Κωνσταντινούπολή 4. 7. 10. 20. 21. 49- 

57. 58. 59. 60. 61. 64. 65. 113. 142· 
146, 202. 

κωλοφωτιά 255.

Λάβδας 310. 
λαγάρα 310.
Λάγγαρις 100. 
λαγγομαχώ 287. 
λάγκυρους 310. 
λαγόγερος 287. 
λαΐνα 310,
Λάιος Γ. 201. 203, 
λάκρουν 311. 
λαλάγγια 287. 
λαλαγκίτα 310. 
λαλεμεκές 291. 
λαλήματα 310» 
λαλώ 310. 
λαμπουρίζ’ 287. 
λανάρ 310. 
λάξ (ή) 78 (64) 84.
Λαπέπωρ 100.
Λαπίθης 100. 
λάπτσος 287. 
λαρδί 288. 
λάσπη 288. 
λαύρα 311. 
λάψη 288. 
λαχανιάζω 288. 
λαχτάρα 288. 
λεγένι 210. 
λειψό 312. 
λέλεγκας 235—236. 
λεμονίζω 258. 
λεντζιπέρς 288. 
λεγνός 288. 
λεκές 288· 
λέρα 288.
Αευκίας Γεωργιάδης Αναστάσιος 368.
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λήγορα 289. 
λημόρια 311. 
λιαλιά 327. 
λίγδα 311.
} ίγδας 311. 
λιγούρα 311. 
λίκα 311. 
λιμπά (τά) 311. 
λιξουριά 312. 
λίξουρος 312. 
λιπανάβατος 290. 
λιπανέβατον 311.
Λιτξάκιοϊ 4. 
λιχούδ’ (τό) 311. 
λογκαιρόγερα 290, 
λάθρα 290. 
λούγκα 312. 
λουλάς 361 -
Λουλέ Βουργάξ 57. 58. 59. 60.
λουντρΐ 290·
λουσέρνα 312·
λούτσα 311.
λυγαριά 311.
λυκοπρόγονα 290.
λυκουπόρτα 311.
λυμάρκα 312.

μαγαράς 292. 
μαγίστρα 223—224. 
μάγκανους (ό) 312. 
μαγκαφάς 317. 
μαγκιόνω 292. 
μάννα (ή) 313. 
μάδα 312. 
μαδάνα 312. 
μαδίζω 292·
Μάδυτος 367.
Μαδάς Ζαχαρίας επίσκοπ. Θήρας 45. 
Μά'ίδω 225. 
μάϊνα 293.
Μαΐς 1C0.
Μαισάδης 87. 100. 
μαϊχόσκος 294.
Μακεδονία 35.
Μάκεσσα 100.
Μάκρη (Θράκης) 5. 
μαλάκ (τό) 313. 
μάλιστρα 294.

Mama 100.
μαμαλίγκα 316.
Μανίμαζος 100.
Μαννΐς 100. 
μαντία (ή) 78 (64), 85. 
μαντάρ 313. 
μανταριάζου 313. 
μαντήλωμα 231. 232. 
μαντιάνα 315. 
μαξούλι 223. 224. 318. 
μαργιλιμένους 249. 250. 266. 
Μαρίτσα 4. 116. 123. 127,
Μάρκος Αύρήλιος ’Αντώνιος 41. 
Μαρμαράς Αυξέντιος 45.
Μαρμαράς 245. 247 
Μαρώνεια 35. 37. 38. 39. 
μασουράδραχτους (ό) 316. 
μάστορης 318. 
μαστραπάς 318.
Ματαράγκα (χωρ. Θεσσαλ) 201. 203. 
Μαύρη θάλασσα 45.
Μεγακλής Άθαν. 369.
Μεγάλος =  Ίανουάρ. 235.
Μέγαρα 42. 
μέλαγγα 313.
Μελέτιος Κίτρους 202. 
μέλιους (ό) 313.
Μένας 101.
Μέντης 101. 
μερομήνια 234.
Μεσημβρία 354.
Μεστόν 87. 101.
Μήδεια 48.
Μηδιξεύς 101. 
μηλάβδα 313,
Μήνιος 101.
Μητροφάνης (πατριάρχ.) 136. 
μίζηλα (ή) 79 (65) 85. 
μιλάδελφος 317. 
μιλίνα 316.
Μιλτοκύθης 101. 
μιταξοπούλια 316. 
μόμτσης 317.
Μούκα 87. 101.
Μουκατράλης 88.
Μουκάτρουλις 88. 
μούλωμα 327. 
μουλώνω 318.
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Μουρτάγων 68. 70.
Μούσα σουλτάνος 118. 
μουστετζής 237. 
μουτάστρα 84. 
bai'ra 227. 
ba’ir i 228. 
μπαμπάτσικους 318. 
μπαμπόγερος 226. 227. 
μπαμπού 314. 
μπάξ 328.
μπαστραβίτσα (ή). 314. 
μπελίδα 328. 
beXxi 227. 
μπερμή 327. 
μπερτζερντίζω 328. 
μπιλιούρ 266. 
μπιμπίλα (ή) 315. 
μπινίσι 211. 
μπλάστηρ 229. 
μπλαστρώνω 318. 
μπόνους 213.
Μποσταντζήμπασης 45. 46. 49. 
Μποτζόρης Δημ· 361. 362. 
Μπουργάζ 66.
Μπουρού - καλέ 39. 
μποχτσάς 210 
μπρουμπλϊ 256. 257. 266. 
μπουμπό (τό) 315. 
μπουρί·πούνα (ή) 314. 
μπουντούρζ 314. 
μπουραγιά 255—266. 
μπουρτίξου 314. 
μπωμπό 312. 
μυσερός 316.
Μύσκελος 101.
Μυστακίδης A. Β. 355. 356. 
μυστηράκους 313 
Μύστις 101.

ναγός 302. 
ναζλαντίζω 302.
Νάνα (ή) 102.
N atoporus 102. 
νεγνοιάζω 303. 
νεδιάζω 303. 
νέιδίζω 328. 
νεκομποδίνω 305. 
νεκούλκουχος 305.

Νεόφυτος Ζ' πατριάρχ. 53. 
νεπλιοϋμ’ 328.
Νερένης 102. 
νεσπώ 305.
Νέστος 102. 
νευτ-'ρακεϊ 305.
Νήση 87. 
νιάζουμ’ 305. 
νιάνιαρο 305. 
νιανιαρίξω 3C5.
Νίκαια 42.
Νικήτας Ήρακλείας 370.
Νικόλαος Κίτρους 201. 202. 204. 205.
Νικολάου Παρασκευάς 365.
νινέ 305.
νισάφ 305.
νιτσιτσάρκο 305.
νιτσίτσια 305.
Νιχώρ’ 257. 
νιώνουμ’ 306. 
νιώνω 806. 
νοματοί 306. 
νοματίζω 306. 
νομή 306. 
νομπέτ 306. 
νοτίζω 306. 
νουνίζω 306. 
νοϋνος 230. 
νούρι 243. 266. 
νταβραντίζω 306. 
ντάγκια 3C7. 
νταλγάς (ό) 329. 
ντάλια 307. 
νταλομίδα 307, 
νταλώνουμ’ 307. 
νταλωσιά 307.
ντάντουλα πουντάνταλα 307 
νταντουλίζω 307. 
ντιπώρι 244. 
ντυρλίκ 307. 
ντιρλικώνω 307. 
ντίρ—ντίρ 307. 
ντιστηλώνω 307. 
ντολαπιάζω 308. 
ντουρβανίζω 224. 
ντουγουστίζω 308. 
ντουγουστΐζ5 328. 
ντουκουρτζούν’ (τό) 308.
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ντουμνιάζω 308. 
ντουμπανίζω 308. 
νταυτλ'ικ 308. 
ντουργούν’ (το) 308. 
ντρουβάν’ 307. 
νιρουβανίζω 307. 
ντυλίζω 308. 
ντυμάρκα 308. 
ντυχανίξω 308. 
νυπνιάζουμ’ 308. 
νυφοστόλια 308. 
νυφοστολίζω 308. 
νυχτέρ’ (τό) 309. 
νυχτερευγα> 309.

Ξεπεβγάξου 329.
Ξουμπλάρα 26δ.

Όδρόσων 102.
Οίκονίξερις 102.
Όκονόης 102.
Οικονόμος Κων. 207. 208. 212.
όλμα (ή) 79 (65) 85.
όλόγκουτζος 329.
όνοβρυχίς 73 (59).
όρμάν 266.
ορμεα (ή) 79 (65) 84.
Όρσάλκος 87. 102.
Όσμάν σουλτάν 122.
Ούγιουντξίκ 4. 
uciis 107. 
usa rila  79 (65).
Ούτάσπιος 102.

Παίβης 103.
Παίσιος Σηλυβρίας—Φιλιππουπ 363. 
Παΐσιος πατριάρχ. 132. 347. 
πάνα 224.
Παναχράντου (μονή "Ανδρου) 45. 51. 53. 
Παπαδόπουλος Φίλιπ. 369.
Παπάς Μανουήλ Πλαγιώτης 371. 
Παρδάλας 103.
Παρθένιος πατριάρχ. 129.
Πάσα (τά) 266.
Παχνιστής 234.
Πέρινθος 43.
Περίστασις 367.
Πεσκέννιος Νίγρος 13.

πεσκίρι 231. 
πεστιμάλι 213. 
πέτρινα ·84.
Πείστος 103.
Petoporus 103.
Pieporus 103.
πίθλα 86.
Πίννας 103.
Πιστούς 87.'
Πλανιώτης Γεώργ· 371.
Παναγιώτης Γρηγόρ. 371.
Πόλη 103. 220. 257.
Πολλής 103.
ΙΙολυείδης 129. 130. 134. 140. 146.

147. 148. 149. 150. 152. 353. 154.
155. 156. 157. 159. 160. 162 163.
166. 167. 168. 170. 172. 175. 178.
179. 180. 180. 183. 184. 185. 186.
188. 119. 190. 191, 192. 191. 195. 
196.

πόλπουμ (τό) 79 (65) 84.
Πόλτυς 87. 103.
Potazis 103. 
πρεπομαχεΐ 232. 
πριάδιλα (ή) 80 (66) 85. 
προδιάρνα (ή) 80 (66) 85. 
προποδιά 329 
προπόδιλα (τά) 80 (66) 85. 
Πυρμηρούλης 103.
Πωγωνατος Πάσιος 139. 147.

Rabocentus 103. 
ραγιατεύω 226. 
ραΟιβίδα 85. 
ραθιβίς (ή) 80 (66).
Ραιδεστηνός Δημήτρ. 371.
Ράσκος 103. 
ρέγκι 243. 266.
Ρέμπιτς 222.
Ρηβούλης 103. 
ρίξιμο 270. 
r ip u ra s ta  81.
Ροιμηξεύς 87.
Ροιμητάλκης 88.
Ροΐμος 101. 
ροκομπογεύω 265.
R obert de D reux  (περιηγητ.) 1· 
ρομποκολογή 265.
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ρουμπίδα 265.
Russukesse 66.
Ρώλις 104.
Ρωμυλία 114.
Σαβάζιος 87 
σαβουρντίξω J0.
Σαγηρεύς 87 
Σαδάλας 104.
Σάδιος 87.
Σάδοκος 88.
Σαίκους 87,104.
Σάλας 104. 
ααλία (ή) 81. 85. 
σαίντουώ 228.
Σαμακόβ’ 257.
Σαράντα Έκκλησίαι 57. 60. 64. 66. 
Σάραιος 104. 
σαταμάρικα 213.
Σατροκείτης 104. 
σέβα (ή) 81—85.
Sedila 104.
S em por 104.
Σεπτίμιος Σεβηρος Καρακάλλας 41. 

43. 44.
Σεραφείμ Α' πατριάρχ. 141. 
Σεραφείμ Μυτιληναιος 188.
Σερκίς 104.
Σεύθης—ις. 87. 104.
Σηλυβρία 267.
Σηλυς —ίος— ία 87. 104. 
σικουπνούξ (τό) 81. 85.
Σίλμους 87. 105. 
σιλτζά 213.
σινί 210. 211. 213. 331.
Sipoax 81. 
σισέ 331.
Σίσιρος 105.
Σίτας 105.
Σιτάλκης 88.
Σιτάς 87. 
σιφέρτασι 210, 
σκατοκούλι 224.
Σκέλης 105.
Σκι'ιψη Τρωάδος 40· 
σκιάρη (ή) 82. 84.
Σκόστοκος 105.
Σμακλίκι 213.
Σμσύρνη 25.9.

Σούδιος 105.
Σουθίας. 105.
Σούκοκος 105.
Σουλεϊμάν Α' 59.
Σούρα 105. 
σουρμαλίζω 331.
Σουσίων 106.
Σοΰτσος Σκαρλάτος 201.
Σπάρτοκος 106.
Σπόκης 106.
Σταυράκιος Νικηφόρου 68,
Στενήμαχος 201. 267. 
σύντεκνος 231. 272. 
συντζαπό 250. 266. 
σύντραφλο 224. 
συρμοσύνη 262.
Σύρο; 49. 50. 51. 
συρτός 269.
Σωζόπολις 354.

ταμάμ 331.
ταμπακιέρα 210. 211. 213. 
ταμπάχανάς 331. 
ταμπλάδες 332.
Τανγρή βερδή=Θεόδοτον ορος 123.12Χ. 
ταπιο=καί 332.
Ταρσάς—ής 87.
Τάρσος 106.
'Γάτα 87.
T ataza—ιχ. 87.
Ταταζία—ων· 87.
Τατάρ—κουρντού 222.223.
Τάτας 106.
Tausius 106. 
τελιάζω (τφ νύφη) 332. 
τερληκάκι 226.
Τερτίπης Δημ. 201. 
τεύδιλα 82. 85. 
τζεβρές 213. 
τζελιμπής 266. 
τζιρές 253. 266. 
τζοβάννα 264.
Τηλέξυπτα 11.6.
Τήρης 106.
Τιλθάδης 106.
Τιούτη 106.
Τόμις 43.
Τορολίς 106.
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Τστόης 87. 106.
Τούλα 84. 
τούλβηλα 85. 
τούλβητα (rot) 82. 
τόυμάνι 213.
Τούρνοβος ’Αθανάσιος Άδριανουπο- 

λίτης 370.
Τούτζας 116. 123.
Traibitus 107.
Τραϊανυύπο'/ας 4.
Τράλης 107.
Τρανός 234. 
τρουτράστρα 83.
Τρυγητής 234. 
τσάκ=έως 332.
Τσεντώ 267. 268. 272. 
τσεσμές 332. 
τσιγκιριά 250. 266. 
τσιρβούλ 258. 
τσίτσα =  λίγο 332.
Τσορλού 58. 
τσορμπατζής 228.

"Υψαλα 124.
Fakih 62. ( χ ωρ.)

Facki 65 · 66.
Φέρα (τ«) 34.- 
Φεραΐ 125. 127. 128.
Φερετζές 210. 213.
Φερετζικ 3. 4. 5. 6. 8. 22. 
φιθοφθέθελα (τό) 83.
Φιλιαπούπολις 202. 208. 
φιτΰ—φθελα 84. 
φοΰμσες 333.
F rek le r 62. (Χωρ)
Φωτιάδης Χρήστ. 360. 361.

Χαζναντάρχης 228.
Χαλκηδών 45.
Χαμαίμηλον 72 (58).
Χαμσίπι,τυς 73 (59).
Χαντζέσσα 217. 218.
Χαρτσι 228.
Χατζηγιαννάκογλους Δ. Γειόργ. 3; 

360.
χαυλίο 213.
χόδελα 83.
χορδέλα 84.
χρηματεϊ 333.
Χρυσομαλλίδης Χρυσόστομος 369.



ΔΙΟΡΘΩΜΑΤΑ

Κ Α Ι Π ΡΟ Σ Θ Η Κ Α Ι Ε ΙΣ  ΤΟΝ Δ' ΤΟΜΟΝ

Σελ. 68 στίχ. 4 αντί 800—813 άναγνωστέα 783— 813.
» 69 στίχ. 19 αντί αιτίας γράφε οικίας.
» 71 : έξοβελιστέα ή σημ. 6.
» 72 σημ. 10 μεταφραστέα XXXIII.

·» 73 εν τω arpopria  αντί pre ip r  γραπτέον prei, pr-·
» 77 εν τω κιοκολίδα » cuculas » cuculus-
» 78 κρουοταΐη μεταγραπτέον κρονοτάνη καί άλλαχοΰ.
» 78 σημ. 5 μεταγραπτέα X IV ,
» 80 έν τω προδιάρνα αντί Γ'Ελληνικά γραπτέον Σλανικά.
» 82 εν τω τούλβηχα αντί φίτη γραπτέον φίτν καί αλλαχού.
» 85 έν τη § 8 αντί εις τάς αντιστοίχους διορθ. καί τάς άντιστ.
» 87 αντί θεαβώ  γραπτ. θεαθώ.
» 91 έν τω Λ  uza αντί Λνζάκινθος διορθ. Ανζάκενθος.
)> 93 έν τω Βραοήτραλις αντί άρχίφιλος διορθ. αρηίφιλος.
» 94 » Δάδας αντί D a ra sp  Zenis  διορθ. D azaspZ en is-  Προ

σθετέοι· δέ Δαδαλέμης, γεν. ους, ού τό β" συνθετ. πιθανώς τό άλε- 
μδς (=κόμβος).

» 95 Δεμνντις, μεταγραπτ. Δεμόντης.
έν τη σημ. 3 Δαλέπομις διορθ. Δαλέπορις καί έν τω προτελευταίο) 
στίχ. συμπληρωτ. διά του άήχου Π  καί διά τοΰ Τ  αντί Ξ.

» 96 έν τω Διτνβιοϊος διορθ- αντί (άΰο)—(δύω)
» 99 » Κεδρόπολις αντί κέρδος διορθ. κέδρος.
» 102 » 3 Οκονόης διορθ. έκ τοΰ οίκος-\-νοέω. αντί τοΰ Οίκονόης,
» 104 » Ροϊμος διορθ. αντί Ροιμηξενς— Ροιμηζενς

saeculum  αντί cacculum·
» 107 αντί Πανταλία διορθ. Πανταλία.
» 110 έν τω α μετά τό ώς Ρετικής προσθετ. καί. έν τω β ' διορθ. αλλά 

καί την προς την c Ελληνικήν—Niederle' έν τω δ' Θρακών αντί 
θρακικών.

» 130 στ. 6 κάτ. γρ. oder αντί eber· μέσ. ’Ακαδημίαν καί ά. γρ.
Άκαδήμειαν.

» 137 στ. 10 κάτω πρόσθες; σελ. 274 υπάρχει αυτόθι συστατικόν γράμμα
τοΰ βασιλέως της Πολωνίας Στεφάνου προς τον Παπαν Σίξτον Ε . 
Τό υπέρ των Παντοκρατορινών έδημοσιεΰθη υπό H urniuzakt εν



384 Διορ& ώσβις κα ι Προσ&ηΗαι

τώ II I  τόμφ των D ucum an te  p iiv ito a re  la  Is to ria  R om an ilo r 
τόμ. I l l  μέρ. I σ. 383 (Βουκουρέστιον 1880).

Σελ. 157 στ. 4 κάτω. Ό  τώ 1780 εκδότης των Γλωσσάριων εις ‘Ιπποκρά- 
την του 5Ερωτιανοΰ κα'ι Γαληνού J . G- Fr- Frcinzms αναφέρει και 
p ro tom ed icus (<*■ X V III)

» 162 στ. 15 άν. πρόσθες: δόξαν πολεμικήν.
» » στ. 14 κάτ. γρ. Sum m i, ά. Lum m i·
» 165 στ. 9 άν. γρ: Μνλλέρον.
» 179 στ. 10 κάτω.· ή οικογένεια W ied  άρχικώς ήν εγκατεστημένη εις

Λογκάου παρά τον Ρήνον από τοΰ 1226 και έκυριάρχει τής Roncal·
» 182 στ. 11 άν. γρ. hoc, ά. hoh-
» 183 στ. 12 άν. Τό λαμπρόν τοΰτο νουθετικόν έ'ργον εξεδόθη έκ των

πρώτων εν Ευρώπη βιβλίων και επανελήφθη λ̂ειστΛ> υπό τον 
τίτλον «“Έκθεσις κεφαλαίων παραινετικών» κα'ι έν τελεί των Αι- 
σωπ. μόθων (Βενετία 1844 σ. 163 — 177. Τό ενταύθα έν σ. 174 
κφ 58.

» 184 στ. 7 κάτω γρ. μετά τό είχε: σκοπόν κα'ι την . . /'■
» 193 στ. 7 κάτ. γρ. ισαρίθμων ετών.
» 342, σημείωσις αντί καταχωρηθεΐσα γραπτέον καταχωρισθεΐσα.
» 344, άριθμ. 27 άντ'ι άνευρεθέντος γραπτέον άνευρεθέντων.
» » » 30 τό αυτό γερμανιστ! έν τώ B yz-neugriech J a h r -

biichern , IX , 81, 1932, σελ. 1—35.
» 345 άριθμ. 43 αντί Ροισος γραπτέον Ρήσος.
» » » 48 » Συμεών » Σαμουήλ.
» 352 » 143 » Μπροβένωφ γραπτέον Μωροβένωφ.
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